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5ª FEIRA SANTA - IN CENA DOMINI  
 - BRANCO - ANO C –  

 

São Paulo, 18 de abril de 2019 

Missa 19h30  
Ambientação:  
- Toalha, Castiçais, Velas e Flores 

- Coluna de vidro com Estola, Cálice 

- Lavabo, Castiçais grandes atrás do altar, Mesa da ervas amargas e pão ázimo  

- Reservar bancos para os ministros que renovarão seus ministérios 

- Criança e mulher;  

- Igreja em penumbra, após a pergunta, começa-se o canto e inicia-se a preparação do altar 

- Refrãos Orante;  

  

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

“Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa” 
 

Voz em off: Lembrando a última Ceia que Jesus participou com seus discípulos, preparemos 

esta Celebração Eucarística, recordando a Ceia Judaica, onde as mulheres preparavam a 

mesa, com pães  ázimos e ervas amargas, e acendiam as luzes dos candelabros para  assim dar 

vida e alegria ao ambiente em que se realizava a solenidade. 
 

Criança: (Ana Cristina) Mãe, porque está noite é diferente das outras? 
 

Mãe: (Cristiane) Porque esta é a noite que o Senhor visitou o seu povo e o libertou! 
 

 

(Canta-se a musica Jesuralém, enquanto as mulheres preparam o altar) 

Cristiane e Ana Cristina = Acendem as velas dos candelabros atrás do altar  

Toninha, Wilma, Neide e Edna = Colocam a toalha do Altar 

Francisco, Ana Maria, Henriete, Graziela, Percilia, Luciana = Colocam os castiçais no Altar  

Ellen, Elvecio = por fim colocam as flores no altar, pão ázimo e ervas amargas no local preparado 

Terminado essa preparação segue a Missa, animador apenas diz a frase abaixo: 
 

 

Animador: “A cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória!”: 
 

 

RITOS INICIAIS 
 

 

Procissão de Entrada: Cruz, Evangeliário, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos  

Saudação Inicial: (Motivado pelo presidente) 

Ato Penitencial: (Motivado pelo presidente) 

Glória: (Motivado pelo presidente) 

Oremos: (Presidente da Celebração) 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

Refrão Meditativo 

1ª Leitura: Ex 12, 1-8; 8.11-14 

Salmo: Sl 115:  R./ O Cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o Sangue do Senhor! 

2ª Leitura: 1Cor 11, 23-26 

Aclamação do Evangelho: 

Evangelho: Jo 13, 1-15 
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Homilia: 
 

Lava Pés: (Colocar cadeira ao centro para lavar os pés; preparar toalha e jarra, cada um subirá até o presbitério) 
 

Animador: Este gesto de serviço e humildade, que nos ensinou Jesus na última Ceia, nos ensina a 

sempre amar, acolher, cuidar e se solidarizar com nossos irmãos. Deixamos que Jesus nos lave os 

pés e recebemos dele o mandamento do amor.  
 

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS MINISTERIAIS: (Ministros em seus lugares se levantam para renovação) 

Animador: Neste momento como sinal do nosso serviço e disponibilidade ao Deus que nos deu o 

novo mandamento, o mandamento do Amor, faremos a renovação de compromisso dos diversos  

ministérios em nossa Paróquia: 
 

(Cantar o refrão: Eis-me aqui Senhor para servir! Eis-me aqui Senhor no teu altar!  

Celebrar a vida e a vida em comunhão a minha vida eu quero te entregar) 
 

Animador: Aos diversos ministérios paroquiais: 

Padre: Queridos irmãos, fieis ao seu Batismo, quereis desempenhar o seu compromisso de 

anunciadores do Evangelho na Igreja Católica e no Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração? 

Ministros: Quero! 
 

Animador: Ao Ministério de musica: 

Padre: Queridos irmãos, quereis desempenhar, através da musica, o oficio de animação litúrgica em 

nossa Paróquia e Santuário? 

Ministros: Quero! 
 

Animador: Aos Ministros leitores: 

Padre: Queridos irmãos, quereis desempenhar com fidelidade o oficio de Proclamador da Palavra 

de Deus em nossa Paróquia e Santuário? 

Ministros: Quero! 
 

Animador: Aos Ministros da Eucaristia: 

Padre: Queridos irmãos, quereis desempenhar com fidelidade o serviço ao Altar e a Eucaristia em 

nossa Paróquia e Santuário? 

Ministros: Quero! 
 

Animador: Aos Ministros dos Enfermos: 

Padre: Queridos irmãos, quereis desempenhar com fidelidade o serviço a Eucaristia e aos Enfermos 

de nossa Paróquia e Santuário? 

Ministros: Quero! 
 

Animador: Aos Ministros da Esperança: 

Padre: Queridos irmãos, quereis desempenhar com fidelidade o serviço de ministro que leva o 

consolo e esperança aos sofrem a perda de um ente querido? 

Ministros: Quero! 
 

Padre: Deus que vos inspirou este santo propósito vos confirme na vossa missão. 

Ministros: Graças a Deus! 
 

(Cantar o refrão: Eis-me aqui Senhor para servir! Eis-me aqui Senhor no teu altar!  

Celebrar a vida e a vida em comunhão a minha vida eu quero te entregar) 
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Oração dos Fiéis: 

R./ Bendito o que vem em nome do Senhor! 

 

1- “Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos” (Jo 13, 5)  

– Jesus, sumo e eterno sacerdote, abençoai e protegei o Papa Francisco, os bispos, padres e toda a 

vossa Igreja, para que sejam exemplo de doação e humildade, e estejam sempre a serviço dos 

irmãos mais necessitados, nós vos suplicamos: 

 

2-  “Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa” (Jo 13, 15)  

– Jesus, que celebrastes a ceia com os discípulos, favorecei com vossa bênção todas as 

comunidades cristãs que celebram o memorial da Ceia do Senhor, os acólitos, coroinhas, ministros 

extraordinários da Sagrada Comunhão, as pastorais e equipes de serviços para que exerçam com 

amor e alegria o seu ministério, nós vos suplicamos: 

 

3- “Que vos ameis uns aos outros com eu vos amei” (Jo 13, 34) 

Jesus, vós que destes a vida livremente e por amor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, concedei aos vossos fiéis e devotos, a graça da conversão e de ser presença de amor e 

misericórdia para todos os irmãos, nós vos suplicamos: 

 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

Rito da Comunhão: 

Pai Nosso: 

Paz: 

Comunhão: 

 

TRANSLADAÇÃO DO SANTISSIMO 
 

Findada a Missa, ao som de um canto, em procissão o padre vai à frente seguido pelos ministros com as 

ambulas com as reservas Eucaristias que serão guardadas na Capela da Casa Paroquial. 
Dois ministros desnudam o Altar, tiram a toalha, apagam-se as luzes da Capela do Santíssimo e abre-se a porta 

do Sacrário. O padre esperará o término da desnudação do Altar com o Cibório nas mãos para dar início à 

procissão da Transladação do Santíssimo.  
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