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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
QUINTA-FEIRA SANTA 
01 DE ABRIL DE 2021 

 

A Comissão de Liturgia da CNBB publicou no último dia 16 de março um 

documento com orientações e sugestões para a Semana Santa deste ano no 

qual se lê: “Estamos nos aproximando do Tríduo Pascal, coração do Ano 

Litúrgico, no qual celebramos os mistérios centrais da nossa fé cristã: a paixão-

morte, a sepultura e a ressureição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para retomar 

Santo Agostinho: “O tríduo do Crucificado, do Sepultado e do Ressuscitado”. 

Novamente esta Semana Maior, a Semana Santa, será celebrada no contexto da 

pandemia da COVID – 19, que desde o ano passado nos obrigou a elaborar e 

adotar normas e práticas de segurança sanitárias que buscassem garantir a 

defesa e a conservação da vida de nossos fiéis, pelo cuidado com a não 

disseminação do vírus em nossas celebrações litúrgicas. [...] convidamos aos 

fiéis a cultivar momentos de oração em família ou pessoalmente a partir de 

subsídios propostos pelas próprias dioceses e paróquias. Nossa Comissão, 

desde o ano passado, vem oferecendo semanalmente e oferecerá também para 

as celebrações da Semana Santa o subsídio “Celebrar em Família” que pode ser 

acessado no site: www.cnbb.org.br ”. 

Levando também em consideração que em muitas regiões do Brasil, nas 

últimas semanas, a partir do registro do aumento da contaminação do vírus, 

as autoridades sentiram a necessidade de decretar o lockdown restringindo 

também a participação presencial dos fiéis nas celebrações, nossa Comissão 

oferecerá os subsídios “Celebrar em Família” para os principais momentos da 

Semana Santa, ou seja: o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor; a 

Quinta-feira Santa; a Sexta-feira Santa; um Ofício para a manhã do Sábado 

Santo e a Solene Celebração para o Domingo da Páscoa. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 

Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos os 

horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que podemos 

acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que nosso batismo 

nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas CELEBRAR com nossas 

famílias. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare 

sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, 

uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser acesa no momento 

da celebração. 

http://www.cnbb.org.br/
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Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou a 

mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos.  

 

Onde for possível, colocar em algum lugar externo da casa (porta, janela ou 

varanda), bem visível, um jarro com bacia e toalha, um ícone eucarístico, etc... 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 

Os cantos são sugestões e podem ser substituídos por outros, levando em 

consideração o que estamos celebrando). 
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 
Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz 

de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Que é nossa salvação, nossa vida, 

nossa esperança de ressurreição 
e, pelo qual fomos salvos e libertos. 
 

1. Esta é a noite da ceia pascal. 
A ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. 
 

2. Esta é a noite da ceia do amor. 
A ceia em que Jesus por nós se entregou. 

 
3. Esta é a ceia da nova aliança. 
A aliança confirmada no sangue do Senhor. 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
D.: Com esta celebração, damos início ao Tríduo Pascal, onde 

celebraremos o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor, 
mistério central da nossa fé e centro do Ano Litúrgico. Neste primeiro 

dia do Tríduo celebramos a instituição da Eucaristia e do Sacerdócio, e 
o mandamento do amor, com o gesto de lava-pés. Entremos com toda 
disposição nesta celebração para nos tonarmos participantes do 

Mistério Pascal do Senhor.  
 

D.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas, para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios. 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade 
de nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 

D.: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=1PokYxMit3M 

https://www.youtube.com/watch?v=1PokYxMit3M
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D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 

 
D.: Glória a Deus nas alturas... 
T.: e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei 

dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 

Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós 
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais 

o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o 
Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na 

glória de Deus Pai. Amém. 

 

D.: Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a santa ceia, na qual o vosso 
Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno 
Sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão 

excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:              (Ex 12, 1-8.11-14) 
 
L.: Leitura do Livro do Êxodo. 

Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Aarão no Egito: “Este mês 
será para vós o começo dos meses; será o primeiro mês do ano. Falai a 
toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No décimo dia deste 

mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada 
casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, 

convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de 
pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho 
do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis 

escolher tanto um cordeiro como um cabrito: e devereis guardá-lo preso 
até o dia catorze deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida 

o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e 
untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. 
Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos 

e ervas amargas. Assim devereis comê-lo: com os rins cingidos, 
sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a 
Páscoa, isto é, a ‘passagem’ do Senhor! E naquela noite passarei pela 

terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os 
homens até os animais; e infligirei castigos contra todos os deuses do 

Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde 
estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga 
exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós 
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uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar, por 

todas as gerações, como instituição perpétua”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:2         Sl 115 
 

T.: O cálice por nós abençoado 
é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. 
 

L.: 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. R. 
 

L.: É sentida por demais pelo Senhor 
a morte dos seus santos, seus amigos. 

Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, 
mas me quebrastes os grilhões da escravidão! R. 
 

L.: Por isso oferto um sacrifício de louvor, 
invocando o santo nome do Senhor 
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor 

na presença de seu povo reunido. R. 
 

Segunda Leitura:        (1Cor 11, 23-26) 
 
L.: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios  

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

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

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

Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
 
Aclamação ao Evangelho:3      (Jo 13,34) 
 
Eu vos dou um novo mandamento: 
Que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei, 

disse o Senhor. 
 

 
 
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=8HEl6HZOFrY 
3 https://www.youtube.com/watch?v=NFeRKlF6Vig 

https://www.youtube.com/watch?v=8HEl6HZOFrY
https://www.youtube.com/watch?v=NFeRKlF6Vig
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EVANGELHO:        (Jo 13, 1-15) 

L.: Do Evangelho segundo João 
Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora 

de passar deste mundo para o Pai; tendo amado os seus que estavam 
no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já 
tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito 

de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em 
suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se 
da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. 

Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, 
enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de 

Simão Pedro. Pedro disse: “Senhor, tu me lavas os pés?” Respondeu 
Jesus: “Agora não entendes o que estou fazendo; mais tarde 
compreenderás”. Disse-lhe Pedro: “Tu nunca me lavarás os pés!” Mas 

Jesus respondeu: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo”. Simão 
Pedro disse: “Senhor, então lava não somente os meus pés, mas 

também as mãos e a cabeça”. Jesus respondeu: “Quem já se banhou 
não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós 
estais limpos, mas não todos”. Jesus sabia quem o ia entregar; por isso 

disse: “Nem todos estais limpos”. Depois de ter lavado os pés dos 
discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos 
discípulos: “Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais 

mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e 
mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos 

outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz”. 
Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
LAVA-PÉS 
 

D.: Hoje a Igreja faz memória deste gesto de amor e humildade que o 
Mestre e Senhor faz para servir-nos de exemplo. Deixando-nos provocar 
pelo Senhor, cantemos:4 

 
Jesus erguendo-se da ceia 

Jarro e bacia tomou, 
Lavou os pés dos discípulos, 

Este exemplo nos deixou. 

Aos pés de Pedro inclinou-se. 
Ó, Mestre, não! Por quem és! 

Não terás parte comigo 

Se não lavar os teus pés! 
 

És o Senhor, tu és o Mestre, 
Os meus pés não lavarás! 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=rsmX5Vb-aaw 

https://www.youtube.com/watch?v=rsmX5Vb-aaw
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O que ora faço não sabes, 

Mas depois compreenderás. 
Se eu, vosso Mestre e Senhor, 

Vossos pés hoje lavei, 
Lavai os pés uns dos outros. 

Eis a lição que vos dei! 

 
Eis como irão reconhecer-vos 

Como discípulos meus: 

Se vos amais uns aos outros, 
Disse Jesus para os seus, 

Dou-vos novo mandamento, 
Deixo ao partir nova lei: 

Que vos ameis uns aos outros 

Assim como eu vos amei. 

 
A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 

 
D.: Jesus, o Senhor, nos acolhe na Ceia Pascal, nos chama amigos e se 

coloca a servir-nos. Nos dirigimos a Ele com humildade e confiança. 
Digamos juntos: Santificai o vosso povo, Senhor! 

 
1. Senhor Jesus, este é um grande dia para vós e para todos nós: 
vós lavais os pés dos discípulos e entregais o vosso corpo e o vosso 

sangue; dai-nos participar com o coração e o desejo do dom de vós 
mesmos na Eucaristia, nós vos pedimos: 
T.: Santificai o vosso povo, Senhor! 

2. Senhor Jesus, nós vos agradecemos por todos os sacerdotes que 
na Missa celebram o mistério do vosso corpo doado e vosso sangue 

derramado. Tornai-os santos e santificadores, nós vos pedimos:  
T.: Santificai o vosso povo, Senhor! 
3. Senhor Jesus, na última ceia rezastes pela unidade dos vossos 

discípulos; reuni o vosso povo na Igreja, tornai-nos testemunhas da 
esperança e da paz para todos os homens, nós vos pedimos: 

T.: Santificai o vosso povo, Senhor! 
4. Senhor Jesus, sustentai todos aqueles que participam da vossa 
paixão através do sofrimento e da doença, através da dedicação e da 

caridade. Consolai a nossa dor e sustentai a nossa esperança, nós vos 
pedimos: 
T.: Santificai o vosso povo, Senhor! 

 
D.: Atendei, ó Pai, todos estes pedidos que vos apresentamos, por Cristo 

Nosso Senhor. 
T.: Amém! 
 

D.: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou: 

T.: Pai nosso... 
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A celebração se encerra com o canto: 

 
Canto Final:5 

 
Onde o amor e a caridade, Deus aí está! 
 

1. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo 
Exultemos, pois, e nele jubilemos. 
Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. 

E, sinceros, uns aos outros, nos queiramos. 
 

2. Todos juntos, num só corpo congregados: 
Pela mente não sejamos separados! 
Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, 

Mas esteja em nosso meio Cristo Deus! 
 

3. Junto um dia, com os eleitos, nós vejamos 
Tua face gloriosa, Cristo Deus: 
Gáudio puro, que é imenso e que ainda vem, 

Pelos séculos dos séculos. Amém. 
 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=0mrYfpaheBA&t=63s 

https://www.youtube.com/watch?v=0mrYfpaheBA&t=63s

