
Páscoa
Celebração de

em casa

a p r e s e n t a

Vamos celebrar juntos este momento, em família!

COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES

Lavras - MG
Belo Horizonte - MG

INSTITUTO NOSSA
SENHORA DA PIEDADE

Flamengo - RJ

COLÉGIO SÃO JOSÉ

Divinópolis - MG

Congonhas - MG

INSTITUTO NOSSA
SENHORA DA PIEDADE

Jacarepaguá - RJ

INSTITUTO SÃO JOSÉ

Sobradinho - DF

INSTITUTO 
SANTO EDUARDO

Uberaba - MG



Roteiro de oraçãoPáscoa
Celebração de

em casa

Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

“primeiro dia” da Nova Criação de todas as coisas. Que seja em nosso lar o primeiro dia de uma 
nova vida, replete de amor, união e fé.

Para renascermos para uma nova vida, vamos reservar um minuto para, silenciosamente, 
reconhecermos os momentos nos quais nos afastamos do Amor e pedir perdão.

É Páscoa! A luz da Ressurreição ilumina toda a Criação: a vida de Cristo na vida da Terra nos traz 
alegria e esperança. Vamos celebrar em família o Mistério Pascal. Ele nos impulsiona para a 
novidade, a beleza e a transcendência. A aparição de Jesus Ressuscitado no primeiro dia da 
semana foi entendida como a aurora do

1.No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã cedo, 
quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. 2.Correu e foi dizer a Simão 
Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: “Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos 
onde o puseram!”. 3. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo, e foram ao sepulcro. 
4. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou 
primeiro ao sepulcro. 5. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. 6. Chegou Simão 
Pedro que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. 7. Viu também o sudário 
que es�vera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num 
lugar à parte. 8. Então, entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu 
e creu. 9. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia 
ressuscitar dentre os mortos.”

A escuridão da madrugada traz medo e incerteza. A Luz do novo dia traz a esperança e a força 
necessárias para lidar com os desafios diários. Depois do silêncio, renasce a Vida. O silêncio de 
Deus é fecundo. É no tempo silencioso que a semente se torna fruto e o ser humano se torna 
pessoa. O silêncio permite transformar morte em vida. Daquele sepulcro escuro era fonte 
inesgotável de vida e alegria. Abandonemos o medo e a tristeza e deixemos a Luz do Cristo 
Ressuscitado preencher todo nosso ser de alegria , paz e esperança. Que o amor de Cristo nos 
ensine a contemplar a vida como dom e compromisso e que em meio às dificuldades 
encontremos a vida que insiste em brotar e trazer sen�do para a nossa existência.

Leitura do Santo Evangelho (Jo 20, 1-9)

Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou:

Pai Nosso...
Ave– Maria…



Peçam que as crianças ajudem a servir também. Par�lha e serviço como formas de amar.

Desfrutem, em família, desse momento de reflexão. Organizem um horário para rezarem juntos. 

Páscoa é passagem! Celebrem a alegria de poder viver esse momento, que é passageiro, no seio de 
uma família! Em breve estaremos todos reunidos em comunidade novamente!

Aproveitem, ao redor da refeição, para compar�lharem dos alimentos, agradecendo ao Pai e 
servindo uns aos outros. 

Brinquem, se abracem, cantem juntos e vivam plenamente essa oportunidade de fortalecer ainda 
mais os laços de amor e de esperança que fazem com que sejam unidos!

Esse ano nossa Páscoa nos convida a par�lharmos nossos sen�mentos tão aflorados pelo 
isolamento social e pela pandemia que assola o mundo. 

A Páscoa é uma celebração rica em simbolismo. Jesus celebrou sua úl�ma Páscoa cercado por seus 
amigos e sua mãe. Juntos, par�lharam da Palavra, do vinho e do pão.

Uma vela acesa
Um copo de vinho ou 

suco de uva

Pão

Símbolos para 
compor a mesaPáscoa

Celebração de

em casa


