
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Dir.: Nossa comunidade se alegra com a pre-
sença de todos que vieram celebrar o início do 
Tríduo Pascal. Sejam bem-vindos!

2. ACENDIMENTO DAS LUZES DA FESTA: 
707(CD24), 708(CD26)

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Celebrando a Ceia do Senhor iniciamos o 
Tríduo Pascal. A liturgia nos convida a celebrar 
com Jesus a última ceia, memorial da libertação 
e a instituição da Eucaristia. Páscoa é uma antiga 
festa dos pastores, como recordação da saída 
do Egito, fazendo memória da libertação da 
escravidão na ceia do cordeiro pascal. 

A vida de Cristo deu novo sentido a tudo, inclu-
sive àquela ceia, que é hoje memorial da sua 
morte e ressurreição salvadora. Trouxe-nos luz, 
é nosso farol seguro, o sol de justiça prometido 
pelos profetas.

Na alegria desta reunião festiva para fazermos 
memória daquela noite onde Jesus instituiu a 
Eucaristia e o sacerdócio, cantemos.

4. CANTO DE ABERTURA: 45, 50

5. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

6. ATO PENITENCIAL: 189, 190

Dir.: Para bem celebrarmos o Tríduo Pascal, 
reconheçamos nossas limitações humanas 
e peçamos a conversão do coração, fonte de 
reconciliação e comunhão com Deus e com 
os irmãos e irmãs (pausa).

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.

7. HINO DO GLÓRIA: 205(CD3), 209(CD23)

8. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, como Pai nos reu-
nistes nesta Ceia em que Jesus nos revela até 
que ponto chega seu amor por nós. Sua morte 
nos dá vida neste novo e eterno sacrifício que 
Jesus deu à Igreja para celebrar e viver. Que 
esta celebração nos alimente e nos faça ter 
vida santa, nos caminhos do vosso amor. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

CANTO: 240(CD12)

Purificai, Senhor, meus ouvidos, purificai, 
Senhor, meu coração, para ouvir e guardar 
vossa Palavra! 

9. PRIMEIRA LEITURA: Ex 12,1-8.11-14

10. SALMO RESPONSORIAL: 115(116B)
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DEUS FAZ COMUNHÃO

O cálice por nós abençoado
É a nossa comunhão com o sangue do Senhor.

Que poderei retribuir ao Senhor Deus
por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
Elevo o cálice da minha salvação,
invocando o nome santo do Senhor.

É sentida por demais pelo Senhor
a morte de seus santos, seus amigos.
Eis que sou o vosso servo, ó Senhor,
mas me quebrastes os grilhões da escravidão!

Por isso oferto um sacrifício de louvor,
invocando o nome santo do Senhor.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor
na presença de seu povo reunido.

11. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 11,23-26

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!

Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem, 
agora, vos dou: que também vos ameis uns 
aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor.

13. EVANGELHO: Jo 13,1-15

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo se-
gundo João.
Glória a vós, Senhor!

14. PARTILHA DA PALAVRA

15. RITO DO LAVA-PÉS: 1107(CD1)

Anim.: O lava-pés é um dos gestos mais expres-
sivos da missão e identidade de Jesus: estar a 
serviço do Pai e dos irmãos. Jesus, Senhor e 
Mestre, nos ensina um novo jeito de exercer o 
poder, numa comunidade de iguais. Deixemos 
que nosso coração se alegre e participe inten-
samente nesta comunhão com o Cristo em sua 
entrega de amor ao Pai. Cantemos.

16. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos a Deus nossas preces.

Acolhei nossa prece, Senhor! Sobre nós 
derramai vosso amor!

Senhor, iluminai a vossa Igreja, o Papa Francis-
co, nosso arcebispo Dom Dario, o bispo auxiliar 

Dom Andherson, o bispo emérito Dom Luiz, os 
presbíteros e diáconos, para que desempenhem 
seu serviço da Palavra, dos sacramentos e 
da comunhão eclesial com os sentimentos 
de Jesus Mestre servidor. Nós vos pedimos.

Senhor, conduzi as comunidades cristãs, para 
que realizem sua vocação de serviço aos ho-
mens, na busca da verdade e em gestos con-
cretos de amor. Nós vos pedimos.

Senhor, consolai os que choram, nestes tem-
pos de pandemia, pela perda de seus entes 
queridos, para que busquem na Palavra de 
Deus sustento e fé para seguir na missão. 
Nós vos pedimos.

Senhor, ajudai a todos que celebram a Pás-
coa, para que possam encontrar a dimensão 
familiar da Eucaristia, a alegria de pertencer a 
uma comunidade eclesial e serem abertos às 
necessidades dos irmãos e irmãs. Nós vos 
pedimos.

Dir.: Acolhe Senhor as preces de nossa comuni-
dade aqui reunida, e ajudai-nos a compreender 
e fazer, uns para com os outros, aquilo que fez 
por nós o Cristo, vosso filho e nosso Senhor. 
Amém.

17. PARTILHA DOS DONS: 407(CD14), 
409(CD25)

Dir.: Entregamos no altar do Senhor as reali-
zações da nossa comunidade, os gestos de 
partilha e de solidariedade. Toda a nossa con-
tribuição ajuda na manutenção da comunidade 
e aos necessitados. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

18. PAI-NOSSO

Dir.: Rezemos, com amor e confiança, a oração 
da igualdade que o próprio Jesus nos ensinou. 
Pai nosso...

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 781(CD26), 789 
(CD26)

Dir.: No silêncio de nossos corações, rezemos 
pela paz. Jesus, Príncipe da paz, nos ajude a 
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realizar, no dia a dia, nossa tarefa de constru-
tores da paz, para que a nossa sociedade seja 
cada dia transformada em uma pátria de justiça 
social e igualdade. (Pausa.)

Cantemos.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos 
para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística, leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário).

20. COMUNHÃO: 595 (CD 14), 596(CD1)

21. RITO DE LOUVOR: 1040, 1041

Dir.: Proclamemos a bondade de Deus e exal-
temos a sua misericórdia, manifestada nas 
palavras de salvação que escutamos. 

22. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, promessa de paz, 
hoje nos renovaste pela Ceia do vosso Filho 
Jesus. Fazei que a força deste alimento nos 
acompanhe em toda a nossa vida e dai-nos 
a graça de participar da Ceia do seu Reino. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. NOTÍCIAS E AVISOS

24. TRASLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRA-
MENTO

Anim.: O Pão Consagrado, Corpo do Senhor, 
será levado até um local onde poderemos vigiar 
por algum tempo com Cristo, lembrando àquela 
hora derradeira da sua entrega, preparando 
nosso coração para celebrar o mistério da 

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Na antiga liturgia pascal judaica, aquela 
mesma em que Jesus se reuniu com 
seus apóstolos para celebrar a Pás-
coa, a ceia sempre se iniciava com o 
acendimento das luzes feito pela mãe 
(após acender o candelabro ou me-
norah) proclama: “Bendito seja Deus 
pela criação da luz que nos aquece 
e nos dá o dia, e bendito seja para 
sempre por Cristo que nos recriou 
tirando-nos da escuridão da vida e 
deu-nos a salvação!”

w Depois da partilha da palavra, o (a) 
dirigente cinge-se com uma toalha e, 
tomando água e bacia, lava os pés de 
um grupo da comunidade, para lembrar 
o que fez Jesus na última Ceia, num 
ato de amor e serviço. Canta-se “Jesus 
erguendo-se da ceia” (Cantai – 1107).

w No Rito do Lava-pés a comunidade 
pode convidar pessoas ou alguém 
da família que passaram Covid-19 ou 
perderam seus entes queridos nesta 
pandemia, ou quem esteve na linha de 
frente do combate à Covid, médicos e 
enfermeiros.

w Omitem-se os ritos finais: em seu 
lugar, há a trasladação do Santíssimo 
Sacramento.

sua Paixão. Cantando vamos ao seu encontro 
com devoção.

CANTO: 1084

(A comunidade caminha em procissão acom-
panhando o ministro que leva a âmbula com 
o Pão Consagrado. Podem-se levar velas. 
Chegando ao local da reposição, o ministro 
põe a âmbula no tabernáculo, ajoelha-se e, 
após alguns instantes de adoração, retira-se 
para a sacristia em silêncio.)

(O altar é desnudado e, ao final de tudo, todos 
se retiram em silêncio.)
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O TRÍDUO PASCAL
Está chegando a Páscoa do Senhor, o 

período do Tríduo Pascal, que é celebrado 
sempre no dia de domingo e antecedida 
pela celebração da Sexta-feira Santa, fe-
riado nacional.

É claro que, muitos de nós, pensamos 
em um determinado momento, no feriado 
prolongado, com planos de descansar, 
viajar ou de receber visitas, mas, no fundo, 
sabemos que não é só isso. O período 
de tempo que vai da tarde de Quinta-feira 
Santa até a manhã do Domingo de Páscoa 
é chamado de Triduum Sacrum; e nesses 
dias estão contidos o mistério pascal e o 
mistério Eucarístico.

A celebração desse período litúrgico 
nos garante a lembrança profunda dos 
fundamentos da nossa fé, que Jesus Cristo 
morreu e ressuscitou para nos livrar do 
pecado.

Na carta do Papa João Paulo II aos 
sacerdotes, por ocasião da Quinta-feira 
Santa, do ano de 1999, encontramos: 
“o Triduum Sacrum, os dias santos por 
excelência, durante os quais, misteriosa-
mente, participamos no regresso de Cristo 
ao Pai, por meio da Sua Paixão, Morte e 
Ressurreição. De fato, a fé garante-nos que 
essa passagem de Cristo ao Pai, ou seja, 
a Sua Páscoa, não é um acontecimento 
que diga respeito só a Ele; também nós 
somos chamados a tomar parte nela: a 
Sua Páscoa é a nossa Páscoa”.

De fato, a celebração do Triduum Sa-
crum representa nossa aproximação com a 

O significado da 
celebração e o rito do 
Tríduo Pascal

memória do sacrifício de Jesus Cristo por 
nós, do Cordeiro de Deus imolado, para 
remissão dos pecados. E não se resume 
em relembrar o sacrifício de Cristo, mas 
em nós mesmos nos voltarmos para o 
caminho de Deus, renovados pelo perdão.

ESPERANÇA DE VIDA ETERNA
Participar do Triduum Sacrum é tam-

bém cumprir o mandamento de guardar 
domingos e festas de guarda e obedecer 
à Doutrina Católica Apostólica Romana. É 
que o cânone 1.247 do Código de Direito 
Canônico dispõe que “No domingo e nos 
outros dias festivos de preceito, os fiéis 
têm obrigação de par ticipar na Missa; 
abstenham-se ainda daqueles trabalhos e 
negócios que impeçam o culto a prestar a 
Deus, a alegria própria do dia do Senhor ou 
o devido repouso do espírito e do corpo”.

Ao lembrarmos do mandamento de 
guardar domingos e festas de guarda, te-
mos que reacender em nós a perseverança 
que nos mantêm no caminho dos céus.

Não há dúvidas de que Deus nos 
recebe a todo momento de braços aber-
tos, ainda que, saídos de um caminho de 
pecado, o Pai recebe o filho pródigo com 
uma festa. E se, por vezes, o retorno é 
sofrido, por estarmos com o coração cheio 
de mágoas, o tempo Pascal se mostra a 
oportunidade de retornar.

https://formacao.cancaonova.com/
liturgia/tempo-liturgico/semana-santa/o-

significado-da-celebracao-triduo-pascal/)
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