
O TRÍDUO PASCAL  

CELEBRADO EM FAMÍLIA 
 

 

QUINTA-FEIRA SANTA 
 

 

Em Quinta-feira Santa recordamos a instituição da Eucaristia: Jesus antecipa a sua morte 

na cruz no gesto da entrega do Pão e do Vinho, oferecendo à Igreja a sua presença real 

durante os séculos que se seguiram à sua Morte e Ressurreição. Deus ama-nos tanto que 

quis ficar connosco, pela ação do Espírito Santo, sempre que um Sacerdote – a quem 

Jesus disse: «Fazei isto em memória de mim» – pronuncia as mesmas palavras que Jesus 

disse. Hoje somos convidados a meditar sobre a “forma eucarística” de viver. Como 

Jesus, que Se curva para lavar os pés, também nós somos chamados a colocarmo-nos ao 

serviço dos outros, vivendo como Jesus permanece no altar: Corpo entregue, Sangue 

derramado.  

Num espaço preparado pela família onde a mesma se irá reunir para esta Celebração 

coloca-se no centro uma Cruz com a imagem de Cristo Crucificado. Junto dela uma 

candeia e a Sagrada Escritura aberta no Evangelho Segundo As. João 13, 1-15. Prepare-

se também um jarro, uma bacia e uma toalha, ou algo semelhante. 

 

 

 

RITOS INICIAIS 

 

 

No início da celebração pode cantar-se ou recitar o cântico sugerido. 

 

Cântico: Toda a nossa glória está na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,* 

resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 

 

Na terra se conhecerão o vossos caminhos* 

e entre os povos a vossa salvação. 

Os povos Vos louvem, ó Deus,* 

todos os povos Vos louvem. 

 

Alegrem-se e exultem as nações* 

porque julgais os povos com justiça. 

A terra produziu os seus frutos,* 

o Senhor nosso Deus nos abençoa. 

 

Deus nos dê a sua bênção * 

e chegue o seu temor aos confins da terra. 



Guia:  

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.  

 

Todos:  

Amen.  

 

Guia:  

A Igreja hoje recorda a última Ceia de Jesus. Há dois momentos muito especiais nesta 

celebração: recordamos que Jesus quis permanecer connosco, desde há dois milénios, 

transformando um pouco de pão e um pouco de vinho no seu Corpo e no seu Sangue. Ao 

mesmo tempo, mostrou como a sua presença connosco na Eucaristia não é só uma 

recordação do passado, mas é o próprio Jesus que permanece connosco e nos dá a sua 

graça para vivermos como Ele viveu: entregando o nosso próprio corpo e o nosso sangue 

ao serviço dos outros. Para compreendermos melhor o que Jesus nos quer dar a viver 

hoje, escutemos duas passagens da Sagrada Escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUTAR A PALAVRA DE DEUS 
 

 

 

LEITURA                    1 Cor 11, 23-26 
 

 

«Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,  

anunciareis a morte do Senhor» 

 

 

Leitura da Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios  

 

Irmãos: Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti: o Senhor Jesus, na noite em 

que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: «Isto é o meu Corpo, 

entregue por vós. Fazei isto em memória de Mim». Do mesmo modo, no fim da ceia, 

tomou o cálice e disse: «Este cálice é a nova aliança no meu Sangue. Todas as vezes que 

o beberdes, fazei-o em memória de Mim». Na verdade, todas as vezes que comerdes deste 

pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha.  

 

Palavra do Senhor.  

 
Todos:  

Graças a Deus. 

 

 

 

 

EVANGELHO              Jo 13, 1-15 
 

 

«Amou-os até ao fim» 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

 

Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo 

para o Pai, Ele, que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No 

decorrer da ceia, tendo já o Demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de 

Simão, a ideia de O entregar, Jesus, sabendo que o Pai Lhe tinha dado toda a autoridade, 

sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-Se da mesa, tirou o manto e 

tomou uma toalha, que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar 

os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a 

Simão Pedro, este disse-Lhe: «Senhor, Tu vais lavar-me os pés?». Jesus respondeu: «O 

que estou a fazer, não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde». Pedro 

insistiu: «Nunca consentirei que me laves os pés». Jesus respondeu-lhe: «Se não tos lavar, 

não terás parte comigo». Simão Pedro replicou: «Senhor, então não somente os pés, mas 

também as mãos e a cabeça». Jesus respondeu-lhe: «Aquele que já tomou banho está 

limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estais limpos, mas não todos». Jesus bem 



sabia quem O havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: «Nem todos estais limpos». 

Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-Se de novo à mesa. Então disse-

lhes: «Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-Me Mestre e Senhor, e dizeis bem, 

porque o sou. Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar 

os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais 

também».  

 

Palavra da salvação.  

 
Todos:  

Glória a Vós, Senhor. 

 

 

 

Seria bom neste momento guardar alguns momentos de silêncio, e deixar que a Palavra 

de Deus escutada possa ganhar lugar no coração de cada um daqueles está a rezar. 

 

 

MOMENTO DE PARTILHA E REFLEXÃO 

 

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

Deixamos aqui algumas perguntas para meditação: 

- Jesus entregou o seu Corpo e o seu Sangue para nosso alimento. Nestes dias em que 

estamos privados de participar na comunhão, como tenho desejado voltar a comungar? 

Procuro ter o coração limpo para viver mais fortemente este desejo de estar com Jesus?  

 

- Diz o Evangelho que Jesus «tirou o manto». Que coisas me impedem de servir? Quais 

são os “mantos” que me impedem de ir ao encontro das necessidades de quem está à 

minha volta?  

 

- Jesus diz-nos que devemos lavar os pés uns aos outros. Especialmente na nossa família, 

como podemos viver melhor o serviço uns aos outros? 

 

 

(No final da partilha pode escutar-se a meditação do pároco para este dia – site.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVA PÉS 
 

 

 

Neste momento propomos que se repita o gesto do Lava-pés. O pai de família lava 

primeiro os pés à esposa, a seguir aos filhos, em sinal de amor que é serviço e dedicação. 

A mãe enxuga com uma toalha. Começa o pai, figura de Cristo Esposo da sua Igreja 

Esposa.  

* No caso de não haver filhos presentes, os esposos lavam-se os pés um ao outro, em sinal 

de amor que é serviço e dedicação recíproca. Começa o esposo, figura de Cristo Esposo 

da sua Igreja Esposa.  

* Na ausência de um dos esposos, o que estiver presente lava os pés aos filhos.  

* Havendo alguma dificuldade psicológica ou prática em fazer o lava-pés, faça-se, ao 

menos, um simples lava-mãos, mantendo o sinal do jarro e da bacia. Nesta época em que 

nos é recomendada a repetição constante do lavar das próprias mãos, desta vez lavaremos 

as mãos dos outros, não para os libertar do contágio da doença, mas assumindo a atitude 

e sentimentos de Cristo que nos veio lavar do egoísmo e nos manda amar, servir e dedicar 

a vida aos outros.  

* As pessoas sós podem lavar as mãos invocando a misericórdia do Senhor que nos 

purificou com a sua gloriosa Paixão.  

 

 

Depois pode cantar-se ou recitar o seguinte cântico. 

 

 

Cântico: Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus.  

 

1. Aqui nos reuniu o amor de Cristo:  

alegremo-nos e n’Ele rejubilemos.  

Respeitemos amorosamente o nosso Deus  

e amemo-nos na lealdade do coração.  

 

2. Assim reunidos uns aos outros, 

não nos separemos pela discórdia;  

longe de nós dissenções e contendas:  

esteja connosco o Senhor, Jesus Cristo.  

 

3. E um dia, com teus santos,  

nós vejamos, na glória o teu rosto, ó Cristo Deus!  

Nossa dita será essa, imensa e pura 

por toda a eternidade sem fim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAÇÃO UNIVERSAL 

 

Guia:  

Elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus,  
que lavou os pés aos Apóstolos 
e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, 
dizendo, com toda a confiança:  
 

R. Ouvi-nos, Senhor. 

 

 

1. Pelas Igrejas fundadas pelos Apóstolos 

e pelas comunidades locais que lhes sucederam,  

para que celebrem santamente a Eucaristia,  

oremos.  

 

2. Pelo Papa Francisco, e pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

escolhidos para o sacerdócio e o ministério, 

para que façam o que Jesus fez aos seus discípulos,  

oremos.  

 

3. Pelos fiéis e pelos catecúmenos  

e por todos os que adoram Jesus Cristo,  

para que O imitem nas palavras e nas obras,  

oremos.  

 

4. Por todos aqueles que vivem sem amor,  

abandonados, esquecidos e rejeitados, 

para que encontrem o carinho que lhes falta,  

oremos.  

 

5. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, 

para que a comunhão do Corpo e Sangue de Jesus  

nos leve um dia a participar na Páscoa eterna,  

oremos.  

 

6. Pelos profissionais de saúde  

que neste momento lutam pela bem da nossa saúde,  

e por todos as vítimas desta pandemia,  

para que o Senhor lhes dê a coragem e esperança de que necessitam, 

oremos. 

 

7. Pela nossa paróquia que celebra esta Páscoa, 

para que o mistério pascal de Cristo  

nos conduza à glória da Ressurreição, 

oremos. 

 

 

 

 



Guia: 

Senhor Jesus Cristo, 

que nos deixastes o mandamento novo do amor,  

e, por herança, a vossa Igreja e a Eucaristia, 

dai-nos a graça, ao celebrarmos esta Ceia santíssima, 

de passarmos convosco deste mundo para o Pai. 

Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.  
 

Todos: 

Amen. 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO SILENCIOSA E  

COMUNHÃO ESPIRITUAL 
 

 

 

Quando Jesus quis ficar connosco no pão e no vinho transformados no seu Corpo e 

Sangue, deu-nos a maior prova do seu amor por nós. Deus, infinitamente grande e 

poderoso, quis permanecer no meio dos seus num pouco de pão e vinho. Por isso, neste 

dia em que recordamos a instituição da Eucaristia – ou seja, o dia em que Jesus legou à 

Igreja esse grande milagre –, mesmo não o podendo comungar por não podermos 

participar na Santa Missa, somos convidados a pensar em Jesus e a adorá-l’O. Neste 

momento, podem-se assumir diversos gestos para viver esta adoração. Por exemplo, se 

soubermos onde está o sacrário mais próximo, podemos voltar-nos nessa direção; ou 

então, podemos pensar no sacrário da igreja onde costumamos rezar. Será importante 

procurar um verdadeiro sentido do que é a adoração. Podemos recordar as palavras de 

Bento XVI a esse propósito em 2005:  

 

“Nós próprios devemos tornar-nos Corpo de Cristo, seus consanguíneos. Todos comemos 

o único pão, mas isto significa que entre nós nos tornamos uma só coisa. A adoração 

torna-se união. Deus já não está só diante de nós, como o Totalmente Outro. Está dentro 

de nós, e nós estamos n’Ele. A sua dinâmica penetra-nos e de nós deseja propagar-se aos 

outros e difundir-se em todo o mundo, para que o seu amor se torne realmente a medida 

dominante do mundo.  

Encontro uma alusão muito bela neste novo trecho que a Última Ceia nos concedeu na 

aceção diferente que a palavra «adoração» tem em grego e em latim. A palavra grega 

ressoa proskynesis. Ela significa o gesto da submissão, o reconhecimento de Deus como 

a nossa verdadeira medida, cuja norma aceitamos seguir. Significa que liberdade não quer 

dizer gozar a vida, considerar-se absoluta- mente autónomos, mas orientar-se segundo a 

medida da verdade e do bem para, desta forma, nos tornarmos nós próprios verdadeiros 

e bons. Este gesto é necessário, mesmo se a nossa ambição de liberdade num primeiro 

momento resiste a esta perspetiva. Fazê-la completamente nossa só será possível na 

segunda passagem que a Última Ceia nos apresenta. A palavra latina para adoração é ad-

oratio, contacto boca a boca, beijo, abraço e, por conseguinte, fundamental- mente amor. 

A submissão torna-se união, porque Aquele ao qual nos submetemos é Amor. Assim, 



submissão adquire um sentido, porque não nos impõe coisas alheias, mas liberta-nos em 

função da verdade mais íntima do nosso ser.»  

 

 

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

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

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

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

 

(Três vezes)  

 

 

Guia: 

Graças e louvores se dêem a todo o momento. 

 

Todos: 

Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pai nosso... Avé Maria... Glória ao Pai... 

 

 

 

 

COMUNHÃO ESPIRITUAL 

 

Eu queria receber-Vos, Senhor,  

com aquela pureza, humildade e devoção  

com que vos recebeu a Vossa Santíssima Mãe,  

com o espírito e o fervor dos santos. 

 

Meu Jesus, 

Eu creio que Vós estais no Santíssimo Sacramento. 

Eu amo-Vos sobre todas as coisas. Eu desejo-vos na minha alma. 

E, já que agora não  

posso receber-Vos sacramentalmente, 

Vinde pelo menos espiritualmente ao meu coração. 

Como já tendo vindo, eu Vos abraço e me uno a Vós. 

Não permitais que eu me separe de Vós. 

 

 

 

SÚPLICA FINAL 

 

Alma de Cristo, santificai-me.  

Corpo de Cristo, salvai-me.  

Sangue de Cristo, inebriai-me.  

Água do lado de Cristo, lavai-me  

Paixão de Cristo, confortai-me.  

Ó bom Jesus, ouvi-me.  

Dentro das Vossas chagas, escondei-me.  

Não permitais que eu me separe de Vós.  



Do inimigo maligno defendei-me.  

Na hora da minha morte, chamai-me.  

Mandai-me ir para Vós,  

Para que Vos louve com os Vossos Santos  

Pelos séculos dos séculos. Amen. 

 

 

 

 

 

RITOS FINAIS 
 

 

Antes de terminar a celebração, aquele que a orienta convida os presentes a rezar a oração 

de consagração e de preparação para a Visita da Imagem Peregrina: 

 

Deus eterno e omnipotente, 

descanso na fadiga, amparo na fraqueza: 

todas as criaturas de Vós recebem energia, existência e vida. 

A Vós recorremos invocando a vossa misericórdia 

porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana ao passar pela 

experiência de uma nova epidemia viral. 

A Vós confiamos os doentes e as suas famílias: 

curai-os no corpo, na mente e no espírito. 

Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever 

e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. 

Amparai e confortai os médicos 

e os profissionais de saúde da linha da frente 

e todos os que prestam cuidados de saúde,  

no desempenho do seu serviço. 

Vós que sois a fonte de todo o bem, 

enchei de bênçãos a família humana, 

afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia 

que nos está a atingir 

para que possamos retomar 

com serenidade as nossas ocupações habituais 

e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. 

Em Vós confiamos e a Vós elevamos a nossa súplica 

porque Vós, ó Pai, sois o autor da vida, 

e com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, 

na unidade do Espírito Santo, 

viveis e reinais pelos séculos dos séculos.  

Amen. 

 

Santa Maria, saúde dos enfermos,  

rogai por nós!  

 

 

 



 

 

Guia:  

Senhor Jesus Cristo, que nos deixastes o mandamento novo do amor,  

e, por herança, a vossa Igreja e a Eucaristia,  

dai-nos a graça de passarmos convosco deste mundo para o Pai.  

Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.  

 

Todos:  

Amen. 

 

 

 

No final, aquele que orienta invoca a bênção de Deus: 

 

Guia: 

Senhor, Pai Santo,  

dirige o Teu olhar sobre esta Família  

pela qual Nosso Senhor Jesus Cristo  

não se negou a entregar à morte e a padecer o tormento da Cruz.  

Protegei-nos, abençoai-nos e dai-nos a Vida.  

 

 

Fazem todos o sinal da cruz, enquanto aquele que orienta diz: 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 

 

Todos: 

Amen. 

 

 

 

 

 


