
    
 
 

5555a a a a FEIRA SANTA FEIRA SANTA FEIRA SANTA FEIRA SANTA ----    CEIA DO SENHORCEIA DO SENHORCEIA DO SENHORCEIA DO SENHOR        29 de março de 201829 de março de 201829 de março de 201829 de março de 2018    
LEITURAS 

1ª leitura: Ex 12,1-8.11-14 = Ritual da ceia pascal 
Salmo Responsorial: Sl 115 = O cálice por nós abençoado é comunhão com o Senhor 
2ª leitura: 1Cor 11,23-26 = Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes... 
Evangelho: Jo 13,1-15 = Amou-os até o fim 
 
Primeiro olhar 
O evangelista João não explica a Eucaristia com conceitos teológicos e fundamentações Bíblicas, mas pela descrição do 
lava-pés. No rito serviçal de Jesus, lavando os pés de seus discípulos, encontra-se toda a Teologia Eucarística do 
serviço realizado por amor.  

ILUMINADOS PELA PALAVRA 
João divide a narrativa da Última Ceia em três momentos, contextualizados no amor de Jesus para com a 

humanidade: "amou-os até o fim" (E). Amor divino que Jesus expressa com o gesto do lava-pés, concluído com 
a explicação do gesto, indicando que o amor cristão caracteriza-se pelo serviço exercido fraternalmente.  

É neste contexto que a Palavra propõe um paralelo entre duas Páscoas. A Páscoa judaica, narrada na 1ª 
leitura, e a Páscoa de Jesus, narrada no Evangelho. Aquela judaica ritualizada na Ceia Pascal com a imolação 
de um cordeiro, a nossa Páscoa cristã, ritualizada na Ceia Pascal com pão e vinho (2L), a qual se concretiza pelo 
serviço fraterno, indicando que a Páscoa instituída por Jesus Cristo não pára na celebração ritual. Entre a 
descrição das duas Páscoas, o salmo responsorial caracteriza a ambas como “sacrifício de louvor”.  
O lava-pés João assinala que a Última Ceia Pascal de Jesus indica a sua "hora" (E). Concluía sua missão na 
terra e chegara o momento de passar deste mundo para o Pai. Faz sua passagem com o maior gesto de amor que 
alguém poderia realizar: entregando sua vida por amor de seus amigos (Jo 15,13). Demonstra isso no gesto do 
lava-pés (E). Não só, portanto, o significado de se colocar a serviço do outro, o que é algo nobre, mas de se 
colocar a serviço pela entrega da vida. Toda Eucaristia sempre envia ao serviço fraterno e nunca se fecha em si 
mesma, pois isto seria o oposto do amor. Eucaristia é sempre celebração aberta, que envia ao serviço, envia 
para servir fraternalmente.  

Jesus tem consciência da sua "hora" e sabe que o Pai coloca este momento em suas mãos (E). Indicativo 
claro da liberdade de aceitar ou recusar a vontade do Pai; liberdade como condição inevitável para que o serviço 
seja realmente prova de amor. O escravo não demonstra amor servindo seu patrão; serve por obrigação. O amor 
torna o serviço livre e o serviço feito em liberdade comprova o amor por alguém. O lava-pés é expressão deste 
serviço realizado livremente por amor, de quem é capaz de deixar a mesa para se paramentar como servidor, 
usando um avental. No contexto de banquete ritual, como é caso da Última Ceia, ama não aquele que oferece 
uma mesa farta, mas aquele que deixa a mesa para servir os convidados, seus amigos amados. O verdadeiro 
amor nunca pára no sentimento; sempre se transforma em serviço.  

O detalhe de Jesus tirar o avental, depois do lava-pés, para revestir o manto (E), não exclui o avental da 
Eucaristia, ao contrário, revela que o avental continua presente, próximo da Mesa Eucarística, incorporado à 
Eucaristia. Um símbolo para dizer que a Eucaristia é o local onde se veste o avental do serviço para exercer 
concretamente o serviço fraterno. Celebrações que não propõe espaço para o serviço fraterno podem ser 
questionadas quanto ao seu caráter missionário e evangelizador.  
A resistência de Pedro  

Jesus aproxima-se de Pedro para lavar-lhe os pés e encontra resistência (E). O modo como Pedro se 
dirige a Jesus demonstra o desacordo e a dificuldade de Pedro em aceitar o gesto de Jesus. Pedro o chama de 
"Senhor". Um "mestre" talvez pudesse servir-se de tal pedagogia para transmitir um ensinamento aos seus 
discípulos. Mas Jesus é mais que um mestre, ele é "Senhor". Pedro professa assim o reconhecimento de Jesus 
como Filho de Deus e, por isso, desaprova a atitude divina de se abaixar para lavar os pés de homens e 
mulheres. Pedro desaprova a igualdade que Jesus, sendo Deus, estabelece com a humanidade pelo serviço.  

Jesus, por sua vez, não aceita o raciocínio de Pedro e explica, no final do Evangelho: "dei-vos o 
exemplo, para que façais a mesma coisa" (E). É a confirmação do outro ensinamento: "entre vós, o maior seja 
aquele que serve" (Mc 10,43-45). É a Eucaristia como proposta de igualdade manifestada pelo serviço fraterno. O 
serviço fraterno como expressão concreta do Mandamento Novo de Jesus.  

Pedro demonstra dificuldade de aceitar o gesto de Jesus, que traz consigo a proposta de criar uma 
comunidade baseada na igualdade e pelo serviço fraterno. Não aceitando a proposta de Jesus, Pedro não 



    
 
 

participa do serviço de Jesus, realizado em sua morte redentora (E). A Eucaristia é o Evangelho vivo que refaz 
continuamente a Aliança com Deus e esta se manifesta sempre pelo serviço fraterno. Por isso, recusar que Jesus 
lave seus pés é recusar a dinâmica do serviço fraterno. Entende-se, portanto, que o rito do lava-pés não é um 
“teatrinho” na Missa da Quinta-feira Santa; é a reproposta da radicalidade do serviço fraterno presente em toda 
celebração Eucarística; é a reproposta do modo concreto de se viver o Mandamento de Jesus, presente na 
Eucaristia.  
ILUMINADOS PELAS ORAÇÕES (eucologia da missa) 
Antífona de entrada - Gl 6,14  
A Liturgia inspira-se na espiritualidade da Cruz, proposta por São Paulo, para formular a antífona de entrada da 
Missa in Coena Domini. É um convite aos celebrantes, para contemplar a Cruz de Jesus Cristo em adoração e 
considerar aquilo que a Cruz é para cristãos: fonte da Salvação. Considerar que na Cruz está refletido, de modo 
concreto, o amor divino pela humanidade e por toda a terra. É onde se encontra a vida nova que vem da 
Ressurreição. Uma antífona com a proposta clara que une a Cruz e Eucaristia num mesmo Mistério.  
Antífona de comunhão - 1Cor 11.24-25  
Para a Comunhão, a Liturgia propõe uma antífona totalmente Eucarística; memorial da presença de Jesus Cristo 
no pão e no vinho consagrados, alimento divino oferecido para fortalecer a vida dos celebrantes. Um modo 
simples de relacionar a Comunhão da Eucaristia como oferecimento da vida divina a quem se alimenta da 
Eucaristia. Um modo, igualmente, de relacionar a Comunhão Eucarística com o memorial, no sentido que cada 
comungante, ao comungar o Corpo e Sangue do Senhor, se faz memória — torna-se presença — da oblação da 
vida divina como Salvação comungada e vivenciada no meio do mundo.  
Proclamar a Oração eucarística I, com o Prefácio da Eucaristia I ema: “Eucaristia, sacrifício e sacramento de 
Cristo” 
CONTEXTO CELEBRATIVO 
Estamos propondo contextualizar a celebração da Quinta-feira Santa na espiritualidade Eucarística do gesto do 
lava-pés. Uma espiritualidade que caracteriza a Eucaristia como fonte e alimento para se viver a Eucaristia pelo 
serviço cristão, a partir da fraternidade, e como expressão concreta do Mandamento Novo, também celebrado 
nesta Eucaristia.  
VAMOS CANTAR A CELEBRAÇÃO  
As canções sugeridas têm a finalidade de facilitar o repertório da celebração. Normalmente, propomos cinco canções. 
Caso, nenhuma seja conhecida, a poesia da letra poderá orientar na escolha de outra canção. Os números entre 
parêntesis indicam o número da canção, na lista após comentário. 

ILUMINADOS PELAS CANÇÕES 
É uma celebração para ser cantada com canções de ação de graças e de comprometimento com o 

Mistério celebrado. A Eucaristia é ação de graças, uma dimensão a ser ressaltada nesta celebração que faz 
memória da Instituição da Eucaristia. Canções de compromisso, iluminando-se no contexto celebrativo 
proposto para esta celebração de Quinta-feira Santa, inspirado no lava-pés, símbolo do serviço e de quem se 
compromete a viver iluminando-se no Mandamento de Jesus.  

Para abrir a celebração, sugerimos escolher uma canção que destaque a Eucaristia como mesa da 
unidade e local onde os celebrantes se comprometem com o projeto divino, manifestado pelo serviço fraterno 
(entrada [5]). O mesmo tema do compromisso poderá ser útil na escolha da canção para acompanhar o rito da 
preparação das oferendas, com o sentido de transformar a vida pessoal em oblação de amor pelo bem do outro, 
como fez Jesus (ofertas [1]). O compromisso com o projeto divino, por fim, manifestado no lava-pés, é selado na 
comunhão, comungando a vida divina, no Pão e no Vinho Eucaristizados, de onde a escolha de uma ou mais 
canções que cantem a realidade deste mistério de amor divino (comunhão [4 e1]).  

Durante a trasladação do Santíssimo Sacramento, entoa-se a canção “Canta a Igreja triunfante” (Pange 
língua). Ao se chegar ao altar onde ficará o Santíssimo, canta-se as duas últimas estrofes: “Tão sublime 
sacramento” (cf. letra no Missal Romano, p. 252). Outra canção eucarística poderá ser cantada durante a procissão, 
como por exemplo, “O pão da vida, a comunhão”.  
Entrada:  
1 – “Quanto a nós, devemos gloriar-nos” (SAL 840) (CO 202) (CD “Tríduo Pascal” I; faixa 1) 

2 – “Ninguém pode se orgulhar” (SAL 1198) (Cd “Tríduo Pascal I” (Paulus) - fx2) 

3 – “Nós nos gloriamos na Cruz” (SAL 1294) (CO 204) 

4 – “Ó Senhor, nós estamos aqui” (SAL 69) (CO 394) 



    
 
 

5 – “É bom estarmos juntos” (SAL 27) (CO 149) 
Aclamação ao Evangelho:  
1 – “Eu vos dou um novo mandamento” (SAL 802) (CO 208) (CD “Tríduo Pascal” I; faixa 5) 
2 – “Eu vos dou um novo mandamento” (SAL 802) (HL, fasc. 2, p. 52) 
3 – “Dou-vos um mandamento novo” (SAL 844) (CO 209) 
4 – “Eu vos dou um novo mandamento”  
Lava-pés:  
1 – “Ceia da despedida” (SAL 845) (HL, fasc. 2, p. 184)  
2 – “Prova de amor maior não há” (SAL 846) (CO 201) 
3 – “O Senhor me chamou e me ungiu” (SAL 847) (CO 210) 
4 – “Jesus erguendo-se da ceia” (SAL 848) (CO 211) (CD “Tríduo Pascal” I; faixa 6) 
5 – “Jesus erguendo-se da ceia” (SAL 869) (CD “Tríduo Pascal” I; faixa 7)  
Ofertas:  
1 – “Onde o amor e a caridade” (SAL 849) (CO 214) (CD “Tríduo Pascal” I; faixa 8) 
2 – “Minha vida tem sentido” (SAL 260) (CO 701) 
3 – “Se meu irmão me estende a mão” (SAL 278) (CO 726) 
4 – “Recebei de nós, Senhor” (SAL 850) (CO 215) 
5 – “Daqui do meu lugar” (SAL 252) (L 942)  

Comunhão:  
1 – “Eu quis comer esta ceia agora” (SAL 294) (CO 218) (CD “Tríduo Pascal” I; faixa 9) 
2 – “Hoje é festa” (SAL 851) (HL fasc. 2, p. 149) (CD “Tríduo Pascal” I; faixa 10) 
3 – “Na comunhão, Jesus se dá no pão” (SAL 301) (L 838) 

4 – “O Pão da vida, a comunhão” (SAL 852) (CO 144) 
5 – “Na mesa sagrada, se faz unidade” (SAL 303) (CO 398) 
Transladação do Santíssimo:  
1 – “Vamos todos louvar juntos” (SAL 855) (CO 221) 
2 – “Deus de amor” (SAL 856) (CO 222) 
3 – “Pai, eis chegada a hora” (SAL 857) (CO 223) 

Canção do envio: ATENÇÃO = nesta celebração não se canta um canto de envio ou de conclusão da 
celebração. Logo depois da Missa tem início a adoração ao Santíssimo, que poderá durar até meia noite ou a 
noite inteira, como orientado pelas normas litúrgicas.  
O QUE VALORIZAR NA CELEBRAÇÃO 
Espaço simbólico: nossa proposta contempla o contexto celebrativo do Mistério da Cruz, presente no altar da 
Eucaristia (representado por uma mesa com toalha branca) e o lava-pés, representado na jarra e no pano 
simbolizando a água. O único símbolo ausente no espaço simbólico é o do avental que pode ser acrescentado, 
considerando o que dito na reflexão sobre o lava-pés em “Iluminados pela Palavra”.  

 

 

 



    
 
 

Frase celebrativa: o enfoque celebrativo a partir do lava-pés com a frase, na qual Jesus propõe o modo 
vivencial concreto da Eucaristia.  
Frase celebrativa 
Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz 
Equipe de acolhida: dar as boas-vindas a quem vem participar da Eucaristia para participar da oferta sacrifical 
de Jesus, expressa no serviço do lava-pés.  
Frase de acolhida 
Bem-vindo à Eucaristia! Boa celebração!  
Ambientação e pensamento inicial:  
Pensamento inicial 
O evangelista João não explica a Eucaristia com um texto teológico, mas a descreve com a teologia simbólica do lava-
pés. Explica assim que a Eucaristia é a fonte da vida cristã que se traduz em serviço fraterno por amor, a exemplo de 
Jesus Cristo, que lavou os pés de seus amigos.  
Ritos iniciais 
Motivação ritual  
Iniciar a celebração convidando os celebrantes a considerarem a Eucaristia como celebração aberta e que envia ao 
serviço, simbolizada no gesto do lava-pés.  
Orientação ritual 
O ato penitencial recupera três elementos essenciais do serviço: a disponibilidade, a fraternidade e o testemunho cristão 
pelo serviço.  
Lembramos que o canto do glória é acompanhado por instrumentos e pelo toque de sinos e sinetas. Depois os 
instrumentos e os sinos se calam até a celebração da Vigília Pascal.  

Antífona de entrada:  
A Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória: nele está nossa vida e ressurreição; foi ele que nos 
salvou e libertou.  
Acolhida presidencial:  
O amor de Deus que humildemente salva nossas vidas pelo serviço fraterno de Jesus Cristo esteja sempre convosco.  
T – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
Monição inicial:  
Iniciamos com esta celebração o Tríduo Pascal, no qual comemoramos o Mistério Pascal de Jesus Cristo. Celebramos a 
entrega da vida de Jesus por amor a nós, expressa no gesto do lava-pés.  
Pelas vezes que não acolhemos o convite de Jesus para fraternalmente lavar os pés de nossos irmãos e irmãs, 
peçamos perdão. (breve pausa de silêncio) 
Ato penitencial:  
Reconhecemos nosso pecado, Senhor, sempre que negamos servir nossos irmãos e irmãs.  
T – Senhor, perdoai nossa falta de disponibilidade!  
Reconhecemos nosso pecado, ó Cristo, por não lavarmos fraternalmente os pés uns dos outros.  
T – Cristo, perdoai nossa falta de fraternidade! 
Reconhecemos nosso pecado, Senhor, por não promover encontros fraternos marcados pelo serviço evangélico.  
T – Senhor, perdoai nossa falta de testemunho cristão! 
P – Deus bondoso, lavai-nos e purificai-nos de todos os nossos pecados contra o serviço fraterno, para que possamos 
participar convosco da vida eterna. T – Amém! 

Rito de glorificação inicial: Modelo de motivação para o rito do glória 
Glorifiquemos o santo nome do Senhor para oferecer-lhe nosso sacrifício de louvor.  
Oração do dia:  
Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo 
e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade 
e da vida. PNSJC. T – Amém! 
Liturgia da Palavra 
Motivação ritual  

Uma vez que o contexto celebrativo inspira-se no gesto do lava-pés, os ritos da Liturgia da Palavra expressam atitudes 
de serviço, como anunciar a Palavra e repetir o rito do lava-pés.  

Proposta para a homilia 
Objetivo: chamar atenção dos celebrantes para a dimensão do serviço presente no sacrifício de Jesus, realizado na Cruz 
e simbolizado no gesto do lava-pés. Gesto que compromete cada celebrante por ter parte com Jesus; por se tornar 
participante do serviço amoroso de Jesus. 
Dinâmica: a proposta de homilia poderá ser dinamizada projetando as seguintes imagens: (1) ilustração Bíblica das duas 
Páscoas, a judaica e a cristã; (2) ilustração Bíblica do lava-pés; (3) ilustração Bíblica de Jesus lavando os pés de Pedro. 
 



    
 
 

Rito do lava-pés: o rito do lava-pés repete o mesmo gesto de Jesus e, em seu simbolismo, mantém a mesma 
dinâmica de enviar ao serviço fraterno.  
Anotações práticas 
Depois da homilia, de acordo com o costume da comunidade, pode-se realizar o rito do lava-pés ou outro rito que 
expresse o serviço fraterno, como por exemplo, uma coleta de alimentos em favor dos pobres da comunidade.  
O costume de convidar pessoas relacionadas com o tema da Campanha da Fraternidade, para representar o serviço 
fraterno na comunidade, continua sendo uma boa opção. Neste ano de 2018, convidar pessoas que foram vítimas de 
diferentes violências em suas vidas e que trazem marcas corporais de violências sofridas.  
Durante o rito do lava-pés, pode-se cantar aquelas canções sugeridas no Missal Romano, além de também propor 
alguns temas, de forma bem breve, para reflexão.  
Lembramos também que o rito do lava-pés não é obrigatório (cf. Missal Romano, p. 248; n.5), mas deixaria uma lacuna 
caso não fosse realizado.  

Oração dos fiéis: Atendei nossa prece, Senhor!   
P – Com nosso coração repleto de confiança, apresentemos ao Pai nossos pedidos, suplicando a graça de nos 
tornar servidores fraternos onde vivemos.  

Pela Igreja e por todos que foram chamados por Deus para conduzir seu povo santo, para que jamais esqueçam 
que sua vocação se concretiza no serviço fraterno, rezemos:  
T – Atendei nossa prece, Senhor!  
Por todos os cristãos, para que a participação na Eucaristia transforme-se em compromisso de vida para o bem 
de toda a sociedade, rezemos:  
T – Atendei nossa prece, Senhor!  
Por todos nós, para que saibamos alimentar-nos com a Eucaristia que nos torna sempre mas disponíveis ao 
testemunho evangelizador pela fraternidade, rezemos:  
T – Atendei nossa prece, Senhor!  
 Pelos bispos, sacerdotes e diáconos, que hoje celebram o seu dia, para que se paramentem com o avental do 
serviço, a exemplo de Jesus, rezemos:  
T – Atendei nossa prece, Senhor!  
Pela nossa comunidade, para que possamos viver o projeto do Evangelho entre nós, acolhendo o ensinamento 
de Jesus que não veio para ser servido, mas para servir, rezemos:  
T – Atendei nossa prece, Senhor!  
P - Pai amoroso, nós suplicamos que atendais nossos pedidos, para que vosso amor jamais se afaste de nós, e 
possamos viver o Mandamento Novo de nos amar uns aos outros. PCNS. T – Amém!  
Liturgia Sacramental 
Motivação ritual  

Contextualizar a Liturgia sacramental iluminando-se na atividade livre de quem serve por amor de seus amigos, como fez 
Jesus, na Ceia derradeira.  
Orientação ritual 
A procissão das oferendas poderá ser realizada por pessoas que atuam em diferentes serviços na comunidade, como a 
faxineira que limpa a igreja, aqueles que ocupam funções administrativas e pastorais, etc...   

Procissão das ofertas: quem livremente se dispõe a servir o outro vive concretamente a fraternidade pelo 
serviço, celebrada em cada Eucaristia. Este é bem-vindo e bem-vinda na procissão das oferendas.  
Orate fratres:  
Orai, irmãos e irmãs, para que nossa disposição em servir fraternalmente torne nossas oferendas aceitas por Deus Pai 
todo-poderoso. T – Receba o Senhor por tuas mãos 
Oração sobre as oferendas: Oração sobre as oferendas 
Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este 
sacrifício em memória de vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. PCNS. T – Amém!  
Oração eucarística: Modelo de monição para a Oração Eucarística 
Contemplemos o serviço amoroso de Jesus, continuamente presente na Santa Eucaristia.  
Preparação para a comunhão 
Motivação ritual  

A comunhão é um modo de se comprometer com o serviço realizado por Jesus, não só como quem é servido no 
alimento Eucarístico, mas dispondo-se também a servir como Jesus.  

Pai nosso: Convite para o Pai nosso 
Com a disposição de livremente assumir e viver o serviço fraterno, rezemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso... 

Abraço da paz: Proposta de saudação da paz 



    
 
 
Para manifestar nossa vontade de nos colocar a serviço da paz e da cultura do encontro, saudemo-nos com um gesto 
fraterno.  
Convite para a comunhão: Proposta de convite para a comunhão 
Este é o Corpo que será entregue por vós; este é o cálice da nova aliança no meu Sangue. Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo.  
Antífona de comunhão:  
Este é o Corpo que será entregue por vós, este é o cálice da nova aliança no meu Sangue, diz o Senhor. Todas as 
vezes que os receberdes fazei-o em minha memória.  
Oração depois da comunhão:  
Ó Deus todo-poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do 
seu Reino. PCNS. T – Amém!  
Ritos finais 
Motivação ritual  

O contexto proposto valoriza a luz do serviço livre e fraterno a partir do gesto do lava-pés feito por Jesus. Uma proposta 
que indica o envio celebrativo em vista do serviço fraterno.  

Compromisso concreto: repropor e confirmar que a participação na Eucaristia envia ao serviço fraterno. Recordar aos 
celebrantes que o lava-pés é mais que um simples rito ou lembrança do gesto de Jesus, na Última Ceia; é acima de tudo 
proposta para se comprometer fraternalmente com o outro pelo serviço fraterno e pela promoção da cultura do encontro, 
como tanto pede Papa Francisco em nossos dias.  
Ritos finais 
Transladação do Santíssimo: O rito da transladação é feito com uma procissão dentro da igreja. É um rito simples e 
respeitoso. A assembléia participa pelo olhar e cantando. O presidente conduz o Santíssimo, como prescrito no Missal, 
acompanhado pela canção "Vamos todos louvar juntos" (Pange lingua - em latim). A procissão é concluída cantando "Tão sublime 
sacramento", quando o padre (ou diácono) coloca sobre altar o Santíssimo. Lembramos que esta canção faz parte do rito, 
enquanto tal e, por este motivo, não deveria ser substituída, apesar de haver a possibilidade de se cantar outra canção 
Eucarística.  

 
Proposta para o Altar da reposição do Santíssimo Sacramento 

Mesmo não fazendo parte da celebração em si, mas como continuidade da mesma, se a comunidade optar por adoração após a meia 
noite, esta será sóbria e silenciosa na maior parte do tempo (Cf. Missal Romano, p. 253, n. 21).  
As equipes encarregadas de preparar a adoração lembrem-se sempre que não se trata de uma vigília Eucarística. Por isso, a 
prioridade é valorizar o silêncio nesta adoração, principalmente depois da meia-noite.  
Desnudação do altar: o último gesto da celebração acontece após a transladação do Santíssimo. É o gesto da desnudação do altar, que 
consiste em tirar as toalhas do altar, os enfeites e, se possível, as cruzes da igreja. Onde não for possível tirar as cruzes, pode-se colocar um 
véu (velar) naquelas cruzes que não podem ser retiradas (Cf. Missal Romano, p. 253, n. 19). Se as cruzes já estiverem veladas desde o 
último Domingo da Quaresma, como sugerimos naquela proposta celebrativa, as mesmas continuarão cobertas.  

LITURGIA DA PALAVRA (leituras) 
Atenção 
No quadro abaixo estamos propondo uma monição geral da Liturgia da Palavra, que poderá ser feita pelo sacerdote ou 
pelo comentarista. Esta monição elimina as motivações de cada uma das leituras.  

 
As duas leituras narram a Páscoa dos judeus e a Páscoa de Jesus Cristo e o salmista interpreta os ritos de 

ambas as Páscoas como sacrifício de louvor. Sacrifício como oferenda da vida na Páscoa da Cruz, celebrado 

em cada Eucaristia e proposto como serviço fraterno no gesto do lava-pés.  

 
Primeira Leitura – Êxodo 12,1-8.11-14 
 
Leitura do Livro do Êxodo, 

 
Naqueles dias, 
O Senhor disse a Moisés e a Aarão no Egito: 



    
 
 

“Este mês será para vós o começo dos meses; 
será o primeiro mês do ano. 
Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel,  
dizendo: 
‘No décimo dia deste mês,  
cada um tome um cordeiro por família,  
um cordeiro para cada casa. 
Se a família não for bastante numerosa  
para comer um cordeiro,  
convidará também o vizinho mais próximo,  
de acordo com o número de pessoas.  
Deveis calcular o número de comensais,  
conforme o tamanho do cordeiro. 
O cordeiro será sem defeito,  
macho, de um ano. 
Podereis escolher tanto um cordeiro, como um 
cabrito: 
e devereis guardá-lo preso  
até ao dia catorze deste mês. 
Então toda a comunidade de Israel reunida  
o imolará ao cair da tarde. 
Tomareis um pouco do seu sangue 
e untareis os marcos e a travessa da porta, 
nas casas em que o comerem. 
Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao 
fogo, 
com pães ázimos e ervas amargas. 
Assim devereis comê-lo: com os rins cingidos,  
sandálias nos pés e cajado na mão. 
E comereis às pressas, pois é a Páscoa,  
isto é, a ‘Passagem’ do Senhor! 
E naquela noite passarei pela terra do Egito 
e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, 
desde os homens até os animais; 
e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, 
eu, o Senhor. 
O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. 
Ao ver o sangue, passarei adiante, 
e não vos atingirá a praga exterminadora, 
quando eu ferir a terra do Egito. 
Este dia será para vós uma festa memorável 
em honra do Senhor, 
que haveis de celebrar por todas as gerações, 
como instituição perpétua”. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
 
Salmo responsorial  - Sl 115 
O cálice por nós abençoado 
é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. 
 

Que poderei retribuir ao Senhor Deus 
por tudo aquilo que ele fez em meu favor? 
Elevo o cálice da minha salvação,  
invocando o nome santo do Senhor. 
 
O cálice por nós abençoado 
é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. 
 
É sentida por demais pelo Senhor  
a morte de seus santos, seus amigos. 
Eis que sou o vosso servo, ó Senhor,  
mas me quebrastes os grilhões da escravidão! 
 
O cálice por nós abençoado 
é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. 
 
Por isso oferto um sacrifício de louvor,   
invocando o nome santo do Senhor. 
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor  
na presença de seu povo reunido. 
 
O cálice por nós abençoado 
é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. 
 
 
 
 
Segunda leitura - 1Cor 11,23-26 
 
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos: 
Que eu recebi do Senhor, 
foi isso que eu vos transmiti: 
Na noite em que foi entregue, 
o Senhor Jesus tomou o pão 
e, depois de dar graças, partiu-o e disse: 
“Isto é o meu corpo que é dado por vos. 
Fazei isto em minha memória 
Do mesmo modo, depois da ceia,  
tomou também o cálice e disse: 
“Este cálice é a nova aliança, em meu sangue.  
Todas as vezes que dele beberdes,  
fazei isto em minha memória 
Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão  
e beberdes deste cálice,  
estareis proclamando a morte do Senhor,  
até que ele venha. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
 



    
 
 

Aclamação ao Evangelho  - Jo 13,34 
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 
 
Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo 
João. 
 
Era antes 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. 
Estavam tomando a ceia. 
O diabo já tinha posto 
no coração de Judas,  
filho de Simão Iscariotes, 
o propósito de entregar Jesus. 
Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em 
suas mãos  
e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, 
levantou-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. 
Chegou a vez de Simão Pedro. 
Pedro disse: 
“Senhor, tu me lavas os pés?” 
Respondeu Jesus: 
“Agora, não entendes o que estou fazendo; 

mais tarde compreenderás”. 
Disse-lhe Pedro: 
“Tu nunca me lavarás os pés!” 
Mas Jesus respondeu: 
“Se eu não te lavar, não terás parte comigo”. 
Simão Pedro disse: 
“Senhor, então lava não somente os meus pés, 
mas também as mãos e a cabeça”. 
Jesus respondeu: 
“Quem já se banhou 
não precisa lavar senão os pés, porque já está todo 
limpo. 
Também vós estais limpos, mas não todos”. 
Jesus sabia quem o ia entregar; 
por isso disse: 
“Nem todos estais limpos”. 
Depois 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? 
Vós me chamais Mestre e Senhor, 
e dizeis bem, pois eu o sou. 
Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, 
vos lavei os pés, 
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 
Dei-vos o exemplo, 
para que façais a mesma coisa que eu fiz”. 
 
Palavra da Salvação 
Glória a vós, Senhor. 
 
 
 
 

 
 



    
 
 

5555a a a a FEIRA SANTA FEIRA SANTA FEIRA SANTA FEIRA SANTA ----    CEIA DO SENHORCEIA DO SENHORCEIA DO SENHORCEIA DO SENHOR        29 de março de 201829 de março de 201829 de março de 201829 de março de 2018    
REFLEXÃO CELEBRATIVA (proposta de homilia) 
 
1 – Duas Páscoas    
A Palavra que acabamos de ouvir estabelece um paralelo entre a ritualidade de duas Páscoas: aquela do povo 
judeu, narrada na 1ª leitura, e a Páscoa de Jesus, narrada na 2ª leitura. Entre as duas, o salmo responsorial como 
que explica que ambas as Páscoas são motivo de ação de graças, de louvor e de benditos ao Senhor nosso Deus. 
Diz ainda o salmista que o motivo da ação de graças encontra-se na consequência de ambas as Páscoas: a 
libertação. Ação de graças porque o povo fez a Páscoa, fez a passagem da escravidão do Egito para a liberdade 
da terra prometida. Ação de graças porque na Páscoa de Jesus, na sua passagem pela morte, ele destruiu a morte 
e oferece a vida plena, que somente Deus pode oferecer a cada homem e mulher. Por isso, a primeira palavra da 
nossa reflexão é agradecimento, é ação de graças pela libertação que a Páscoa de Jesus oferece a toda a 
humanidade, concedendo-nos a vida plena.  
 
2 – O serviço do lava-pés  
Antes de Jesus realizar a sua Páscoa, a sua passagem pela morte, o Evangelho chama nossa atenção para a 
inserção do gesto do lava-pés dentro da instituição da Eucaristia. O evangelista João não explica o serviço 
Eucarístico com uma teologia elaborada em termos teológicos, que seria compreendida somente por alguns 
estudiosos. Nem mesmo explica a Eucaristia com citações Bíblicas, mas descreve-a relatando o gesto do lava-
pés. Por isso, o lava-pés não é um teatrinho feito por Jesus e repetido por nós, nesta Missa de Quinta-feira 
Santa. O lava-pés é a explicação do que é a Eucaristia. É a explicação de que a Eucaristia é a expressão da 
entrega da vida de Jesus Cristo por amor a toda a humanidade. Entrega da vida feita por amor, realizada como 
serviço fraterno. Em cada Eucaristia, Jesus não repete mais o gesto do lava-pés, mas continua a realidade da 
entrega de sua vida pela nossa Salvação.  
 
3 – Pedro resiste  
Quando aproxima-se de Pedro, ele resiste e não permite que Jesus lave seus pés. Pedro não aceita e resiste que 
Jesus se rebaixe diante dele como um escravo. De fato, o lava-pés era um serviço feito pelos escravos e não por 
alguém como Jesus, o Senhor. Jesus não concorda. Ele precisa lavar os pés de Pedro para que ele participe de 
sua vida. Pedro precisa ter sua vida lavada pelo serviço de Jesus para participar com ele da sua Ressurreição. 
Na pessoa de Pedro encontra-se cada um de nós. Somos lavados por Jesus e nos tornamos participantes da 
missão de Jesus colocando-se a serviço uns dos outros na fraternidade. É deste modo que vivemos 
concretamente o Mandamento Novo de nos amar uns aos outros, como Jesus nos amou. A Eucaristia é a fonte 
do amor que se manifesta pelo serviço fraterno. Por isso, celebrar a Eucaristia é participar da vida de Jesus pelo 
serviço fraterno, sinal concreto do Mandamento de Jesus. Quem celebra a Eucaristia participa da vida de Jesus, 
como ele dizia a Pedro, e vive como Jesus, que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Amém.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

Primeira Leitura – Êxodo 12,1-8.11-14 
Leitura do Livro do Êxodo, 
 
Naqueles dias, 
O Senhor disse a Moisés e a Aarão no Egito: 
“Este mês será para vós o começo dos meses; 
será o primeiro mês do ano. 
Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel,  
dizendo: 
‘No décimo dia deste mês,  
cada um tome um cordeiro por família,  
um cordeiro para cada casa. 
Se a família não for bastante numerosa  
para comer um cordeiro,  
convidará também o vizinho mais próximo,  
de acordo com o número de pessoas.  
Deveis calcular o número de comensais,  
conforme o tamanho do cordeiro. 
O cordeiro será sem defeito,  
macho, de um ano. 
Podereis escolher tanto um cordeiro, como um cabrito: 
e devereis guardá-lo preso  
até ao dia catorze deste mês. 
Então toda a comunidade de Israel reunida  
o imolará ao cair da tarde. 
Tomareis um pouco do seu sangue 
e untareis os marcos e a travessa da porta, 
nas casas em que o comerem. 
Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, 
com pães ázimos e ervas amargas. 
Assim devereis comê-lo: com os rins cingidos,  
sandálias nos pés e cajado na mão. 
E comereis às pressas, pois é a Páscoa,  
isto é, a ‘Passagem’ do Senhor! 
E naquela noite passarei pela terra do Egito 
e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, 
desde os homens até os animais; 
e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, 
eu, o Senhor. 
O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. 
Ao ver o sangue, passarei adiante, 
e não vos atingirá a praga exterminadora, 
quando eu ferir a terra do Egito. 
Este dia será para vós uma festa memorável 
em honra do Senhor, 
que haveis de celebrar por todas as gerações, 
como instituição perpétua”. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
 
 



    
 
 

 
Segunda leitura - 1Cor 11,23-26 
 
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos: 
Que eu recebi do Senhor, 
foi isso que eu vos transmiti: 
Na noite em que foi entregue, 
o Senhor Jesus tomou o pão 
e, depois de dar graças, partiu-o e disse: 
“Isto é o meu corpo que é dado por vos. 
Fazei isto em minha memória 
Do mesmo modo, depois da ceia,  
tomou também o cálice e disse: 
“Este cálice é a nova aliança, em meu sangue.  
Todas as vezes que dele beberdes,  
fazei isto em minha memória 
Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão  
e beberdes deste cálice,  
estareis proclamando a morte do Senhor,  
até que ele venha. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
 


