Preparar o espaço celebrativo conforme o sentido de festa desta liturgia, usando flores, talhas d’água, bagos de trigo, cachos de uva, dois
candelabros de sete velas. No início da celebração – o altar sem toalha, sem velas e com pouca iluminação. Próximo à cruz, preparar o
local do Lava-Pés. Convidar doze homens de várias idades que participam na comunidade para o Lava-Pés, escolhidos com antecedência.
Ver pessoas que ainda nunca foram convidadas para este momento. Logo após a procissão de entrada tiram os sapatos, dobram a
perna da calça e aguardam o momento. Dando o horário da celebração, sem nenhum comentário, se inicia o canto de ambientação.

01. AMBIENTAÇÃO (L e M - Pe. Ney Brasil Pereira)
QUANTO A NÓS DEVEMOS GLORIAR-NOS NA CRUZ DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, QUE É
NOSSA SALVAÇÃO, NOSSA VIDA, NOSSA ESPERANÇA DE RESSURREIÇÃO E PELO QUAL FOMOS
SALVOS E LIBERTOS.
1. Esta é a noite da Ceia Pascal, e Ceia em que o nosso Cordeiro se imolou.
2. Esta é a noite da Ceia do Amor, a Ceia em que Jesus por nós se entregou.
3. Esta é a Ceia da Nova Aliança, a Aliança confirmada no sangue do Senhor.
Arrumação do Altar: Enquanto se canta, dois membros do Apostolado da Oração arrumam a toalha do Altar, da equipe de Acolhida
levam as flores, da Pastoral da Saúde entram com as velas do lado do Altar e jovens acedem os candelabros e as velas das cruzes da
dedicação. Todos entram da porta principal da Igreja, com vestes litúrgicas. Ao final, são acendidas todas as luzes do templo. Jovens
fazem a incensação do presbitério.
(L - Maria Luiza Ricciardi / M - José Edson Freitas)

1. Mesa pronta, toalha limpa, flores, luzes e canções. Nos olhares um sorriso, muita paz nos
corações. É a ceia partilhada nesta casa de irmãos, Páscoa sempre renovada, recriando a
comunhão.
ÉS, SENHOR, O DEUS DA VIDA, ÉS A FESTA, ÉS A DANÇA. NO BANQUETE DE TUA CASA SOMOS
POVO DA ALIANÇA. (BIS)
2. Somos povo em travessia, no deserto a caminhar, revestidos de esperança contra o mal vamos
lutar. Na montanha contemplamos na sua glória e esplendor, Jesus Cristo - nosso Guia companheiro sofredor.
3. Procurando uma fonte, já cansado de andar, assentado junto ao poço, aqui vimos Te encontrar.
Água viva, te pedimos, faz brotar no coração. Renascidos e libertos, partiremos em missão.
4. Tua casa é abrigo deste povo sofredor. Ao partir o pão, se abrem nossos olhos, ó Senhor!
Apressemos, pois, o dia em que os pobres acharão alimento e moradia, a saúde, a educação.
Animador - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos. Nesta celebração a
Igreja dá início ao Sagrado Tríduo Pascal. Nela se faz a memória de fatos centrais da história da
salvação, que se resumem em uma palavra: Páscoa. Celebremos com fervor a Ceia da nova e
eterna Aliança realizada em Cristo, que se entregou inteiramente para nossa salvação. Eucaristia
é a presença viva e real de Cristo, que nos amou e nos libertou. Somos chamados para fazer
memória desse dom e também a oferecer nossa vida por amor. Como família que reza unida ao
redor das mesas da Palavra e da Eucaristia, cantemos.
Procissão de entrada: turíbulo e naveta, cruz ladeada por seis velas, Evangeliário, os participantes do Lava-Pés, leitores, ministros,
coroinhas e o Padre.

02. CANTO INICIAL (L - D. Carlos Alberto Navarro / M - Ir. Míria T. Rolling)
VENHAM, VENHAM TODOS, PARA A CEIA DO SENHOR! CASA ILUMINADA, MESA PREPARADA,
COM PAZ E AMOR. PORTA SEMPRE ABERTA, PAI AMIGO, AGUARDANDO, ACOLHEDOR. VEM DO

ALTO, POR MARIA, ESTE PÃO QUE VAI NOS DAR. PÃO DOS ANJOS - QUEM DIRIA! - NOS FARÁ
RESSUSCITAR!
1. Canta a Igreja: o sacrifício que, na Cruz, foi seu início! E, antes, Jesus quis entregar Corpo e
Sangue em alimento, precioso testamento! Como não nos alegrar?!
2. Para a fonte "Eucaristia" vai sedenta a romaria. Volta em missão de transformar cada um e
todo o povo, construindo um mundo novo. Como não nos alegrar?!
3. A assembleia manifesta: a Eucaristia é festa! Somos irmãos a celebrar. Povo santo e penitente,
que se encontra sorridente. Como não nos alegrar?!
4. "Fazei isto!" - foi a ordem. Morte e Vida nos recordem: prova de amor é partilhar! Há maior
felicidade no serviço e na humildade. Como não nos alegrar?!
5. Pão é Carne verdadeira, Vinho é Sangue da Videira! Possa tal fé se aprofundar! Se o mistério é
incompreensível, nossa fé diz que é possível. Como não nos alegrar?!
6. Cristo vive, se oferece, intercede, escuta a prece, em toda a terra quer morar. Por amor é
prisioneiro, nos aguarda o dia inteiro. Como não nos alegrar?!
7. Pode haver amor no mundo tão real e tão profundo como se viu Jesus provar? Ele ensina e nos
convida: ofertemos nossa vida! Como não nos alegrar?!
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - (cantando) Em nome do Pai...
Padre - A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
Bendito seja Deus...
04. DEUS NOS PERDOA
Padre - O Senhor Jesus, que nos convida a mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à
conversão. Reconheçamo-nos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do
Pai(Silêncio). Arrependidos, peçamos perdão, cantando.
(D.R)

KYRIE ELEISON
1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos. Tende piedade de nós!
KYRIE ELEISON.
2. Cristo, que viestes chamar os pecadores. Tende piedade de nós!
CHRISTE ELEISON.
3. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai Tende piedade de nós!
KYRIE ELEISON.
Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.
05. HINO DO GLÓRIA
Durante o hino do glória usam-se sinetas e tocam-se os sinos, depois, desligam-se os sinos e guardam-se as sinetas. Após o Glória, usar
apenas as matracas, bem como se reduzem os instrumentos musicais para apenas o teclado ou um só violão.
(L e M –Adenor João Terra)

GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS E NA TERRA PAZ AOS HOMENS. (BIS)
1. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
2. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
3. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
4. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só
vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.
06. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano, p. 247)

07. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA
(Ofício Divino das Comunidades)

1. Shemá Israel, Adonai eloheny. Adonai eha! (bis)
2. Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor! (bis)
08. LEITURA DO LIVRO DO EXÔDO (12,1-8.11.14)
08. SALMO RESPONSORIAL (115)(CD Tríduo Pascal - I)
O CÁLICE POR NÓS ABENÇOADO É A NOSSA COMUNHÃO COM O SANGUE DO SENHOR. (BIS)
1. 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.
2. 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!
3. 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.
09. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (11,23-26)
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO (Pe. Ney Brasil)
EU VOS DOU UM NOVO MANDAMENTO: “QUE VOS AMEI UNS AOS OUTROS ASSIM COMO EU
VOS AMEI”, DIZ O SENHOR.
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO (13,1-15)
12. HOMILIA
Após a homilia, a equipe de canto entoa suavemente o canto abaixo, repetindo-o várias vezes, enquanto o padre se prepara para o LavaPés. (Retira a casula e coloca o “avental”).
(Taizé)

ONDE REINA O AMOR, FRATERNO AMOR. ONDE REINA O AMOR, DEUS AÍ ESTÁ. (4X)
13. LAVA-PÉS
O cerimoniário conduz de forma organizada, de modo que a assembleia possa visualizar.
(L e M - Waldeci Farias)

1. Jesus, erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou... Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos
deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: “Ó Mestre, não, por quem és!” “Não terás parte comigo, se
eu não lavar os teus pés!”
2. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás! O que ora faço não sabes; mas depois
compreenderá. Se eu, vosso Mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros!
Eis a lição que vos dei.
3. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus: se vos amais uns aos outros - disse Jesus
para os seus. Dou-vos novo mandamento. Deixo, ao partir, nova Lei: que vos ameis uns aos
outros assim como eu vos amei!
4. Vou para o Pai mas volto logo, comigo vos levarei. Mestre, qual é o caminho para chegar aonde
ireis? Sou o Caminho, a Verdade, a Vida plena vos dei: permanecendo em mim sempre, amando
como eu amei.
Preparar: água, sabonete e toalha para lavar as mãos após a cerimônia.

14. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Irmãos e irmãs, ofereçamos as nossas orações pela Igreja inteira, pedindo que nestes
dias todos os fiéis experimentem a salvação que celebramos na liturgia do Tríduo Pascal,
cantando após pedido: Ó SENHOR, ESCUTAI NOSSA PRECE!

- Senhor, guiai a toda a Santa Igreja, para que, celebrando os vossos Sagrados Mistérios, continue
levando a todos os povos a boa notícia de vosso reino. Nós vos pedimos.
- Senhor, fazei que ao celebramos a Ceia do Senhor, entremos em comunhão mais profunda com
Jesus e com todos que se alimentam de seu Corpo e Sangue. Nós vos pedimos.
- Senhor, convertei-nos, para que, ao contemplarmos a memória da agonia do Senhor no Horto
das Oliveiras, cresçamos em compaixão para com aqueles que passam por graves aflições. Nós
vos pedimos.
- Senhor, ajudai-nos, para que, ao contemplarmos Jesus Crucificado, experimentemos o
arrependimento para os nossos pecados e alcancemos o divino perdão. Nós vos pedimos.
Padre - Ó Pai de bondade, tornai-nos dignos de participar do banquete eterno do vosso Reino e
acolhei convosco os nossos pedidos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Unidos pela fraternidade nesta noite santa, vamos com muito carinho e cuidado
preparar a mesa onde o Senhor continua nos servindo e amando. Com o pão e o vinho
apresentemos ao altar do Senhor, em um gesto de doação e humildade, a nossa disposição de
abrirmos as nossas mãos e o nosso coração para ajudar os irmãos mais necessitados.
Enquanto se canta, o padre prepara a mesa do altar, abrindo sobre ele o corporal. Faz-se a procissão do pão e do vinho, com os ministros
da eucaristia levando as ambulas com as partículas que serão consagradas e, por último, um casal com uma bandeja ornamentada com
bagos de trigo e cachos de uva, com a âmbula contendo partículas e uma galheta com o vinho a ser consagrado. (preparar o conjunto de
cálice e âmbula - Bento XVI)

16. CANTOS DAS OFERENDAS

(L - Pe. Cornélio Neto / M - Pe. J. Ximenes Coutinho)

1. Senhor, vos ofertamos, em súplice oração, o cálice com vinho, e na patena o pão.
2. O pão vai converter-se na carne de Jesus. E o vinho será o sangue, que derramou na cruz.
3. Senhor, vos damos tudo; nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso.
4. Amigos e parentes os vivos e os defuntos em torno à vossa mesa, estamos sempre juntos.
5. A voz do sacerdote que é nossa voz nos dá a hóstia viva que somos todos nós.
(L e M - Silvino A. Turco)

1. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui
depositamos.
É TEU TAMBÉM NOSSO CORAÇÃO. ACEITA, SENHOR, A NOSSA OFERTA, QUE SERÁ DEPOIS, NA
CERTA, O TEU PRÓPRIO SER. (bis)
2. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o
progresso que fizemos.
3. Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visitastes. Embora tivéssemos pecado, foi bem
mais o que pagaste.
17. COMUNICADOS
De forma breve, dar as orientações de como vai proceder o término da celebração, e a programação da Sexta-feira Santa.

Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e
de toda Santa igreja.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano –p. 250)
Padre - Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia pois todas as vezes
que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
19. PREFÁCIO (Missal Romano, p. 439)

Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele,
verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o Sacrifício da
nova Aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o
alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós derramando, é a bebida que nos purifica. Por
essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas,
proclamamos, jubilosos, vossa glória, cantando a uma só voz:
(Pe. Ney Brasil)

SANTO, SANTO SANTO É O SENHOR! SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR, NOSSO DEUS.
1. Senhor Deus do universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, hosana nas alturas.
2. Bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas.
20. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I – CÂNON ROMANO (Missal Romano, p. 469)
Padre - Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis † estas oferendas apresentadas ao vosso altar.
Todos - Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
Padre - Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso
servo o Papa Francisco, por nosso Bispo Dom Joaquim Wladimir, e por todos os que guardam a
fé que receberam dos apóstolos.
Todos - Conservai a vossa Igreja sempre unida.
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos
quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este
sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o
perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
Atenção para o trecho que segue, ver Missal Romano – p. 250

Padre- Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo em que nosso Senhor Jesus
Cristo foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor
Jesus Cristo; e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires: Pedro e Paulo,
André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto,
Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião) e
todos os vossos Santos.
Todos - Em comunhão com toda Igreja aqui estamos!
Padre - Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família em
memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos, para que
celebrassem, o mistério do seu Corpo e do seu Sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da
condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos.
Padre - Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

Padre - Na noite em que ia ser entregue, para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele
tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
Retornar na página 473 do Missal Romano.

Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Padre - Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os
mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos
oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, o pão da vida
eterna e cálice da salvação.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Padre - Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e
os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao
participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de
todas as graças e bênçãos do céu.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o
sinal da fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Padre - E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por
nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e
Estêvão, Matias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda
e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
Todos - Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Padre - Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribui-los entre nós.
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - Amém.

20. PAI NOSSO
21. CORDEIRO (L e M - Ir. Míria T. Kolling)
1. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade
de nós. (bis).
2. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
Senhor, a vossa paz.
22. CANTOS DE COMUNHÃO
(Coral Palestrina)

1. Ele não disse: Isto é como se fosse... Ele não disse: Isto é apenas a lembrança... Ele não disse:
Isto é simbologia... Ele disse: “Isto é o meu corpo que é dado por vós!” Que é dado por vós! Que é
dado por nós!
2. Ele não disse: Isto é como se fosse... Ele não disse: Isto é apenas a lembrança... Ele não disse:
Isto é simbologia... Ele disse: “Isto é o meu sangue derramado por vós!” Derramado por vós!
Derramado por nós!
3. “Se dois ou mais reunirem em meu nome, no meio destes sempre me farei presente”.
Participando e renovando cada vida, promessa feita, templo vivo. Nessa gente que reparte o pão,
que reparte o pão; que se faz comunhão.
4. Cristo nos mostra a importância do alimento. Mostrou o quanto é sagrado o que se come.
Filosofia, economia ou ciência, de nada adianta quando o povo passa fome! Não só ao meu redor
ajudai-me a ver horizonte maior.
5. Eu acredito e até sinto Sua presença, que incomoda esse meu grande comodismo, mostra que
pouco ou nada de mim é doado, pouco de mim estou deixando ao meu redor! Ajudai-me a amar!
Ajudai-me a amar! Ajudai-me a amar!
(L e M - Pe. José Raimundo Galvão)

EIS O PÃO DA VIDA, EIS O PÃO DOS CÉUS QUE ALIMENTA O HOMEM, EM MARCHA PARA DEUS.
1. Um grande convite o Senhor nos fez e a Igreja o repete a toda vez. Feliz quem ouve e alegre
vem trazendo consigo o amor que tem.
2. Um dia por nós o Senhor se deu, do sangue da cruz o amor nasceu. E ainda hoje Ele dá vigor,
aos pobres, aos fracos, ao pecador.
3. Se o homem deseja viver feliz não deixe de ouvir o que a Igreja diz: procure sempre se
aproximar do Deus feito pão para nos salvar.
4. Há várias maneiras de o receber, efeitos diversos pode conter, não nos suceda comer em vão
aquilo que é fonte de salvação.
5. Quem come este pão sempre viverá, pois Deus nos convida a ressuscitar. Oh! Vinde todos,
comei também o pão que encerra o sumo bem.
(L e M - Pe. José Weber)

EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA, QUE TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE. (BIS)
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com
teu irmão. Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.
2. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que
comer. Onde está um irmão com fome, eu estou com fome nele.
3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo
sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.
23. PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano)
Concluindo a comunhão, todas as hóstias consagradas são levadas para o altar, onde padre fará a purificação. Guardar uns instantes de
silêncio e iniciar o hino pós-comunhão.

1. Povo meu, que te fiz eu? Dize: em que te contristei? Por que à morte me entregaste? Em que
foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, Com maná te alimentei. Preparei-te bela terra: Tu, a
cruz para o teu Rei!
DEUS SANTO, DEUS FORTE, DEUS IMORTAL, TENDE PIEDADE DE NÓS!
2. Bela vinha eu te plantara, Tu plantaste a lança em mim; Águas doces eu te dava, foste amargo
até o fim! Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei; tu, porém, me flagelaste, entregaste o
próprio Rei!
3. Eu te abri o mar Vermelho, tu me abriste o coração; A Pilatos me levaste, Eu te levei pela mão.
Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei; que mais podia eu ter feito? Em que foi
que eu te faltei?
24. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 252)
25. TRANSLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Terminada a oração, o sacerdote, de pé diante do altar, põe incenso no turíbulo e, ajoelhando-se, incensa três vezes o Santíssimo
Sacramento. Recebendo o véu-umeral, toma o cibório e o recobre com o véu. Organiza-se a procissão, precedida pelo cruciferário, com
tochas e incenso, ministros e coroinhas, o santíssimo sacramento, ao som de matracas, até o local da reposição. Inicia-se a procissão até
um altar previamente preparado para a Vigília. Enquanto isso, canta-se. Aos poucos as luzes da igreja vão sendo apagadas, ficam acesas
as da parede. Retiram-se todas as flores da Igreja.

(L - Pe. Josmar Braga / M - José Alves)

1. Deus de amor nós te adoramos neste Sacramento. Corpo e Sangue que fizeste nosso alimento.
És o Deus escondido vivo e vencedor, a teus pés depositamos todo nosso amor.
2. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz, com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus.
Sobre nossos altares, vítima sem par, teu divino sacrifício queres renovar.
3. No Calvário se escondia tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio
em ambos e peço como o bom ladrão, no teu reino, eternamente, tua salvação.
4. Creio em ti ressuscitado mais que São Tomé, mas aumenta em minha alma o poder da fé.
Guarda a minha esperança, cresce o meu amor. Creio em ti ressuscitado, meu Deus e Senhor.
5. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realiza, eu te suplico este meu desejo. Ver-te enfim, face
a face, meu Divino amigo, lá no céu eternamente ser feliz contigo.
(Missal Romano)

1. Vamos todos louvar juntos o mistério do amor, pois o preço deste mundo foi o sangue do
Redentor, recebido de Maria, que nos deu o Salvador.
2. Veio ao mundo por Maria, foi por nós que Ele nasceu. Ensinou sua doutrina, com o povo
conviveu. No final de sua vida, um presente Ele nos deu.
3. Observando a Lei mosaica, se reuniu com os irmãos. Era noite. Despedida. Numa ceia: refeição.
Deu-se aos doze em alimento, pelas suas próprias mãos.
4. A Palavra do Deus vivo transformou o vinho e o pão no seu sangue e no seu corpo pela nossa
salvação. O milagre nós não vemos, basta a fé no coração.
Quando a procissão chega ao local da reposição, o sacerdote deposita o cibório no tabernáculo. Colocando incenso no turíbulo, ajoelhase e incensa o Santíssimo Sacramento, enquanto se canta. Após o canto, fecha-se o tabernáculo.

5. Tão sublime Sacramento adoremos neste altar; pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu
lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar.
6. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade, eterno amor.
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém, Amém.
Após alguns momentos de adoração silenciosa, o sacerdote e os ministros fazem genuflexão e retornam para a Igreja. Em silêncio,
retiram-se as toalhas, apagam-se as velas, retiram-se as cruzes. Após o desnudamento, a assembleia se dispersa.

