
 

SEMANA SANTA 

 

Domingo de Ramos 

Sou batizado, por isso sou chamado…a ACLAMAR 
 

1. Manter o ‘deserto’, enfeitado com alguns verdes e com o livro da Bíblia colocado nele. 

2. Incluir esta prece na oração universal: Por todos nós que celebramos a Morte e Ressurreição do 

Senhor, para que ao contemplarmos a entrega de Cristo por amor da humanidade, sejamos 

testemunhas de uma nova cultura vocacional, oremos irmãos. 
3. Uma vez que liturgia da palavra é mais longa que o habitual, pode haver a tentação de fazer a 

liturgia eucarística a correr. Estar atento a esse risco e procurar favorecer os diálogos entre o 

presidente e a assembleia. 
4. Usar a bênção solene proposta mo Missal (página 556) 

 

Quinta Feira Santa 

Sou batizado, por isso sou chamado…a SERVIR 
 

1. Manter o ‘deserto’, enfeitado com alguns verdes e algumas flores. O livro da Bíblia também 

está no deserto. 

2. As leituras podem ser feitas como nos domingos da Quaresma: o leitor vai buscar o livro ao 

deserto e no final do evangelho é lá colocado novamente. No final da celebração o deserto é 

limpo de todos os ‘sinais de vida’.  

3. Incluir esta prece na oração universal: Por todos os lugares onde não se pode celebrar a 

Eucaristia por falta de sacerdotes, para que o Senhor nos conceda o dom de muitas e santas 

vocações, oremos irmãos. 

4. O rito do lava-pés pode ser valorizado pela diversidade dos que integram o grupo: uma família 

(pais, mãe e filhos e avós). O rito deve ser preparado previamente para que não seja mero 

teatro mas testemunho da atitude de servir. Deve ter a solenidade capaz de gerar rutura com o 

habitual, tal como aconteceu quando Jesus o realizou. 

5. Na liturgia eucarística dar relevo (não fazer a correr, tal é o hábito e o saber de cor as 

palavras…) à anamnese (cantada?) e à fração do pão (pode partir-se mais pão e de modo 

sonoro para que o gesto também fale). 

6. A comunhão sob as duas espécies é uma possibilidade, desde que assegurada o bom 

funcionamento do rito e a sua solenidade. 

7. Neste dia podem ser apresentadas as crianças que neste ano celebram a Primeira Comunhão, 

fazendo-as participar na procissão de entrada, por exemplo. 

 

Sexta Feira Santa 

Sou batizado, por isso sou chamado…a LEVAR A CRUZ 
 

1. Manter o ‘deserto’, completamente despido, sem o livro da Bíblia. 

2. O silêncio e o recolhimento são duas notas fundamentais desta celebração. 

3. Antes da procissão de entrada pode fazer-se uma pequena admonição apresentando 

sinteticamente as quatro partes da celebração e convidando ao silêncio. A procissão de entrada 

faz-se em silêncio. 



 

4. A Paixão segundo S. João pode ser lida na forma tradicional (vozes) ou por perícopes (um leitor 

para cada uma), deixando um silêncio entre cada uma ou um cântico. Sugere-se o que vem aqui 

http://chants.ilestvivant.com/A-109478-jesus-canon.aspx 

5. A oração universal pode ser trabalhada e atualizada nas preces que se apresentam. 

6. A adoração da cruz pode ser feita do lugar. Se houver procissão com adoração e a coleta para 

os lugares santos, cuidar para que não seja mais uma procissão com peditório. Cuidar da 

solenidade deste rito. Os jovens com experiência podem ajudar a dinamizar este momento. O 

silêncio é preferível, por vezes, à leitura ou canto dos impropérios. Alguns grupos corais estão 

tão preocupados com o canto que esquecem eles próprios a vivência dos ritos destes dias do 

Tríduo Pascal. 

7. Após a comunhão e a bênção prevista, evitar os avisos sobre Visita Pascal e afins. Após a bênção 

a saída deve ser mesmo em silêncio. 

 

 

Domingo de Páscoa 

Sou batizado, por isso sou chamado… a ACREDITAR 
 

1. Manter o ‘deserto’, como imagem da caminhada mas completamente enfeitado; já não um 

deserto mas um oásis. Muitas flores, água, velas, tudo símbolos batismais, símbolos de vida. 

Deve ser o oposto do despojamento de sexta-feira. 

2.  O livro da Bíblia também está no deserto e podem fazer-se as leituras como nos domingos 

anteriores: o leitor vai buscar o livro antes da primeira leitura e no final do evangelho volta ser 

lá colocado. Se se optar pelo Evangeliário, a procissão do mesmo a partir do deserto pode ser 

acompanha com velas, as mesmas que já estão lá colocadas. 

3. Se não houve vigília pascal o novo Círio pode entrar aceso durante a procissão de entrada. 

4. O rito penitencial pode ser com a Bênção e Aspersão da assembleia. 

5. A profissão de fé deve fazer-se com a fórmula batismal. 

6. Incluir esta prece na oração universal: Por todos nós que celebramos o Mistério Pascal de Jesus 

Cristo, para que o Senhor nos conceda a graça de viver sempre a vocação cristã à santidade, 

oremos irmãos. 

7. Sugere-se a Oração Eucarística III com o prefácio próprio do dia. 

8. Na oração do Pai Nosso, uma família ou duas pode abeirar-se do altar e rodeá-lo enquanto se 

reza. 

9. O gesto da paz ganha relevo neste dia. Explicar porque se faz e que paz se deseja, em nome de 

quem. Pode utilizar-se a frase: Cristo ressuscitou, aleluia, ele é a nossa paz! (enquanto se dão as 

mãos). 

10. Os textos eucológicos deste dia são de uma riqueza extraordinária. Pronunciar bem as orações 

ou cantá-las. 
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