
[Convém lembrar que, se possível, os recursos da 
televisão, rádio e demais transmissões em mídias 
sociais são primários, e este roteiro é só um 
instrumento complementar de oração. Ele pode ser 
vivido em família ou sozinho, sempre consciente de 
que estamos em comunhão com toda a Igreja, Corpo 
Místico de Cristo, quando rezamos. Poderá este 
instrumento de oração ser adaptado em seu esquema 
às suas necessidades (se estiver sozinho(a) lê-se 
tudo, por exemplo, ou se for um enfermo pode reduzir 
algumas partes)]

CANTO DE ABERTURA
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! / É o 
Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! / Imolado por 
nós, aleluia, aleluia! / É o Cristo Senhor, Ele vive 
e venceu, aleluia! 
1. O Cristo Senhor ressuscitou, / a nossa esperança 
realizou: / vencida a morte para sempre, / triunfa a 
vida eternamente! 
2. O Cristo remiu a seus irmãos, / ao Pai os conduziu 
por sua mão; / no Espírito Santo unida esteja / a 
família de Deus, que é a Igreja! 

A. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T. Amém
A. Que Deus nosso Pai, fonte do amor e da 
misericórdia, esteja no meio de nós!
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.

A. Irmãos, somos convidados a ouvir e a guardar o 
mandamento do Senhor: “Amai-vos uns aos outros, 
assim como eu vos amei”. Com esse convite do 
Ressuscitado, somos capazes de praticar a justiça e 
de produzir frutos de esperança e paz.

ATO DE CONTRIÇÃO
A. Reconheçamos a misericórdia infinita de Deus, 
que vem ao nosso encontro, a fim de superarmos as 
vezes em que falhamos na prática da misericórdia.
T. Senhor, tende piedade de nós.
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Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. 

HINO DE LOUVOR
T. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, 
nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós, que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós, que 
tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós, que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. Só vós sois o Santo; só vós, o Senhor; só vós, 
o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém.

DEUS NOS FALA
A. “Aclamai o Senhor, ó terra inteira!” 
Ouçamos a Palavra que manifesta o 
amor de Deus entre nós, em eterno 
louvor de salvação.

PRIMEIRA LEITURA (At 10,25-26.34-35.44-48)  
Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-
lhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro 
levantou-o, dizendo: “Levanta-te. Eu também sou apenas 
um homem”. Então, Pedro tomou a palavra e disse: “De 
fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção 
entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme 
e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que 
pertença.” Pedro estava ainda falando, quando o Espírito 
Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os 
fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro, 
ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse 
derramado também sobre os pagãos. Pois eles os ouviam 
falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. 
Então Pedro falou: “Podemos, por acaso, negar a água 
do batismo a estas pessoas que receberam, como nós, 
o Espírito Santo?” E mandou que fossem batizados em 
nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que Pedro 
ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 



SALMO RESPONSORIAL [Sl 97 (98)] 
O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua 
justiça às nações. 
• Cantai ao Senhor Deus um canto novo, / porque ele 
fez prodígios! / Sua mão e o seu braço forte e santo / 
alcançaram-lhe a vitória. 
• O Senhor fez conhecer a salvação, / e às nações, 
sua justiça; / recordou o seu amor sempre fiel / pela 
casa de Israel. 
• Os confins do universo contemplaram / a salvação 
do nosso Deus. / Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira, / alegrai-vos e exultai! 

SEGUNDA LEITURA(1Jo 4,7-10) 
Leitura da Primeira Carta de São João. 
Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o 
amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de 
Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a 
conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o 
amor de Deus se manifestou entre nós: Deus enviou 
o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida 
por meio dele. Nisto consiste o amor: não fomos 
nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou 
e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos 
nossos pecados. Palavra do Senhor. 
 T. Graças a Deus. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Quem me ama realmente guardará minha palavra / e 
meu Pai o amará e a Ele nós viremos. 

EVANGELHO (Jo 15, 9-17)   
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
T. Glória a vós, Senhor. 
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
“Como meu Pai me amou, assim também eu vos 
amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os 
meus mandamentos, permanecereis no meu amor, 
assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai 
e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que 
a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja 
plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos 
outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor 
maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. 
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos 
mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não 
sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, 
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu 
Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui 
eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para 
que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O 

que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo 
concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns 
aos outros”. Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

REFLEXÃO 
(Diálogo em família sobre as leituras)

PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador 
do céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor; que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, 
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está 
sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, 
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
comunhão dos Santos, na remissão dos Pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

PRECES DOS IRMÃOS
A. Dirijamos ao Pai das misericórdias nossas 
preces:

L. Pela nossa Igreja, universal e diocesana, para que 
seja sinal verdadeiro do amor de Deus, que primeiro 
nos amou, rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Pela nossa nação, para que pratique a justiça, 
sem distinção, em todos os segmentos da sociedade, 
rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Pela nossa comunidade, para que cultive o amor 
e a amizade de Deus em seus serviços, pastorais e 
ministérios, rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Pelas famílias, para que, mesmo em meio às 
dificuldades da vida, guardem e pratiquem os 
mandamentos de Deus, rezemos:

T. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o 
esplendor do verdadeiro amor; confiantes, a vós 
nos consagramos.
Sagrada Família de Nazaré, tornai também as 
nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos 
de oração, autênticas escolas do Evangelho e 
pequenas igrejas domésticas.
Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais 
haja nas famílias episódios de violência, de 
fechamento e divisão; e quem tiver sido ferido 
ou escandalizado seja rapidamente consolado e 



curado.
Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos 
nos tornemos conscientes do caráter sagrado e 
inviolável da família, da sua beleza no projeto de 
Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a 
nossa súplica.

A. Atendei, ó Deus, às nossas súplicas e ouvi com 
bondade as nossas preces. Por Cristo, nosso Senhor.  
T. Amém.

AÇÃO DE GRAÇAS
L. Graças, ó Pai, Senhor da vida, por 
este (dia) tempo bonito em que Cristo 
ressurgiu da morte e tornou-se Senhor 

e Pastor eterno, que nos conduz para as fontes 
repousantes de água pura.
T. Dai graças ao Senhor porque ele é bom! Eterna 
é a sua misericórdia!
L. Graças, ó Pai, Senhor da vida, por Cristo, nosso 
Páscoa, que foi imolado por nós. Morrendo, ele 
destruiu a morte e venceu o pecado do mundo. Com 
ele ressurge a nova criação.
T. Dai graças ao Senhor porque ele é bom! Eterna 
é a sua misericórdia!
L. Graças, ó Pai, Senhor da vida, por vosso Filho, 
que se entregou em vossas mãos, cumprindo a vossa 
vontade total como sacerdote, altar e cordeiro. 
Tirando o pecado do mundo, ele é hoje a nossa luz.
T. Dai graças ao Senhor porque ele é bom! Eterna 
é a sua misericórdia!
L. Rezemos com amor e confiança, como Jesus nos 
ensinou:
T. Pai Nosso que estais ...

ATO DE COMUNHÃO ESPIRITUAL 
A. Façamos agora nossa Comunhão Espiritual. 
Santo Afonso Maria de Ligório explica-nos o que 
é isto: “Consiste no desejo de receber a Jesus 
Sacramentado e em dar-lhe um amoroso abraço, 
como se já o tivéssemos recebido”. Em um momento 
de silêncio pensemos na Eucaristia. Meditemos em 
cada frase que diremos a seguir...
T. Vinde, Jesus adorável, vinde ao meu pobre 
coração; (Pausa) / Vinde saciar meu desejo; 
(Pausa) / Vinde meu adorado Jesus, vinde ó 
dulcíssimo Jesus! (Pausa) / Creio que estais 
presente na Eucaristia! (Pausa) / Vos amo sobre 
todas as coisas; (Pausa) / Desejo receber-vos em 
minha vida; (Pausa) / Vinde espiritualmente a 
meu coração, permanecei em mim e faça que 
nunca vos abandone.

(Momento de silêncio)

CANTO
1.A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, de 
paz, / onde há luxo de alguns alegria não há jamais! 
/ A mesa da eucaristia nos quer ensinar / que a ordem 
de Deus nosso Pai é o pão partilhar.
Pão em todas as mesas. / Da Páscoa a nova certeza: 
// a festa haverá, / e o povo a cantar: “aleluia”!//
2.As forças da morte: a injustiça e a ganancia de ter, 
de ter, / agindo naqueles que impedem ao pobre viver, 
viver. / Sem terra, trabalho e comida a vida não há, 
não há. / Quem vive assim e não age não vai celebrar.
3.Irmãos, companheiros na luta, vamos dar as 
mãos, as mãos. / Na grande corrente do amor, na 
feliz comunhão, irmãos. / Unido à peleja e à certeza 
vamos construir aqui / na terra o projeto de Deus; 
todo povo a sorrir.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA
T. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o 
Senhor, que mereceste trazer em vosso seio, 
aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a 
Deus por nós, aleluia!
Salve Rainha...

A. Oremos: Deus de misericórdia, Deus de piedade, 
Deus de indulgência, que tendes compaixão das 
aflições do vosso povo e dissestes ao Anjo que o 
trespassava que contivesse a sua mão por amor 
daquela Estrela gloriosa, de cujo peito precioso 
contra o veneno dos nossos pecados docemente 
bebestes, prestai-nos o auxílio da vossa graça, para 
que sejamos libertados e seguros de toda a peste, da 
morte improvisa e livres misericordiosamente de 
todo o embate da perdição. 
T. Amém.
A. Permaneçamos unidos em Cristo.


