Preparação: A Quinta-feira Santa faz memória da Instituição da Eucaristia, do Mandamento Novo, da Ceia do
Senhor. Aprendemos com Jesus que o amor deve ser a lei maior no nosso relacionamento com Deus, com
nossos irmãos e conosco mesmos.
Os símbolos ajudam a rezar: Preparar uma mesa de refeição. Ambiente de festa! Pães, Uvas, flores, velas, a
Palavra de Deus e a Imagem de Nossa Senhora. Sugerimos ao final da celebração um momento de
confraternização e partilha.

QUINTA-FEIRA – O Senhor nos convida para sua ceia!
Deus nos reúne
Juntos: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Mulher: Iniciamos hoje o chamado Tríduo Pascal. Três dias de oração constante onde
vamos viver com Jesus a sua Paixão, Morte e Ressurreição. Celebrando a Páscoa com seus
amigos, Jesus tornou aquela celebração já tradicional entre eles que eram judeus, uma
celebração que marcou para sempre a vida daqueles que dela participaram e do mundo inteiro.
Juntos: “O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.”
Homem: O amor não é apenas um sentimento. Não é uma concepção abstrata. O amor não é uma filosofia.
Amar é uma atitude, uma forma de viver. Ainda na ceia, Jesus os fez olhar para o calvário, para sua entrega
total, do seu corpo e sangue para nossa redenção. E lavando os pés dos seus discípulos, mostrou que o amor
é serviço, é doação, e abnegação de si mesmo pelo outro.
Juntos: “Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.”
Deus quer nos falar...
“Assim fala o Amém, a testemunha fiel e
verdadeira, o princípio da criação de Deus:
″Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir
minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua
casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele
comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no
meu trono, como também eu venci e estou
sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem
ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Igrejas”.
- Palavra do Senhor
- Graças a Deus!
A leitura do Apocalipse nos ajuda a compreender
que na Ceia do Senhor não somos meros
expectadores. Somos convidados! Somos
participantes!

Vamos conversar
*A Santa Missa é para nós católicos e cristãos o
memorial da Ceia do Senhor. Memorial significa
reviver, viver outra vez com Jesus sua entrega
total pela humanidade. Como temos participado da
Eucaristia? Reconheço a presença real de Jesus no
Pão e no Vinho consagrados?
Reviver o lava pés
“E levantando-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.” Na ceia, Jesus se faz servo de
todos, para ensinar que no Reino de Deus, é maior
aquele que se faz pequeno. Vamos agora lavar os
pés uns dos outros, como demonstração do quanto
estamos abertos a nos amar e servir mutuamente.

Pai-Nosso... Ave, Maria... Glória ao Pai...
Benção dos alimentos
Ó Pai de Misericórdia, Deus Providente e Fiel, concedei a nós que agora celebramos a memória da Entrega
de seu Filho por amor de nós, que nunca nos falte o pão de cada dia em nossas mesas e da mesa de todos os
vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Saciai também nossa fome e sede de justiça para
vivermos na tua graça. Assim seja. Amém!
Juntos: Estivemos Reunidos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!

