
O DIA DO SENHOR  

CELEBRADO EM FAMÍLIA 
 

 

DOMINGO II DA PÁSCOA 
 

 

O Domingo de Páscoa é o grande dia solene para os cristãos. É o dia de encontro com o 

Senhor Ressuscitado. Com efeito, há uma nova fase da História que começa com a 

Ressurreição: a realidade humana tem as portas abertas para a eternidade. Vivemos aqui 

na terra e sabemos que somos frágeis e débeis. As últimas semanas têm-nos ensinado 

como algo que não conseguimos ver com os nossos olhos nos pode causar tanto medo e 

destruição. Celebramos a Ressurreição de Jesus como o grande acontecimento pelo qual 

só podemos louvar a Deus com o canto de alegria: Aleluia! Este Domingo estende-se por 

oito dias, como se de um único dia se tratasse. O segundo Domingo de Páscoa concluí a 

oitava pascal que esta semana vivemos. 

 

A oração pode ser feita à volta da mesa onde normalmente se parte o pão e se partilham 

momentos em comum, ou no local da casa que se considere ser mais adequado. Em todo 

o caso, seria conveniente que o espaço fosse preparado com sinais simples que ajudem à 

oração – um crucifixo, uma toalha, uma vela, um Evangelho. Se houver mais do que uma 

pessoa, a mãe ou o pai podem orientar o momento celebrativo, mas todos devem 

participar ativamente. 

 

 

 

RITOS INICIAIS 
 

 

Cântico:  

O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz,  

Ele que nos remiu com o sangue. 

O Senhor ressuscitou. Aleluia! 

 

 

Guia:  

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.  

 

Todos:  

Amen.  

 

Guia:  

Deus Pai, que é bendito eternamente, 

nos conceda estar em comunhão uns com os outros, com a força do Espírito, 

em Cristo Jesus Ressuscitado. 

 

Todos:  

Bendito seja Deus para sempre.  



 

Guia:  

Para seguir o Senhor precisamos de nos deixar converter pela sua graça.  

Reconheçamos que somos pecadores. 

 

Guardam-se alguns momentos de silêncio. Depois todos rezam: 

Confesso a Deus todo-poderoso  

e a vós, irmãos,  

que pequei muitas vezes  

por pensamentos e palavras,  

actos e omissões,  

por minha culpa, minha tão grande culpa.  

E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos,  

e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.  

 

Guia: 

Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,  

perdoe os nossos pecados  

e nos conduza à vida eterna. 

 

Todos: 

Amen  

 

 

 

Guia: 

Senhor, misericórdia. (Repete-se) 

 

Guia: 

Cristo, misericórdia. (Repete-se) 

 

Guia: 

Senhor, misericórdia. (Repete-se) 

 

 

 

Em seguida reza-se o GLÓRIA. 

Glória a Deus nas alturas 

e paz na terra aos homens por Ele amados. 

Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: 

nós Vos louvamos, 

nós Vos bendizemos, 

nós Vos adoramos, 

nós Vos glorificamos, 

nós Vos damos graças, 

por vossa imensa glória. 

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, 

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai: 

Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós; Vós que tirais o pecado do 

mundo, acolhei a nossa súplica; Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. 



Só Vós sois o Santo; 

só Vós, o Senhor; 

só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo; 

com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amen.  

 

 

 

 

ORAÇÃO COLECTA 

 

Guia: 

Deus de eterna misericórdia,  

que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais,  

aumentai em nós os dons da vossa graça,  

para compreendermos melhor  

as riquezas inesgotáveis do Baptismo com que fomos purificados,  

do Espírito em que fomos renovados  

e do Sangue com que fomos redimidos.  

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

Todos:  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITURGIA DA PALAVRA 
 

 

 

LEITURA I                  
 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 

Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção do pão 

e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, 

toda a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e 

tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, 

conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo, como se 

tivessem uma só alma, e partiam o pão em suas casas; tomavam o alimento com alegria 

e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. E o 

Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se.  

 

Palavra do Senhor.  

 
Todos:  

Graças a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL                

 

Refrão: Aclamai o Senhor, porque Ele é bom:  

o seu amor é para sempre. Repete-se  

 

Diga a casa de Israel:  

é eterna a sua misericórdia.  

Diga a casa de Aarão:  

é eterna a sua misericórdia. Refrão  

 

Digam os que temem o Senhor:  

é eterna a sua misericórdia.  

Empurraram-me para cair,  

mas o Senhor me amparou. Refrão  

 

O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,  

foi Ele o meu Salvador.  

Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos:  

a mão do Senhor fez prodígios. Refrão  

 



A pedra que os construtores rejeitaram  

tornou-se pedra angular.  

Tudo isto veio do Senhor:  

é admirável aos nossos olhos.  

Este é o dia que o Senhor fez:  

exultemos e cantemos de alegria. Refrão  

 

 

 

 

 

LEITURA II          

 

 

Leitura da Pimeira Epístola de São Pedro 

 

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, na sua grande misericórdia, 

nos fez renascer, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma esperança 

viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta 

herança está reservada nos Céus para vós que pelo poder de Deus sois guardados, 

mediante a fé, para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isto vos enche de 

alegria, embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo, passar por diversas provações, 

para que a prova a que é submetida a vossa fé – muito mais preciosa que o ouro perecível, 

que se prova pelo fogo – seja digna de louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo Se 

manifestar. Sem O terdes visto, vós O amais; sem O ver ainda, acreditais n’Ele. E isto é 

para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé: a 

salvação das vossas almas.  

 

Palavra do Senhor.  
 

Todos:  
Graças a Deus. 

 

 

 

 

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO  

 

Refrão: Aleluia. Repete-se  

 

Disse o Senhor a Tomé:  

«Porque Me viste, acreditaste;  

felizes os que acreditam sem terem visto. Refrão  

 

 

 

 

 

 



EVANGELHO          

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os 

discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio 

deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 

discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz 

esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, 

soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os 

pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». 

Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-

lhe os outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir nas suas 

mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, 

não acreditarei». Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com 

eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e disse: «A paz 

esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; 

aproxima a tua mão e mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». Tomé 

respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste 

acreditaste: felizes os que acreditam sem terem visto». Muitos outros milagres fez Jesus 

na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram 

escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, 

tenhais a vida em seu nome.  

 

Palavra da salvação.  

 

 

Todos:  

Glória a Vós, Senhor. 

 

 

 

 

MOMENTO DE PARTILHA E REFLEXÃO 

 

Em família, pode-se promover neste momento um tempo de partilha da Palavra. 

- As primeiras palavras que Jesus diz aos Apóstolos são: «A paz esteja convosco». Que 

paz precisamos nós para a nossa vida?  

- A verdadeira paz é fruto da comunhão com Deus e, em consequência, com todas as 

pessoas à nossa volta. Como posso crescer na relação com Deus?  

- Como Tomé, duvido? Que faço para crescer na fé? Como posso ser testemunha de Jesus 

nos meios que frequento?  

 

(No final da partilha pode escutar-se a meditação do pároco para este Domingo – site.) 

 

 



Terminado este tempo de partilha e meditação da Palavra de Deus, faz-se a PROFISSÃO 

DE FÉ: 

 

Creio em um só Deus, 

Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra,  

de todas as coisas visíveis e invisíveis.  

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,  

Filho Unigénito de Deus, 

nascido do Pai antes de todos os séculos:  

Deus de Deus, Luz da Luz,  

Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; 

gerado, não criado, consubstancial ao Pai. 

Por Ele todas as coisas foram feitas. 

E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus.  

E encarnou pelo Espírito Santo,  

no seio da Virgem Maria, e Se fez homem. 

Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;  

padeceu e foi sepultado.  

Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;  

e subiu aos Céus, onde está sentado à direita do Pai.  

De novo há-de vir em sua glória, 

para julgar os vivos e os mortos;  

e o seu reino não terá fim.  

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,  

e procede do Pai e do Filho; 

e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:  

Ele que falou pelos Profetas.  

Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.  

Professo um só baptismo para remissão dos pecados.  

E espero a ressurreição dos mortos, 

e a vida do mundo que há-de vir.  

 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAÇÃO UNIVERSAL 

 

 

Guia:  

À semelhança da primeira comunidade cristã,  

que orava num só coração e numa só alma, 

oremos nós também pela Igreja e pelo mundo inteiro,  

dizendo numa só voz:  

 

 

R. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. 

 

 

1. Para que os fiéis da santa Igreja 

se reúnam em cada Páscoa semanal, 

para escutar a Palavra, partir o pão e orar juntos,  

oremos.  

 

2. Para que todos os novos baptizados  

vençam a prova a que é submetida a sua fé,  

mais preciosa do que o ouro perecível,  

oremos.  

 

3. Para que todos os cristãos 

alcancem a graça de acreditar sem terem visto  

e se encontrem no seu íntimo com Jesus,  

oremos.  

 

4. Para que o Senhor Jesus ressuscitado 

dê a paz e a alegria aos que andam tristes,  

aos pobres, aos infelizes e aos doentes,  

oremos.  

 

5. Para que a nossa comunidade paroquial, 

dispersa fisicamente pelos seus lares,  

mas unida espiritualmente, 

adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito,  

oremos.  

 

6. Por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia;  
para que Deus nosso Senhor, conceda a cura aos enfermos, 

força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias 

e a salvação a todas as vítimas mortais, 

oremos. 
 

 

 

 

 

 



Guia: 

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abri o coração dos vossos filhos  

ao grande dom de Jesus ressuscitado 

e dai-nos a graça de O encontrar, cada domingo, 

na Palavra proclamada e na fracção do Pão. 

Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. 

 

Todos: 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO SILENCIOSA E  

COMUNHÃO ESPIRITUAL 
 

 

Neste momento, quem orienta este tempo de oração pode convidar a família a colocar-se 

de joelhos e a desejar, no íntimo do seu coração, a Sagrada Comunhão. Pode ser um tempo 

de silêncio mais ou menos prolongado, mas que ajude, sobretudo, a desejar receber Jesus 

e a segui-l’O com toda a vida. Pode terminar com o seguinte esquema: 

 

 

(Três vezes) 

 

 

Guia: 

Graças e louvores se dêem a todo o momento. 

 

Todos: 

Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pai nosso... Avé Maria... Glória ao Pai... 

 

 

 

 

COMUNHÃO ESPIRITUAL 

 

Eu queria receber-Vos, Senhor,  

com aquela pureza, humildade e devoção  

com que vos recebeu a Vossa Santíssima Mãe,  

com o espírito e o fervor dos santos. 

 

Senhor meu Jesus Cristo,  

eu creio com toda a minha alma  

que estais realmente presente no Sacramento do Altar.  

Creio, porque Vós,  

Suprema Verdade que eu adoro, o dissestes.  



Voltado para aquela Hóstia Santa,  

também eu Vos digo com São Pedro:  

«Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo».  

Amen.  

 

 

 

SÚPLICA FINAL 

 

Alma de Cristo, santificai-me.  

Corpo de Cristo, salvai-me.  

Sangue de Cristo, inebriai-me.  

Água do lado de Cristo, lavai-me  

Paixão de Cristo, confortai-me.  

Ó bom Jesus, ouvi-me.  

Dentro das Vossas chagas, escondei-me.  

Não permitais que eu me separe de Vós.  

Do inimigo maligno defendei-me.  

Na hora da minha morte, chamai-me.  

Mandai-me ir para Vós,  

Para que Vos louve com os Vossos Santos  

Pelos séculos dos séculos. Amen. 

 

 

 

 

 

 

RITOS FINAIS 
 

 

Antes de terminar a celebração, aquele que a orienta convida os presentes a invocar a 

presença materna de Nossa Senhora: 

 

 

V/ Rainha do Céu, alegrai-vos, Aleluia! 

R/ Porque Aquele que merecestes trazer em vosso ventre, Aleluia!  

V/ Ressuscitou como disse, Aleluia! 

R/ Rogai por nós a Deus, Aleluia! 

V/ Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, Aleluia!  

R/ Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia!  

 

 

Guia: 

Oremos:  

Senhor, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Ressurreição do vosso Filho, Nosso 

Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, Vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção 

da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor.  



 

Todos: 

Amen. 

 

 

No final, aquele que orienta invoca a bênção de Deus: 

 

Guia: 

Concedei, ó Pai, a vossa bênção à nossa família, 

e dai-nos a alegria na esperança, a fortaleza na tribulação, 

a perseverança na oração, a solicitude atenta às necessidades dos irmãos. 

 

 

Fazem todos o sinal da cruz, enquanto aquele que orienta diz: 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 

 

Todos: 

Amen. 

 

 

Cântico: 

Na sua dor os homens encontraram 

Uma pura semente de alegria, 

O segredo da vida e da esperança. 

Ressuscitou o Senhor! 

 

Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! (Repete-se) 


