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“A paz esteja com vocês” Jo 20,19 

Celebração Ecumênica da Páscoa nas Famílias 

Colégio Santissimo Sacramento 

Introdução:  

  

Chegou a Páscoa, a grande festa da passagem da morte para a vida. Jesus ressuscitado 

abre caminho de vida e esperança para toda a humanidade. Este ano de 2020, a Campanha 

da Fraternidade convidou a sociedade brasileira a refletir profundamente sobre Vida Dom e 

compromisso e o caminho da fraternidade, “viu sentiu compaixão e cuidou dele”. O Senhor 

ressuscitado é o portador da paz, Ele nos convida a romper o medo e reconhecer o outro 

como irmão. Celebrar a Páscoa é celebrar a esperança sempre renovada que o Cristo Vivo 

oferece a toda humanidade. Nesse sentido, O Serviço de Orientação Religiosa e Pastoral –

(SORPA) oferece este roteiro para ajudar as Famílias a preparar um momento celebrativo 

ecumênico.   

  

Preparando o Encontro  

  

O roteiro sugerido é simples; visa possibilitar uma melhor adaptação à realidade local 

de cada Família. O mais importante é fazer um momento celebrativo em que todos se unam 

para festejar a Páscoa. É perfeitamente possível acrescentar qualquer outro gesto ou música 

no roteiro.   

Nosso momento celebrativo da Páscoa tem a seguinte estrutura:  

 (I. abertura e acolhida; II. Celebração da Palavra de Deus; III. Dinâmica da bandeira da paz; 

VI. intercessões; V. envio).  

  

Preparando o ambiente:   

a. Colocar no local da celebração uma cruz (opcional) em tamanho maior com um pano 

branco passando pelas hastes;  

b. Colocar em lugar de destaque a palavra “Paz”  

c. Colocar uma mesa com uma toalha branca;  

d. Colocar sobre a mesa uma Bíblia;  

e. Providenciar uma bandeira branca com um mastro para a dinâmica da paz;  

f. Som com microfone, se necessário;  
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Celebração da Páscoa  

  

Animador: Hoje, nossa Família se reúne para celebrar a Páscoa, a vida nova de Cristo. Páscoa 

é passagem! Passagem da morte para a vida, passagem da escravidão para a liberdade. Jesus, 

nosso amigo por meio de sua ressurreição, transforma as situações de morte, tristeza, 

desespero em esperança e confiança.  

  

Canto Inicial: (à escolha)  

  

  

I- Invocação de abertura:  

  

Dirigente: Nós estamos aqui reunidos Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. 

Todos: Amém.  

  

Dirigente:  Que alegria estarmos reunidos para celebrar a festa da Páscoa. A todos vocês, 

meus amigos e amigas, a graça e a paz Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo (1 Ts 1,1)  

Todos: Damos graças a Deus.  

  

Oração   

Dirigente: Senhor Deus da vida, que nos criaste à vossa semelhança, nós vos louvamos e vos 

agradecemos, pois nos reunimos em vosso nome, para celebrar com alegria a ressureição de 

Jesus Cristo, o Salvador de todos. Amém.  

  

Leitor 1:  Este ano, de forma muito especial, nossa celebração de Páscoa nos convida a 

reavivar o dom da esperança. Convida-nos a ter um novo olhar para ver no outro um irmão. 

Muitas são as experiências de medo pelo isolamento e distanciamento das pessoas que 

gostamos.  
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Leitor 2: “Viu sentiu compaixão e cuidou dele” esse é o convite de Jesus no lema inspirador 
nesta Campanha da Fraternidade. Na Páscoa, o Senhor ressuscitado, com sua presença, 
acalma nosso coração, afasta o medo, abre nossos olhos e faz de nós irmãos. Viver a 
fraternidade nos possibilita o cuidado, o amor e a confiança uns nos outros.  
   

Refrão meditativo:  

  

Onde reina o amor, fraterno amor,   

Onde reina o amor, Deus aí está  

  

II. Ouvintes da Palavra  

Animador: Vamos abrir agora nossos ouvidos e coração para ouvir a Palavra proclamada e 
peçamos ao Senhor que nos ajude a vivê-la com coragem e alegria em tudo que façamos e 
digamos.  
  

Acolhida da Palavra com o canto. (se possível com Aleluia)  

  

Texto Bíblico: João, 20,19-21  

  

Sugestão de reflexão: Pode ser feita também de forma espontânea. 
Logo após a Ressurreição, os discípulos de Jesus estavam reunidos, com medo, 

fechados em uma casa. Foi triste e traumática a experiência de presenciar o amigo ser 

assassinado e pregado em uma cruz. Eles estavam confusos e não compreendiam tudo 

aquilo.   

Mas, Jesus está vivo; ressuscitou! Ele se apresenta no meio de seus discípulos 

amedrontados e sua primeira palavra é: “A paz esteja com todos vocês”. São muito 

significativas essas palavras de Jesus. A porta fechada não impede que Jesus esteja junto 

daqueles que Ele ama, e que N’Ele acreditam.   

Jesus ressuscitado mostra as marcas em suas mãos, marcas da violência sofrida, mas 

como homem da misericórdia, Ele olha para frente. Ele não carrega o ódio de quem quer 

vingança, mas ao contrário doa a paz, acalma os corações e envia seus amigos como 

portadores desta paz ao mundo.  

 

  

III. Dinâmica da bandeira da paz (Opcional) – Definir antes e se atentar aos materiais que 

podem ser substituídos caso não tenha o que se pede 

  

(enquanto se lê o texto abaixo, alunos com luvas (brancas ou coloridas) com as mãos 

erguidas formando uma pomba da paz entram no espaço da celebração)  
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Leitor 1: Jesus ressuscitado aparece para seus amigos, eles os deseja a paz. Logo depois ele 

os envia... a serem também construtores da paz, portadores da paz! O mundo precisa de 

jovens, homens, mulheres que queiram carregar a bandeira da paz! Como é bonito ver 

exemplos de pessoas que têm a coragem de ver, sentir compaixão e cuidar. Como bonitas 

são as mãos de quem tecem o perdão, praticam a justiça, socorrem os necessitados. Essas 

são as mãos bonitas, que carregam a verdadeira bandeira da paz. (pode-se lembrar dos 

nomes de pessoas da família ou comunidade que são exemplos de promotores da paz)  

  

(entra um aluno com a bandeira da paz em um mastro, e vai passando de mão em mão a 

bandeira, enquanto se canta a música “É Bonita Demais” (Zé Vicente) ou outra que 

conheçam que fale sobre a Paz.)   

  

VI. Nossos pedidos ao Senhor  

   

Dirigente: Jesus ressuscitado e vivo é nossa força. Vamos pedir a Ele que nos anime e dê 

coragem para ver as situações, sentir compaixão e cuidar dos que mais precisam de nós. 

  

Resposta: Cristo Vivo, Príncipe da paz ouvi-nos!   

  

1- Pela vida nova em Cristo, Senhor ajudai-nos a promover a paz em nossas famílias, fazei 

com que nossos lares sejam sempre lugar do vosso amor, superando toda forma de 

ódio e de violência. Oremos:  

2- Pela vida nova em Cristo, Senhor iluminai, guiai e protegei nossos governantes para 

que promovam a justiça e o bem comum, superando a tentação da corrupção que gera 

pobreza e violência. Oremos:  

3- Pela vida nova em Cristo, Senhor ajudai-nos a não excluir nossos irmãos; que nas 

escolas haja paz, compressão e respeito e que ninguém se sinta rejeitado ou 

abandonado. Oremos:  

4- Pela vida nova em Cristo, Senhor sustentai todos os nossos educadores para que sejam 

divulgadores da cultura da paz. Inspirem-nos com seus gestos, palavras e 

conhecimento, ajudando-nos a sonhar com um mundo melhor. Oremos:  

  

Dirigente: Deus Pai Eterno, acolhei as preces desta comunidade familiar, ouvi os pedidos que 

trazemos em nossos corações. E, nós concluímos nossos pedidos fazendo juntos a oração que 

o Senhor nos ensinou.   

  

Pai Nosso...  
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Abraço da Paz (Se for oportuno seguindo os critérios de segurança) 

  

Dirigente: Cristo é nossa paz. O Senhor ressuscitado quando aparece aos seus amigos; saúda 

–os, dizendo: “A paz esteja com todos vocês”. Vamos, neste gesto de amizade e fraternidade, 

dar um abraço uns nos outros desejando a paz em Cristo Ressuscitado! (Música durante o 

abraço da paz)  

  

V. Benção e Envio  

  

Animador:  Nossa comunidade Familiar pede a bênção de Deus sobre seus membros, que 

são enviados como “Embaixadores da PAZ”, que brotam da Ressurreição de Cristo.  

  

Dirigente: (bênção)  

  

"O Senhor te abençoe e te guarde!  

O Senhor te mostre a Tua face e tenha piedade de ti.  

O Senhor volva Teu rosto para ti e te dê a paz." (Números 6, 24 ) 

  

Música Final (Oração pelas famílias)   


