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Domingo de Ramos 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Lema do Ano Missionário 

Vão com a força do Espírito e sejam minhas 
testemunhas (cf. At 1,8).   
 
Lema da Campanha da Fraternidade 2020 

Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33 - 34).  
 

 
PREPARANDO O AMBIENTE: Organizar um lugar 

na casa para o momento de oração. Uma Bíblia 
aberta, um crucifixo, uma vela acesa, um ramo de 

palmeira. Todos estes elementos podem ser colocados 
no chão sobre um tecido vermelho.   



 
 

 
 

4 

Leitor 1: Estamos hoje iniciando a Semana Santa. 

Vivemos uma quaresma marcada profundamente 
pelo recolhimento. O mundo chora a morte de seus 
familiares e amigos. Nós sofremos a dor de tantos 
irmãos. A nossa oração, hoje, nos coloca em 
comunhão com tantas famílias. Somos chamados a 

acompanhar os últimos passos de Jesus em sua 
vida terrena. Veremos a sua entrada em Jerusalém. 
Seu gesto de servo ao lavar os pés dos apóstolos; sua 
oração dolorosa no jardim das Oliveiras; sua dor ao 
carregar a cruz; sua morte no madeiro; o silêncio da 
vida; a ressurreição, como sinal da esperança.   

 
Leitor 2: Nós estamos reunidos em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo. 
 
Canto 
Eu vim para que todos tenham vida, que todos 

tenham vida plenamente (bis)  
 

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu 
Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com 
teu irmão. Onde está o teu irmão: eu estou presente 

nele.   
2. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os 
males. Hoje és minha presença junto a todo 
sofredor. Onde sofre o teu irmão: eu estou sofrendo 
nele. 
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BENÇÃO DOS RAMOS 
 
Leitor 1: Deus eterno e todo-poderoso, abençoai 

estes ramos, para que, seguindo com alegria o 
Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna 
Jerusalém. Por Cristo, nosso Senhor. 

 
Todos: Amém. 

 
Canto  

Hosana ao Filho de Davi! Hosana ao Filho de Davi! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! Rei de 

Israel, hosana nas alturas! 
 

REFLETINDO A VIDA  
 
Leitor 1:  

 

1. Como a Semana Santa era vivida no tempo dos 
nossos pais?  

2. E no ano passado, como foi a nossa Semana 
Santa? 

3. Que lição levaremos para a nossa vida depois 

que essa tempestade passar? 
4. Qual a importância de celebrar em família a 

Semana Santa?  
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Leitor 2: Jesus, o servo sofredor, assume as nossas 

dores. Ao cantar o Salmo elevemos a Deus, o clamor 
do nosso povo oprimido. Vamos rezar com o Salmo 
21. 
 
Refrão: Meu Deus, meu Deus, por que me 

abandonastes? 
 

Riem de mim todos aqueles que me vêem, 
torcem os lábios e sacodem a cabeça: 
'Ao Senhor se confiou, ele o liberte 
e agora o salve, se é verdade que ele o ama!' 
 

Cães numerosos me rodeiam furiosos, 
e por um bando de malvados fui cercado. 
Transpassaram minhas mãos e os meus pés 
e eu posso contar todos os meus ossos. 
Eis que me olham e, ao ver-me, se deleitam! 

 
Eles repartem entre si as minhas vestes 
e sorteiam entre si a minha túnica. 
Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, 
ó minha força, vinde logo em meu socorro!  

 
Anunciarei o vosso nome a meus irmãos 
e no meio da assembleia hei de louvar-vos! 
Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, 
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glorificai-o, descendentes de Jacó, 
e respeitai-o toda a raça de Israel!. 
 
EVANGELHO – Mt 27,11-54 
 
Canto 

Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. (bis) 
 

Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa 
cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe 
um nome muito acima de outro nome. 
 
Narrador 1: Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo Mateus. Naquele tempo: Jesus foi posto 
diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou:  
Narrador 2: 'Tu és o rei dos judeus?'  
Narrador 1: Jesus declarou:  
Narrador 3: 'É como dizes',  

Narrador 1: e nada respondeu, quando foi acusado 

pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos 
perguntou:  
Narrador 2: 'Não estás ouvindo de quanta coisa eles 

te acusam?'  
Narrador 1: Mas Jesus não respondeu uma só 

palavra, e o governador ficou muito impressionado. 
Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o 
prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela 
ocasião, tinham um prisioneiro famoso, chamado 
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Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão 
reunida: 
Narrador 2: Quem vós quereis que eu solte: 

Barrabás, ou Jesus, a quem chamam de Cristo?'  
Narrador 1: Pilatos bem sabia que eles haviam 

entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava 

sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: 
Narrador 2: 'Não te envolvas com esse justo! porque 

esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele.'  
Narrador 1: Porém, os sumos sacerdotes e os 

anciãos convenceram as multidões para que 
pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O 

governador tornou a perguntar:  
Narrador 2: 'Qual dos dois quereis que eu solte?' 
Narrador 1: Eles gritaram:  
Todos: 'Barrabás.'  
Narrador 1: Pilatos perguntou:  
Narrador 2:'Que farei com Jesus, que chamam de 

Cristo?'  
Narrador 1: Todos gritaram:  
Todos: 'Seja crucificado!'  
Narrador 1: Pilatos falou:  
Narrador 2:'Mas, que mal ele fez?' 

Narrador 1: Eles, porém, gritaram com mais força:  
Todos: 'Seja crucificado!'  
Narrador 3: Pilatos viu que nada conseguia e que 

poderia haver uma revolta. Então mandou trazer 
água, lavou as mãos diante da multidão, e disse:  
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Narrador 2: 'Eu não sou responsável pelo sangue 

deste homem. Este é um problema vosso!'  
Narrador 3: O povo todo respondeu:  
Todos: 'Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os 

nossos filhos'.  
Narrador 3: Então Pilatos soltou Barrabás, mandou 

flagelar Jesus, e entregou-o para ser crucificado. Em 
seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao 
palácio do governador, e reuniram toda a tropa em 
volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um 
manto vermelho; depois teceram uma coroa de 
espinhos, puseram a coroa em sua cabeça, e uma 

vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante 
de Jesus e zombaram, dizendo:  
Todos: 'Salve, rei dos judeus!' 
Narrador 1: Cuspiram nele e, pegando uma vara, 

bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, 
tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram 

com suas próprias roupas. Daí o levaram para 
crucificar.  Com ele também crucificaram dois 
ladrões. Quando saíam, encontraram um homem 
chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram 
a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar 

chamado Gólgota, que quer dizer 'lugar de caveira'. 
Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. 
Ele provou, mas não quis beber. Depois de o 
crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si 
as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando 
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guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo 
da sua condenação:  
Narrador 3: 'Este é Jesus, o Rei dos Judeus.' Com 

ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e 
outro à esquerda de Jesus. As pessoas que 
passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça 

e dizendo: 
Todos: 'Tu que ias destruir o Templo e construí-lo 
de novo em três dias, salva-te a ti mesmo! Se és o 
Filho de Deus, desce da cruz!'  
Narrador 3: Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, 

junto com os mestres da Lei e os anciãos, também 

zombaram de Jesus: 
Todos: 'A outros salvou... a si mesmo não pode 

salvar! É Rei de Israel... Desça agora da cruz! e 
acreditaremos nele. Confiou em Deus; que o livre 
agora, se é que Deus o ama! Já que ele disse: Eu sou 
o Filho de Deus.'  
Narrador 1: Do mesmo modo, também os dois 

ladrões que foram crucificados com Jesus, o 
insultavam. Desde o meio-dia até às três horas da 
tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três 
horas da tarde, Jesus deu um forte grito:  
Narrador 2: 'Eli, Eli, lamá sabactâni?',  
Narrador 1: que quer dizer:  
Narrador 2:  'Meu Deus, meu Deus, por que me 

abandonaste?'  
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Narrador 3: Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, 

disseram:  
Todos: 'Ele está chamando Elias!'  
Narrador 3: E logo um deles, correndo, pegou uma 

esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta 
de uma vara, e lhe deu para beber. Outros, porém, 

disseram:  
Todos: 'Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo!'  
Narrador 1: Então Jesus deu outra vez um forte 

grito e entregou o espírito (Aqui todos se ajoelham e faz-

se um momento de silêncio).  
Narrador 3: E eis que a cortina do santuário rasgou-

se de alto a baixo, em duas partes, a terra tremeu e 
as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e 
muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram! 
Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de 

Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos 
por muitas pessoas. O oficial e os soldados que 
estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o 
terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com 
muito medo e disseram:  
Todos: 'Ele era mesmo Filho de Deus!'  

 
Palavra da Salvação. 
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VAMOS MEDITAR A PALAVRA DE DEUS 

  
O texto fala sobre o quê?  
O que o texto diz para mim? 
O que o texto me faz dizer a Deus?  (Cada pessoa 
pode fazer uma pequena oração a partir do texto 

bíblico).  
Esse texto ilumina a vida da nossa família? De que 
maneira?   
 
Leigo1: Rezemos a Oração Missionária em sinal de 

comunhão com todas as famílias missionárias que 

neste momento vivem a missão na igreja doméstica.  
 

ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 
coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 
Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 

encontro. Ele nos chama a ser discípulos 
missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 
em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 
do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 
graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 

transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 
Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 
famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 
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setores da sociedade, com atenção especial às 
periferias. Amém. 

Leitor 2: Jesus, o Samaritano da humanidade, se 

aproxima de nós para nos aproximar de Deus. Com 
esta certeza rezamos juntos: Pai nosso... Glória ao 
Pai... 

COMPROMISSO 

Vamos combinar os dias e os horários da nossa 
oração em casa durante esta Semana Santa? 

INFORMAÇÕES 

Acompanhe as celebrações da sua paróquia que 
estão sendo transmitidas pelas redes sociais ou 

mesmo por outros meios de comunicação, tais como: 
Rádio Educadora, Rádio Web, Facebook ou 
Instagram. 

 
BENÇÃO 
(Uma pessoa da família pede a benção de Deus para todos) 
 

- O Senhor nos abençoe e nos guarde 

 
Todos: Amém 

- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável 
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Todos: Amém 

 
- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 
 
Todos: Amém. 

 
Canto Final 
 
AMAR COMO JESUS AMOU  
 

1. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos 
meus olhos, a sorrir. Caneta e papel na sua mão. 

Tarefa escolar para cumprir. E perguntou, no meio 
de um sorriso: o que é preciso para ser feliz?  
  
Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus 
sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como 
Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir 

como Jesus sorria. E, ao chegar ao fim do dia, 
eu sei que dormiria muito mais feliz.  

  
2. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que 
era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por 

favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E 
perguntou de novo, num sorriso: o que é preciso 
para ser feliz?  
 



 
 

 
 

15 

3. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos 
não saíram do papel. Toquei no seu rostinho a 
sorrir. Pedi que, ao transmitir, fosse fiel. E ela deu-
me um beijo demorado. E, ao meu lado, foi dizendo 
assim. 
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Segunda-feira da 

Semana Santa 

 

 
 
 

 

Lema do Ano Missionário 

Vão com a Força do Espírito Santo e sejam minhas 

testemunhas (cf. At 1,8)  
 
 

Preparação do ambiente: 

Organizar um espaço em casa 
para melhor favorecer o clima 

de oração. É importante dar um 
destaque a Bíblia e ao crucifixo. 
Colocar no espaço da oração 
nome de países que estão 

sofrendo com a pandemia provocada 

pelo Coronavírus. 
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Refrão meditativo 

Confiemo-nos ao Senhor, ele é justo e tão bondoso. 
 
Leitor 1: Em meio a tanta dor e sofrimento Deus 

nos convida a um momento de oração em família. 
Estamos celebrando a Semana Santa e queremos 

viver este momento em comunhão com outras 
famílias e comunidades, pois nestes dias, estamos 
privados da Eucaristia, mas não da comunhão. 
Pedimos ao nosso Deus que tenhamos sempre um 
olhar de ternura e compaixão para com o próximo. 
Deixemos reavivar em nós a esperança. Pois a vida 

vence a morte.  
 
Leitor 2: Vamos iniciar esta oração em nome do Pai, 

e do Filho e do Espírito Santo. Rezemos com fé: 
Vinde Espírito Santo... 
 

Leitor 2: É importante lembrar que a nossa 

arquidiocese está vivendo o Ano Missionário. Somos 
chamados a viver a nossa missão, de modo especial 
nestes dias, em família.  Queremos pedir ao Senhor 
que nos ajude cada vez mais a fortalecer os lanços 

familiares para sermos verdadeiras testemunhas do 
amor de Deus no mundo. 
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Leitor 1: O salmista canta a confiança em Deus em 

meio ao perigo. O Senhor é minha luz e salvação; de 
quem eu terei medo? Façamos junto o Salmo 26. 
 
Refrão: O Senhor é minha luz e salvação. 

O Senhor é minha luz e salvação;  

de quem eu terei medo? 
O Senhor é a proteção da minha vida;  
perante quem eu tremerei? 
 
Quando avançam os malvados contra mim,  
querendo devorar-me, 

são eles, inimigos e opressores,  
que tropeçam e sucumbem.. 
 
Se contra mim um exército se armar,  
não temerá meu coração; 
se contra mim uma batalha estourar,  

mesmo assim confiarei. 
 
Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver  
na terra dos viventes. 
Espera no Senhor e tem coragem. 
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EVANGELHO - Jo 12,1-11 

Canto 
 

Palavra de salvação somente o céu tem pra dar. / Por 
isso meu coração se abre para escutar. / Por mais 
difícil que seja seguir / Tua palavra queremos ouvir. / 

Por mais difícil de se praticar / Tua palavra queremos 
guardar. 
 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo São João. 1 Seis dias antes da Páscoa, 
Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele 

havia ressuscitado dos mortos. 2 Ali ofereceram a 
Jesus um jantar; Marta servia e Lázaro era um dos 
que estavam à mesa com ele. 3 Maria, tomando 
quase meio litro de perfume de nardo puro e muito 
caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus 
cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do 

bálsamo. 4 Então, falou Judas Iscariotes, um dos 
seus discípulos, aquele que o havia de entregar: 5 
'Por que não se vendeu este perfume por trezentas 
moedas de prata, para as dar aos pobres?' 6 Judas 
falou assim, não porque se preocupasse com os 

pobres, mas porque era ladrão; ele tomava conta da 
bolsa comum e roubava o que se depositava nela.7 
Jesus, porém, disse: 'Deixa-a; ela fez isto em vista do 
dia de minha sepultura. 8 Pobres, sempre os tereis 
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convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis.' 9 
Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em 
Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, 
mas também para verem Lázaro, que Jesus havia 
ressuscitado dos mortos. 10 Então, os sumos 
sacerdotes decidiram matar também Lázaro, 

11porque, por causa dele, muitos deixavam os 
judeus e acreditavam em Jesus. Palavra do Senhor. 

VAMOS MEDITAR A PALAVRA DE DEUS  

1. O que o texto diz?  
2. O que o texto me diz? 
3. O que o texto me faz dizer a Deus?  (A partir do 

texto lido e meditado somos chamados a fazer uma 
oração).  

4. Quais compromissos nossa família poderá 
assumir mediante a escuta deste Evangelho?   
 

OLHANDO PARA A VIDA 

Leitor 1: Jesus está a seis dias da páscoa, decide ir 

a Betânia visitar seus amigos. Vale lembrar que 
Betânia significa casa do pobre. Jesus sempre 
dedicou um olhar especial aos pobres. A Campanha 
da Fraternidade nos fez questionar as nossas 

práticas religiosas e nosso modo de viver a fé. O 
discípulo de Jesus é convidado a olhar a realidade a 
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partir do olhar do mestre. Os passos de Jesus devem 
ser os nossos passos. Quais são hoje os lugares 
aonde precisamos ir?  

Leitor 2: Ao celebrarmos a grande semana fazemos 

memoria dos momentos decisivos da vida de Jesus.  
É pela vida de Jesus que iremos compreender a sua 

morte. Não encontramos em suas palavras, ódio, 
vingança, desespero, mesmo diante daqueles que o 
fizeram sofrer. Jesus, sempre nos ensinou o 
verdadeiro amor. Ele mesmo diz: “Como o Pai me 
amou eu também vos amei”. Nestes tempos difíceis 
somos chamados a reafirmar a nossa fé e o nosso 

compromisso no seguimento a Jesus. 

Todos: Como o bom samaritano, possamos ver, sentir 

compaixão e cuidar dos que sofrem. 

Leitor 2: A missão de Jesus sempre foi, e é, vivida 

no encontro, na aproximação. Ele, em seu infinito 

amor, nos inspira a estarmos sempre atentos ao 
outro.  Estejamos atentos às famílias que sofrem 
pela falta de um trabalho, pelas famílias que estão 
desunidas, pelas famílias vítimas da violência e 
pelas famílias que estão sofrendo por conta desta 
pandemia que assola a humanidade. 

Todos: Como o bom samaritano, possamos ver, sentir 

compaixão e cuidar dos que sofrem. 



 
 

 
 

22 

TESTEMUNHO 

(Uma pessoa da família poderá testemunhar uma experiência 
vivida na comunidade, no trabalho ou em outro lugar na qual 

lhe foi exigido manter-se firme na fé) 

Leitor 1: Rezemos com amor e confiança a oração 
que o Filho Amado do Pai nos ensinou: Pai nosso...   

Leitor 2: Rezemos a Oração Missionária em sinal de 

comunhão com todas as famílias missionárias que 
neste momento vivem a missão na igreja doméstica.  
 
ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO 

 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 

coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 
Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 
encontro. Ele nos chama a ser discípulos 
missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 
em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 
do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 

graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 
transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 
Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 
famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 
setores da sociedade, com atenção especial às 
periferias. Amém. 
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BENÇÃO 
(Uma pessoa da família pede a benção de Deus para todos) 

 
- O Senhor nos abençoe e nos guarde 
Todos: Amém 

- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável 
Todos: Amém 

- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 
Todos: Amém. 

 
Canto Final 
 
HINO DA CF 2020 
 

Deus de amor e de ternura, contemplamos 

Este mundo tão bonito que nos deste 
Desse dom, fonte da vida, recordamos 
Cuidadores, guardiões tu nos fizeste. 
 
Peregrinos, aprendemos nesta estrada 
O que o “bom samaritano” ensinou 

Ao passar por uma vida ameaçada 
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. 
 

Toda vida é um presente e é sagrada 
Seja humana, vegetal ou animal. 
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É pra sempre ser cuidada e respeitada 
Desde o início até seu termo natural. 
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Terça-feira da  

Semana Santa 

 

 

Lema do Ano Missionário 

 

Vão com a Força do Espírito Santo e sejam minhas 
testemunhas (cf. At 1,8). 
 

 
 
Preparação do ambiente: 

Organizar um espaço em 
casa para melhor favorecer 
o clima de oração. É 
importante dar um destaque 
a Bíblia e ao crucifixo.  
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REFRÃO MEDITATIVO 
 

Deixe a luz do céu entrar.  Deixe a luz do céu entrar. 
Abre bem a porta do teu coração. Deixe a luz do céu 
entrar. 
 

Leitor 1: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. 

Com estas palavras iniciamos hoje nosso momento 
de oração em família. Queremos rezar hoje pelos 
pobres. Por aqueles que passam as mais diversas 
dificuldades. Por todos aqueles que são desfigurados 
pela ganância do ter e do poder. O papa Francisco 

chamou a nossa atenção ao dizer: “Na nossa avidez 
de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e 
transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante 
os teus apelos, não despertamos face a guerras e 
injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos 
pobres e do nosso planeta gravemente enfermo”.  É 

preciso ver com o coração e agir por compaixão.  
 
Leitor 2: Rezemos com fé: Vinde Espírito Santo... 

 
Leitor 1: Em meio a tantos sinais de trevas e 

injustiça o salmista eleva o seu coração a Deus. 
Elevemos hoje a nossa voz e nosso coração por meio 
do Salmo 70.  
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Refrão: Minha boca anunciará vossa justiça. 

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! 
 

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. 
 

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. 
 
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. 
 

EVANGELHO - Jo 13,21-33.36-38 

Canto 

Louvor a vós, ó Cristo,/ Rei da eterna glória! (2x)  
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo São João. Naquele tempo estando à mesa 
com seus discípulos, 21Jesus ficou profundamente 
comovido e testemunhou: 'Em verdade, em verdade 
vos digo, um de vós me entregará.' 
22Desconcertados, os discípulos olhavam uns para 

os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava 
falando. 23Um deles, a quem Jesus amava, estava 
recostado ao lado de Jesus. 24Simão Pedro fez-lhe 
um sinal para que ele procurasse saber de quem 
Jesus estava falando. 25Então, o discípulo, 
reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: 

'Senhor, quem é?' 26Jesus respondeu: 'É aquele a 
quem eu der o pedaço de pão passado no molho.' 
Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a 
Judas, filho de Simão Iscariotes. 27Depois do 
pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então 
Jesus lhe disse: 'O que tens a fazer, executa-o 

depressa.' 28Nenhum dos presentes compreendeu 
por que Jesus lhe disse isso. 29Como Judas 
guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe 
queria dizer: 'Compra o que precisamos para a festa', 
ou que desse alguma coisa aos pobres. 30Depois de 

receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. 
Era noite. 31Depois que Judas saiu, disse Jesus: 
'Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi 
glorificado nele. 32Se Deus foi glorificado nele, 
também Deus o glorificará em si mesmo, e o 
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glorificará logo. 33Filhinhos, por pouco tempo estou 
ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos 
digo, como eu disse também aos judeus: 'Para onde 
eu vou, vós não podeis ir'. 36Simão Pedro 
perguntou: 'Senhor, para onde vais?' Jesus 
respondeu-lhe: 'Para onde eu vou, tu não me podes 

seguir agora, mas me seguirás mais tarde.' 37Pedro 
disse: 'Senhor, por que não posso seguir-te agora? 
Eu darei a minha vida por ti!' 38Respondeu Jesus: 
'Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade 
te digo: o galo não cantará antes que me tenhas 
negado três vezes.' Palavra da Salvação. 

 

MEDITANDO A PALAVRA DE DEUS 

1. Qual a principal mensagem do Evangelho para 
nós hoje?  

2. O que nos chama atenção na atitude de Jesus? 
3. No texto vemos a fala dos discípulos. Quais 

seriam as nossas diante de Jesus? 
 
OUVINDO O PAPA FRANCISCO 

Leitor 1: [...] Chama-nos a aproveitar este tempo de 

prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do 

teu juízo, mas do nosso juízo: o tempo de decidir o 
que conta e o que passa, de separar o que é 
necessário daquilo que não o é.  
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Leitor 2: É o tempo de reajustar a rota da vida rumo 

a Ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos 
companheiros de viagem exemplares, que, no medo, 
reagiram oferecendo a própria vida. É a força 
operante do Espírito derramada e plasmada em 
entregas corajosas e generosas.  

Leitor 1: É a vida do Espírito, capaz de resgatar, 

valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas 
e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente 
esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos 
jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do 
último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, 

a escrever os acontecimentos decisivos da nossa 
história: médicos, enfermeiros e enfermeiras, 
trabalhadores dos supermercados, pessoal da 
limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, 
voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas 
muitos – outros que compreenderam que ninguém 

se salva sozinho.  

Leitor 2: Perante o sofrimento, onde se mede o 

verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, 
descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal 
de Jesus: “Que todos sejam um só” (Jo 17, 21). 

(Mensagem do papa Francisco por ocasião da benção 
extraordinária Urbi et orbi - à cidade de Roma e ao 
mundo. Em 27 de março de 2020. Cidade do 
Vaticano)    
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PRECES  

Leitor 1: Jesus está reunido com os seus discípulos 

em uma ceia.  A última refeição de Jesus antes da 
sua paixão, morte e ressurreição. Ele dirige o seu 
coração ao Pai. Assim como Jesus, também nós 
elevemos ao nosso Deus as nossas preces. A cada 

invocação responderemos: Senhor, vem em nosso 
auxílio. 

Todos: Senhor, vem em nosso auxílio.    

Leitor 2: Rezemos a Oração Missionária em sinal de 

comunhão com todas as famílias missionárias que 
neste momento vivem a missão na igreja doméstica.  

 
ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 
coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 
Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 
encontro. Ele nos chama a ser discípulos 

missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 
em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 
do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 
graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 
transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 

Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 
famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 
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setores da sociedade, com atenção especial às 
periferias. Amém. 

Leitor 1: Rezemos com amor e confiança a oração 
que Jesus, o missionário do Pai, nos ensinou: Pai 
nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

BENÇÃO 
(Uma pessoa da família pede a benção de Deus para todos) 
 

- O Senhor nos abençoe e nos guarde 
Todos: Amém 

- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável 
Todos: Amém 

- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 
Todos: Amém. 
 
Canto Final 

Somos gente da esperança/ Que caminha rumo ao 
Pai./ Somos povo da Aliança/ Que já sabe aonde vai. 
 
De mãos dadas a caminho/ Porque juntos somos 
mais,/ Pra cantar o novo hino/ De unidade, amor 
e paz. 
 

Para que o mundo creia/ Na justiça e no amor, 
Formaremos um só povo,/ Num só Deus, um só 

Pastor. 
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Quarta-feira  

da  

Semana Santa 
 

 
 
 

 
 

Lema do Ano Missionário 

 
Vão com a Força do Espírito Santo e sejam minhas 
testemunhas (cf. At 1,8). 
 

 
 
Preparação do ambiente: 

Organizar um espaço em 
casa para melhor favorecer 
o clima de oração. É 

importante dar um destaque 
a Bíblia e ao crucifixo. 
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REFRÃO MEDITATIVO 
 

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo 
irmão! 
 
Leitor 1: A Semana Santa Missionária em família 

está sendo uma grata oportunidade para 
vivenciarmos a fé no interior de nosso lar. Depois de 
uma longa e difícil caminhada aqui chegamos.  
Tivemos uma quaresma diferente, pois mesmo com a 
grande tempestade sempre sentimos a presença do 
Senhor.  

 
Leitor 2: Amanhã iniciará em nossa igreja o Tríduo 

Pascal.  Veremos Jesus ser entregue por um 
discípulo, condenado injustamente, obrigado a 
carregar a cruz, crucificado, abandonado pelos seus, 
morto e ressuscitado ao terceiro dia. Nosso Senhor 

passará pelo vale de lágrimas, para nos dar a 
esperança, passará pela morte para nos dar a vida.  
Com o coração agradecido nos coloquemos na 
presença do Senhor. 
    

É nesta certeza que iniciaremos a nossa oração. Em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
Leitor 1: A nossa vida geralmente é marcada por 

agendas, encontros, compromissos, trabalho. Parece 
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que sempre estamos correndo, apressados e 
atrasados. Nosso ritmo de vida pode nos tornar 
insensíveis ao irmão que está ao nosso lado, aos 
nossos vizinhos, os que estão à beira do caminho. 
Como é difícil parar. Como é difícil olhar com 
compaixão.  

 
Leitor 2: O ato de pedir perdão é sempre um ato de 

esperança, pois reconhecendo nossas fragilidades 
pedimos ao Senhor que nos ajude, que cuide de nós, 
que venha ao nosso encontro. Uma vez perdoados e 
amados somos convidados a ser no mundo um sinal 

de Deus, um sinal misericordioso. Senhor tende 
piedade de nós! 
 
Senhor, tende piedade de nós! (2x) 

Pelo irmão que não amei/ Pelo mal que lhe causei, 
piedade. (2x) 

 
Ó, Cristo, tende piedade de nós! 

Pelo bem que eu não fiz/ Pela paz que eu não quis, 
piedade. 
 
Senhor, tende piedade de nós! 

Pelo amor que sufoquei/ Pela vida que matei, 
piedade. (2x) 
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Leitor 1: O salmista é um homem confiante, pois 

mesmo diante da provação não esquece de invocar o 
Senhor. Façamos de suas palavras as nossas. 
Rezemos o Salmo 68. 
 
Refrão: Respondei-me pelo vosso imenso amor, 

neste tempo favorável, Senhor Deus. 
 

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. 
 

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! 
 

O insulto me partiu o coração; 
Eu esperei que alguém de mim tivesse pena; 
procurei quem me aliviasse e não achei! 
Deram-me fel como se fosse um alimento,  
em minha sede ofereceram-me vinagre!. 

 
Cantando eu louvarei o vosso nome  
e agradecido exultarei de alegria! 
Humildes, vede isto e alegrai-vos:  
o vosso coração reviverá,  
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se procurardes o Senhor continuamente! 
Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres,  
e não despreza o clamor de seus cativos. 
 
EVANGELHO - Mt 26,14-25 
 

Canto  
 
Louvor e glória a ti, senhor 
Cristo Palavra de Deus! 

 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo São Mateus. Naquele tempo: 14Um dos 
doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter 
com os sumos sacerdotes 15e disse: 'O que me 
dareis se vos entregar Jesus?' Combinaram, então, 
trinta moedas de prata. 16E daí em diante, Judas 
procurava uma oportunidade para entregar Jesus. 

17 No primeiro dia da festa dos Ázimos, os 
discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: 
'Onde queres que façamos os preparativos para 
comer a Páscoa?' 18Jesus respondeu: 'Ide à cidade, 
procurai certo homem e dizei-lhe: 'O Mestre manda 

dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a 
Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos'.' 
19Os discípulos fizeram como Jesus mandou e 
prepararam a Páscoa. 20Ao cair da tarde, Jesus pôs-
se à mesa com os doze discípulos. 21Enquanto 
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comiam, Jesus disse: 'Em verdade eu vos digo, um 
de vós vai me trair.' 22Eles ficaram muito tristes e, 
um por um, começaram a lhe perguntar: 'Senhor, 
será que sou eu?' 23Jesus respondeu: 'Quem vai me 
trair é aquele que comigo põe a mão no prato. 24O 
Filho do Homem vai morrer, conforme diz a 

Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que 
trair o Filho do Homem! Seria melhor que nunca 
tivesse nascido!' 25Então Judas, o traidor, 
perguntou: 'Mestre, serei eu?' Jesus lhe respondeu: 
'Tu o dizes.' Palavra da Salvação. 

 
MEDITAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS 
 

1. Em sua opinião, o que aconteceu na 
caminhada, para que Judas Iscariotes entregasse 
Jesus por algumas moedas? 

2. Jesus pede aos discípulos para que preparem a 

última ceia. No cotidiano de nossa vida como nos 
preparamos para participar da Eucaristia? Como 
testemunhamos a eucaristia comungada? 

3. No Evangelho, Jesus diz que um de seus 
discípulos o iria trair. Quais são as ações que 

praticamos no dia a dia que podem ser configuradas 
como uma traição a Jesus e ao seu projeto?    
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Leitor 1: Com a graça do Espírito Santo rezemos a 

oração Missionária. E nos comprometamos cada fez 
mais com a missão. 

 
ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO 
 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 
coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 
Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 
encontro. Ele nos chama a ser discípulos 
missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 
em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 

do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 
graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 
transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 
Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 
famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 
setores da sociedade, com atenção especial às 
periferias. Amém. 
 
BENÇÃO 
 (Uma pessoa da família pede a benção de Deus para todos) 

 
- O Senhor nos abençoe e nos guarde 
Todos: Amém 

- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável 
Todos: Amém 
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- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 
Todos: Amém. 

 

Canto Final 
 
Eu vim para que todos tenham vida, que todos 

tenham vida plenamente. (bis) 
 
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu 

Senhor, reconstrói a tua vida em comunhão com teu 
irmão. Onde está o teu irmão, eu estou presente 
nele. 
2. Quem comer o pão da vida, viverá eternamente, 

tenho pena deste povo que não tem o que comer. 
Onde está um irmão com fome, eu estou com fome 
nele. 
3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males, 

hoje és minha presença, junto ao povo sofredor. 

Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. 
4. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. 

Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. 
Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. 
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    Quinta-feira  

                    da  

     Semana Santa 
 
 

 
Lema do Ano Missionário 
 

Vão com a Força do Espírito Santo e sejam minhas 
testemunhas (cf. At 1,8). 

 

Preparando o ambiente: 

sendo possível, você poderá 
colocar aí em sua casa, no 
lugar onde será realizada a 
oração, uma vela acesa, 
uma bíblia aberta, um pão, 

umas flores e a frase com o 
lema do Ano Missionário: 
Vão com a força do Espírito 
Santo e sejam minhas 
testemunhas. 
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Animador(a): Iniciamos o tríduo pascal. Com a 

graça de Deus, vamos celebrar a Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus Cristo. Na vida de Jesus 
Cristo, o missionário do Pai, encontramos a força 
para vivenciarmos a missão seguindo os seus 
passos. Nesse tempo em que sofremos tantas 

ameaças pela contaminação do novo Coronavírus e 
do sistema que deixa de lado milhares de pessoas 
que estão vivendo na pobreza, reafirmamos nossa fé 
naquele que morreu e ressuscitou e que nos liberta 
de todo mal. 
 

A nossa oração de hoje destaca a atitude de Jesus 
que lavou os pés aos discípulos, o mandamento novo 
do Amor e a partilha do pão. 
 
Vamos iniciar, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.  Cantemos:  

 
Refrão: Prova de amor maior não há / que doar a 
vida pelo irmão (bis). 

 
Eis que eu vos dou um novo mandamento:  

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado. 
 
Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus 
preceitos 
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. 
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Leitor 2: Acolhamos o santo Evangelho, cantando: 

 
Refrão: Prova de amor maior não há/que doar a 
vida pelo irmão (bis). 

 
Leitor 1: Dom José Belisário, nosso arcebispo, 

enviou uma mensagem para nós. Vamos 
acompanhar. 
 
EVANGELHO - Jo 13,1-17.34-35 
 
(O Evangelho poderá ser proclamado por um narrador, alguém 

que dirá as palavras de Jesus e outro que fará o papel de 
Pedro). 

 

Narrador 1: “Antes da festa da Páscoa, Jesus, 

sabendo que chegara a sua hora de passar deste 

mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim. Iniciou-se a ceia, e o 
diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, 
o propósito de traí-lo, Jesus sabendo Jesus que o 
Pai entregue tudo em suas mãos, e que saíra de 
junto de Deus e para Deus voltava, levantou-se da 

ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à 
cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar 
os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha 
que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. 
que lhe disse:  
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Narrador 2: “Senhor, tu me lava os pés?”. 
Narrador 1: Respondeu-lhe Jesus: “agora não 

entendes o que eu faço; mas tarde compreenderás”.  
Narrador 2: Pedro disse: “Nunca me lavarás os 

pés!...”. 
Narrador 1: Jesus, porém, respondeu: “Se eu não te 

lavar, não terás parte comigo”.  
Narrador 2: Simão Pedro disse: “Senhor, Lava-me 

não somente os pés, mas também as mãos e a 
cabeça”. 
Narrador 1: Jesus respondeu: “Quem tomou banho, 

não precisa levar senão os pés, pois está todo limpo. 

Vós também estais limpos, mas não todos”. Com 
efeito, Jesus bem sabia quem o haveria de trair; por 
isso, disse: “Nem todos estais limpos”. Depois de 
lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, 
sentou-se à mesa e perguntou-lhes: “Entendeis o 
que eu vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e 

dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, o Senhor e 
Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-
vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, 
também vós façais assim como eu vos fiz. Em 
verdade, em verdade vos digo: o servo não é maior 

que  seu Senhor, nem o enviado maior que aquele 
que o enviou. Sabendo isso, sereis felizes se o 
praticardes. Jesus ainda disse: “Eu vos dou um novo 
mandamento: que vos ameis uns aos outros. Como 
eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns 
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aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus 
discípulos: se tiverdes amor uns para com os 
outros”. Palavra da Salvação.  
 
Animador (a): Meditação da Palavra de Deus, 

seguindo a orientação da Leitura Orante; 

 
1. O Evangelho proclamado fala sobre o que? 
2. O que o este Evangelho diz para mim? 
3. O que o texto me faz dizer a Deus? (a partir do 

gesto do Lava-pés, cada um pode fazer a sua prece). 
4. Que luzes esse texto aponta para a vida 

missionária na família, no trabalho profissional, na 
nossa comunidade eclesial e em outros setores da 
sociedade? 

5. O que aprendemos com Pedro e os outros 
discípulos? 

6. O que aprendemos de Jesus Cristo que lavou 

os pés aos seus discípulos e deu o mandamento 
novo? 
 
Leitor 1: Naquela noite do Lava-pés, Jesus, reunido 

com os seus discípulos, abençoou o pão, partiu e o 

entregou a eles, dizendo: “tomai e comei, isto é o 
meu corpo”. Neste momento, não temos a celebração 
da Santa Eucaristia. Mas, queremos repartir o pão 
para tomarmos consciência de que o pão que é 
partilhado, por Deus é abençoado. Vamos tomar o 
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pão pedir que Deus abençoe e que nunca falte o pão 
de cada dia para nós e também para repartir com as 
pessoas que não o têm.  
(Enquanto partimos e distribuímos o pão, vamos repetindo o 

refrão a seguir)  

 
Todos: O pão que é partilhado, por Deus é 

abençoado ou um canto escolhido. 

 
ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO 
 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 
coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 
Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 

encontro. Ele nos chama a ser discípulos 
missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 
em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 
do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 
graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 
transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 

Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 
famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 
setores da sociedade, com atenção especial às 
periferias. Amém. 
 
COMPROMISSO 
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Leitor 2: Amanhã é sexta feira santa. Vamos 

organizar a celebração de amanhã? A Igreja sempre 
sugere que façamos no horário das 15h. Pode ser?  
Precisamos de alguém para arrumar o local da nossa 
celebração: a Bíblia aberta, uma cruz, um pano 
vermelho e uma vela. Quem pode se encarregar 

disso? 
Vamos preparar uns cantos e a narração da Paixão e 
Morte de Jesus Cristo. 
Amanhã é dia de jejum e abstinência de carne. 
Como poderemos fazer a nossa penitência? 
Poderemos partilhar alguma coisa com pessoas que 

estão passando necessidade? 
 
Animador (a): Para finalizar o nosso encontro de 

oração, vamos pedir a benção de Deus para nós e 
todos os que foram contagiados ou que estão 
ameaçados pelo novo Coronavírus. 

 
Benção 

 
- O Senhor nos abençoe e nos guarde 
Todos: Amém 

- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável 
Todos: Amém 

- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 
Todos: Amém. 
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Canto final 
(Pode ser este que é do Pe. Jocy Rodrigues ou outro que as 
pessoas conheçam mais). 

1.Quem foi que aqui nos reuniu? Foi o amor!  
Quem foi que, um dia, na cruz, nos redimiu? Foi o 
amor!  
Quem livrará do fracasso este mundo? É o amor!  
Quem é o maior? É o amor!  

E o mais profundo? É o amor!  
 
Refrão: Juntemos nossas vozes e demo-nos as 
mãos,  
Assim ninguém nos poderá vencer...  
Pelo Cristo Libertador, nEle, 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!  
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Sexta-feira  

da  

Semana Santa 
 

 
 

Lema do Ano Missionário 

Vão com a Força do Espírito Santo e sejam minhas 

testemunhas (cf. At 1,8). 

Preparando o ambiente: 

sendo possível, você poderá 
colocar aí em sua casa, no 
lugar onde será realizada a 

oração: a Bíblia aberta, 
uma cruz com um pano 
vermelho, uma vela acesa e 
a frase com o lema do Ano 
Missionário: Vão com a 

força do Espírito Santo e 
sejam minhas testemunhas. 
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Leitor 1: Celebramos hoje o dia da Paixão e Morte 

de Jesus. Ele entregou sua vida e o fez por Amor. 
Então, vamos celebrar o Amor de Jesus que perdoa e 
salva. Isso significa viver a missão, pois é um 
testemunho forte do Amor de Deus por seus filhos e 
filhas ainda mais nesse tempo do novo Coronavírus. 

Reafirmamos nossa fé naquele que morreu e 
ressuscitou e que nos liberta de todo mal. A 
celebração de hoje está marcada pelo silêncio e pela 
nossa pequenez diante do novo Coronavírus. 
Estamos unidos a todas as pessoas de fé e 
comunidades que estão celebrando somente em suas 

casas. 
A nossa oração de hoje destaca o amor de Jesus, a 
entrega de sua vida, o seu sangue derramado por 
nós e por todos para a remissão dos pecados. 
 
Animador (a): Nós vos adoramos, Senhor Jesus 

Cristo, e vos bendizemos 
 
Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o 

mundo: 
 
Animador: Oremos: Ó Deus, foi por nós que o 

Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue 
instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre 
de vossas misericórdias, e santificai-nos pela vossa 
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constante proteção. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém. 
 

Leitor 1: Vamos acompanhar a mensagem do nosso 

arcebispo dom Belisário. 
 
Leitor 2: Nesta tarde da sexta-feira santa, vamos 

acolher com fé e com o coração aberto o Evangelho 
que narra a paixão e morte de Jesus: 
 
Narrador: Paixão de Nosso senhor Jesus Cristo, 

segundo João 18,1-19, 42. 
Narrador 1: Naquele tempo: Jesus saiu com os 

discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. 
Havia aí um jardim, onde ele entrou com os 
discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o 

lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os 
seus discípulos. Judas levou consigo um 
destacamento de soldados e alguns guardas dos 
sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com 
lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente 
de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e 

disse: 
Narrador 2:  'A quem procurais?' 
Narrador 1: Responderam: 'A Jesus, o nazareno'. 

Ele disse: 
Narrador 2: 'Sou eu'. 
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Narrador 1: Judas, o traidor, estava junto com eles. 

Quando Jesus disse: 'Sou eu', eles recuaram e 
caíram por terra. De novo lhes perguntou: 
Narrador 2: 'A quem procurais?' 
Narrador 1: Eles responderam: 'A Jesus, o 

nazareno'. Jesus respondeu: 
Narrador 2:  'Já vos disse que sou eu. Se é a mim 

que procurais, então deixai que estes se retirem'. 
Narrador 1: Assim se realizava a palavra que Jesus 

tinha dito: 
Narrador 2: 'Não perdi nenhum daqueles que me 

confiaste'. 
Narrador 1: Simão Pedro, que trazia uma espada 

consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo 
sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do 
servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: 
Narrador 2: 'Guarda a tua espada na bainha. Não 

vou beber o cálice que o Pai me deu?' 
Narrador 1: Conduziram Jesus primeiro a Anás. 

Então, os soldados, o comandante e os guardas dos 
judeus prenderam Jesus e o amarraram. 
Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de 
Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás 

que deu aos judeus o conselho: 'É preferível que um 
só morra pelo povo'. Simão Pedro e um outro 
discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era 
conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no 
pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da 
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porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do 
sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada 
da porta e levou Pedro para dentro. A criada que 
guardava a porta disse a Pedro: 'Não pertences 
também tu aos discípulos desse homem?' Ele 
respondeu: 'Não'. Os empregados e os guardas 

fizeram uma fogueira e estavam-se aquecendo, pois 
fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. 
Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a 
respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. 
Jesus lhe respondeu: 
Narrador 2: 'Eu falei às claras ao mundo. Ensinei 

sempre na sinagoga e no Templo, onde todos os 
judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que 
me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que 
falei; eles sabem o que eu disse.' 
Narrador 1: Quando Jesus falou isso, um dos 

guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, 

dizendo: 'É assim que respondes ao sumo 
sacerdote?' Respondeu-lhe Jesus:  
Narrador 2: 'Se respondi mal, mostra em quê; mas, 

se falei bem, por que me bates?' 
Narrador 1: Então, Anás enviou Jesus amarrado 

para Caifás, o sumo sacerdote. Não és tu também 
um dos discípulos dele? Pedro negou: 'Não! Simão 
Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. 
Disseram-lhe: 'Não és tu, também, um dos 
discípulos dele?' Pedro negou: 'Não!' Então um dos 
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empregados do sumo sacerdote, parente daquele a 
quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: 'Será que 
não te vi no jardim com ele?' Novamente Pedro 
negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, 
levaram Jesus ao palácio do governador. Era de 
manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, 

para não ficarem impuros e poderem comer a 
páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: 
'Que acusação apresentais contra este homem?' Eles 
responderam: 'Se não fosse malfeitor, não o teríamos 
entregue a ti!' Pilatos disse: 'Tomai-o vós mesmos e 
julgai-o de acordo com a vossa lei.' Os judeus lhe 

responderam: 'Nós não podemos condenar ninguém 
à morte'. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, 
significando de que morte havia de morrer. Então 
Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e 
perguntou-lhe: 'Tu és o rei dos judeus?' Jesus 
respondeu: 
Narrador 2: 'Estás dizendo isto por ti mesmo, ou 

outros te disseram isto de mim?' 
Narrador 1: Pilatos falou: 'Por acaso, sou judeu? O 

teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a 
mim. Que fizeste?'. Jesus respondeu: 
Narrador 2:  'O meu reino não é deste mundo. Se o 

meu reino fosse deste mundo, os meus guardas 
lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. 
Mas o meu reino não é daqui.' 
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Narrador 1: Pilatos disse a Jesus: 'Então tu és rei?' 

Jesus respondeu:  
Narrador 2: 'Tu o dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim 

ao mundo para isto: para dar testemunho da 
verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a 
minha voz.'  
Narrador 1: Pilatos disse a Jesus: 'O que é a 

verdade?' Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos 
judeus, e disse-lhes: 'Eu não encontro nenhuma 
culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que 
pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos 
solte o rei dos Judeus?' Então, começaram a gritar 

de novo: 'Este não, mas Barrabás!' Barrabás era um 
bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os 
soldados teceram uma coroa de espinhos e 
colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com 
um manto vermelho, aproximavam-se dele e 
diziam:'Viva o rei dos judeus!' E davam-lhe 

bofetadas. Pilatos saíu de novo e disse aos judeus: 
'Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que 
saibais que não encontro nele crime algum.' Então 
Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e 
o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: 'Eis o homem!' 

Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os 
guardas começaram a gritar: 'Crucifica-o! Crucifica-
o!' Pilatos respondeu: 'Levai-o vós mesmos para o 
crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.' 
Os judeus responderam: 'Nós temos uma Lei, e, 
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segundo esta Lei, ele deve morrer, porque se fez 
Filho de Deus'. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou 
com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e 
perguntou a Jesus: 'De onde és tu?' Jesus ficou 
calado. Então Pilatos disse: 'Não me respondes? Não 
sabes que tenho autoridade para te soltar e 

autoridade para te crucificar?' Jesus respondeu: 
Narrador 2: 'Tu não terias autoridade alguma sobre 

mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me 
entregou a ti, portanto, tem culpa maior.' 
Narrador 1: Por causa disso, Pilatos procurava 

soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: 'Se soltas este 

homem, não és amigo de César. Todo aquele que se 
faz rei, declara-se contra César'. Ouvindo estas 
palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se 
no tribunal, no lugar chamado 'Pavimento', em 
hebraico 'Gábata'. 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. Ali o crucificaram, com outros dois. 
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. Pilatos mandou ainda escrever um 
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letreiro e colocá-lo na cruz; nele estava escrito: 
'Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus'. Muitos judeus 
puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus 
foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro 
estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os 
sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: 

'Não escrevas 'O Rei dos Judeus', mas sim o que ele 
disse: 'Eu sou o Rei dos judeus'.' Pilatos respondeu: 
'O que escrevi, está escrito'. Depois que crucificaram 
Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 
quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto 
à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única 

de alto a baixo. Disseram então entre si: 'Não vamos 
dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem 
será'. Assim se cumpria a Escritura que diz: 
'Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram 
sorte sobre a minha túnica'. Assim procederam os 
soldados. Este é o teu filho. Esta é a tua mãe. Perto 

da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmão 
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: 
Narrador 2: 'Mulher, este é o teu filho'. 

Narrador 1: Depois disse ao discípulo: 
Narrador 2: 'Esta é a tua mãe'. 
Narrador 1: Daquela hora em diante, o discípulo a 

acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que 
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tudo estava consumado, e para que a Escritura se 
cumprisse até o fim, disse:  
Narrador 2: 'Tenho sede'. 
Narrador 1: 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: 
Narrador 2: 'Tudo está consumado'. 
Narrador 1: E, inclinando a cabeça, entregou o 

espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os 
judeus queriam evitar que os corpos ficassem na 
cruz durante o sábado, porque aquele sábado era 

dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que 
mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os 
tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as 
pernas de um e depois do outro que foram 
crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de 
Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe 

quebraram as pernas; mas um soldado abriu-lhe o 
lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. 
Aquele que viu, dá testemunho e seu testemunho é 
verdadeiro; e ele sabe que fala a verdade, para que 
vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se 

cumprisse a Escritura, que diz:  
Narrador 2: 'Não quebrarão nenhum dos seus 

ossos'. E outra Escritura ainda diz: 'Olharão para 
aquele que transpassaram'. Envolveram o corpo de 
Jesus com os aromas, em faixas de linho. Depois 
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disso, José de Arimatéia, que era discípulo de Jesus 
- mas às escondidas, por medo dos judeus - pediu a 
Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos 
consentiu. 
Narrador 1: Então José veio tirar o corpo de Jesus. 

Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes 

tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns trinta quilos 
de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o 
corpo de Jesus e envolveram-no, com os aromas, em 
faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. 
No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim 
e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém 

tinha sido sepultado. Por causa da preparação da 
Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que 
colocaram Jesus. Palavra da Salvação. 

 
MEDITAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS 
 

Leitor 1: Meditemos juntos a Paixão e Morte de 

Jesus 
 

1. O Evangelho proclamado fala sobre o que? 
2. O que o este Evangelho diz para mim? 

3. O que o texto me faz dizer a Deus? (a partir do 
sofrimento de Jesus na Cruz, cada um pode fazer a 
sua prece). 

4. Que luzes esse texto aponta para a vida 
missionária na família, no trabalho profissional, na 
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nossa comunidade eclesial e em outros setores da 
sociedade? 

5. O que aprendemos com os discípulos, com 
Maria e com o discípulo amado? 

6. O que aprendemos de Jesus Cristo que 
entregou sua vida, derramando o seu sangue e 

reafirmando o Amor de Deus por todas as pessoas? 
 
Leitor 2: Não faremos o beijo da cruz, nem nela 

tocaremos como prevenção contra o novo 
Coronavírus. Mas, faremos a devida reverência e 
cantaremos: 

 
Bendita e louvada seja / no céu a divina luz  
E nós também na terra / louvemos a santa Cruz 
(bis). 

 
No mais alto do calvário, morreu nosso Bom Jesus 

Dando o último suspiro / nos braços da santa Cruz. 
 
Leitor 2: Ó Deus santo, ó Deus forte, ó Deus imortal 
(repete-se 3 vezes) 

 

Todos: Tende piedade de nós (repete-se 3 vezes) 

 
PEDIDO DE PERDÃO 
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Leitor 3: Contemplando a cruz de Jesus Cristo, 

façamos o nosso pedido de perdão: 
 
- Senhor Jesus, viestes não para condenar o mundo, 
mas para salvar; tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

 
- Senhor Jesus, em meio ao sofrimento na cruz, 
rezastes: “Pai, perdoa-lhes! Eles não sabem o que 
fazem!”, tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

 
- Senhor Jesus, que entrastes na casa de Zaqueu e 
perdoastes aquele cobrador de impostos, tende 
piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

 
- Senhor Jesus, que dissestes a Pedro perdoar não 
somente sete vezes, mas setenta vezes sete, tende 
piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

 
- Senhor Jesus, que nos ensinastes rezar: “perdoai-
nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido”, tende piedade de nós. 
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Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

  
(Pode-se fazer outras preces de perdão) 

 
Benção 

 
- O Senhor nos abençoe e nos guarde 
 
Todos: Amém 

 
- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável 
 
Todos: Amém 

 

- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 

 

Todos: Amém. 

 

Animador (a): Agradecemos a Deus podermos 

celebrar em nossa casa a Paixão e a Morte de Jesus 

Cristo. Amanhã e domingo, celebraremos a 

Ressurreição de Jesus, firmando nossa esperança e 

nossa fé no Cristo que ressuscitou e renovou nossa 
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vida. Vamos combinar o horário da nossa oração 

aqui em casa, amanhã e no domingo. 
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Vigília Pascal 
 

Lema do Ano Missionário 

 
Vão com a força do Espírito e sejam minhas 
testemunhas (cf. At 1,8).   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Preparando o ambiente: Organizar um lugar na 

casa para o momento de oração. Uma Bíblia aberta, 
um crucifixo, uma vela apagada. Todos estes 
elementos podem ser colocados sobre uma mesa ou 
em algum lugar de destaque. O local da celebração 
deve estar no escuro. É oportuno que todos os 
presentes tenham uma vela para acender no 

momento certo. 
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PRIMEIRO MOMENTO: a celebração da luz 
 
Leitor 1: Hoje vamos celebrar o terceiro dia do 

Tríduo Pascal. Noite mais clara que o dia! Assim 
canta a Igreja na Vigília Pascal, mãe de todas as 
celebrações da Igreja. Com o acender do círio Pascal, 

na noite escura, dá-se início à celebração. Assim a 
Ressurreição de Jesus dentre os mortos ilumina o 
mundo com a serenidade de sua luz. 
 
Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 

 
Leitor 2: Nesta noite santa, em que nosso Senhor 

Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja 
convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se 
reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a 
Páscoa do Senhor ouvindo sua palavra e celebrando 

seus mistérios, podemos ter a firme esperança de 
participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida 
em Deus. 
 
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 

de Cristo. 
 
Nesse momento acende-se, somente, a vela maior que está no 

centro (Enquanto se acende, faz-se a seguinte oração). 
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Todos: A luz do Cristo que ressuscita 

resplandecente dissipe as trevas de nosso coração e 
de nossa mente. 
 
(Em seguida todos acendem as suas velas na vela maior e faz-

se a proclamação da Páscoa como segue). 

 
Leitor 1: Na alegria de Cisto Ressuscitado vamos 

proclamar as festas pascais. Celebremos nesta noite 
as maravilhas do Senhor, celebremos a alegria da 
luz. 
 
Leitor 1: Exulte de alegria dos anjos a multidão!  
 

Todos: Exultemos também, nós, por tão grande 

salvação! 
 
Leitor 1: Do grande Rei a vitória, cantemos, o 

resplendor! 
 

Todos: Das trevas surgiu a glória, da morte, o 

Libertador! 
 
Leitor 1: O Senhor esteja convosco!  
 
Todos: Ele está no meio de nós! 

 
Leitor 1: Os corações para o alto!  
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Todos: A Deus ressoe nossa voz! 
 
Leitor 1: No esplendor desta noite que viu os 

hebreus libertos. Nós, os cristãos bem 
despertos, brademos: "Morreu a morte!”. 

 
Todos: Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai 
imortal esplendor! (bis) 

 
Leitor 1: No esplendor desta noite, que viu vencer o 

Cordeiro. Por Cristo salvos, cantemos a seu sangue 
justiceiro! 
 
Todos: Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai 
imortal esplendor! (bis) 

 
Leitor 1: No esplendor desta noite, que viu ressurgir 

Jesus. Do sepulcro, exultemos: pela vitória da Cruz! 
 
Todos: Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai 
imortal esplendor! (bis) 

 
Leitor 1: Noite mil vezes feliz, Deus por nós seu Filho 

deu. O Filho salva os escravos, quem tanto amor 
mereceu?! 
 

Todos: Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai 
imortal esplendor! (bis) 
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Leitor 1:  Noite mil vezes feliz, ó feliz culpa de Adão. 

Que mereceu tanto amor, que recebeu tal perdão! 
 
Todos: Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai 
imortal esplendor! (bis) 

 
Leitor 1: Noite mil vezes feliz, aniquilou-se a 

maldade. As algemas se quebraram, despontou a 
liberdade! 
 

Todos: Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai 
imortal esplendor! (bis) 

 
Leitor 1: Noite mil vezes feliz, o opressor foi 

despojado. Os pobres enriquecidos, o céu à terra 

irmanado! 
 
Todos: Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai 
imortal esplendor! (bis) 

 
Leitor 1: Noite mil vezes feliz, em círio de virgem cera. 

Nova esperança se acende no seio da tua Igreja! 
 
Todos: Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai 
imortal esplendor! (bis) 

 
Leitor 1: Noite mil vezes feliz, noite clara como o dia. 

Na luz de Cristo glorioso, exultemos de alegria! 
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Todos: Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai 
imortal esplendor! (bis) 
 
SEGUNDO MOMENTO: Escuta da Palavra de Deus 

 
Leitor 1: Um dos elementos fortes da celebração da 

Vigília Pascal é a escuta da Palavra, Celebramos o 
Cristo que é do Pai, luz do mundo. Ele está presente 
na Palavra lida na comunidade e na Família. Vamos 
ouvir a proclamação da História da Salvação e das 
maravilhas realizadas por Deus até chegar a Cristo, 
maravilha que permanece não como uma história 

passada, mas como vida da qual participamos. 
 
I LEITURA 
 
Leitor 1: Leitura do Livro do Gênesis: Deus viu tudo 

quanto havia feito e eis que tudo era muito bom. (Gn 
1,1 – 2,4) 
 
TODOS: Enviai o vosso Espírito Senhor, e da terra 

toda a face renovai. (Sl 103/104) 
 

II LEITURA 
 
Leitor 2: Leitura do livro do Gênesis. Agora sei que 

temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único'. 
(Gn 22) 
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Todos: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me 

refugio! (Sl 15/16) 
 
III LEITURA 
 
Leitor 1: Leitura do Livro do Êxodo: Os filhos de 

Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto. (Ex 14) 
 
Todos: Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua 

glória! (Ex 15) 
 

IV LEITURA 
 
Leitor 2: Leitura do Livro do Profeta Isaías. Com 

misericórdia eterna, eu o teu Senhor, compadeci-me 
de ti. (Is 54,5-14) 

 
Todos: Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me 

livrastes! (Sl 29/30) 
 
V LEITURA 
 

Leitor 1: Leitura do Livro do Profeta Isaías. Vinde a 

mim, ouvi e tereis vida; farei convosco um pacto 
eterno. (Is 55,1-11) 
 
Todos: Com alegria bebereis do manancial da 

salvação. (Is 12) 
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VI LEITURA 
 
Leitor 1: Leitura do Livro do Profeta Baruc. Marcha 

para o esplendor do Senhor. (Br 3 – 4) 
 

Todos: Senhor, tens palavras de vida eterna. (Sl 

18/19) 
 
VII LEITURA 
 
Leitor 1: Leitura da Profecia de Ezequiel. Derramarei 

sobre vós uma água pura e dar-vos-ei um coração 
novo. (Ez 36) 
 
Todos: A Minh’ alma tem sede de Deus. (Sl 41/42) 
 

VIII LEITURA 
 
Leitor 1: Leitura da Carta de São Paulo aos 

Romanos. Cristo ressuscitado dos mortos não morre 
mais. (Rm 6,3-11) 
 
Todos: Aleluia, Aleluia, Aleluia. Dai graças ao 

Senhor, porque ele é bom! 'Eterna é a sua 
misericórdia!'. (Sl 117/118) 
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EVANGELHO - Mt 28,1-10 
 
Leitor 1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus. 1Depois do sábado, ao amanhecer 
do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a 
outra Maria foram ver o sepulcro. 2De repente, 

houve um grande tremor de terra: o anjo do Senhor 
desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e 
sentou-se nela. 3Sua aparência era como um 
relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. 
4Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que 
tremeram, e ficaram como mortos. 5Então o anjo 

disse às mulheres: 'Não tenhais medo! Sei que 
procurais Jesus, que foi crucificado. 6Ele não está 
aqui! Ressuscitou, como havia dito! Vinde ver o lugar 
em que ele estava. 7Ide depressa contar aos 
discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai 
à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o 

que tenho a dizer-vos.' 8As mulheres partiram 
depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas 
correram com grande alegria, para dar a notícia aos 
discípulos. 9De repente, Jesus foi ao encontro delas, 
e disse: 'Alegrai-vos!' As mulheres aproximaram-se, e 

prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. 
10Então Jesus disse a elas: 'Não tenhais medo. Ide 
anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a 
Galileia. Lá eles me verão.' Palavra da Salvação. 
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VAMOS MEDITAR  

  
O texto fala sobre o quê?  
O que o texto diz para mim? 
O que o texto me faz dizer a Deus?  (Cada pessoa 
pode fazer uma pequena oração a partir do texto 

bíblico).  
Esse texto ilumina a vida da nossa família e o rumo 
da humanidade? De que maneira?   
 
ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO 
 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 
coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 
Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 
encontro. Ele nos chama a ser discípulos 
missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 
em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 

do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 
graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 
transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 
Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 
famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 

setores da sociedade, com atenção especial às 
periferias. Amém. 
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INFORMAÇÕES 
 

Acompanhe as celebrações da sua paróquia que 
estão sendo transmitidas pelas redes sociais ou 
mesmo por outros meios de comunicação, tais como: 
Rádio Educadora, Rádio Web, Facebook ou 

Instagram. 
 
BENÇÃO  
(Uma pessoa da família pede a benção de Deus para todos) 

 
- O Senhor nos abençoe e nos guarde 
 
Todos: Amém 

 

- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável 
 
Todos: Amém 

 
- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 
 
Todos: Amém, Aleluia, Aleluia. 
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Canto 
 
Antes da morte 
 
1.Antes da morte e ressurreição de Jesus 

Ele, na Ceia, quis se entregar: 

Deu-se em comida e bebida para nos salvar 
 
E quando amanhecer 
O dia eterno, a plena visão 
Ressurgiremos por crer 
Nesta vida escondida no pão 

 
2.Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor 

Nós repetimos, como Ele fez: 
Gestos, palavras, até que volte outra vez. 
 
3.Este banquete alimenta o amor dos irmãos 

E nos prepara pra Glória do céu 
Ele é força na caminhada pra Deus 
 
4.Eis o pão vivo mandado a nós por Deus pai 

Quem O recebe, não morrerá 

No último dia, vai ressurgir, viverá 
 
5.Cristo está vivo, ressuscitou para nós 

Esta verdade vai anunciar 
A toda terra, com alegria, cantar. 
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                       Domingo da                

Ressurreição do Senhor 
 

Lema do Ano Missionário 

Vão com a força do Espírito e sejam minhas 
testemunhas (cf. At 1,8).   
 
 
 

 
 
 
 
 
PREPARANDO O AMBIENTE: Organizar um lugar 

na casa para o momento de oração. Uma Bíblia 
aberta, um crucifixo, uma vela e uma bacia com água. 
Todos estes elementos podem ser colocados sobre 
uma mesa ou em algum lugar de destaque. É 
oportuno que todos os presentes tenham uma vela 
para acender no momento certo. 
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Leitor 1: Hoje é o Dia que o Senhor fez para nós, 

alegremo-nos e nele exultemos. Celebramos a 
Páscoa, a passagem da morte para a vida, a 
Ressurreição do Senhor. Neste momento vivemos 
uma realidade passada e ao mesmo tempo presente 
e atual: vencida a morte, celebra-se a vida. Jesus 

Cristo, o Cordeiro imolado, tirou o pecado do 
mundo; morrendo destruiu a morte, ressurgindo 
deu-nos nova vida. É viva a nossa esperança. A mão 
do Senhor, que pousou sobre Cristo, pousa agora 
sobre nós. O que realizou em Cristo realiza em nós: 
faz-nos viver. Hoje é um imenso dia. É o dia Eterno: 

“estou sempre convosco”. Vamos iniciar nossa 
oração cantando:  
 
(Pode-se cantar um dos refrãos a seguir. Caso não se saiba a 

música, pode-se recitar juntos). 

 
Refrão 1:  

Cristo ressuscitou, aleluia! 
Venceu a morte com amor! 
Cristo ressuscitou, aleluia! 
Venceu a morte com amor! 
Aleluia! 

 
Refrão 2: 

O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! 
É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! 
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Imolado por nós, aleluia, aleluia! 
É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu, aleluia! 
 
Refrão 3: 

Cristo venceu, aleluia! 
Ressuscitou, aleluia! 

O Pai lhe deu glória e poder 
Eis nosso canto, aleluia! 
 
Leitor 2: Vamos nos marcar com o sinal do Cristão, 
cantando: Em nome do Pai, em nome do Filho, 
em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para 

louvar e agradecer, bendizer e adorar estamos aqui, 
Senhor ao teu dispor. Para louvar e agradecer, 
bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de Amor.  
 
(Nesse momento acende-se a vela maior e todos juntos dizem a 

frase a seguir) 

 
Todos: A luz do Cristo que ressuscita 

resplandecente dissipe as trevas de nosso coração e 
de nossa mente. 
 
CELEBRANDO A VIDA 
 
Leitor 1: Vamos, neste momento, recordar fatos da 

vida, acontecimentos, pessoas que conhecemos onde 
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podemos ver brotando os sinais da ressurreição de 
Jesus.  
 
(Livremente, as pessoas podem falar). 

 

Leitor 2:  Rezemos juntos o salmo de hoje. Salmo 

117. 
 
Todos: Este é o dia que o Senhor fez para nós: 
alegremo-nos e nele exultemos! 
 
Leitor 1: 

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 

'Eterna é a sua misericórdia!' 
A casa de Israel agora o diga: 
'Eterna é a sua misericórdia!' 
 
Todos: Este é o dia que o Senhor fez para nós: 
alegremo-nos e nele exultemos! 

 
Leitor 2: 

A mão direita do Senhor fez maravilhas, 
a mão direita do Senhor me levantou, 
Não morrerei, mas ao contrário, viverei 
para cantar as grandes obras do Senhor! 
 
Todos: Este é o dia que o Senhor fez para nós: 
alegremo-nos e nele exultemos! 
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Leitor 1: 

'A pedra que os pedreiros rejeitaram, 
tornou-se agora a pedra angular. 
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: 
Que maravilhas ele fez a nossos olhos! 
 

Todos: Este é o dia que o Senhor fez para nós: 
alegremo-nos e nele exultemos! 
 
EVANGELHO - Jo 20,1-9 
 
Leitor 1:  + Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo João. 1No 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. 2Então 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.' 3Saíram, então, Pedro e o outro 
discípulo e foram ao túmulo. 4Os dois corriam 
juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa 
que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 5Olhando 

para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não 
entrou. 6Chegou também Simão Pedro, que vinha 
correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de 
linho deitadas no chão 7e o pano que tinha estado 
sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, 
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mas enrolado num lugar à parte. 8Então entrou 
também o outro discípulo, que tinha chegado 
primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou. 9De fato, 
eles ainda não tinham compreendido a Escritura, 
segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. 
Palavra da Salvação. 

 
VAMOS MEDITAR  

  
O texto fala sobre o quê?  
O que o texto diz para mim? 
O que o texto me faz dizer a Deus?  (Cada pessoa 

pode fazer uma pequena oração a partir do texto 
bíblico).  
Qual a grande boa notícia apresentada neste 
Evangelho? Que compromisso vamos assumir a 
partir da meditação desta Palavra de Deus? 
 
Leitor 2: Concluindo nossa meditação vamos cantar 

(ou rezar) a SEQUÊNCIA PASCAL 
 
1. Cantai, cristãos, afinal: “Salve, ó vítima pascal! ” 
Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o 

aprisco. 
2. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado. 
Duelam forte e mais forte: é a vida que vence a 
morte. 
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3. O Rei da vida, cativo, foi morto, mas reina vivo! 
Responde, pois, ó Maria: no caminho o que havia? 
4. “Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os 
anjos da cor do sol, dobrado no chão o lençol”. 
5. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos 
seus! Ressuscitou, de verdade! Ó Cristo Rei, piedade! 

 
BENÇÃO DA ÁGUA E RENOVAÇÃO DAS 
PROMESSAS DO BATISMO 
 
Benção das 7 águas  

 
(Todos impõem as mãos sobre a água) 

 
Leitor 1. No princípio, teu Espírito sobre as águas a 

pairar. O chão seco eis a terra: águas juntas, eis o 

mar! Pelas águas do dilúvio, vem a nova criação. Se 
levanta um arco-íris, no esplendor da imensidão. 
 
Todos: Bendito sejas Senhor! Pela água e pelo amor. 

 
Leitor 2. E do mar Vermelho, as águas o Senhor as 

dividiu; o meu povo do Egito, com sua mão Deus 
conduziu. E Moisés tocando a rocha, faz da rocha 
água brotar. Israel matando a sede, ao Senhor põe-
se a louvar. 
 
Todos: Bendito sejas Senhor! Pela água e pelo amor. 
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Leitor 1. Sai do templo um rio d'água, vai correndo 

pro Oriente. Toda a vida se renova, onde alaga a 
torrente. Jesus Cristo batizado com as águas do 
Jordão: Eis meu Filho muito amado: dele vem a 
Redenção! 
 
Todos: Bendito sejas Senhor! Pela água e pelo amor. 

 
Leitor 2. Do seu peito transpassado, uma fonte a 

jorrar. Vem, Senhor, com esta água, nossas culpas 
apagar. Vem, ó fonte de água viva, a esta fonte 
bendizer. Quando a chuva molha a terra, o chão há 

de florescer. 
 
Todos: Bendito sejas Senhor! Pela água e pelo amor. 

 
Leitor 1. Sobre a água do batismo, te pedimos sem 

cessar. Venha a força do Espírito esta água 

fecundar. E quem nela batizado, sepultado com 
Jesus. Vem com Ele para a vida, ressuscite para a 
luz. 
 
Todos: Bendito sejas Senhor! Pela água e pelo amor. 

 
Renovação das Promessas do Batismo 
 
 (Todos de pé acedem as suas velas).  
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Leitor 1: Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério 

pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo 
para vivermos com ele uma vida nova. Por isso, 
terminados os exercícios da Quaresma, renovemos 
as promessas do nosso batismo, pelas quais já 
renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos 

servir a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto: 
 
Para viver na liberdade dos filhos de Deus, 
renunciamos ao pecado? 
 
Todos: Renuncio. 

 
Para viver como irmãos e irmãs, renunciamos a tudo 
o que nos possa desunir, para que o pecado não 
domine sobre nós? 
 
Todos: Renuncio. 

 
Para seguir Jesus Cristo, renunciamos ao demônio, 
autor e princípio do pecado? 
 
Todos: Renuncio. 

 
Cremos em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu 
e da terra? 
 
Todos: Creio. 
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Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi 
sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? 
 
Todos: Creio. 

 

Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, 
na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição dos mortos e na vida eterna? 
 
Todos: Creio. 

 

O Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito 
Santo e nos concedeu o perdão de todo pecado, 
guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no 
Cristo Jesus, nosso Senhor. 
 

Todos: Amém. 

 
(Nesse momento, apagam-se as velas e todos serão aspergidos 
com a água benta. Pode-se cantar o canto seguinte ou outro 

apropriado). 

 
Canto  

 
Eu vi, eu vi, vi foi água a manar 
Do lado direito do templo a jorrar 
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Amém, amém, amém, aleluia! 
Amém, amém, amém, aleluia! 
 
Amém, amém, amém, aleluia! 
Amém, amém, amém, aleluia! 
 

E quantos foram por ela banhados 
Cantaram o canto dos que foram salvos 
 
ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO 
 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 

coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 

Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 

encontro. Ele nos chama a ser discípulos 

missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 

em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 

do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 

graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 

transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 

Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 

famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 

setores da sociedade, com atenção especial às 

periferias. Amém. 
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INFORMAÇÕES 
 

Acompanhe as celebrações da sua paróquia que 
estão sendo transmitidas pelas redes sociais ou 
mesmo por outros meios de comunicação, tais como: 
Rádio Educadora, Rádio Web, Facebook ou 

Instagram. 
 
BENÇÃO 
(Uma pessoa da família pede a benção de Deus para todos) 

 
- O Senhor nos abençoe e nos guarde 
Todos: Amém 
- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável 

Todos: Amém 
- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 
Todos: Amém, Aleluia, Aleluia. 
 
Canto  
 

Madrugada ê! Galo cantou. A paz se faz, 
A morte jaz, Jesus ressuscitou! 

 
1 - As mulheres saudosas já se vão. 
Faz escuro e dói no coração. 
Mas alegre anuncia o mensageiro: 

Está vivo o Senhor do mundo inteiro! 
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2 - Mãe Maria enxuga o seu pranto. 
Pois no amor toda morte perde o encanto. 
Madalena já pode se alegrar. 
E os irmãos vão cantar aleluia! 
 
3 - Os senhores da morte e da opressão, 

Já não dormem vencidos estarão 
A justiça da terra vai brotar 
E o Divino em nós vai triunfar! 
 
4 - Salve a vida que a morte não matou! 
Salve a mão que o sangue não manchou! 

Vamos todos dançar de alegria, 
Pois o Cristo venceu é um novo dia! 
 

          

              

         Feliz Páscoa! 


