
CELEBRAÇÃO EM FAMÍLIA 

DA PALAVRA E A CEIA DO SENHOR 

 

  Pelo perigo do “corona virus”, foram canceladas as missas e fechadas as igrejas em Tóquio durante tres semanas, seguindo 
as indicações das autoridades sanitárias do país. 

  O senhor bispo nos recomenda “escutar em família a Palavra do Evangelho e rezar em comunidade  para  receber a 

comunhão espiritualmente.” 

  O Centro Católico Internacional de Tóquio (CTIC) na página web de pastoral da migração latinoamericana no Japão,  
(htth:∥latin-pastoral.ctic.jp) publicou o seguinte modelo de Ritual para celebrar  em  casa a Liturgia da Palavra e a 

Comunhão espiritual. 

  A função de dirigir este rito o exerce convenientemente como celebrante a mãe ou o pai de família ou, em sua ausência, 
outro membro da comunidade. 

 

ACOLHIDA 

CELEBRANTE: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

COMUNIDADE: Amém. 

CELEBRANTE: Se dois ou tres se reúnem em meu nome, estou alí presente, disse Jesus. 

COMUNIDADE: Ele está no meio de nós. 

 

RECONCILIAÇÃO 

CELEBRANTE: Reconheçamos diante de Deus que necessitamos sua misericórdia. 

(Pausa de silêncio) 

CELEBRANTE: Senhor, tende piedade de nós. 

COMUNIDADE: Senhor, tende piedade de nós. 

CELEBRANTE: Mostra-nos Senhor, vossa misericórdia.. 

COMUNIDADE: E dá-nos vossa salvação. 

CELEBRANTE: Que Deus Todopoderoso e Todo misericordioso tenha piedade de nós, perdoe  

nossas culpas, cure nossas feridas e faça que dê fruto a semente de vida eterna que Ele plantou no 

nosso interior desde antes de nascer. 

COMUNIDADE. Amém 

 



LEITURA DO EVANGELHO 

 

CELEBRANTE: Escutemos a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

(Lc 4, 1-4) 

  Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão, e era conduzido pelo Espírito através do deserto. 

Aí Ele foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada nesses dias e, depois disso, 

sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: “Se tu és Filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão”. 

Jesus respondeu: “A Escritura diz: “Não só de pão vive o homem”.  

CELEBRANTE: Esta é a Palavra do Evangelho. 

COMUNIDADE: Graças a Deus. 

OFERTA 

 

CELEBRANTE: Apresentamos  e oferecemos ao Senhor a vida de cada dia da nossa família, com 

nossas penas e alegrias, esperanças e gozos, êxitos e fracassos, com nossa ação de graças a Deus pela 

vida que nos dá. Pedimos-lhe que envíe seu Espírito de Vida, que abençoe e transforme nossas vidas 

e nossas famílias para que vivamos dando-nos vida mutuamente na família e na sociedade. 

COMUNIDADE: Bendito seja Deus para sempre. 

 

AÇÃO DE GRAÇAS 

 

  CELEBRANTE:  

   Esta Palavra Amém que estamos repetindo, é o resumo de nossa fé. Amém: Assim é. Assim cremos. 

Amém: que assim seja. Que nos convertamos em vida de Cristo para a vida do mundo.  

   Recordemos agora a oração e encargo de Jesus na Última Ceia. Jesus levantou os olhos ao céu, deu 

graças a Deus Pai, tomou o pão e o cálice, o os repartiu entre os discípulos dizendo: Isto é a minha 

vida que se reparte e se deixa partir por vós. Cada vez que se repita esta ação de graças, meu Espírito 

de Vida estará no meio de vocês. 

 

CELEBRANTE:  

Este é o mistério de nossa fé. 

COMUNIDADE: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. 

Vem, Senhor Jesus! 

 



COMUNHÃO ESPIRITUAL 

ORAÇÃO DE JESUS E COMUNHÃO ESPIRITUAL 

 

CELEBRANTE: Dizemos juntos a oração de Jesus, desejando receber seu pão de vida e viver unidos 

a Ele. 

COMUNIDADE: 

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 na tentação, mas livrai-nos do mal.AMÉM. 

 

CELEBRANTE: Oremos em silêncio com o desejo de receber a comunhão espiritual. 

(Breve Silêncio) 

 

COMUNIDADE:  

Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha morada, mas  dizei uma palavra e serei 

salvo(a). 

 

CELEBRANTE: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. 

 

COMUNIDADE: Senhor, aonde iremos fora de Vós? Vós tendes palavras de vida eterna. 

(Um minuto de silèncio em ação de graças) 

 



 

INTERCESSÃO  E  BÊNÇÃO  MISSIONÁRIA 

 

CELEBRANTE: Agora terminamos rezando pelo mundo inteiro ao que nos envía o Senhor em 

missão. Rezamos também com os difuntos, e pelos difuntos, unida toda a família e comunidade pela 

comunicação do Espírito Santo. 

 

COMUNIDADE: Roguemos ao Senhor. 

CELEBRANTE: Pela paz do mundo...    COMUNIDADE: Roguemos ao Senhor. 

Pelas vítimas da violência, da pobreza, do ódio e da injustiça ...  Roguemos ao Senhor. 

Pelos enfermos da nossa família...  Roguemos ao Senhor. 

Por nossos difuntos ...  Roguemos ao Senhor. 

Pelos problemas que atormentam nossas famílias ...  Roguemos ao Senhor. 

 

(Pode-se acrescentar espontaneamente outras petições oportunas) 

 

CELEBRANTE: Que o Senhor abençoe esta família e comunidade que reza unida. Que o Senhor nos 

envíe para construir diariamente em casa e na sociedade, no trabalho e no descanso, seu caminho de 

verdade e de vida, de graça e amor, de justiça e de paz. 

   E que Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneçam sempre entre nós. 

 

COMUNIDADE: Amém. 

 

CELEBRANTE: Continuemos a viver em paz e dando paz. 

 

COMUNIDADE: Demos graças a Deus. 


