
Leitor 1
Hoje revivemos a Ressurreição de Jesus! 
Hoje celebramos a alegria da Ressurreição!
 
Leitor 2
Neste dia, que o Senhor fez, damos graças, 
porque Deus está Vivo, está no meio de nós!
 
Leitor 3
Hoje temos a oportunidade de nos enchermos de esperança, 
mesmo no meio do sofrimento, porque Deus nos dá garantias da Salvação!
 
Guia:
Vamos iniciar esta celebração, unidos às celebrações que ocorrem por tudo 
o mundo e na nossa paróquia. Vamos acender as velas!

INÍCIO DA CELEBRAÇÃO

NÃO TENHAIS MEDO...

A família reúne-se no local da casa que for mais adequado.

Sendo possível, prepara-se um espaço de oração e faz-se um pequeno altar sobre o qual se coloca uma vela

acesa, e uma jarra/bacia com água. Prepara-se também uma vela mais pequena para cada elemento da família.

INDICAÇÕES PRÁTICAS

Guião elaborado com as Paróquia do Fundão, Paróquia de Pinhel e Unidade pastoral da Gardunha
C E L E B R A Ç Ã O  F A M I L I A R

Enquanto se acende as velas a partir da vela maior, colocada sobre o altar, pode cantar-se um cântico apropriado.

Guia: Senhor, que esta vela acesa seja sinal da força da nossa fé. 
Acendemo-la porque a queremos unida à Tua Luz!

Todos: Amen

NÃO ESTÁ AQUI.
RESSUSCITOU!



Guia: 
Esta é a grande noite, em que como grande família de Deus, nos reunimos para escutar
tudo aquilo que Ele fez de bom! 
Vamos ouvir pedaços de alguns episódios da nossa história de povo de Deus. 

Leitor: Leitura do Livro de Génesis
Deus viu tudo o que tinha feito: era tudo muito bom. Veio a tarde e, em seguida, 
a manhã: foi o sexto dia. Assim se completaram o céu e a terra e tudo o que 
eles contêm. Deus concluiu, no sétimo dia, a obra que fizera e, no sétimo dia,
descansou do trabalho que tinha realizado.

ESCUTA DA PALAVRA  

Leitor: Leitura do Livro de Êxodo
Os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam
muralha à direita e à esquerda.
Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Então Moisés e os filhos de
Israel cantaram este hino em honra do Senhor: «Cantemos ao Senhor, que fez
brilhar a sua glória»

Leitor: Leitura do Livro de Isaías
Comigo sucede como no tempo de Noé, quando jurei que as águas do dilúvio 
não mais invadiriam a terra. Assim Eu juro não tornar a irritar-Me contra ti, 
não voltar a ameaçar-te. Ainda que sejam abaladas as montanhas e vacilem 
as colinas, a minha misericórdia não te abandonará, a minha aliança de paz 
não vacilará, diz o Senhor, compadecido de ti.

Leitor: Leitura do Livro de Baruc
Se tivesses seguido o caminho de Deus, viverias em paz eternamente. Aprende onde
está a prudência, onde está a força e a inteligência, para conheceres também onde se
encontra a longevidade e a vida, onde está a luz dos olhos e a paz. Quem descobriu a
morada da Sabedoria? Quem penetrou nos seus tesouros? 
Este é o nosso Deus, e nenhum outro se Lhe pode comparar.

Leitor: Leitura do Livro de Ezequiel
Derramarei sobre vós água pura e ficareis limpos de todas as imundícies; 
e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses. Dar-vos-ei um coração novo e infundirei 
em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei 
um coração de carne.



Leitor: Leitura da Epístola aos Romanos
Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que,
uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer;   a morte já não tem
domínio sobre Ele.
Porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre;
mas a sua vida é uma vida para Deus.

 

Leitor: Leitura do Evangelho de Mateus
O Anjo tomou a palavra e disse às mulheres: «Não tenhais medo; sei que procurais
Jesus, o Crucificado. Não está aqui: ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde
jazia. E ide depressa dizer aos discípulos: 
‘Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá O vereis’.

Guia: Vamos por-nos de pé, cantar com alegria o Aleluia e escutar o Evangelho!

Leitor: 
Escutamos tantas histórias e todas nos falam da bondade de Deus. 
Criou o mundo, acolheu-nos como filhos, fez connosco uma aliança e nunca, 
mas mesmo nunca, desistiu de nos amar! Já viram?

Propomos uma breve meditação sobre o Evangelho, em jeito de diálogo familiar

Leitor: 
E esta bonita história acaba por nos mandar dar uma volta...Pede-nos para voltar à Galileia!

Todos: À Galileia?

Leitor: 
Sim, à Galileia, porque foi lá que a missão de Jesus começou! Foi na Galileia que Ele
chamou os primeiros discípulos para serem pescadores de homens, não se lembram?

Leitor: 
É preciso que também nós voltemos à nossa Galileia!

Leitor: À nossa Galileia? Onde é que isso fica?

Leitor: 
A nossa Galileia nao é um lugar físico...é um lugar de fé! É aquele lugar onde Jesus me
chamou pela primeira vez e me disse baixinho que queria ser meu amigo para sempre! 



GESTO - RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS

Com as velas acesas, erguidas nas mãos, faz-se a profissão de fé. 

Depois, cada elemento pode tocar na água que está na jarra/bacia e benzer-se, recordando o dia em que foi baptizado.

Guia: 
Regressemos à nossa Galileia, renovando os votos do nosso Batismo e o dia em que
professamos a nossa Fé de forma mais solene..
Renunciamos a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções?
 Todos: Sim, renuncio. 
Guia: Cremos em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?
Todos: Sim, creio.
Guia: Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que nasceu da Virgem
Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai?
Todos: Sim, creio.
Guia: Cremos no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na comunhão dos santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna?
Todos: Sim, creio.
Guia: Deus todo-poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela
água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça,
em Jesus Cristo Nosso Senhor, para a vida eterna. 
Todos: Amen.

Guia: 
Neste momento, podemos partilhar de forma espontânea as nossas orações. 
No final de cada uma dizemos: Ouve, Senhor, a nossa oração.

PRECES

ORAÇÃO E COMUNHÃO ESPIRITUAL

Guia: 
Vamos ajoelhar-nos. Pensemos no quanto gostaríamos de receber a Sagrada Comunhão.
No quanto desejamos receber Jesus e segui-Lo com toda a nossa vida.
 
Guia: Graças e louvores se dêem a todo o momento.
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.       |3 vezes |



FINAL

Guia: 
Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos 
no vosso amor aqueles que hoje celebrámos nesta casa os mistérios pascais. 
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo
Todos: Amen
 

Para prolongar a alegria que celebramos, sugerimos que o momento de oração termine

com uma salva de palmas, uma abraço em família, um canto alegre e uma Ceia festiva!

Jesus ressuscitou!Estamos em festa! Celebremos! 

Comunhão Espiritual
Todos:

Meu Jesus, 
creio que estás verdadeiramente presente 
no Santíssimo Sacramento do altar!
Amo-Te acima de todas as coisas 
e desejo-Te na minha alma. 
Como não Te posso receber sacramentalmente, 
vem, pelo menos espiritualmente, ao meu coração. 
Como se já estivesses aqui, 
abraço-Te e uno-me totalmente a Ti.
Jamais permitas que me separe de Ti. 
Amém.


