
Leitor 1
Hoje celebramos a Páscoa, a festa da libertação!
 
Leitor 2
Hoje celebramos a vitória da Vida sobre a morte!
 
Leitor 3
Hoje celebramos a certeza da Vida Eterna e a certeza do Amor de Deus!
 
Guia:
Comecemos esta celebração, em comunhão da nossa família e na comunhão do
Pai, do Filho e do Espírito Santo, proclamando:
Glória ao Pai, ao Filho e Ao Espírito Santo.

INÍCIO DA CELEBRAÇÃO

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

Sendo possível, prepara-se um espaço de oração, onde se coloca um pequeno altar sobre o qual 

se coloca a cruz enfeitada para este dia, uma jarra para receber flores, e um pão.

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

Propomos que se cante um cântico pascal enquanto cada elemento da família coloca uma flor numa jarra.

Leitor: Hoje é um dia muito bonito e por isso é que enfeitámos a casa. 
Nesta celebração vamos festejar juntos a Ressurreição! Jesus Cristo, o Filho de Deus
encarnou, fez-se um de nós, anunciou o amor, sofreu por defender a verdade, 
morreu numa cruz, e ressuscitou. 
Morreu para nos salvar e ressuscitou para nos dar a garantia da salvação.

Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amén. Aleluia!

SOMOS
TESTEMUNHAS
DE TUDO O QUE
ELE FEZ



Guia: 
Recebemos este testemunho da boca dos seus amigos mais próximos, os apóstolos.
Recebemos esse testemunho através da Palavra de Deus, que agora queremos
recordar, uma vez mais.

Leitor: Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos
Pedro tomou a palavra e disse: «Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de
Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo
Demónio, porque Deus estava com Ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez
no país dos Judeus e em Jerusalém; e eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz. Deus
ressuscitou-O ao terceiro dia e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo,
mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos
com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos.»

ESCUTA DA PALAVRA  

Leitor: Leitura do Evangelho de João
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao
sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e
com o discípulo predilecto de Jesus e disse-lhes: 
«Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde O puseram». 
Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. 
Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do
que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão,
mas não entrou.
Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as
ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as
ligaduras, mas enrolado à  parte.  Entrou também o outro discípulo que chegara
primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. 
Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia
ressuscitar dos mortos.

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

Breve momento de silêncio.

Sugerimos um texto de meditação sobre o Evangelho que, sendo possível, deverá ser lido pelas crianças da casa. 



 Leitor(es) crianças: 
Jesus,
sei que ressuscitaste.
Sei que vives para sempre.
Por isso só posso dizer: Aleluia, Viva a vida!
 
No catecismo, li que ressuscitar não é só
viver depois de morrer, mas que, além disso,
é viver para não voltar a morrer nunca mais.
 
E também li que ressuscitar 
é viver completamente e para sempre.
Também me disseram que, ao ressuscitar,
deste esta nova vida a todos os homens,
e que as pessoas que já nos morreram
vivem agora esta nova vida que Tu tens
e que nós começamos a viver quando morremos.
Esta sim, é uma boa forma de 
salvar todas as pessoas da morte!
Esta é verdadeiramente uma boa notícia!

Guia: 
Como tu te juntaste com os teus amigos à mesa para partilhar o vinho e o pão, para
partilhar o amor e a alegria da comunhão, nós te pedimos que, hoje especialmente, 
te faças presente neste nosso pequeno gesto de partir e repartir o pão. Nele, pedimos
a tua bênção para o pão nosso de cada dia e para a nossa família.

Todos: 
Nós te pedimos, Senhor, que abençoes o pão nosso de cada dia, quem o preparou, 
e quem o vai tomar. Pedimos-te também por todos os que não têm que comer. 
Ensina-nos, e ensina toda a humanidade, a repartir o pão, para que a ninguém falte 
o essencial para cada dia. Ensina-nos a viver cada vez mais em comunhão. Amén

GESTO - PARTIR DO PÃO

Um membro da família parte o pão com a mão, e partilha-o por todos, para que o comam neste momento.



Guia: 
Jesus Cristo Ressuscitado! Escuta as nossas preces e graças. 
Partilhamos contigo as nossas preocupações e alegrias, dizendo: 
Ouve, Senhor, a nossa oração.

ORAÇÃO E COMUNHÃO ESPIRITUAL

Comunhão Espiritual
Todos:

PRECES E GRAÇAS

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.

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 |

Leitor: 
Pedimos-te, Senhor, por todos aqueles que estão a sofrer por causa do vírus ou do pânico!
Todos: Ouve, Senhor, a nossa oração.
 
Leitor: 
Pedimos-te, Senhor, por todos os que correm risco de perder seu emprego e seu sustento!
Todos: Ouve, Senhor, a nossa oração.
 
Leitor: 
Pedimos-te, Senhor, por todos os que cuidam de nós, da nossa saúde, do nosso alimento, da
nossa educação, da nossa fé!
Todos: Ouve, Senhor, a nossa oração.



FINAL

Guia: 
Que grande semana acabamos de viver!
Que bom foi ter celebrado o teu bom nome Jesus e a tua vida que não morre nunca!
Aclamamos-te como Rei. Entraste em nossa casa, sentaste-te à mesa connosco e
ensinaste-nos a partilhar o pão. Mostraste-nos que quem ama serve e quem ama
morre sempre de braços abertos. Na tua cruz vimos um sinal de somar, porque
quando entras na nossa vida, Jesus, tu acrescentas sempre!
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, 
na Unidade do Espírito Santo.
Todos: Amen
 

Pode cantar-se um canto alegre ou o Aleluia. Jesus ressuscitou!Estamos em festa! Celebremos! 

Leitor: 
Obrigada, Senhor, pela nossa família e por todos aqueles que amamos!
Leitor: 
Obrigada, Senhor, por todas as coisas boas que têm acontecido nestes dias!
Leitor: 
Obrigada, Senhor, por todo o Amor que nos tens e que nos continuas a dar!
Leitor: 
Obrigada, Senhor, por estares Vivo, no meio de nós e em cada um de nós!

Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia! 
Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia! 

Ressuscitou como disse. Aleluia! 
Rogai por nós a Deus. Aleluia! 

Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia! 
Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!

SOMOS TESTEMUNHAS DE TUDO O QUE ELE FEZ


