
Liturgia familiar do Dia da Páscoa: 12 de abril de 2020 

 

Aqui estão algumas sugestões para uma liturgia familiar nestes dias em que estamos confinados e 

não podemos unir-nos para celebrar a ressurreição de Nosso Senhor. Se estiver sozinho, adapte esta 

proposta. 

 

Preparem-se. 

Prepare o lugar onde rezaremos. Podemos ficar na frente de uma cruz, 

e ou, em frente a um ícone da ressurreição: 

https://www.google.com/search?q=icone+résurrection&client=safari&rls=en&tbm=isch&source

=iu&ictx=1&fir=OMPgnzv9VI22LM%253A%252Cu6G4AoDmpzslfM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kR1aA0hnGHnTQ7vuUx8rp3_GH_UKA&sa=X&ved=2ahUKEwirg4De87foAhUO1hoKHZ9uC_YQ9Q

EwDHoECAoQNA#imgrc=OMPgnzv9VI22LM: 

 

A Bíblia ou o Novo Testamento abriram no evangelho do dia, com uma vela, algumas flores... 

Se há cantores e músicos em casa, que coloquem os seus talentos ao serviço da oração. Preparam 

uma ou duas canções. 

As instruções sobre como fazer ou quem fazer são em vermelho 

O que deve ser dito por um ou outro ou juntos é em azul 

 

Na Páscoa, a tradição popular diz que os sinos regressam de Roma. Se houver sinos ou sinos na casa, 

os mais novos poderão tocá-los antes do início da oração. 

 

Pode pegar uma canção bem conhecida, cantá-la ou ouvi-la. 

https://www.youtube.com/watch?v=zaYiqdWrKWA 

https://www.youtube.com/watch?v=EPYHoGnGgIg 

https://www.youtube.com/watch?v=u-q4KwE1VxY 

 

ou qualquer outro canto de Páscoa mais conhecido. 

 

https://www.google.com/search?q=icone+résurrection&client=safari&rls=en&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OMPgnzv9VI22LM%253A%252Cu6G4AoDmpzslfM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR1aA0hnGHnTQ7vuUx8rp3_GH_UKA&sa=X&ved=2ahUKEwirg4De87foAhUO1hoKHZ9uC_YQ9QEwDHoECAoQNA#imgrc=OMPgnzv9VI22LM
https://www.google.com/search?q=icone+résurrection&client=safari&rls=en&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OMPgnzv9VI22LM%253A%252Cu6G4AoDmpzslfM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR1aA0hnGHnTQ7vuUx8rp3_GH_UKA&sa=X&ved=2ahUKEwirg4De87foAhUO1hoKHZ9uC_YQ9QEwDHoECAoQNA#imgrc=OMPgnzv9VI22LM
https://www.google.com/search?q=icone+résurrection&client=safari&rls=en&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OMPgnzv9VI22LM%253A%252Cu6G4AoDmpzslfM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR1aA0hnGHnTQ7vuUx8rp3_GH_UKA&sa=X&ved=2ahUKEwirg4De87foAhUO1hoKHZ9uC_YQ9QEwDHoECAoQNA#imgrc=OMPgnzv9VI22LM
https://www.google.com/search?q=icone+résurrection&client=safari&rls=en&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OMPgnzv9VI22LM%253A%252Cu6G4AoDmpzslfM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR1aA0hnGHnTQ7vuUx8rp3_GH_UKA&sa=X&ved=2ahUKEwirg4De87foAhUO1hoKHZ9uC_YQ9QEwDHoECAoQNA#imgrc=OMPgnzv9VI22LM
https://www.youtube.com/watch?v=zaYiqdWrKWA
https://www.youtube.com/watch?v=EPYHoGnGgIg
https://www.youtube.com/watch?v=u-q4KwE1VxY


LITURGIA FAMILIAR 

 

Se existirem vários de vós, designa aquele que vai guiar a oração, o Pai ou a mãe da família ou o mais 

velho (então designado por G) 

 

Podemos cumprimentar-nos. 

Um disse: Cristo ressuscitou, 

O outro respondente: Ele é verdadeiramente ressuscitado 

 

G- Em união com o nosso bispo e os cristãos da nossa diocese de Evry 

fazemos de nós o sinal da Cruz: 

Em nome do pai, do filho e do espírito santo. Ámen 

 

Abençoado seja, Deus, nosso Pai, que nos une e nos acolhe em Seu filho ressuscitado Jesus Cristo. 

Vamos abençoá-lo junto com a mesma voz e coração. 

 

Todos : Bendito seja o nosso Deus, agora e sempre. 

 

G- Em comunhão com todos os cristãos que ainda não podem celebrar a Eucaristia no Domingo de 

Páscoa, bem como com aqueles aqui ou em qualquer outro lugar que não têm uma missa de 

domingo por uma razão ou outra, e impulsionados pelo desejo de se reunirnovamente para celebrar 

a Eucaristia, levantemos os nossos corações ao Senhor: 

 

Oração de abertura no Domingo de Páscoa: 

G- Hoje, Deus nosso Pai, abres-nos a vida eterna pela vitória do teu Filho sobre a morte, e 

celebramos a Sua ressurreição. Que o vosso Espírito nos faça novos homens para que possamos 

voltar a erguer-nos com Cristo à luz da vida. Aquele que reina contigo e com o Espírito Santo agora e 

durante séculos. 

Ámen 

 

Uma pessoa introduz a leitura do Evangelho: 

Em cada passagem do evangelho ouvimos uma história sobre Jesus Cristo, a palavra viva de Deus 

feita carne. Ele é a Palavra de Deus, ele é a Luz da nossa vida e da comida para o nosso caminho. 

Venha O Espírito Santo abre os nossos corações e inteligência e ajuda a acolher esta Palavra para que 

possa dar bons frutos em nós. 



EVANGELHO 

 

A Quaresma terminou, aqui podemos agora cantar, ouvir uma bela aleluia. 

https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc 

 

Aleluia Aleluia. 

Nossa Páscoa sacrificada é Cristo! Sejamos satisfeitos com alegria na festa do Senhor. 

Aleluia Aleluia. (1 Cor 5, 7-8) 

 

Um de vocês lê o evangelho lentamente 

 

Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 

    No primeiro dia da semana, Marie Madeleine foi ao túmulo de manhã cedo; 

ainda era escuridão. Ela percebe que a pedra foi removida da tumba. 

    Então ela corre para encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, 

e ela lhes disse: 

  "Removemos o Senhor de sua tumba e não sabemos onde ele foi depositado. " 

    Pedro, portanto, saiu com o outro discípulo para ir ao túmulo. 

    Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido que Peter 

e foi o primeiro a chegar ao túmulo. 

    Ao se inclinar, ele percebe que as roupas estão planas; 

no entanto, ele não entra. 

    Simão Pedro, que o seguiu, chega por sua vez e entra no túmulo; 

ele vê os panos caídos, bem como a mortalha que cercava a cabeça de Jesus, 

não deitadas com o linho, mas desmontadas em seu lugar. 

    Então veio o outro discípulo, 

ele que havia chegado primeiro ao túmulo. 

Ele viu e acreditou. 

    Até então, de fato, os discípulos não haviam entendido 

que, segundo as Escrituras, Jesus teve que ressuscitar dentre os mortos. 

Palavra de Deus 

https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc


Partilha e Meditação 

• Apropriar o evangelho (não apenas para / com os mais novos): 

Anoto em uma folha separada os nomes dos personagens, os elementos do tempo, os elementos do 

lugar, os movimentos, os objetos. Que mudanças eu vejo em Pierre? O que ele entendeu? 

 

• um pouco de meditação 

Nesta manhã de Páscoa, o evangelista João acaba de nos levar ao limiar da tumba. Imagine que 

estamos lá com Marie-Madeleine, Pierre e Jean. "Então, Peter, o que você vê dentro da tumba? Ele 

está aí? O Mestre está aqui? O que ele pode ver quando a tumba está tão escura? O que está 

acontecendo na mente do apóstolo? Ele viu e acreditou. Pierre percebe que o túmulo está vazio. E 

como num piscar de olhos, tudo o que ele viveu nas últimas semanas fica claro para ele: Jesus é 

verdadeiramente o filho de Deus. Se ele venceu a abominável crucificação, se venceu a morte, então 

é Deus! Este é o mistério pascal: a vida é mais forte que a morte. 

 

Depois de um tempo de silêncio, compartilhamos intenções de oração. (aqueles que seguem ou 

outros): 

G- "Ambos estavam correndo juntos" 

Neste período de pandemia e neste grande domingo de Páscoa, ainda não podemos estar juntos em 

nossas igrejas e para a refeição da família. No entanto, sempre mantemos contato por meios 

modernos de comunicação; Oramos a você, Senhor, por todos os católicos que hoje o celebram, mas 

também por todos aqueles que ainda não o conhecem e que duvidam de você. Oramos a você, 

Senhor, brilhe um lampejo de esperança em nossas trevas. 

 

Refrão: Senhor, ouça a oração que surge de nossos corações. 

 

Todos podem então continuar com intenções pessoais de oração. 

 

Refrão: Senhor, ouça a oração que surge de nossos corações. 

 

G- Você ouve, Senhor, as orações do seu povo que não podem se reunir hoje, mas que estão unidos 

pela mente e pelo coração; responda a eles, 

Para que, além de nossos medos e sofrimentos, encontremos na fé os pontos fortes da coragem, 

serenidade e fraternidade para os tempos vindouros, 

Você, nosso Deus de amor e paz, presente em cada um de nós e em nossos irmãos em dificuldade de 

vida, agora e sempre. AMEN 



G- Deus nos comunica Seu Espírito de unidade e comunhão. Podemos falar com ele como Jesus nos 

ensinou : 

Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, 

seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai 

hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém 

 
 

Um de vocês pode dizer esta oração : Livrai-nos de todo o mal Senhor e dê paz ao nosso tempo. Por 

sua misericórdia, liberte-nos do pecado, tranquilize-nos antes das provações desta vida, onde 

esperamos a felicidade que você promete na vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. 

 

G - Convide aqueles que se reuniram em casa para participar da oração da comunhão espiritual 

Senhor Jesus, creio na sua verdadeira presença no pão e no vinho consagrados. Eu te amo o Senhor 

da minha vida. Desejo profundamente responder ao seu convite, comungar, recebê-lo no mais 

íntimo da minha vida. 

Agora não posso recebê-lo sacramentalmente. Venha, Senhor, viva espiritualmente minha vida. 

Estou com fome do seu amor Estou com fome da sua vida dada para alimentar toda a minha vida. Dia 

após dia, aprendo com você a dar minha vida ao amor. 

Sim, Senhor Jesus, mantenha-me fiel ao seu comando e nunca se separe de você. Amém 

 

Segue-se um bom momento de silêncio, de comunhão espiritual. Durante esse período de silêncio, 

nosso olhar pode se concentrar mais na cruz, no ícone, na Palavra de Deus ... 

 

Então, se possível, pegue uma música. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo 

https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM&list=RDJyK2KXvYuGo&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc 

 

Então os mais graduados abençoam a assembléia: 

Que o Senhor nos abençoe e nos guarde! Que o Senhor vire o rosto para nós, e que ele nos traga paz 

e cura. 

 

Maria também testemunha a ressurreição, podemos orar a ela e pedir que ore por nós. 

A "Regina Caeli", a "Ave Maria ..." 

https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo
https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM&list=RDJyK2KXvYuGo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc


 

Notre-Dame de Bonne Garde de Longpont: Ore por nós, cuide de nós, proteja-nos. Amém! 

 

Nós podemos tocar os sinos novamente 

 

E cumprimentam-se como no início da celebração 

 

Cristo ressuscitou !! 

Ele está realmente ressuscitado !! 


