MEU SENHOR,
E MEU DEUS
CELEBRAÇÃO FAMILIAR
Guião elaborado com as paróquias do Fundão, de Pinhel e da Unidade Pastoral da Gardunha

INDICAÇÕES PRÁTICAS
A família reúne-se no local da casa que for mais adequado.
Sendo possível, prepara esse espaço com uma toalha branca, para nela colocar Bíblia, cruz, vela e flores.

INÍCIO DA CELEBRAÇÃO
Leitor 1
Hoje é o segundo Domingo de Páscoa, o Domingo da Divina Misericórdia!
Leitor 2
No Domingo passado celebrámos a Ressurreição de Jesus e, apesar das
dificuldades destes últimos tempos, foi uma festa muito bonita na nossa família.
Leitor 3
Queremos lembrar essa alegria e transformá-la numa fonte de misericórdia entre nós!
Pode cantar-se um cântico que seja do conhecimento de todos.

Guia:
Comecemos esta celebração. Estamos aqui reunidos
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amen
Guia: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.
Guia: O Senhor Jesus Cristo, que nos chamou e reuniu, bate à porta do nosso coração
para entrar e ficar connosco. Reconheçamos que somos pecadores.

EXAME DE CONSCIÊNCIA
Guia:
Pensemos, em silêncio, nas ocasiões em que duvidamos, magoamos o outro ou fomos incapazes de
perdoar.
Breve momento de silêncio

Todos:
Confesso a Deus todo-poderosoe a vós irmãos, que eu pequei muitas vezes por
pensamentos, palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa.
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, tende piedade de nós. Todos: Senhor…
Guia: Cristo, tende piedade de nós. Todos: Cristo…
Guia: Senhor, tende piedade de nós. Todos: Senhor…

ESCUTA DA PALAVRA

Jo 20, 19-31

Propomos apenas a proclamação do Evangelho. Quem quiser poderá ler as três leituras do dia

Guia: Vamos escutar a Palavra de Deus. Nela encontraremos o sentido desta celebração .
Leitor: Leitura do Evangelho de 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.
Breve momento de silêncio.
As famílias que tiverem acesso à homilia do pároco podem lê-la/escuta-la neste momento

GESTO - CONFIANÇA E MISERICÓRDIA
Propomos que se faça uma breve meditação familiar a partir do texto do Evangelho, salientando
as dúvidas iniciais de Tomé e a profissão de fé final: “Meu Senhor e Meu Deus.”
Depois desta reflexão, os membros da família podem dar as mãos e, um a um, pede perdão
por situações concretas em que tenha duvidado de algum membro da família!
No final, cada um faz uma oração improvisada iniciando com as palavras:
“Meu Senhor e Meu Deus”.

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 |

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.
Guia:
Rezemos confiantes a oração que aprendemos de Jesus.
Pai nosso...

FINAL
Guia: Senhor, foi muito bom este momento, no qual celebrámos a Tua presença
e o amor uns pelos outros! Pedimos-te que nos abençoes, nos livres de todo o mal e
nos conduzas à vida eterna.
Todos: Amen.
Sugere-se que o final seja celebrado com um cântico apropriado e um abraço colectivo.

Jesus ressuscitou!
Estamos em festa!
Celebremos!

