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Diocese de Petrópolis-RJ 

 

“A Igreja celebra todos os anos os grandes mistérios da redenção humana, desde a 

missa vespertina da Quinta-feira até às vésperas do Domingo da Ressurreição. Este 

espaço de tempo é justamente chamado o ‘tríduo do crucificado, do sepultado e do 

ressuscitado’ e também Tríduo Pascal, porque com a sua celebração se torna 

presente e se cumpre o mistério da Páscoa, isto é, a passagem do Senhor deste 

mundo ao Pai. Com a celebração deste mistério a Igreja, por meio dos sinais 

litúrgicos e sacramentais, associa-se em íntima comunhão com Cristo seu Esposo.” 

(Paschalis Sollemnitatis, 38).  

 

O presente roteiro de orações e meditação pode ser utilizado para a reunião comum 

dos membros da família que residem na mesma casa, portanto que se escolha quem 

irá fazer o “Dirigente” (D) e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou 

cantam juntos. Cada família poderá montar um altar doméstico e adaptar o esquema 

conforme as necessidades. Se for utilizado individualmente, que também se façam as 

devidas adaptações.  

 

O SENHOR NOS REÚNE 

 

Nós nos gloriamos
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Nós nos gloriamos 

Na cruz de Nosso Senhor 

Que hoje resplandece 

Com o novo mandamento do amor 
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 https://www.youtube.com/watch?v=xvgqEvQVyTM 



1. Na ceia da Nova Aliança 

Jesus na tarde Santa 

Ao Pai se entregou 

Na ceia que hoje acontece 

O povo oferece 

A Deus o seu louvor 

 

2. Comer e beber pão e vinho 

Sinais de carinho 

Anúncio do amor! 

Na luta de cada jornada 

A cruz é pesada 

Salvai-nos, Senhor 

 

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

T.: Amém. 

 

T.: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do 

Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. 

 

D.: Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito 

Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e 

gozemos da sua consolação.Por Cristo Senhor nosso. 

T.:Amém. 

 

 

 
 

OR A Ç Ã O  I N I C I A L
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T.: Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, conservai os vossos sacerdotes sob a proteção do 

Vosso Coração Amabilíssimo, onde nada de mal lhes possa suceder. Conservai puros e 

desapegados dos bens da terra os seus corações, que foram selados com o caráter 

sublime do Vosso Glorioso Sacerdócio. Fazei-nos crer no seu amor e fidelidade para 

Convosco e preservai-os do contágio do mundo. Dai-lhes também, juntamente com o 

poder que têm de transubstanciar o pão e o vinho em Vosso Corpo e Sangue, o poder de 

transformar os corações dos homens. Abençoai os seus trabalhos com copiosos frutos e 

concedei-lhes um dia a coroa da vida eterna. Amém 

  

 
2 Santa Teresinha do Menino Jesus.  



A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

 

L.: Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 13,1-15) 

 

1Antes 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. 

2Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no 

coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, 

o propósito de entregar Jesus. 

3Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas 

mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, 

4levantou-se da mesa, tirou o manto, 

pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. 

5Derramou água numa bacia 

e começou a lavar os pés dos discípulos, 

enxugando-os com a toalha com que estava cingido. 

6Chegou a vez de Simão Pedro. 

Pedro disse: 'Senhor, tu, me lavas os pés?' 

7Respondeu Jesus: 

'Agora, não entendes o que estou fazendo; 

mais tarde compreenderás.' 

8Disse-lhe Pedro: 'Tu nunca me lavarás os pés!' 

Mas Jesus respondeu: 'Se eu não te lavar, 

não terás parte comigo'. 

9Simão Pedro disse: 

'Senhor, então lava não somente os meus pés, 

mas também as mãos e a cabeça.' 

10Jesus respondeu: 'Quem já se banhou não precisa 

lavar senão os pés, porque já está todo limpo. 

Também vós estais limpos, mas não todos.' 

11Jesus sabia quem o ia entregar; 

por isso disse: 'Nem todos estais limpos.' 

12Depois 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?' 

13Vós me chamais Mestre e Senhor, 

e dizeis bem, pois eu o sou. 

14Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, 

vos lavei os pés, 

também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 

15Dei-vos o exemplo, 

para que façais a mesma coisa que eu fiz. 

Palavra da Salvação. 

 

T.: Glória a vós, Senhor 



HOMILIA DO PAPA BENTO XVI
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(Basílica de São Pedro, 21 de abril de 2011) 

 

L.: “Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer” (Lc 22, 15): 

com estas palavras Jesus inaugurou a celebração do seu último banquete e da instituição 

da sagrada Eucaristia. Jesus foi ao encontro daquela hora, desejando-a. No seu íntimo, 

esperou aquele momento em que haveria de dar-Se aos seus sob as espécies do pão e do 

vinho. Esperou aquele momento que deveria ser, de algum modo, as verdadeiras núpcias 

messiânicas: a transformação dos dons desta terra e o fazer-Se um só com os seus, para 

os transformar e inaugurar assim a transformação do mundo. No desejo de Jesus, 

podemos reconhecer o desejo do próprio Deus: o seu amor pelos homens, pela sua 

criação, um amor em expectativa. O amor que espera o momento da união, o amor que 

quer atrair os homens a si, para assim realizar também o desejo da própria criação: esta, 

de fato, aguarda a manifestação dos filhos de Deus (cf. Rm 8, 19). Jesus deseja-nos, 

aguarda-nos. E nós, temos verdadeiramente desejo d’Ele? Sentimos, no nosso interior, o 

impulso para O encontrar? Ansiamos pela sua proximidade, por nos tornarmos um só 

com Ele, dom este que Ele nos concede na sagrada Eucaristia? Ou, pelo contrário, 

sentimo-nos indiferentes, distraídos, inundados por outras coisas? Sabemos pelas 

parábolas de Jesus sobre banquetes, que Ele conhece a realidade dos lugares que ficam 

vazios, a resposta negativa, o desinteresse por Ele e pela sua proximidade. Os lugares 

vazios no banquete nupcial do Senhor, com ou sem desculpa, há já algum tempo que 

deixaram de ser para nós uma parábola, tornando-se uma realidade, justamente naqueles 

países aos quais Ele tinha manifestado a sua proximidade particular. Jesus sabia também 

de convidados que viriam sim, mas sem estar vestidos de modo nupcial: sem alegria pela 

sua proximidade, fazendo-o somente por costume e com uma orientação bem diversa na 

sua vida. São Gregório Magno, numa das suas homilias, perguntava-se: Que gênero de 

pessoas são aquelas que vêm sem hábito nupcial? Em que consiste este hábito e como se 

pode adquiri-lo? Eis a sua resposta: Aqueles que foram chamados e vêm, de alguma 

maneira têm fé. É a fé que lhes abre a porta; mas falta-lhes o hábito nupcial do amor. 

Quem não vive a fé como amor, não está preparado para as núpcias e é expulso. A 

comunhão eucarística exige a fé, mas a fé exige o amor; caso contrário, está morta, 

inclusive como fé. 

Sabemos pelos quatro Evangelhos, que o último banquete de Jesus, antes da Paixão, foi 

também um lugar de anúncio. Jesus propôs, uma vez mais e com insistência, os 

elementos estruturais da sua mensagem. Palavra e Sacramento, mensagem e dom estão 

inseparavelmente unidos. Mas, durante o último banquete, Jesus sobretudo rezou. 

Mateus, Marcos e Lucas usam duas palavras para descrever a oração de Jesus no 

momento central da Ceia: agradecer e abençoar. O movimento ascendente do 

agradecimento e o movimento descendente da bênção aparecem juntos. As palavras da 

transubstanciação são uma parte desta oração de Jesus. São palavras de oração. Jesus 

transforma a sua Paixão em oração, em oferta ao Pai pelos homens. Esta transformação 

do seu sofrimento em amor possui uma força transformadora dos dons, nos quais agora 

Jesus Se dá a Si mesmo. Ele no-los dá, para nós e o mundo sermos transformados. O 

objetivo próprio e último da transformação eucarística é a nossa transformação na 

comunhão com Cristo. A Eucaristia tem em vista o homem novo, com uma novidade tal 

que assim só pode nascer a partir de Deus e por meio da obra do Servo de Deus. 

 
3 https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2011/documents/hf_ben-

xvi_hom_20110421_coena-domini.html 



A partir de Lucas e, sobretudo de João, sabemos que Jesus, na sua oração durante a 

Última Ceia, dirigiu também súplicas ao Pai – súplicas que, ao mesmo tempo, contêm 

apelos aos seus discípulos de então e de todos os tempos. Nesta hora, queria escolher 

somente uma súplica que, segundo João, Jesus repetiu quatro vezes na sua Oração 

Sacerdotal. Como O deve ter angustiado no seu íntimo! Tal súplica continua sem cessar 

sendo a sua oração ao Pai por nós: trata-se da oração pela unidade. Jesus diz 

explicitamente que tal súplica vale não somente para os discípulos então presentes, mas 

tem em vista todos aqueles que hão de acreditar n’Ele (cf. Jo 17, 20). Pede que todos se 

tornem um só, “como Tu, ó Pai, estás em Mim, e Eu em Ti, que eles também estejam 

em nós, para que o mundo acredite” (Jo 17, 21). Só pode haver a unidade dos cristãos se 

estes estiverem intimamente unidos com Ele, com Jesus. Fé e amor por Jesus: fé no seu 

ser um só com o Pai e abertura à unidade com Ele são essenciais. Portanto, esta unidade 

não é algo somente interior, místico. Deve tornar-se visível; tão visível que constitua para 

o mundo a prova do envio de Jesus pelo Pai. Por isso, tal súplica tem escondido um 

sentido eucarístico que Paulo pôs claramente em evidência na Primeira Carta aos 
Coríntios: “Não é o pão que nós partimos uma comunhão com o Corpo de Cristo? Uma 

vez que existe um só pão, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, visto 

participarmos todos desse único pão” (1 Cor 10, 16-17).  

Com a Eucaristia, nasce a Igreja. Todos nós comemos o mesmo pão, recebemos o 

mesmo corpo do Senhor, e isto significa: Ele abre cada um de nós para além de si 

mesmo. Torna-nos todos um só. A Eucaristia é o mistério da proximidade e comunhão 

íntima de cada indivíduo com o Senhor. E, ao mesmo tempo, é a união visível entre 

todos. A Eucaristia é sacramento da unidade. Ela chega até ao mistério trinitário, e assim 

cria, ao mesmo tempo, a unidade visível. Digamo-lo uma vez mais: a Eucaristia é o 

encontro pessoalíssimo com o Senhor, e no entanto não é jamais apenas um ato de 

devoção individual; celebramo-la necessariamente juntos. Em cada comunidade, o 

Senhor está presente de modo total; mas Ele é um só em todas as comunidades. Por isso, 

fazem necessariamente parte da Oração Eucarística da Igreja as palavras: “na unidade 
com o nosso Papa e com o nosso Bispo”. Isto não é um mero acréscimo exterior àquilo 

que acontece interiormente, mas expressão necessária da própria realidade eucarística. E 

mencionamos o Papa e o Bispo pelo nome: a unidade é totalmente concreta, tem nome. 

Assim, a unidade torna-se visível, torna-se sinal para o mundo, e estabelece para nós 

mesmos um critério concreto. 

São Lucas conservou-nos um elemento concreto da oração de Jesus pela unidade: 

“Simão, Simão, Satanás reclamou o poder de vos joeirar como ao trigo. Mas Eu roguei 

por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos” 

(Lc 22, 31-32). Com pesar, constatamos novamente, hoje, que foi permitido a Satanás 

joeirar os discípulos visivelmente diante de todo o mundo. E sabemos que Jesus reza pela 

fé de Pedro e dos seus sucessores. Sabemos que Pedro, que através das águas agitadas da 

história vai ao encontro do Senhor e corre perigo de afundar, é sempre novamente 

sustentado pela mão do Senhor e guiado sobre as águas. Mas vem depois um anúncio e 

uma missão. “Tu, uma vez convertido...”. Todos os seres humanos, à exceção de Maria, 

têm continuamente necessidade de conversão. Jesus prediz a Pedro a sua queda e a sua 

conversão. De que é que Pedro teve de converter-se? No início do seu chamamento, 

assombrado com o poder divino do Senhor e com a sua própria miséria, Pedro dissera: 

“Senhor, afasta-Te de mim, que eu sou um homem pecador” (Lc 5, 8). Na luz do 

Senhor, reconhece a sua insuficiência. Precisamente deste modo, com a humildade de 

quem sabe que é pecador, é que Pedro é chamado. Ele deve reencontrar sem cessar esta 

humildade. Perto de Cesareia de Filipe, Pedro não quisera aceitar que Jesus tivesse de 



sofrer e ser crucificado: não era conciliável com a sua imagem de Deus e do Messias. No 

Cenáculo, não quis aceitar que Jesus lhe lavasse os pés: não se adequava à sua imagem da 

dignidade do Mestre. No horto das oliveiras, feriu com a espada; queria demonstrar a sua 

coragem. Mas, diante de uma serva, afirmou que não conhecia Jesus. Naquele momento, 

isto parecia-lhe uma pequena mentira, para poder permanecer perto de Jesus. O seu 

heroísmo ruiu num jogo mesquinho por um lugar no centro dos acontecimentos. Todos 

nós devemos aprender sempre de novo a aceitar Deus e Jesus Cristo como Ele é, e não 

como queríamos que fosse. A nós também nos custa aceitar que Ele esteja à mercê dos 

limites da sua Igreja e dos seus ministros. Também não queremos aceitar que Ele esteja 

sem poder neste mundo. Também nos escondemos por detrás de pretextos, quando a 

pertença a Ele se nos torna demasiado custosa e perigosa. Todos nós temos necessidade 

da conversão que acolhe Jesus no seu ser Deus e ser-Homem. Temos necessidade da 

humildade do discípulo que segue a vontade do Mestre. Nesta hora, queremos pedir-Lhe 

que nos fixe como fixou Pedro, no momento oportuno, com os seus olhos benévolos, e 

nos converta. 

Pedro, o convertido, é chamado a confirmar os seus irmãos. Não é um fato extrínseco 

que lhe seja confiado este dever no Cenáculo. O serviço da unidade tem o seu lugar 

visível na celebração da sagrada Eucaristia. Queridos amigos, é um grande conforto para 

o Papa saber que, em cada Celebração Eucarística, todos rezam por ele; que a nossa 

oração se une à oração do Senhor por Pedro. É somente graças à oração do Senhor e da 

Igreja que o Papa pode corresponder ao seu dever de confirmar os irmãos: apascentar o 

rebanho de Cristo e fazer-se garante daquela unidade que se torna testemunho visível do 

envio de Jesus pelo Pai. “Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa”. Senhor, 

Vós tendes desejo de nós, de mim. Tendes desejo de nos fazer participantes de Vós 

mesmo na Sagrada Eucaristia, de Vos unir a nós. Senhor, suscitai também em nós o 

desejo de Vós. Reforçai-nos na unidade convosco e entre nós. Dai à vossa Igreja a 

unidade, para que o mundo creia. Amém. 

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

 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do  céu  e  da  terra;  e  em 

Jesus  Cristo,  seu  único  Filho,  nosso  Senhor,  que  foi  concebido  pelo 

poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, 

foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 

terceiro dia;  subiu  aos  céus;  está  sentado  à  direita  de Deus Pai todo-

poderoso, donde há de vir a julgar os vivos  e  os  mortos. Creio no Espírito  

Santo,  na  santa  Igreja  católica,  na  comunhão  dos santos, na remissão dos 

pecados,  na  ressurreição  da  carne,  na  vida eterna. Amém. 

 

 

   



A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
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D.: Cristo, Eterno Sacerdote, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo para anunciar 

aos cativos a libertação, supliquemos humildemente; e digamos: 

R. Senhor, tende piedade de nós! 

 

1. Vós, que subistes a Jerusalém para sofrer a Paixão, e assim entrar na glória, conduzi 

vossa Igreja à Páscoa da eternidade.  

 

2. Vós, que, elevado na cruz, deixastes a lança do soldado vos traspassar, curai as 

nossas feridas.  

 

3. Vós, que transformastes o madeiro da cruz em árvore da vida, concedei de seus 

frutos aos que renasceram pelo batismo.  

 

4. Vós que, pregado na cruz perdoastes o ladrão arrependido, perdoai-nos também a 

nós pecadores.  

(Intenções livres) 
 

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

ensinou: 

T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida 

Eterna. 

T.: Amém. 

D.: Ave- Maria... 

 
Onde o amor e a caridade!
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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! 

 

 

   

 
4 Liturgia das Horas  
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 https://www.youtube.com/watch?v=0mrYfpaheBA 


