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MSC 

 

- 5ª FEIRA SANTA - IN CENA DOMINI - BRANCO - ANO B - 
 

São Paulo, 01 de abril de 2021 - Missa 18h00 
 

AMBIENTE:  

- Criança e Mulher; Velas;  

- Lava-Pés: Jarra com água, bacia e toalha 

- Coluna de vidro com Estola, Cálice 
 

 

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

“DEI-VOS O EXEMPLO PARA QUE FAÇAIS A MESMA COISA QUE EU FIZ” (Jo 13,15) 
  

ANIMADOR: Lembrando a última Ceia que Jesus participou com seus discípulos, preparemos esta Celebração 

Eucarística. As mulheres, nessa celebração, preparam a mesa, com pães ázimos e ervas amargas, e acendem as 

luzes dos candelabros, para assim dar vida e alegria ao ambiente festivo em que se realiza esta liturgia familiar. 

Nossa Eucaristia é uma celebração da família. Da sua família! 
  

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

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

AMBIENTAÇÃO: Igreja em Penumbra, após a pergunta e resposta, começa-se o canto e Adriana e Cecilia, acendem as velas  
 

Canto: Jerusalém – Letra de Sergio Lopes  

Jerusalém, em tuas ruas.  Eu ouço a ecoar.  O som da harpa de Davi.  Minha alma a acalentar.  Por entre as tuas oliveiras. O 

vento vem contar.  Histórias da velha cidade.  Que os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém Beleza e cor de Israel. Tu 

és o orgulho do teu Deus Emanuel. (2x)  
Ainda ouço em tuas ruas. O som da multidão.  De peregrinos e amantes.  Em busca de oblação.  No Santo Templo e em tuas 

Fontes.  Se encontrava a paz.  Jerusalém quem te conhece.  Não te esquece mais. Jerusalém, Jerusalém Beleza e cor de 

Israel. Tu és o orgulho do teu Deus Emanuel. (2x)  
Jerusalém, em tuas preces Lembra dos filhos teus.  Que ainda não te conheceram.  Mas amam o teu Deus.  São velhos, 

jovens e meninos.  Distantes do seu lar.  Que não pisaram tuas ruas Mas vivem por te amar.  Jerusalém, Jerusalém Beleza e 

cor de Israel. Tu és o orgulho do teu Deus Emanuel. (2x)  
 

Animador: Com alegria nos reunimos para celebrar a Ceia do Senhor, fazendo memória da última refeição que 

Ele realizou com seus discípulos. Nesta celebração a Igreja dá início ao Sagrado Tríduo Pascal. Ceando com Jesus, 

deixamos que Ele nos lave os pés e recebemos dele o Mandamento do Amor. Nós também somos convidados a 

lavar os pés uns dos outros, como prova de amor e de humildade. Neste espírito fraterno, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos, e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA – Refrão Medidativo 

1ª LEITURA: (Ex 12, 1-8;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: 

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. 

EVANGELHO: (Jo 13, 1-15) 

HOMILIA: 
Canto: Dei-vos o exemplo... (Colocar cadeira no presbitério; preparar toalha e jarra. Será somente uma pessoa, Dr. Sumita) 

Animador: Nesta noite memorável, Cristo em um gesto de doação e humildade, lava os pés dos discípulos, nos 

ensinando o Mandamento do Amor. Ele nos propõe crer no poder do amor e do serviço, e se solidarizar com 

nossos irmãos. Deixemos que Jesus nos lave os pés e recebemos dele o Mandamento do Amor.  
 

 

LAVA-PÉS: Canto: Jesus erguendo-se da Ceia 
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MSC 

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. Acompanhemos neste momento a renovação dos compromissos de cada 

ministro que desempenha seu serviço pastoral 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!) 
 

Fazer um dedilhado com mesmo canto acima, enquanto padre faz as perguntas e resposta dos ministros 
 

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; Aos ministros leitores; Aos ministros da Eucaristia: 

Padre: Queridos irmãos, quereis desempenhar com fidelidade através do canto litúrgico, da leitura da Palavra de 

Deus e do serviço ao Altar e a Eucaristia este fecundo ministério em nossa Paróquia e Santuário? Ministros: Quero! 
 

Animador: Aos ministros dos Enfermos; Aos ministros da Esperança: 

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

consolo e esperança aos enlutados em nossa Paróquia e Santuário? Ministros: Quero! 
 

Padre: Deus que vos inspirou este santo propósito vos confirme na vossa missão, sobretudo nesse tempo de 

pandemia em que seu serviço é essencialmente necessário. 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!) 
 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R./ SANTIFICAI-NOS, SENHOR, COM VOSSO AMOR!  
 

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

Jesus, vós que lavastes os pés dos apóstolos, iluminai o Papa Francisco, os bispos, os padres e toda a Igreja, para 

que, como Cristo, sejam exemplo de doação e humildade, e estejam sempre a serviço dos mais necessitados e 

sofredores,  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, todas as pastorais e serviços de nosso Santuário, para que se unam no 

serviço fraterno e solidário e 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, e São José, 

concedei aos vossos fiéis e devotos, a graça da conversão e de ser presença de amor e misericórdia para todos, consolai 

os que perderam seus entes queridos, e acolhei em vosso Reino de glória os fiéis falecidos, nós vos suplicamos: 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA: 

SANTO:  

PAI NOSSO:  

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

Ministros retiram os castiçais e toalha do altar 

TRANSLADAÇÃO: Padre e dois ministros com velas saem para salão paroquial I. Os demais ministros, leitores, acólitos, 

cerimoniário seguem com velas  
 

http://www.santuariodemaria.com.br/

