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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

"Eis que estou fazendo novas todas as coisas"  

(Ap 21, 5a) 
 
 

Este  subsidio preparado pela Equipe Diocesana de Liturgia para a 

oração nas famílias nesta Semana Santa, deve nos ajudar a transformar 

pela luz da Cruz e Ressurreição de Jesus este momento de desolação 

provocado pelo coronavírus, em celebração da Vitória de Jesus sobre o 

pecado, a doença e a morte. 
 

Sua casa deve se transformar em um santuário doméstico para que 

através da leitura da Palavra de Deus, a oração litúrgica dos salmos e as 

expressões de fé e caridade deste tempo forte, coração de todo o ano 

litúrgico, vivamos a Páscoa, passando das trevas para a luz da vida nova. 
 

A oração em família neste tempo deve ser a  primeira prioridade 

nossa, antes mesmo até daquelas televisionadas ou transmitidas pelas 

redes sociais. Confiemos na promessa de Jesus que afirma que está 

presente onde dois ou mais se reúnem em seu nome. 
 

Expressamos a nossa gratidão a quem dedicou tempo e atenção na 

preparação deste bonito material. Deus em sua generosidade recompense. 
 

Celebremos em família a nossa Páscoa na sinceridade e verdade. 

 

 

 

                                                    Pe. Gerson B. Filho 
                                                                          Coordenador Diocesano 

                                                                              de Pastoral 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Precisamos neste tempo mais do que nunca, de encontrar razões de 

esperança, motivos para ter confiança. Em quem podemos confiar? O 

primeiro é o próprio Deus, que nunca nos deixa sozinhos: “não dorme quem 

te guarda e te vigia. Oh! Não! Ele não dorme nem cochila, aquele que é o 

guarda de Israel! (Sal 121,3-4). 
 

 E nesses dias iremos celebrar a força do amor de Deus que vem 

nos encontrar no túmulo dos nossos pecados, para nos devolver à vida. 

Rezar será decidir de confiar nele, resolver que, acima de todo mal, a 

vontade de Deus é de ser para nós caminho de verdade e de vida. Rezar 

nesses dias, sem muitas festas e sinais exteriores, será ter decidido no 

nosso coração que em Deus acreditamos e a Ele queremos seguir.  
 

A oração será a nossa comunhão com Deus, não de um momento, 

mas de todos os dias.  
 

Mas rezar e nos aproximar de Deus, nos faz redescobrir que perto 

dele há muitos irmãos e irmãs: podemos confiar em todos aqueles que, de 

coração sincero, procuram aproximar-se de Deus. Rezar será também 

declarar aos irmãos que, neste momento difícil, o nosso coração não está 

fechado e podem contar com a nossa oração e a nossa caridade: não 

estamos esquecendo quem caminha conosco nas estradas da vida! Não 

podemos nos encontrar e reunir, mas estamos unidos na fé e na oração. A 

oração será a nossa comunhão espiritual com todos os irmãos, não de um 

momento, mas de todos os dias. 

 

 

Dom Gabriel Marchesi 
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ROTEIROS DAS CELEBRAÇÕES 

 
 

 
 

 
 

1. Celebração do Domingo de Ramos – pág: 04 
2. Oração da Tarde / Noite na Segunda-Feira Santa – pág: 08 
3. Oração da Tarde / Noite na Terça-Feira Santa – pág: 09 
4. Oração da Tarde / Noite na Quarta-Feira Santa – pág: 11 
5. Celebração da Ceia do Senhor – pág: 14 
6. Celebração da Paixão e Morte do Senhor – pág: 17 
7. Celebração do Sábado Santo – pág: 20 
8. Celebração da Vigília Pascal – pág: 22 
9. Celebração do Domingo de Páscoa – pág: 25 
10.  Via Sacra – pág: 28 
11. Textos Patrísticos – pág: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA: 
Para Imprimir, é preciso fazer em frente e verso pois o formato é de livrinho. 

 

 

 
Os Roteiros deste subsídio foram elaborados a partir do Ofício Divino das 
Comunidades; do livro Dia do Senhor – guia para as celebrações nas 

comunidades; e, das Tríduo Pascal nas Casas – Apostolado do Litúrgico. Imagens 

de Claudio Pastros. 
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       DOMINGO DE RAMOS                                                             
“Acolhida de Jesus em Jerusalém” 

 

• Organizar o espaço da celebração em círculo, tendo no centro uma mesinha com 
uma toalha branca ou vermelha, e a Bíblia (Liturgia 
diária) e uma vela acesa. 

• Antes de começar, escolher quem vai presidir a 
celebração, e quem vai ser o leitor que introduz o 
salmo e proclama o Evangelho. 

• Tendo possibilidade, haja um ensaio dos cantos antes 
da celebração. 

• Que cada pessoa tenha em suas mãos um ramo, e 
preparem um para ser colocado na porta da casa. 

• Esta celebração neste dia começa na frente da casa, e depois se dirige ao local 

preparado para celebrar. 

------------------------------------------------ 

1. REFRÃO ORANTE 

Onde reina amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está (Bis 5x) 
 

2. MOTIVAÇÃO INICIAL 
Quem Preside inicia com essas palavras ou espontaneamente: 

Pr.: Estamos aqui reunidos, como Igreja que somos, para iniciar a Semana Santa, 
recordando a acolhida de Jesus em Jerusalém para celebrar sua páscoa. É um 

domingo diferente, sem podermos celebrar a Eucaristia, sem podermos juntos 
com a comunidade, sair as ruas e aclamar “Hosana o filho de Davi”. Mas como 

Igreja doméstica, vamos acolher Jesus em nossa casa e, em família, com ramos 
nas mãos, vamos renovar nossa esperança de dias melhores para nós e para o 

mundo inteiro que sofre com a pandemia do coronavírus. E na certeza de que 

Jesus Cristo é o Rei de Israel que vem ao nosso encontro, digamos juntos: 
 

T.: Bendito és tu que vens com tanto amor! Hosana nas alturas! 
 

2. SINAL DA CRUZ E SAUDAÇÃO 

Pr.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
Pr.: O Senhor esteja com vocês! 

T.: Ele está no meio de nós! 
 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 
Pr.: Recordar a vida é ajudar a tornar nossa oração mais verdadeira. Assim 

gostaria de convidar cada um de vocês, de forma livre, a lembrar dos momentos 

que nos sentimos acolhidos ao longo da nossa vida. No primeiro dia de aula, na 
universidade, ao chegar na casa de alguém... Por quantas vezes fomos recebidos 

em algum lugar e nos sentimos bem. Quem gostaria de partilhar? 
Todos os presentes podem falar... 
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Pr.: Por todas as nossas lembranças, por todos os fatos por nós vividos e que 
ficaram guardados na nossa memória e coração, vamos cantar a alegria de 

receber Jesus em Jerusalém e aclama-lo como nosso salvador! 
 

Hino 
Hosana hei! Hosana há! Hosana, hei! Hosana, hei, Hosana, há! (Bis) 

1. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi.  

Santo é o seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória ao Deus de 
Israel, nosso rei e salvador! 

2. Vamos a ele com as flores dos trigais, com os ramos de palmeiras, com alegria 
e muita paz.  

3. Ele é o Cristo, é o unificador. É hosana nas alturas, é hosana no amor.  
4. Ele é a alegria, é a razão de meu viver. É a vida de meus dias, é amparo no 

sofrer.  
 

4. BENÇÃO DOS RAMOS 
Pr.: Com nossos ramos erguidos vamos pedir a Deus que os abençoe. Digamos 

juntos: 

Ó Deus, promessa da paz, 
Aumenta a fé de todas as pessoas que creem em ti 

E escuta as nossas preces. 
Abençoa estes ramos que apresentamos ao Cristo vencedor 

E dá-nos a graça de darmos frutos em obras de justiça e paz. 
Por Cristo, nosso Senhor.  

Amém. 
 

Uma pessoa da família coloca um ramo na porta da casa. Depois todos se dirigem ao local 
preparado para celebração e sentam-se para rezar o salmo. Ele poderá ser cantado por todos, ou 
cada um, reza uma estrofe e canta-se apenas o refrão no início e no final. 
 

5. SALMO 145 (144) 
Um leitor ou leitora motiva e lê pausadamente, o Salmo. 

L.: O Salmo 145 é uma antiga oração de louvor. Vamos rezá-lo contemplando a 
soberania e realeza de nosso Deus, que vem nós como pobre, sem poder, 

trazendo a promessa da paz. E a cada estrofe respondamos juntos: 
 
 

T.: Bendito o que vem, ó Senhor! Hosana nas alturas! 
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu rei, 

E bendizer o vosso nome pelos séculos. 

Todos os dias haverei de bendizer-vos, 
Hei de louvar vosso nome para sempre. 

T.: Bendito o que vem, ó Senhor! Hosana nas alturas! 
2. Misericórdia e piedade é o Senhor, 

Ele é amor, é paciência, é compaixão. 
O Senhor é muito bom para com todos, 

Sua ternura abraça toda criatura. 
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T.: Bendito o que vem, ó Senhor! Hosana nas alturas! 
3. O Senhor é amor fiel em sua palavra, 

É santidade em toda obra que ele faz. 

Ele sustenta todo aquele que vacila 
E levanta todo aquele que tombou. 

T.: Bendito o que vem, ó Senhor! Hosana nas alturas! 
 

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Todos se levantam aclamando o Evangelho, e um leitor ou leitora, proclama pausadamente, após o 
canto. 

Eu vim para escutar: Tua Palavra, tua palavra, tua palavra de amor... 

Eu quero aprender melhor: Tua Palavra, tua palavra, tua palavra de amor... 
O mundo ainda vai viver: Tua Palavra, tua palavra, tua palavra de amor... 
 

7. EVANGELHO – Mateus 21, 1-11 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de Mateus. 
T.: Glória a vós Senhor! 
 

Naquele tempo: Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e 

chegaram no monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-
lhes: 'Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta 

amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim! Se alguém 
vos disser alguma coisa, direis: 'O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá'. 

Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: 'Dizei à filha de Sião: 

Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num 
potro de jumenta.' Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia 

mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas 
vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo 

caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo 

caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam, gritavam: 
'Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no 

mais alto dos céus!' Quando Jesus entrou em Jerusalém a cidade inteira se 
agitou, e diziam: 'Quem é este homem?' E as multidões respondiam: 'Este é o 

profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia.' Palavra da Salvação. 
 

8. CONVERSA SOBRE O EVANGELHO 
Todos sentados conversam sobre o que entendeu do Evangelho. 
 

9. PRECES 
Quem dirige a oração introduz as preces e cada pessoa livremente pode ler um pedido, e 
acrescentar outros pedidos espontâneos conforme o coração de cada um pedir... 

 

Pr.: E agora de pé, façamos nossos pedidos ao Cristo, justo e bondoso, pobre e 

vitorioso, que nos convida a caminhar juntos e digamos: Bendito seja aquele 
que vem! 
 

- Senhor, subiste a Jerusalém para sofrer e, assim, entrar na glória; conduze o 
teu povo à Pascoa da Ressurreição! Te pedimos! 
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- Fizeste da cruz a arvore da vida. A todos nós, renascidos pelo batismo, dá-nos 
caminhar como filhos da luz. Te pedimos! 
 

- Vieste para salvar os pecadores; ajuda-nos a ser misericordiosos com vossos 

irmãos e irmãs, e a dedicar-nos com amor no serviço do teu Reino. Te pedimos! 
 

- Curaste o leproso, o cego, o surdo-mudo, dá força a todos os que estão 

enfermos com coronavírus ou outras doenças, para que recobre a saúde. Te 

pedimos! 
Preces espontâneas... 
 

Pai Nosso... pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 
Quem dirige, conclui as preces com a oração abaixo: 
 

Oração: 

Ó Deus, fiel as tuas promessas, bendito seja o teu nome e a tua compaixão! 

Livra-nos de toda a escravidão e dá-nos a graça de caminharmos ao teu encontro 
com o povo que, com ramos nas mãos, aclamou o Cristo como Teu enviado. Nós 

te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 

10. BENÇÃO 

Pr.: Que o Deus da esperança nos firme no seguimento de Cristo, nosso Senhor, 

agora e sempre. Amém! 
Pr.: Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado! 
 

Pr.: E concluindo nosso momento de oração, cantemos a Maria, Mãe da saúde 
pedindo no silencio do nosso coração que ela nos socorra neste tempo de 

pandemia 
 

11. HINO DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
1. Ó Senhora da Saúde, escutai nosso clamor.  

Derramai em nossas almas, vosso puro e santo amor. (bis) 
2. Deste altar, ó Virgem Santa, neste trono que reluz.  

Dai saúde às nossas almas, conduzi-nos a Jesus. (bis) 

3. No momento do pecado, nos tremendos vendavais,  
defendei-nos Virgem Santa, contra as serpes infernais. (bis) 

4. Sede vós a “Stela Maris”, o farol a iluminar,  
ante o mar tempestuoso, deste triste marejar. (bis) 
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    ORAÇAO DA TARDE OU NOITE 
          Segunda-feira – 06 de Abril 
 

• Preparar um pequeno altar para oração conforme a família 
preferir, mas sempre disponha todos de forma circular. 

• Antes de começar, ver quem irá presidir a oração. Os demais 
momentos são rezados por todos juntos. 

-------------------------------------------  
1. REFRÃO ORANTE 

Ó luz do Senhor que vem sobre a terra inunda meu ser, 
permanece em nós (Bis 5x) 
 

2. SINAL DA CRUZ 

T.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 

3. SALMO 
Quem dirige a oração introduz o salmo e faz as estrofes, todos respondem o refrão juntos 
após cada estrofe. 

Pr.: Nesta segunda feira da semana santa, queremos rezar na certeza e confiança 

de que no meio das nossas dificuldades e lutas, Deus é a garantia da vitória. Com 

o Salmo 27 (26), manifestemos a confiança de que veremos a bondade do Senhor 
na terra dos vivos. 
 

T.: O Senhor é minha luz e salvação. 

  

Pr.: O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo? 

       O Senhor é a proteção da minha vida; perante quem eu tremerei?    
T.: O Senhor é minha luz e salvação. 
 

 Pr.: Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, 
        são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem.     

T.: O Senhor é minha luz e salvação. 
 

 Pr.: Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração; 
       se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei.     

T.: O Senhor é minha luz e salvação. 
 

Pr.: Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. 
       Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!     

T.: O Senhor é minha luz e salvação. 

 

4. SILENCIO 
Pr.: No silencio do nosso coração Deus nos escuta. Coloquemos diante dele, as 

nossas angústias, os nossos medos, confiantes que Ele será sempre luz no nosso 
caminhar. 
 

Pai Nosso...  

Ave Maria...   
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Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... 
 

ORAÇÃO 
Pr.: Rezemos juntos: 

Ó Deus de terna compaixão, 

tantas vezes teu povo desanima,  
por conta de suas fraquezas. 

Pela mesma coragem e disposição de Jesus  
em sua paixão, 

anima-nos sempre de novo. 
Por Cristo, nosso Senhor.  

Amém. 

 
5. BENÇÃO 

Pr.: O Senhor Jesus, que morreu por todos, nos mantenha unidos e reúna numa 
só família todos os que estão dispersos pelo mundo afora, agora e sempre. 

Amém. 

Pr.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 
- Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 

Para sempre seja louvado! 
 

 

     ORAÇÃO DA TARDE OU NOITE 
           Terça-feira – 07 de Abril 
 

• Preparar um pequeno altar para oração conforme a família 
preferir, mas sempre disponha todos de forma circular. 

• Antes de começar, ver quem irá presidir a oração. Os demais 
momentos são rezados por todos juntos. 

-------------------------------------------  
 
1. REFRÃO ORANTE 

Confiemo-nos aos Senhor, ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, 

vem salvar. (Bis 5x) 
 

2. SINAL DA CRUZ 

T.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 

3. SALMO 
Pr.: Nesta terça feira da Semana Santa, queremos rezar pedindo ao Senhor que 

envie ao mundo o Messias, rei da justiça e rei da paz. Com o Salmo 72 (71) 

expressemos nossa confiança de que, pela nossa união, o Senhor manifesta o seu 
Reino. 
 

T.: Minha boca anunciará vossa justiça. 
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Pr.: Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor:  
       que eu não seja envergonhado para sempre! 

       Porque sois justo, defendei-me e libertai-me!  

       Escutai a minha voz, vinde salvar-me!     
T.: Minha boca anunciará vossa justiça. 
 

Pr.: Sede uma rocha protetora para mim, 
      um abrigo bem seguro que me salve! 

      Porque sois a minha força e meu amparo, 

      o meu refúgio, proteção e segurança! 
      Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio.    

T.: Minha boca anunciará vossa justiça. 
 

Pr.: Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, 
      em vós confio desde a minha juventude! 

      Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, 
      desde o seio maternal, o meu amparo.     

T.: Minha boca anunciará vossa justiça. 
 

Pr.: Minha boca anunciará todos os dias  
       vossa justiça e vossas graças incontáveis. 

       Vós me ensinastes desde a minha juventude, 
       e até hoje canto as vossas maravilhas.     

T.: Minha boca anunciará vossa justiça. 
 

4. SILENCIO 
Pr.: No silencio do nosso coração Deus nos escuta. Coloquemos diante dele, as 

injustiças que nos acontece no dia a dia, e que aos irmãos e irmãs mais 

necessitados, confiantes que o Senhor, é justo, é bondoso e compassivo. 
 

Pai Nosso...  

Ave Maria...   

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... 
 

ORAÇÃO 

Pr.: Rezemos juntos: 

Ó Deus de terna compaixão, 
tantas vezes teu povo desanima,  

por conta de suas fraquezas. 
Pela mesma coragem e disposição de Jesus  

em sua paixão, 

anima-nos sempre de novo. 
Por Cristo, nosso Senhor.  

Amém 
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5. BENÇÃO 
Pr.: O Senhor Jesus, que morreu por todos, nos mantenha unidos e reúna numa 

só família todos os que estão dispersos pelo mundo afora, agora e sempre. 

Amém. 
Pr.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

- Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 
Para sempre seja louvado! 

 

 

   ORAÇÃO DA TARDE OU NOITE 
          Quarta-feira – 08 de Abril 

 
• Preparar um pequeno altar para oração conforme a família 

preferir, mas sempre disponha todos de forma circular. 
• Antes de começar, ver quem irá presidir a oração. Os demais 

momentos são rezados por todos juntos. 

-------------------------------------------  
 
1. REFRÃO ORANTE 

Misericordioso é Deus sempre, sempre o cantarei! (Bis 5x) 
 

2. SINAL DA CRUZ 
T.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 

3. SALMO 

Pr.: Nesta quarta feira da Semana Santa, vamos rezar o Salmo 70 (69) fazendo 
nossa a súplica dos desprezados deste mundo e dos que são considerados sem 

valor. O Senhor, amigo dos pobres, venha nos libertar! 
 

T.: Respondei-me pelo vosso imenso amor. 
 

Pr.: Por vossa causa é que sofri tantos insultos,  
      e o meu rosto se cobriu de confusão; 

      eu me tornei como um estranho a meus irmãos,  
      como estrangeiro para os filhos de minha mãe. 

T.: Respondei-me pelo vosso imenso amor. 
 

Pr.: Pois meu zelo e meu amor por vossa casa  
      me devoram como fogo abrasador; 

      e os insultos de infiéis que vos ultrajam  
      recaíram todos eles sobre mim!     
T.: Respondei-me pelo vosso imenso amor. 
 

Pr.: O insulto me partiu o coração.  
      Eu esperei que alguém de mim tivesse pena;  

      procurei quem me aliviasse e não achei! 
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      Deram-me fel como se fosse um alimento,  
      em minha sede ofereceram-me vinagre!     
T.: Respondei-me pelo vosso imenso amor. 
 

Pr.: Cantando eu louvarei o vosso nome  
       e agradecido exultarei de alegria! 

       Humildes, vede isto e alegrai-vos:  
       o vosso coração reviverá,  

       se procurardes o Senhor continuamente! 

T.: Respondei-me pelo vosso imenso amor. 
 

Pr.: Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres,  

       e não despreza o clamor de seus cativos.  
 

4. SILENCIO 
Pr.: No silencio do nosso coração Deus nos escuta. Coloquemos diante dele, 

todas as pessoas que algum dia nos fez algum mal ou que nós fizemos mal a elas. 

Peçamos ao Senhor o perdão e a graça de sabermos perdoar. Confiantes na sua 
misericordia e infinito amor, Ele que nos ama independente do nosso pecado. 

Silêncio... e para concluir se canta o refrão abaixo, todos juntos. 
 

Piedade Senhor, tem de piedade Senhor, meu pecado vem lavar com seu 

amor. Piedade Senhor, tem de piedade Senhor, e liberta minh’alma para 

o amor. 
 

Pai Nosso...  

Ave Maria...   

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... 
 

ORAÇÃO 

Pr.: Rezemos juntos: 

Ó Deus de terna compaixão, 
tantas vezes teu povo desanima,  

por conta de suas fraquezas. 
Pela mesma coragem e disposição de Jesus  

em sua paixão, 

anima-nos sempre de novo. 
Por Cristo, nosso Senhor.  

Amém 
 

5. BENÇÃO 
Pr.: O Senhor Jesus, que morreu por todos, nos mantenha unidos e reúna numa 

só família todos os que estão dispersos pelo mundo afora, agora e sempre. 
Amém. 

Pr.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

- Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 
Para sempre seja louvado! 
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TRIDUO PASCAL 
 
 

A celebração da Páscoa de Cristo ocupa o lugar central de todo o ano: 
«Em cada semana, no dia chamado domingo (Dia do Senhor), ela comemora a 

Ressurreição do Senhor, que é celebrada também em cada ano, juntamente com 

a bem-aventurada Paixão, na grande solenidade da Páscoa». A Páscoa é a «Festa 
das festas», a «Solenidade das solenidades».  

O Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor é o ponto culminante 
de todo o ano litúrgico, porque a obra da redenção humana e da perfeita 

glorificação de Deus foi realizada por Cristo especialmente no seu Mistério Pascal. 
O sagrado Tríduo começa com a Celebração da Ceia do Senhor na quinta 

feira a tarde, possui o seu centro na Vigília Pascal e encerra-se com na tarde do 

Domingo da Ressurreição». A Vigília é constituída de três momentos 
fundamentais: o momento da Palavra de Deus, o momento da Batismo e o 

momento da Eucaristia (Ação de Graças) como ponto alto. 
É importante ter presente que a festa da Páscoa de Cristo prolonga-se, 

primeiramente em oito dias solenes, que termina no Domingo seguinte, e, depois, 

em outras seis semanas, até a festa de Pentecostes. 
A celebração do Tríduo Pascal marca profundamente a vida dos cristãos, 

também no momento atual. O Papa Francisco proferiu uma expressiva exortação 
na homilia da celebração da Vigília Pascal, em 2017, ao mencionar as palavras do 

Anjo à Maria de Magdala e da outra Maria, e o regresso delas à cidade para se 
encontrar com os outros (cf. Mt 28,1-8): «Como entramos com elas no sepulcro, 

assim vos convido a irmos também com elas, a regressarmos à cidade, a 

voltarmos sobre os nossos passos […]. Vamos com elas comunicar a notícia, 
vamos…  a todos aqueles lugares onde pareça que o sepulcro tenha a última 

palavra e onde pareça que a morte tenha sido a única solução. Vamos anunciar, 
partilhar, revelar que é verdade: o Senhor está Vivo. Está vivo e quer ressurgir 

em tantos rostos que sepultaram a esperança, sepultaram os sonhos, sepultaram 

a dignidade. […] Vamos e deixemo-nos surpreender por esta alvorada diferente, 
deixemo-nos surpreender pela novidade que só Cristo pode dar. Deixemos que a 

sua ternura e o seu amor movam os nossos passos, deixemos que o pulsar do seu 
coração transforme o nosso ténue palpitar». 

A vida aniquilada na cruz volta a palpitar de novo. A vida do Ressuscitado 

nos é oferecida como dom e como horizonte do nosso caminhar na história, rumo 
à casa do Pai. 

 
 

 
                                                                               Elza Helena de Abreu 

                                                                                       Centro de Liturgia 
                                                                                                  Dom Clemente Isnard 
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       QUINTA FEIRA SANTA 

  ‘Memória da última Ceia de Jesus’ 
 

• Organizar o espaço da celebração em círculo 
• Antes de começar, escolher quem vai presidir a 

celebração, e quem vai ser o leitor que introduz o 
salmo e proclama o Evangelho, e faz a leitura ao 
redor da mesa. 

• Para a celebração de hoje, convém preparar o 
jantar e a mesa para abençoar os alimentos e 
cearem juntos. 

• O rito de lavar os pés é opcional, mas caso queima realizar, preparar jarro, bacia e 
toalha para o gesto. 

• Tendo possibilidade, haja um ensaio dos cantos antes da celebração. 

------------------------------------------------- 
 

1. ABERTURA 

Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus ai está (Bis 5x) 
 

2. SINAL DA CRUZ E MOTIVAÇÃO  
Quem coordena convida ao sinal da cruz e dá o sentido da celebração 

 

Pr.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 

Pr.: Nesta celebração, recordando a última Ceia de Jesus, iniciamos a grande 
festa anual da páscoa, a memória da morte, sepultura e ressurreição do Senhor. 

Hoje, ao redor de nossa mesa, nos alegramos com a presença de Jesus em nossa 
casa. Renovemos o nosso desejo de viver o mandamento do amor que ele nos 

deixou. Cantemos juntos: 
 

3. CANTO 
1. Quem foi que aqui nos reuniu? Foi o amor. Quem foi que um dia na cruz nos 

redimiu? foi o amor. Quem livrará os fracassos deste mundo? É o amor. Quem é o 

maior? É o amor. O mais profundo? É o amor.  
Juntemos nossas vozes e demo-nos as mãos, assim ninguém nos poderá 

vencer. Pelo Cristo libertador, n’Ele, por Ele, libertaremos este mundo 
pelo amor. 

2. Que levaremos nós daqui? É o amor. Qual a mensagem que vamos transmitir? 

É o amor. Como é possível nossa vida transformar? Pelo amor. E o mundo todo 
pelo amor valorizar? Pelo amor. 

3. Que quis Jesus nos ensinar? Foi o amor. Quando na Ceia a tal ponto se 
humilhou? Foi o amor. Lavando os pés dos discípulos assim? Por nosso amor. 

Qual servo humilde, por amor, até o fim, por nosso amor.  
4. Por que Jesus parece pão? É por amor. Parece vinho e se torna refeição? É por 

amor. E vem nutrir o faminto pecador, por seu amor. Fazendo dele, por amor, co-

redentor, eterno amor. 
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4. SALMO 116,12  
Sentados ou ainda de pé, um leitor ou leitora motiva o salmo, e todos respondem juntos o refrão 
no início e no fim da estrofe. 

 

L.: Como o salmista, vamos erguer a taça da libertação, porque, mesmo vivendo 
no meio de tantos conflitos e sofrimentos, experimentamos a alegria da sua 

presença no meio de nós. 
 

Eu vos dou o novo mandamento:  Que vos ameis uns aos outros assim 
como eu vos amei, disse o Senhor. 

1. Como é que vou retribuir ao meu Senhor  
Tudo de bom que ele por mim realizou?  

Eu vos dou o novo mandamento:  Que vos ameis uns aos outros assim 

como eu vos amei, disse o Senhor. 
 

5. LEITURA BÍBLICA – João 13,1-15.  
De pé, um leitor ou leitora, proclama a leitura pausadamente: 

 

L.: Evangelho de Jesus Cristo segundo João.  
T.: Glória a vós, Senhor! 
 

Era antes da festa da Páscoa. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em 

suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, 
tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa 

bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com 

que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: “Senhor, tu me 
lavas os pés?” Respondeu Jesus: “Agora, não entendes o que estou fazendo; mais 

tarde compreenderás”. Disse-lhe Pedro: “Tu nunca me lavarás os pés!” Mas Jesus 
respondeu: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo”. Simão Pedro disse: 

“Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a 
cabeça”. Jesus respondeu: “Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, 

porque já está todo limpo. Também vós estais limpos, mas não todos”. Jesus 

sabia quem o ia entregar; por isso disse: “Nem todos estais limpos”. Depois de ter 
lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse 

aos discípulos: “Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e 
Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre vos lavei 

os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para 

que façais a mesma coisa que eu fiz”. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor! 
 

6. MEDITANDO A PALAVRA  
Todos podem se sentar e conversar sobre o que entenderam da leitura. Depois fazem um breve 
silêncio... Em seguida quem preside lê o texto abaixo para concluir a meditação. 

 

Na sua última ceia, Jesus nos deixou o mandamento de fazer a memória de sua 
entrega por nós, seja pelo gesto de partilhar o pão e o vinho, seja pelo gesto de 

lavar os pés uns dos outros.  
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Se não for fazer o gesto de lavar os pés, continua a leitura abaixo. Mas caso façam opção de lavar 
os pés uns dos outros, omite-se a fala e segue para o gesto de lavar os pés. 

 

Em situação de quarentena, mesmo não lavando os pés, podemos obedecer ao 

mandamento do amor, cada um cuidando de si e dos demais. Deus está em 
nosso meio. Ele mesmo lava os nossos pés através de todo serviço realizado pelos 

irmãos e de tantas pessoas que, de alguma forma, contribuem para que o 
alimento chegue em nossa mesa.  
 

7. LAVA PÉS 

Pr.: E agora chegou a hora de fazermos o que Ele pediu que nós fizéssemos, e 
num gesto de amor e serviço, livremente, os que se sentirem a vontade, escolher 

aquele ou aquela a quem gostaria de manifestar o seu amor, lavando os seus 

pés...  
 

8. PEDIDOS 
Quem preside faz o seguinte convite: 

 

Pr.: Invoquemos a Cristo, nosso Salvador, dizendo após cada pedido: Livra-nos, 
Senhor! 

1. De todos os males que afligem a humanidade. Livra-nos... 

2. Da fome, da pobreza e do egoísmo. Livra-nos... 
3. Das doenças e das epidemias.  Livra-nos... 

4. Da maldade, da ganância e da violência. Livra-nos... 
5. Das armadilhas da manipulação das consciências. Livra-nos... 

6. Do ódio que nos fecha o coração. Livra-nos... 
7. Da indiferença que humilha e do medo que paralisa. Livra-nos...  
 

9. PAI NOSSO 

Pr.: Oremos ao Pai com a oração que Jesus nos ensinou: 
Pai nosso... pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 
 

Todos se dirigem até onde está a mesa preparada para a refeição. Todos se sentam, ou se preferir 
permanecem de pé, e continua e oração continua: 
 

10. ORAÇÃO À MESA – I Coríntios 11,23-26  
Pr.: Junto à mesa vamos ouvir a leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, 

fazendo memória do que aconteceu na última ceia de Jesus. 
 

Um leitor ou leitora, lê pausadamente: 
 

L.: Primeira carta de Paulo aos Coríntios.  

Irmãos, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti: Na noite em que 
foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e 

disse: “Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória”. Do 
mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: “Este cálice é a 

nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em 

minha memória”. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes 
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deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. 
Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus! 
 

Quem preside continua a oração... 
 

Pr.: Dar graças é nosso dever e salvação sempre e em todo lugar. Então, 

repetindo o gesto de Jesus que antes de comer e beber deu graças ao Senhor, 

vamos bendizer a Cristo por estes alimentos, dizendo:  Bendito sejas, Senhor 
Jesus!  
 

- Bendito sejas, Senhor Jesus, porque no momento mais difícil de tua vida 
quiseste sentar à mesa com teus discípulos. Bendito sejas, Senhor Jesus! 

- Bendito sejas, porque tantas vezes visitaste as casas e sentaste à mesa como 

sinal de comunhão do Pai com todas as pessoas. Bendito sejas, Senhor Jesus! 
- Bendito sejas, porque muitas vezes abençoaste e partilhaste o pão com o povo 

faminto que perdido te procurava. Bendito sejas, Senhor Jesus! 
- Bendito sejas, porque em tua santa ceia nos deste a garantia da tua presença 

para sempre junto a nós. Bendito sejas, Senhor Jesus! 
 

Pr.: Repartimos o pão em teu nome, frutos da terra e do trabalho de tantas 
mãos. Derrama a tua bênção sobre nós e estes alimentos. Dá-nos a alegria da tua 

presença. Amém. 

Pr.: Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 
Pr.: Venham e comam! 
 

Todos comem e bebem juntos em clima de festa. Depois, se possível, resguardar o silencio e a 
oração pessoal, recordando que Jesus após a ceia se dirigiu ao monte das oliveiras para rezar e 
pedir ao Senhor que o livrasse do cálice da morte que iria sofrer, contudo, manteve sempre sua 
confiança no Pai, dizendo que tudo fosse feito conforme a Sua vontade. Enquanto rezava, pediu 
aos seus amigos que vigiassem. Vigiemos, pois, junto com eles... 

 
 

        SEXTA FEIRA SANTA 
      ‘Memória da Morte do Senhor’ 

 

• Reunir para celebrar a partir das 15 horas, nunca depois 
das 18h,  

• A família se reúne em oração e no espaço preparado 

coloca uma cruz.  
• A celebração deste dia começa com profundo silencio, por 

isso é bom escolher quem vai coordenar a oração e 
proclamar as leituras antecipadamente. 

--------------------------------------------- 

1. SILÊNCIO  
Quem preside convida os presentes a olhar a cruz em silêncio, os que quiserem podem ajoelhar-se 
diante dela, os que não, permanecem de pé. Depois de um tempinho, de pé, faz a oração que 
segue: 
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Pr.: Irmãos e irmãs, hoje o silencio nos invade. Olhemos para esta cruz, ela que 
representa o mistério do amor de Deus por cada um de nós. Contemplemos a 

cruz, em silencio... 
 

2. ORAÇÃO  
Pr.: Ó Deus, tudo mudou com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Da 

humanidade veio o pecado e a morte. De Jesus veio o perdão e a vida. Conceda, 

ó Pai, que nos tornemos semelhantes ao teu Filho, transformados na sua imagem, 
mulheres e homens novos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

3. SALMO 31 (30),2-3.18-19.24  
Todos sentam-se para rezar o salmo. Se souberem cantar, cantam juntos. Se não, uma pessoa reza 
a estrofe e todos juntos rezam o refrão após cada estrofe... 
 

Pr.: Rezando o salmo, com Jesus na cruz, entreguemos nas mãos do Pai o grito 

de todos os condenados à morte. Que o Senhor responda ao clamor dos 
sofredores.  
 

Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação! 
1. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Ó Senhor Deus, és tu quem me 

vai salvar; Tu não suportas quem serve a falsos deuses, Somente em ti, ó 

Senhor, vou confiar! 
2. Não me envergonho, Senhor, de te implorar; envergonhados eu veja os 

malfazejos, Emudecidos na região dos mortos, Quem contra o justo só 
fala com desprezo!  

3. Amai a Deus! O Senhor guarda os fiéis! Vão pagar caro os soberbos, seus 
rivais!... De coração sede firmes, corajosos, Vós todos que no Senhor 

sempre esperais!  

4. Glória a Deus Pai, porque tanto nos amou; Glória a Jesus, que se deu por 
nosso bem; Glória ao Divino, que é fonte deste amor: Nós damos glória 

agora e sempre. Amém!  
 

4. LEITURA DO EVANGELHO – João 19,14-18.25-30 

Todos se levantam e um leitor ou leitora, leia pausadamente. 

L.: Leitura da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.  

Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos 

judeus: “Eis o vosso rei” Eles, porém, gritavam: “Fora! Fora! Crucifica-o!” Pilatos 
disse: “Hei de crucificar o vosso rei?” Os sumos sacerdotes responderam: “Não 

temos outro rei senão César”. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e 
eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado 

“Calvário”, em hebraico “Gólgota”. Ali o crucificaram, com outros dois: um de 

cada lado, e Jesus no meio. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a 
irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, 

ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: “Mulher, este é o teu filho”. 
Depois disse ao discípulo: “Esta é a tua mãe”. Dessa hora em diante, o discípulo a 

acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e 
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para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: “Tenho sede”. Havia ali uma 
jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre 

e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: “Tudo está 

consumado”. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.  
Todos se inclinam em silêncio, ou mais uma vez ajoelham-se. 
 

5. ADORAÇÃO DA CRUZ 
Uma pessoa pega a cruz e a levanta. Quem preside diz ou canta, apontando para a cruz: 
 

Pr.: Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo.  

T.: Vinde adoremos!  
 

Quem preside faz o convite: 
 

Pr.: Inclinemos nosso coração, adoremos o mistério do amor que venceu a morte 

com sua própria morte. Recordamos as dores de toda a humanidade nestes 
tempos de pandemia. Vamos repetir em silencio as últimas palavras que Jesus 

escutou antes da sua morte: “Senhor, lembre-se de mim”. 
 

Todos cantam o canto que segue... 

Canto 

1. Bendita e louvada seja no céu a divina luz. E nós também cá na terra, 
louvemos a santa cruz. 

2. Sustenta gloriosamente, nos braços o bom Jesus. Sinal de esperança e vida o 
lenho da santa cruz. 

3. Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus; Pagando as nossas culpas, é rei 
pela sua cruz. 

4. Ao povo aqui reunido, dai graça, perdão e luz; Salvai-nos, ó Deus clemente, em 

nome da santa cruz. 
 

6. PEDIDOS 
Quem preside faz o convite, e cada pessoa pode fazer um pedido. 

Pr.: Invoquemos a Cristo, dizendo com confiança: Salva-nos, Senhor. 
 

1. Olha a humanidade, aterrorizada pelo medo e pela angústia. Salva-nos... 

2. Olha para os doentes e os moribundos, oprimidos pela solidão. Salva-nos... 

3. Olha para os médicos e os agentes da saúde, exaustos de cansaço. Salva-
nos... 

4. Olhai para os políticos e os governantes, que carregam o peso das decisões. 
Salva-nos... 
 

7. PAI NOSSO 
Quem preside convida: 
 

Pr.: Oremos a oração que Jesus nos ensinou.  

Pai nosso... 

8. ORAÇÃO SOBRE A FAMILIA 
Quem preside faz a oração: 
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Pr.:  
Que a tua bênção, ó Deus, 

desça abundante sobre esta família, 

neste dia em que celebramos o mistério do amor que venceu a morte. 
Venha o teu perdão e o teu consolo, 

cresça a nossa fé em ti 
e liberdade para a qual Cristo nos libertou. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

Amém. 
 

A cruz seja colocada diante da porta da casa, como sinal de agradecimento pela salvação que vem 
do Senhor. 
 

          SÁBADO SANTO 

  ‘Memória da Sepultura de Jesus’ 
 

• O sábado santo é o segundo dia do Tríduo. Neste dia a Igreja 
faz memória da sepultura do Senhor.  

• Cada pessoa individualmente, ou a família se reúne em 
oração. A hora mais adequada é cedinho, ou ao longo da 
manhã.  

• Escolher um local de silencio e sem nenhuma imagem. O local 
é de total despojamento. 

• Ver antecipadamente quem preside a oração e proclama a 
leitura. 

------------------------------------------------ 

1. ABERTURA  
Quem preside recita a frase abaixo e todos repetem em seguida. Depois faz a motivação. 

Pr.: Confia a minh’alma no Senhor, nele está minha esperança. 
T.: Confia a minh’alma no Senhor, nele está minha esperança. 
       

2. MOTIVAÇÃO 

Pr.: Nesta oração recordamos o dia que Jesus foi sepultado, descendo nas 
profundezas da nossa humana condição. Oremos em comunhão com as pessoas 

enlutadas, com as que estão doentes e sentem o medo da morte.  
 

3. SALMO 16(15) 
Quem coordena faz o convite: 

Pr.: Ao rezar este salmo coloquemos nossas vidas nas mãos de Deus, renovemos 

nosso confiança que ele não nos abandonará.  
 

Um salmista canta ou recita o salmo pausadamente, para que os demais possam rezar em silêncio 
no coração, caso saibam cantar, cantem juntos em voz suave. 
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1. Protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo; “Só tu és meu bem”, eu digo ao 
Senhor. Rejeito esses deuses que o mundo promove; Aos grandes não 

sirvo, nem presto favor.  

2. Aqui, nesta terra, és, Deus, minha herança, Em ti meu destino, porção 
garantida: Tiraram a sorte pra ver minha parte, Tu és a mais bela 

herança da vida.  
3. Bendito o Senhor que é meu conselheiro, À noite me alerta o meu 

coração. Pra sempre o Senhor perante os meus olhos, Com ele meus 

passos não vacilarão.  
4. O meu coração se alegra contente, Até minha carne repousa segura. No 

mundo dos mortos tu não me abandonas, Nem deixas teu servo preso à 
sepultura.  

5. Tu me ensinarás da vida o caminho, Em tua presença há muita alegria. O 
Deus do universo, qual Mãe se mostrou, Cantemos louvores de noite e de 

dia.  
 

4. LEITURA BÍBLICA - Mateus 27,57-61 
Uma pessoa faça pausadamente a leitura: 

L.: Leitura do Evangelho segundo Mateus.  

Ao final da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José que 
também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de 

Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, o envolveu 
num lençol de linho limpo, e o colocou no tumulo novo que ele havia escavado 

para si na rocha. Depois, rolando uma grande pedra, na entrada do túmulo, foi 

embora. Estavam aí Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro. 
 

5. MEDITANDO A PALAVRA – Bento XVI - 2/5/2010 
Depois de breve silêncio, quem preside leia pausadamente o texto que segue: 

O Sábado Santo é aquele intervalo único e irrepetível na história da humanidade e 
do universo em que Deus, em Jesus Cristo, compartilhou não só nosso morrer, 

mas também nosso permanecer na morte. A solidariedade mais radical. Todos 
temos sentido alguma vez uma sensação espantosa de abandono. Isto é o que 

mais tememos da morte. Só a presença de uma pessoa que nos ama nos dá 

segurança. Pois bem, isto é o que ocorreu no Sábado Santo: no reino da morte 
ressoou a voz de Deus. Aconteceu o inimaginável: que o Amor penetrou “nos 

infernos”: na obscuridade extrema da solidão humana mais absoluta. Também 
nós podemos escutar a voz que nos chama e a mão que nos toma e nos tira para 

fora. O ser humano vive porque é amado e pode amar. E se no espaço da morte 
penetrou o amor, então chegou ali a vida. Na hora da extrema solidão, nunca 

estaremos sozinhos.  
 

6. PRECES DE LOUVOR 
Quem preside convida as preces, e um leitor ou leitora faz cada pedido. 

Pr.: Louvemos a Cristo nosso Salvador, dizendo: Louvor a ti, Senhor! 
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1. Cristo, desceste ao ponto mais baixo da nossa condição humana e 
permaneceste junto daqueles que estão abandonados: Louvor a ti, Senhor! 

2. Como semente que caiu na terra, conheceste a morte e nos livraste de todo 

medo: Louvor a ti, Senhor! 
3. Pelo teu amor venceste o mal e o ódio e agora vives para sempre junto do Pai:  

Louvor a ti, Senhor! 
 

7. PAI NOSSO 
Quem preside faz o convite: 

Pr.: Rezemos com as mesmas Palavras que Cristo orou e nos ensinou: Pai 
nosso... 
 

8. ORAÇÃO SOBRE A FAMILIA 
Quem preside pede que toda a família incline a cabeça para a oração abaixo. 

Pr.: Pai cheio de bondade, teu Filho desceu ao silêncio da morte, como todo ser 

humano, mas da morte surgiu vitorioso. A nós que fomos sepultados com ele no 

batismo, concedei que, pela força de sua ressurreição, participemos da vida 
eterna. Te pedimos também que toda a humanidade caminhe, para a plenitude 

do teu amor, conduzida por Cristo, que vive e reina contigo, na unidade do 
Espírito Santo. Amém. 

 

       SÁBADO À NOITE 
       ‘Vigília da Ressurreição’ 
 

• Depois do pôr do sol a família se reúne para a oração, 
antes da janta. Deixando o local meio escuro, uma 
pessoa segura uma vela apagada.   

• A oração começa com o refrão de Abertura.  
• Escolher antes quem vai presidir a oração, fazer as 

leituras e acender a vela. 
• Não esquecer de providenciar uma vela grande, se 

possível, e demais velas pequenas para cada pessoa. 
• É preciso providenciar uma bacia com água para abençoá-la. 
• Será bom preparar a mesa do jantar para que o final da oração termine com a 

partilha de alimentos, em clima de festa. 

--------------------------------------------- 

1. ABERTURA 

A nós descei, divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor, 
o amor de Jesus. 
 

2. ACENDIMENTO DA LUZ 
Alguém acende a vela dizendo: 

A luz de Cristo, que resplandecente ressuscita, 

dissipe as trevas de nosso coração e da nossa mente. 
Se todos tiverem uma vela, acende-se a partir desta. Caso não, quem preside segue a oração 
abaixo. 
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3. ORAÇÃO  
Pr.: Ó Deus da vida, que iluminas esta noite santa com a glória da ressurreição 

do Senhor, renova em todas as Igrejas a alegria da consagração ao teu serviço 

para que, mergulhados no teu amor, sejamos anunciadores da esperança e 
parceiros na construção de um mundo renovado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 
 

4. LEITURA BÍBLICA – Ex 14,15-16.21-22.30-31.  
Todos se sentam para ouvir a Palavra. O leitor ou leitora proclama pausadamente o texto abaixo. 

L.: Leitura do livro do Êxodo.  

Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: “Por que clamas a mim por socorro? Dize 
aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, 

estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem 

em seco pelo meio do mar. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a 
noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte; e as águas se 

dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, 
enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. 

Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios 
mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo 

temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Palavra do 

Senhor.  
 

5. SALMO 136 (135)  
Ainda sentados, outro leitor ou leitora recita os versos do salmo e todos respondem com o verso 
em negrito. Ou então, todos cantam juntos. 

1. Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor. 

2. Pois Deus é admirável, eterno é seu amor. 
Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. 

3. Tirou Israel do Egito, eterno é seu amor.. 

4. O mar vermelho abriu, eterno é seu amor.  
Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. 

5. De nós ele se lembra, eterno é seu amor. 
6. Com o povo o pão reparte, eterno é seu amor. 

Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. 
 

6. ORAÇÃO 
De pé, quem preside faz a oração: 

Pr.: Ó Deus como outrora tiraste teu povo do Egito e o conduziste a uma terra 

boa, hoje nos fazes renascer na tua misericórdia. Que todos experimentem a 
força amorosa do teu coração que sempre se manifesta atento aos nossos 

clamores. Teu amor derruba nossos egoísmos e divisões e nos une numa única 
humanidade, sinal da tua bênção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

7. LEITURA DO EVANGELHO - João 20,1-9 
Ainda de pé, alguém pode aclamar o Evangelho com Aleluia, e um leitor ou leitora proclama 

pausadamente. 
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L.: Proclamação do Evangelho segundo João.  
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de 

madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do 

túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, 
aquele que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o Senhor do túmulo, e não 

sabemos onde o colocaram”. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao 
túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que 

Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho 

no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo 
atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que 

tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado 
num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado 

primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou. De fato, eles ainda não tinham 
compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. 

Palavra da Salvação.  
 

8. PARTILHA E MEDITAÇÃO DA PALAVRA 
Depois de ouvir o Evangelho todos podem conversar sobre o que entenderam, ou então faz silencio 
para meditação individual. Quem preside, conclui o silencio ou a partilha com a leitura do texto 
abaixo: 

Com a humanidade vivemos um tempo longo de escuridão. De dentro desta noite, 

recordamos aquela noite que testemunhou a vitória de Jesus sobre a escuridão da 
morte. A mesma noite em que Deus libertou do Egito o povo escravizado, noite 

da história de tantos outros povos. Ninguém viu a ressurreição, só a noite a viu 

resplandecer. As discípulas e discípulos do Mestre foram cedo, mas já 
encontraram o túmulo vazio e tiveram a certeza de que o Senhor estava vivo.  

Esta noite escura pela qual passamos, há de ver uma luz, e a humanidade não 
será mais a mesma. Um mundo novo pode nascer desta escuridão. 
 

9. BÊNÇÃO DA ÁGUA 
Uma pessoa pega a bacia com água e um raminho de folhas para a aspersão. Coloca no centro do 
espaço da celebração ou segura a bacia na frente de quem preside para a benção. 
 

Pr.: Estendamos nossas mãos sobre essa água e invoquemos a bênção de Deus 

sobre ela. Cada um faça sua oração em silencio:  
Oração silenciosa... Quem preside conclui com a oração: 
 

Pr.: Ó Deus, bendito sejas por esta água que criaste para fecundar a terra, lavar 

nossos corpos e refazer nossas forças. Nas águas do Mar vermelho, libertaste o 
teu povo do cativeiro e com a água que saiu da rocha aplacaste no deserto a sua 

sede. Nas águas, santificadas por Jesus Cristo no Jordão, somos mergulhados 

para o novo nascimento do perdão e da vida no Espírito. Que esta água seja para 
nós a recordação do nosso batismo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  
Quem preside oração, asperge as pessoas com um raminho, e depois convida a oração do Pai 
Nosso. 
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9. PAI NOSSO  
Pr.: Em comunhão com todas as Igrejas que creem em Jesus, oremos com as 

palavras que ele nos ensinou: Pai nosso... 
 

10. ORAÇÃO À MESA 
Todos se dirigem a mesa preparada para a refeição e antes de sentar-se à mesa, quem preside diz a 
benção: 

Pr.: Deus de bondade, nós te bendizemos nesta noite santa da Ressurreição de 
Jesus, o cordeiro pascal, que por nós ofertou sua vida. Glória, a ti Senhor!  

- Hoje ele nos alegra com a sua presença em nossa mesa, fortalece nossa 
fraternidade e solidariedade e renova nossa confiança em ti. Glória, a ti Senhor! 

- Derrama a tua bênção sobre nós e estes alimentos, dá-nos o vinho novo 

reservado para o fim dos tempos. Glória, a ti Senhor! 
- A ti, louvor e glória pelos séculos. Amém. 
 

Pr.: Abençoe-nos, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

Pr.: Cristo Ressuscitou, aleluia!  
T.: E nós com Ele, aleluia! 

 

         DOMINGO DE PÁSCOA 
“Memória da Ressurreição de Jesus” 
 

• A família se reúne para um momento de oração, tendo ao 
meio a vela que foi acesa na noite, iluminando com a luz 
do Ressuscitado.  

• Escolher antes quem vai presidir e proclamar as leituras. 

• Como no dia de ontem, se preparar a mesa antes da 

oração para benção dos alimentos ao final da celebração. 

------------------------------------- 

1. ABERTURA 

Cristo ressuscitou aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou aleluia, 

venceu a morte com amor, aleluia.  
 

2. SALMO 118[117],1-9.13-16.24-29 
Quem preside motiva o salmo e todos cantam juntos. Caso não saibam, um leitor faz a estrofe o 
todos repetem juntos o refrão em negrito. 

Pr.: Irmãos e irmãs, neste Domingo de Páscoa, demos graças ao Senhor pela 

esperança renovada de nossa libertação total e definitiva. Cantemos juntos: 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (Bis) 

1. Rendei graças ao Senhor, Que seu amor é sem fim!  

    Diga o povo de Israel: Que seu amor é sem fim!  
    Digam já seus sacerdotes: Que seu amor é sem fim! 

    Digam todos que o temem: Que seu amor é sem fim! 
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2. Invoquei-o na aflição: Eis que o Senhor me ouviu!  
    O Senhor está comigo: Eis que o Senhor me ouviu!  

    Vencerei meus inimigos: Eis que o Senhor me ouviu!  

    É melhor confiar nele: Eis que o Senhor me ouviu! 
3. Empurraram, não caí, Pois o Senhor me salvou!  

    Nele está a minha força, Pois o Senhor me salvou!  
    Alegraram-se os justos, Pois o Senhor me salvou! 

    Sua mão fez grandes coisas, Pois o Senhor me salvou! 

4. Eis o dia do Senhor: Alegres, nele exultemos!  
    Eis o dia em que ele agiu: Alegres, nele exultemos! 

    Eis o dia que ele fez: Alegres, nele exultemos! 
    Vem salvar-nos, ó Senhor: Alegres, nele exultemos!!  

Rendei graças ao Senhor, Pois seu amor é sem fim!  
Deus é bom, rendei-lhe graças, Pois seu amor é sem fim!  
 

3. LEITURA DO EVANGELHO – Lc 24,13-20.25-31 
Um leitor ou leitora faça a leitura do evangelho pausadamente; 

L.: Leitura do Evangelho de Lucas. 

Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para um 

povoado, chamado Emaús, a uns dez quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus 
perguntou: “O que andais conversando pelo caminho?” Eles pararam com o rosto 

triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse: “És tu o único peregrino em 
Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?” Ele perguntou: “Que 

foi?” Eles responderam: “O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um 

profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os 
sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à 

morte e o crucificaram. Então ele lhes disse: “Como sois sem inteligência e lentos 
para crer em tudo o que os profetas falaram! Não era necessário que o Cristo 

sofresse tudo isso para entrar na sua glória?” E começando por Moisés e 

passando por todos os profetas, explicou-lhes, em todas as Escrituras, as 
passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde 

iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam: “Fica conosco, pois é 
tarde e a noite vem chegando!” Ele entrou para ficar com eles. Depois que se 

sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a 
eles. Neste momento, seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. Ele, porém, 

desapareceu da vista deles.  
 

4. PARTILHA DA PALAVRA E MEDITAÇÃO 
Os presentes podem dizer o que chamou a atenção no Evangelho. Em seguida, quem preside lê o 
texto a seguir: 
 

Os discípulos de Emaús, de dentro de sua própria derrota e descrença, descobrem 

que Jesus está vivo. Jesus os faz compreender que da morte vem a vida. Aquece 
seus corações e abre seus olhos. Também para nós, a vida e a luz podem chegar 



27 

 

por todas as situações de morte de nossa existência, como aconteceu com Jesus 
Por sua cruz nos vem a reconciliação e o dom do Espírito Santo que nos coloca na 

comunhão com Deus. No Ressuscitado a humanidade inteira e todo o universo se 

acham secretamente recriados, transfigurados. Estejamos despertos e vigiemos 
para viver como criaturas novas, cuidando uns dos outros e da criação.  
 

5. PRECE DE AGRADECIMENTO 

Pr.: Irmãos, e irmãs agradeçamos a Jesus, que por sua morte e ressurreição, nos 
deu a vida, e digamos após cada agradecimento: Nós te agradecemos. 
 

1. Cristo, Vencedor do pecado e da morte, Nós te agradecemos 

2. Amigo da humanidade, ressuscitado e vivo à direita do Pai, Nós te 
agradecemos 

3. Cordeiro imolado, que te ofereces para resgatar-nos do mal, Nós te 
agradecemos 

4. Pão vivo e remédio de imortalidade, que nos dais a Vida eterna, Nós te 

agradecemos  
 

6. PAI NOSSO 
Quem coordena faz o convite à oração: 

Pr.: Oremos com confiança a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso... 
 

7. ORAÇÃO À MESA 
Todos dirigem a mesa preparada e antes de sentar-se à mesa quem preside faz a bênção: 

Pr.: Bendigamos ao Senhor por esta refeição e digamos: Graças a Deus. 
 

- Nós te agradecemos ó Pai, porque, ressuscitado, Jesus se manifestou aos 

discípulos de Emaús durante uma refeição, tirando dos seus corações as sombras 
e a tristeza da morte.  Graças a Deus. 
 

- Nós te agradecemos porque, ressuscitado, ele quis fazer do alimento preparado 

e partilhado fraternamente, sinal de que está vivo e nos fortalece e anima a cada 
novo dia. Graças a Deus. 
 

- Hoje, no domingo da ressurreição, festa da páscoa, ele nos alegra com a sua 

presença entre nós, enquanto comemos e bebemos em seu nome, como irmãos e 
irmãs. Graças a Deus. 
 

- Derrama sobre nós e estes alimentos, a tua bênção, o Pai e o Filho e o Espírito 

Santo. Amém. 
 

Uma feliz e santa PÁSCOA! 
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VIA SACRA  
A dor de Cristo e a dor da humanidade que sofre com a Pandemia do COVID-19 

 

O corona vírus nos coloca diante de uma das cruzes que 
temos que enfrentar ao longo de nossa vida: a cruz da 

enfermidade. Cruz que pode chegar a todos os âmbitos da 
existência humana: pessoal, familiar, social, tudo isso em 

nível mundial como está acontecendo. 

Rezemos, junto à cruz de Jesus, para que o Senhor 
nos ajude nesta circunstância excepcional que requer 

colaboração de todos e de todas para poder superá-la.  
Que encontremos luz e paz na Cruz de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. 
------------------------------------------------------- 
 

1ª ESTAÇÃO 

Jesus é condenado a morte 
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 
Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

Pedimos nesta estação por todas as pessoas. Somos frágeis. Estamos expostos a 

vírus, enfermidades, pecados, perigos… É a “condenação” de nossa limitação e 
debilidade humana. Que assumamos essa condição de fragilidade que nos 

identifica. Não somos deuses, somos de carne e osso, com o que esta realidade 
significa e acarreta.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

A morrer crucificado, Teu Jesus é condenado 

por teus crimes, pecador. 
Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus. 
 

2ª ESTAÇÃO 

Jesus carrega a Cruz  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Pedimos nesta estação por todas as autoridades políticas e da área da saúde que 
têm a responsabilidade da gestão nesse tempo de crise do corona vírus. Que 

tenham sensibilidade e busquem o bem comum da sociedade. Carregam sobre os 
ombros a cruz de velar pela saúde das pessoas. Que Deus os ilumine e os guie na 

tomada de decisões.  
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Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, 
vai morrer por teu amor. 

Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 
perdoai-me, bom Jesus. 

 
3ª ESTAÇÃO 

Jesus cai por primeira vez 
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Peçamos nesta estação para que não caiamos na tentação de não levarmos a 

sério as recomendações que nos fazem para evitar possíveis contágios, colocando 

em risco nossa saúde e a saúde dos demais.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Pela cruz tão oprimido cai Jesus desfalecido 

pela tua salvação. 
Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus. 
 
4ª ESTAÇÃO 

Jesus encontra sua Mãe  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Peçamos nesta estação a intercessão da Virgem Maria, para que confiemos na 
missão de tantos profissionais que se dedicam e zelam “como mãe” por nossa 

saúde e nosso bem-estar.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

De Maria lacrimosa, sua mãe tão dolorosa, 
vê a imensa compaixão. 

Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 
perdoai-me, bom Jesus. 

 

5ª ESTAÇÃO 

Simão de Cireneu ajuda a Jesus a levar a Cruz.  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 
Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

Peçamos nesta estação pelos profissionais da saúde: médicos e médicas, 

enfermeiras e enfermeiros, auxiliares… por todas as pessoas que são verdadeiros 
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“cireneus” que ajudam os doentes a vencer a enfermidade. Que Deus os proteja, 
cuide, fortaleça e os ajude nesta hora difícil.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Em extremo desmaiado, deve auxílio tão cansado, 

receber do Cirineu. 
Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus 
 

6ª ESTAÇÃO 

Uma mulher limpa o rosto de Jesus  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Peçamos nesta estação pelas pessoas que, de maneira altruísta, ajudam, 
colaboram, se solidarizam, doam seu tempo e seus dons para aliviar tantas 

necessidades que uma situação como essa acarreta. Que aprendamos a estar 
sempre ao lado dos que sofrem, sem estigmatizar ou discriminar a ninguém.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado 

eis no pano apareceu. 
Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus. 
 

7ª ESTAÇÃO 

Jesus cai pela segunda vez  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Peçamos nesta estação para que não caiamos no medo, na histeria, na 

desesperança… que não conduzem a nada. Que o Senhor nos dê serenidade para 

afrontar esta situação de emergência que vivemos no presente.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, 

cai em terra o salvador. 
Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus. 
 

8ª ESTAÇÃO 

Jesus consola as mulheres de Jerusalém.  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 
Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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Peçamos nesta estação por tantas pessoas que vivem sua fé. Rezemos para que 
Deus afaste do mundo este mal do corona vírus. Que Deus escute atenda nossas 

orações.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Das matronas piedosas, de Sião filhas chorosas, 
é Jesus consolador. 

Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 
perdoai-me, bom Jesus. 

 

9ª ESTAÇÃO 

Jesus cai pela terceira vez  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 
Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

Peçamos nesta estação por quem sofre com os danos colaterais desta crise. De 

um modo especial pelos agricultores que veem sua produção de subsistência 
sendo ameaçada nesse tempo de crise, pelos empresários e por outros que 

oferecem empregos. Rezemos também pelos trabalhadores e famílias que, em 

consequência disso, ficam sem trabalho. Rezemos para que no tempo adequado 
possamos voltar à normalidade.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Cai, terceira vez, prostrado pelo peso redobrado, 
dos pecados e da cruz. 

Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 
perdoai-me, bom Jesus. 

 

10ª ESTAÇÃO 

Jesus é despojado de suas vestes.  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 
Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

Peçamos nesta estação pelos pesquisadores e cientistas que buscam um remédio 

de cura eficaz, para que seus trabalhos possam produzir frutos o mais rápido 
possível.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Dos vestidos despojado, por verdugos maltratado, 

eu vos vejo, meu Jesus. 
Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus. 
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11ª ESTAÇÃO 

Jesus é crucificado  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Peçamos nesta estação por todos nós e pelos que no mundo estão em 
quarentena, a fim de se resguardar do vírus, e por aquelas pessoas que estão em 

suas casas curando-se do vírus contraído por ter convivido com personas 
infectadas. Que o Senhor lhes dê paciência, e que este tempo lhes ajude a refletir 

sobre a própria vida e sobre a necessidade que temos de Deus, da família e dos 

outros.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Sois por mim à cruz pregado, insultado, blasfemado 

com cegueira e com furor. 
Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus. 
 

12ª ESTAÇÃO 

Jesus morre na Cruz.  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Peçamos nessa estação por todos os que faleceram por causa do corona vírus, 
para que Deus os acolha na sua Glória, onde não haverá mais doenças, nem luto, 

nem dor...  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes 
como é grande a minha dor. 

Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 
perdoai-me, bom Jesus. 

 

13ª ESTAÇÃO 

Descem Jesus da Cruz  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 
Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

Descem Jesus da Cruz Peçamos nessa estação por todos os familiares de quem 

padeceu ou está padecendo pela enfermidade do corona vírus, para que o Senhor 
os acompanhe e fortaleça em meio a situação que estão vivendo.  
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
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Do madeiro vos tiraram e nos braços vos deixaram 
de Maria, que aflição. 

Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus. 
 

14ª ESTAÇÃO 

Jesus é sepultado  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 
Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

Peçamos nessa estação para que aprendamos a enfrentar tantas realidades 

dolorosas em nossa vida, inclusive essa do corona vírus, na luz da fé, na 

esperança de que tudo passará, de que Deus é amor, compaixão e misericórdia. É 
Ele que nos dá vida em abundância (cf. Jo 10,10). 
 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

No sepulcro vos deixaram, enterrado vos choraram, 
magoado o coração. 

Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus. 
 

15ª ESTAÇÃO 

Jesus ressuscita  
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 
Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços, 

a mim, pobre pecador. 
Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, 

perdoai-me, bom Jesus 
 

ORAÇÃO FINAL 
Ó Deus, que sabes que não podemos subsistir por nossa fragilidade, assediados 

por tantos perigos, como agora padecemos com a pandemia do corona vírus. 

Concede-nos ó Deus, a saúde do corpo e do Espírito, para superar, com Tua 
ajuda, esse perigo. Cura os doentes e dá-nos a paz. Por Jesus Cristo nosso 

Senhor. Amém. 
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TEXTOS PATRISTICOS 
 

O Cordeiro imolado libertou-nos da morte para a vida 
Da Homilia sobre a Páscoa, de Melitão de Sardes, bispo 

(N. 65-71: SCh 123,94-100)(Séc. II) 

 

Muitas coisas foram preditas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa, que é 
Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém (Gl 1,5). Ele 

desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem; revestiu-se da nossa 
natureza no seio da Virgem e se fez homem; tomou sobre si os sofrimentos do 

homem enfermo num corpo sujeito ao sofrimento, e destruiu as paixões da carne; seu 

espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. 
Foi levado como cordeiro e morto como ovelha; libertou-nos das seduções do 

mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito; salvou-nos da escravidão do 
demônio, como outrora fez sair Israel das mãos do faraó; marcou nossas almas com o 

sinal do seu Espírito e os nossos corpos com seu sangue. 
Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés ao 

faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça à esterilidade, como 
Moisés ao Egito. 

Foi ele que nos fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a 

luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim, e fez de nós um sacerdócio 
novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. 

Foi ele que tomou sobre si os sofrimentos de muitos: foi morto em Abel; 
amarrado de pés e mãos em Isaac; exilado de sua terra em Jacó; vendido em José; 

exposto em Moisés; sacrificado no cordeiro pascal; perseguido em Davi e ultrajado 
nos profetas. 

Foi ele que se encarnou no seio da Virgem, foi suspenso na cruz, sepultado 
na terra e, ressuscitando dos mortos, subiu ao mais alto dos céus. 

Foi ele o cordeiro que não abriu a boca, o cordeiro imolado, nascido de Maria, 

a bela ovelhinha; retirado do rebanho, foi levado ao matadouro, imolado à tarde e 
sepultado à noite; ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum, e ao ser 

sepultado, não experimentou a corrupção; mas ressuscitando dos mortos, ressuscitou 
também a humanidade das profundezas do sepulcro. 

 
O poder do sangue de Cristo 

Das Catequeses de São João Crisóstomo, bispo 
(Cat. 3,13-19: SCh 50,174-177)(Séc. IV) 

 

Queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o 
profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento: Imolai, disse Moisés, 

um cordeiro de um ano e marcai as portas com o seu sangue (cf. Ex 12,6-7). Que 
dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de 

razão? É claro que não, responde ele, não porque é sangue, mas por ser figura do 
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sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas 
portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue 

verdadeiro, fugirá ainda mais para longe. 
Queres compreender mais profundamente o poder deste sangue? Repara de 

onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a 

sua origem foi o lado do Senhor. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz 
o evangelista, um soldado aproximou-se, feriu-lhe o lado com uma lança, e 

imediatamente saiu água e sangue: a água, como símbolo do batismo; o sangue, 
como símbolo da eucaristia. O soldado, traspassando-lhe o lado, abriu uma brecha na 

parede do templo santo, e eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter 
achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus 

mataram um cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício. 
De seu lado saiu sangue e água (Jo 19,34). Não quero, querido ouvinte, que 

trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-

te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são 
símbolos do batismo e da eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a santa 

Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, isto é, pelo 
batismo e pela eucaristia que brotaram do lado de Cristo. Pois Cristo formou a Igreja 

de seu lado traspassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. 
Por esta razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a 

expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne (Gn 2,23), que São Paulo 
refere, aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus formou a mulher do lado do 

homem, também Cristo, de seu lado, nos deu a água e o sangue para que surgisse a 

Igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, também Cristo 
nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte. 

Vede como Cristo se uniu à sua esposa, vede com que alimento nos sacia. Do 
mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre. Assim como a mulher, impulsionada pelo 

amor natural, alimenta com o próprio leite e o próprio sangue o filho que deu à luz, 
também Cristo alimenta sempre com o seu sangue aqueles a quem deu o novo 

nascimento. 

 
A descida do Senhor à mansão dos mortos 
De uma antiga Homilia no grande Sábado Santo 

(PG 43,439.451.462-463)(Séc. IV) 

  
Que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um 

grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o Rei está 
dormindo; a terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem 

adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou 
a mansão dos mortos. 

Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha 

perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da 
morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos 

sofrimentos. 
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O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz 
vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, 

batendo no peito e cheio de admiração: “O meu Senhor está no meio de nós”. E Cristo 
respondeu a Adão: “E com teu espírito”. E tomando-o pela mão, disse: “Acorda, tu 

que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. 

Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho; por ti e por aqueles 
que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na 

prisão: ‘Saí!’; e aos que jaziam nas trevas: ‘Vinde para a luz!’; e aos entorpecidos: 
‘Levantai-vos!’ 

Eu te ordeno: Acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres 
na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos; eu sou a vida dos mortos. 

Levanta-te, obra das minhas mãos; levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à 
minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui; tu em mim e eu em ti, somos uma só 

e indivisível pessoa. 

Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho; por ti, eu, o Senhor, tomei tua 
condição de escravo. Por ti, eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui 

até mesmo sepultado debaixo da terra; por ti, feito homem, tornei-me como alguém 
sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao 

sair de um jardim fui entregue aos judeus e num jardim, crucificado. 
Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da 

vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme à 
minha imagem, tua beleza corrompida. 

Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti para retirar de 

teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da 
cruz, por causa de ti, como outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a 

árvore do paraíso.  
Adormeci na cruz e por tua causa a lança penetrou no meu lado, como Eva 

surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu 
sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida 

contra ti. 

Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso; eu, 
porém, já não te coloco no paraíso mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a 

árvore, símbolo da vida; eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí 
anjos que, como servos, te guardassem; ordeno agora que eles te adorem como 

Deus, embora não sejas Deus. 
Está preparado o trono dos querubins, prontos e a postos os mensageiros, 

construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos 
eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus 

preparado para ti desde toda a eternidade”. 

 


