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QUINTA FEIRA – SEMANA SANTA – IN CENA DOMINI 

- COR BRANCA - ANO C –  
                                                                                                                     São Paulo, 14 de Abril de 2022 - Missa: 19h30                                                                            

AMBIENTE: 

- Criança e Mulher; Velas 

- Candelabros  

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

- Coluna de vidro: Ervas amargas e pão ázimo
 

As 19h30 badala-se o sino três vezes e inicia-se a voz em OFF 

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

Eucarística, recordando os primórdios da Páscoa 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 judaico 

em que se realizava esta liturgia familiar. Nossa Eucaristia é uma celebração da família. Da sua família! 
 

Criança: (Ana Clara) Mãe, porque está noite é diferente das outras! 

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

Animador: Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA:  

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração  

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA (Refrão Meditativo) 
PRIMEIRA LEITURA: (Ex 12, 1-8;11-1)  

SALMO RESPONSORIAL: (115) R. O Cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o Sangue do Senhor! 

SEGUNDA LEITURA: (1Cor 11, 23-26)  

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 
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:  

LAVA PÉS:  
 

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. Canto: Quando iniciar o canto, coloca-se a sedia no presbitério; preparar toalha, jarra e bacia 

As pessoas que terão os pés lavados estarão no primeiro banco do lado esquerdo. 
 

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 a renovação dos compromissos dos ministros que 

desempenham seu serviço pastoral em nossa Paróquia.  
 

Refrão: Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu Amor. Pra fazer Tua 

Vontade pra viver do Teu amor. Eis-me aqui Senhor!  
 

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

Animador: Aos diversos ministérios paroquiais: 
Padre: Queridos irmãos, fiéis 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 música: 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! 
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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.  

Ministros: Graças a Deus! 
 

Refrão: Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu Amor. Pra fazer Tua 

Vontade pra viver do Teu amor. Eis-me aqui Senhor!  
 

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, sumo e eterno sacerdote, vós que lavastes os pés dos apóstolos, fortalecei o Papa Francisco, os 

bispos, os sacerdotes e toda a Igreja, em seu compromisso com o serviço aos pobres e com a acolhida aos 

que a procuram, 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, animai-nos a ser presença misericordiosa junto aos pobres e aos que sofrem, fazei que 

participemos de forma plena e consciente deste Tríduo Pascal, curai os enfermos, e acolhei em vosso 

Reino de glória os fiéis falecidos, nós vos suplicamos: 
  

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

TRANSLADAÇÃO: Salão paroquial I
  

TRANSLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO 
Findada a celebração, ao som de um canto em procissão na qual o padre vai à frente seguido pelos ministros com as outras 

ambulas até a Capela da Casa Paroquial  

Dois ministros desnudam o Altar, tira a toalha, apaga as luzes do Santíssimo e abre 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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