
Oração Dominical em Família 

V DOMINGO DA QUARESMA 
O Domingo, dia do Senhor e dia da Ressurreição, é o dia privilegiado para os 

cristãos se reunirem para a celebração do Sacrifício Eucarístico, para a escuta da 

Palavra de Deus, para a vivência comunitária e para recordar que no ritmo dos dias 

precisamos da presença do Senhor Vivo e Ressuscitado. Esta vivência é particular 

quando se coroa este momento com a Comunhão Eucarística, participação sacramental 

do sacrifício de Jesus e da vida que Ele nos quer oferecer. 

Nestes dias em que a celebração da Santa Missa está suspensa em todo o nosso 

país, as famílias cristãs são particularmente convidadas a viver este tempo como 

oportunidade para aprofundar a relação com Jesus Cristo e a tê-lo presente no íntimo 

da casa de cada um. Mesmo não comungando, podem acompanhar a celebração 

eucarística através dos muitos meios que estão hoje ao alcance: televisão, rádio e 

internet. 

É importante recordar que estas formas de acompanhar a Missa não cumprem o 

preceito dominical. O que acontece é que nestes dias as pessoas estão dispensadas do 

preceito dominical. São, no entanto, convidadas a reunir-se em casa para rezar. 

No Domingo, a família é convida a reunir-se em casa, a preparar um espaço de 

oração (com um crucifixo, com uma imagem de Nossa Senhora e com uma vela acesa). 

Pela televisão, rádio ou internet, pode acompanhar uma celebração eucarística, 

escutar a Palavra de Deus e viver um momento de oração familiar. 

Oferecemos aqui um breve esquema de oração, para ser usado em família. 

  



RITOS INICIAIS 

V/ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

R/ Amen. 

V/ Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 

R/ Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. 

 

V/ O Senhor Jesus Cristo, que nos chamou e reuniu, bate à porta do nosso coração para 

entrar e ficar connosco. Reconheçamos que somos pecadores. 

Fazem-se alguns momentos de silêncio. Depois dizem todos juntos: 

Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por 

pensamentos e palavras, actos e omissões, por minha culpa,  minha tão grande culpa. E 

peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, 

nosso Senhor.  

V/ Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 

conduza à vida eterna.  

R/ Amen 

 

Em seguida, diz-se o seguinte responsório: 

V/  Senhor, que vistes chamar-nos à conversão e à santidade, 

 Senhor, tende piedade de nós. 

R/  Senhor, tende piedade de nós. 

V/  Cristo, que nos saciais com a vossa Palavra, 

 Cristo tende piedade de nós. 

R/  Cristo, tende piedade de nós. 

V/  Senhor, que nos convidais a seguir os vossos passos, 

 Senhor, tende piedade de nós. 

R/  Senhor, tende piedade de nós. 

 

ORAÇÃO 

V/  Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de 

caridade que levou o vosso Filho a entregar-Se à morte pela salvação dos homens. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito 

Santo. 

R/  Amen. 



LITURGIA DA PALAVRA 

LEITURA I   Ez 37, 12-14 

Leitura da Profecia de Ezequiel  

Assim fala o Senhor Deus: «Vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, ó 

meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que Eu sou o 

Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. 

Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei-de fixar-vos na vossa terra e 

reconhecereis que Eu, o Senhor, digo e faço».  

Palavra do Senhor. 

 

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7) 

Refrão: No Senhor está a misericórdia e abundante redenção.  Repete-se  

 

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,  

Senhor, escutai a minha voz.  

Estejam os vossos ouvidos atentos  

à voz da minha súplica. Refrão  

 

Se tiverdes em conta as nossas faltas,  

Senhor, quem poderá salvar-se?  

Mas em Vós está o perdão,  

para Vos servirmos com reverência. Refrão  

 

Eu confio no Senhor,  

a minha alma espera na sua palavra.  

A minha alma espera pelo Senhor  

mais do que as sentinelas pela aurora. Refrão  

 

Porque no Senhor está a misericórdia  

e com Ele abundante redenção.  

Ele há-de libertar Israel  

de todas as suas faltas. Refrão 

 



LEITURA II   Rom 8, 8-11 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos  

Irmãos: Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estais sob o 

domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se 

alguém não tem o Espírito de Cristo, não Lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o 

vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o espírito permanece vivo por causa da 

justiça. E se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, 

Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos 

corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós.  

Palavra do Senhor. 

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Jo 11, 25a.26 

Refrão: Louvor e Glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. Repete-se  

Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor.  

Quem acredita em Mim nunca morrerá. Refrão  

 

EVANGELHO Jo 11, 3-7.17.20-27.33b-45 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: «Senhor, o teu amigo está 

doente». Ouvindo isto, Jesus disse: «Essa doença não é mortal, mas é para a glória de 

Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do homem». Jesus era amigo de Marta, 

de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou 

ainda dois dias no local onde Se encontrava. Depois disse aos discípulos: «Vamos de 

novo para a Judeia». Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia quatro dias. 

Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto 

Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: «Senhor, se tivesses estado aqui, meu 

irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus 

To concederá». Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará». Marta respondeu: «Eu sei 

que há-de ressuscitar na ressurreição do último dia». Disse-lhe Jesus: «Eu sou a 

ressurreição e a vida. Quem acredita em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo 

aquele que vive e acredita em Mim, nunca morrerá. Acreditas nisto?». Disse-Lhe Marta: 

«Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo». 

Jesus comoveu-Se profundamente e perturbou-Se. Depois perguntou: «Onde o 

pu-sestes?». Responderam-Lhe: «Vem ver, Senhor». E Jesus chorou. Diziam então os 



judeus: «Vede como era seu amigo». Mas alguns deles observaram: «Então Ele, que 

abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse?». 

Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta, com uma 

pedra posta à entrada. Disse Jesus: «Tirai a pedra». Respondeu Marta, irmã do morto: 

«Já cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro dias». Disse Jesus: «Eu não te disse que, 

se acreditasses, verias a glória de Deus?». Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os 

olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido. Eu bem sei que sempre 

Me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que 

Tu Me enviaste». Dito isto, bradou com voz forte: «Lázaro, sai para fora». O morto 

saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-

lhes Jesus: «Desligai-o e deixai-o ir». Então muitos judeus, que tinham ido visitar 

Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele.  

Palavra da salvação. 
 

Em família, pode-se promover neste momento um tempo de partilha da Palavra. 

Deixamos aqui algumas perguntas para meditação: 

 - Jesus disse de Si próprio: «Eu sou a ressurreição e a vida»: como temos certeza 

presente na nossa vida no dia-a-dia? É n’Ele que verdadeiramente procuramos a vida? 

 - Deus promete-nos vida pela fé. Cultivamos, diariamente, esta vida de fé, pela 

oração, pelos sacramentos e pela caridade? 

 - Num tempo em que tanta gente teme a morte, somos capazes de ser testemunho de 

confiança em Deus e de esperança na vida eterna? 

Propomos ainda a leitura desta meditação do Papa Francisco a respeito das leituras 

deste Domingo, de 6 de Abril de 2014: 

O Evangelho deste quinto domingo de Quaresma narra-nos a ressurreição de 

Lázaro. É o ápice dos «sinais» prodigiosos realizados por Jesus: trata-se de um gesto 

muito, demasiado grande, claramente divino para ser tolerado pelos sumos sacerdotes, 

os quais, tendo sabido do facto, tomaram a decisão de matar Jesus (cf. Jo 11, 53). 

Lázaro já estava morto há três dias; e às irmãs Marta e Maria Ele disse palavras que 

se gravaram para sempre na memória da comunidade cristã. Jesus diz assim: «Eu sou a 

ressurreição e a vida; quem acredita em Mim, mesmo morrendo, viverá; todo aquele que 

vive e crê em Mim, não morrerá eternamente» (Jo 11, 25). Sobre esta Palavra do Senhor 

nós acreditamos que a vida de quem crê em Jesus e segue os seus mandamentos, depois 

da morte será transformada numa vida nova, plena e imortal. Assim como Jesus 

ressuscitou com o próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrena, também nós 



ressurgiremos com os nossos corpos que serão transfigurados em corpos gloriosos. Ele 

espera por nós junto do Pai, e a força do Espírito Santo, que O ressuscitou, ressuscitará 

também quem estiver unido a Ele. 

Diante do túmulo fechado do amigo Lázaro, Jesus «bradou em voz alta: Lázaro, sai 

para fora! E o morto saiu, com os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto 

com um sudário» (vv. 43-44). Este brado peremptório é dirigido a cada homem, porque 

todos estamos marcados pela morte, todos nós; é a voz d’Aquele que é o dono da vida e 

quer que todos «a tenhamos em abundância» (Jo 10, 10). Cristo não se resigna com os 

sepulcros que nos construímos com as nossas escolhas de mal e de morte, com os 

nossos erros, com os nossos pecados. Ele não se resigna a isto! Ele convida-nos, quase 

nos ordena, que saiamos do túmulo no qual os nossos pecados nos fizeram cair. Chama-

nos insistentemente a sair da escuridão da prisão na qual nos fechamos, contentando-nos 

com uma vida falsa, egoísta, medíocre. «Sai!», diz-nos, «Sai!». É um bom convite à 

verdadeira liberdade, a deixar-nos alcançar por estas palavras de Jesus que hoje repete a 

cada um de nós. Um convite a deixar-nos libertar das «faixas», das faixas do orgulho. 

Porque o orgulho torna-nos escravos, escravos de nós mesmos, escravos de tantos 

ídolos, de tantas coisas. A nossa ressurreição começa por aqui: quando decidimos 

obedecer a este mandamento de Jesus saindo para a luz, para a vida; quando caem do 

nosso rosto as máscaras — muitas vezes nós estamos mascarados pelo pecado, as 

máscaras devem cair! — e não encontramos a coragem do nosso rosto original, criado à 

imagem e semelhança de Deus. 

O gesto de Jesus que ressuscita Lázaro mostra até onde pode chegar a força da 

Graça de Deus, e portanto até onde pode chegar a nossa conversão, a nossa mudança. 

Mas reparai: não há limite algum à misericórdia divina oferecida a todos! Não há limite 

algum à misericórdia divina oferecida a todos! Recordai-vos bem desta frase. E 

podemos dizê-la todos juntos: «Não há limite algum à misericórdia divina oferecida a 

todos». Digamo-lo juntos: «Não há limite algum à misericórdia divina oferecida a 

todos». O Senhor está sempre pronto a levantar a pedra do sepulcro dos nossos pecados, 

que nos separa d’Ele, a luz dos vivos. 

 

Terminado este tempo de partilha e de aprofundamento da Palavra de Deus, faz-se a 

Profissão de Fé: 

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas 

visíveis e invisíveis. 



Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai antes de 

todos os séculos: Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; 

gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por 

nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no 

seio da Virgem Maria, e Se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio 

Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras; e 

subiu aos Céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há-de vir em sua glória, 

para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. 

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai 

e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos Profetas. Creio na Igreja una, 

santa, católica e apostólica. Professo um só baptismo para remissão dos pecados. E 

espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há-de vir. Amen. 
 

Segue-se a Oração Universal. Nas preces deste esquema podem juntar-se outras que os 

membros da família achem apropriadas: 

V/ Por Jesus Cristo, vencedor da morte, oremos a Deus, que é a vida do mundo e 

ressuscita os mortos pela força do Espírito, dizendo, com fé: 

 R/ Ouvi-nos, Senhor. 

1. Pelos fiéis e pelos pastores da santa Igreja, para que professem a fé em Jesus 

Cristo, que os ressuscitou e lhes deu a sua vida, oremos. 

2. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos, para que o Senhor os 

arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do Demónio, oremos. 

3. Pelos eleitos que se preparam para o Baptismo, para que, uma vez 

ressuscitados de entre os mortos, sejam sempre conduzidos pelo Espírito, 

oremos. 

4. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, para que o mistério da cruz os 

fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê esperança, oremos. 

5. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, para que Jesus Cristo, 

ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração da sua paz, oremos. 

6. Por todos os que lutam para prevenir a propagação da pandemia: médicos, 

enfermeiros e outros técnicos de saúde. Rezemos também pelos governantes, 

para que tomem decisões corajosas e de acordo com a situação atual. 

Lembremos ainda todos os que já estão infectados e suas famílias, oremos. 

 (Outras intenções: este pode ser um momento de partilha em família). 



V/ Senhor, nosso Deus, que vencestes a morte e o abismo ao ressuscitar o vosso Filho, 

libertai-nos dos pecados que nos prendem, pois Vós sois o Deus da Vida. Por Cristo, 

nosso Senhor. 

R/ Amen. 
 

ORAÇÃO SILENCIOSA E COMUNHÃO ESPIRITUAL 

Neste momento, quem orienta o tempo de oração pode convidar a família a colocar-se 

de joelhos e a desejar, no íntimo do coração, a Sagrada Comunhão. Pode ser um tempo 

de silêncio mais ou menos prolongado, mas que ajude, sobretudo, a desejar receber 

Jesus e a segui-l’O com toda a vida. Pode terminar com o seguinte esquema: 

V. Graças e louvores se dêem a todo o momento. 

R. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.  (três vezes) 

Pai nosso… Avé Maria… Glória ao Pai…  

Comunhão espiritual: Eu quisera receber-vos, Senhor, com aquela pureza, humildade e 

devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos 

santos. 
 

Acto de fé: Senhor meu Jesus Cristo, eu creio com toda a minha alma que estais 

realmente presente no Sacramento do Altar. Creio, porque Vós, Suprema Verdade que 

eu adoro, o dissestes. Voltado para aquela Hóstia Santa, também eu Vos digo com São 

Pedro: «Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo». Amen. 
 

Súplica final: 

Alma de Cristo, santificai-me. 

Corpo de Cristo, salvai-me. 

Sangue de Cristo, inebriai-me. 

Água do lado de Cristo, lavai-me. 

Paixão de Cristo, confortai-me. 

Ó bom Jesus, ouvi-me. 

Dentro das Vossas Chagas, escondei-me. 

Não permitais que de Vós me separe. 

Do espírito maligno, defendei-me. 

Na hora da minha morte, chamai-me. 

E mandai-me ir para Vós, 

para que Vos louve com os Vossos Santos, 

por todos os séculos. Amen. 



RITOS FINAIS 

No final, invoca-se a bênção de Deus, fazendo cada um o sinal da cruz sobre si próprio 

e quem orienta a oração diz: 

V/ O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. 

R/ Amen. 

V/ Bendigamos ao Senhor. 

R/ Graças a Deus 


