
DOMINGO DE PÁSCOA  

12 de abril de 2020 

ORAÇÃO EM FAMÍLIA, ANTES DA REFEIÇÃO 

O Senhor ressuscitou dos mortos! Aleluia! Hoje é a festa mais importante para os 

cristãos e a família é chamada a celebrar a festa não só com um momento de oração, em 

comunhão coim toda a comunidade que não pode reunir-se para a Eucaristia, mas 

vivendo na alegria e no louvor os gestos mais simples do viver juntos, começando com a 

saudação com que se abre o dia, no sinal de um augúrio e de um beijo: “Boa Páscoa no 

Senhor!”. Tudo canta de alegria e tudo é chamado a ser luminoso, porque a luz do Senhor 

ressuscitado venceu as trevas da morte! 

À volta da mesa, antes da refeição da festa. A oração pode ser guiada pela mãe ou pelo pai (G). 

LOUVOR A CRISTO RESSUSCITADO 

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

T. Amen. 

G. Eis o dia que fez o Senhor. Aleluia!  

T. Eis o dia que fez o Senhor. Aleluia! 

G. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia! 

T. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia! 

G. Hoje estamos em festa, porque o Senhor ressuscitou: Exultemos e 

cantemos de alegria. Aleluia! 

T. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia! 

G. Hoje, a morte e a vida travaram um admirável combate: Depois de 

morto, vive e reina o Autor da vida.  

Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia! 

T. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia! 

G. Hoje, a pedra rejeitada pelos construtores  

tornou-se a pedra angular: 

Isto foi realizado pelo Senhor e aos nossos olhos é um prodígio.  

Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia! 

T. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia!  

Canto do Aleluia. (ou) Aleluia, Aleluia, Aleluia 



A PALAVRA DO SENHOR 

 

L. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João                                   

Jo 20, 1-9 

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 predileto 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. 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor! 

Correm os discípulos ao sepulcro, para procurar o Senhor ressuscitado. Teria sido 
belo encontrá-lo vivo, em pessoa, mas o sinal da Ressurreição é um sepulcro vazio 

que convida a crer, compreendendo as Escrituras. Também nós gostaríamos de 

ter corrido à Igreja, para encontrar o Ressuscitado nos sinais da Eucaristia 

celebrada no meio dos irmãos e irmãs da comunidade. O sinal que nos é dado é 
esta Igreja doméstica que, na expectativa de poder sair de casa e celebrar a 

Ressurreição de Jesus, já agora bendiz o Senhor pelos seus dons, mesmo no meio 

da provação. 

 

BÊNÇÃO DOS FILHOS NA MEMÓRIA DO BATISMO 
 

O pai e a mãe, de mãos juntas, alternam entre si ao pronunciar a bênção: 

G. Bendito sejais, Deus criador e salvador do vosso povo! Pelo dom do 
batismo tornastes-nos vossos filhos e irmãos entre nós: sustentai a 

nossa família, para que seja um sinal do vosso amor. 

T. Glória a Vós, Senhor! 



Pai e mãe fazem sobre a fronte um do outro o sinal da bênção do Senhor. 

G. Nós vos bendizemos, porque da Ressurreição do vosso Filho germinou 

uma vida nova para os nossos filhos: a vossa bênção os guarde e os 

proteja no vosso amor. 

T. Glória a Vós, Senhor! 

Pai e mãe fazem na fronte dos seus filhos o sinal da bênção do Senhor. 

G. Nós vos glorificamos, Pai bondoso, porque nas provações da vida Vós 
sois Aquele que não nos abandona nas trevas, mas dais vida e 

liberdade.   

A vossa bênção nos livre do mal e nos defenda de todos os perigos. 

T. Glória a Vós, Senhor! 

Todos os membros da família fazem o sinal da Cruz. 
 

BÊNÇÃO DA MESA À ESPERA DA EUCARISTIA 
 

G.   Nós Vos louvamos com alegria, Senhor 
Jesus Cristo, que, depois de 

ressuscitardes de entre os mortos, Vos 

fizestes reconhecer pelos discípulos ao 

partir o pão.  

Estai presente, Senhor, no meio de nós, 

ao tomarmos este alimento com ação de 

graças e fazei que, recebendo-Vos como nosso hóspede na pessoas 

dos irmãos, sejamos por Vós recebidos à mesa do vosso reino celeste.  

         Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

T. Amen 

RAINHA DO CÉU 

G. Rainha do Céu, alegrai-Vos, Aleluia, 

T. porque Aquele que trouxestes em 

     vosso ventre, Aleluia, 

G. ressuscitou como disse. Aleluia. 

T. Rogai por nós a Deus. Aleluia.  


