
 

 

 
“Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, 

pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, 
mas volta-se contra eles a sua iniquidade” (Sl 26,12) 

 

 
 

RITOS INICIAIS 

 

SAUDAÇÃO 

 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

Celebrante: A vós irmãos, irmãos, paz e fé da parte 

de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 

R/. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de  

Cristo. 

 

ORAÇÃO DO DIA 

 

Celebrante: Oremos, irmãos e irmãs, para que 

sejamos renovados pela penitência na graça do 

batismo, que nossos pecados nos fizeram esquecer. 
 

Todos oram por alguns momentos em silêncio. 
 

Celebrante: Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos 

celebrar de tal modo os mistérios da paixão do 

Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 
LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Is 49,1-6) 

 

Leitura do Livro do Profeta Isaías – Nações 

marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção: 

o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o 

ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu 

nome; fez de minha palavra uma espada afiada, 

protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma 

flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: 

“Tu és o meu Servo, Israel, em quem serei 

glorificado”. E eu disse: “Trabalhei em vão, gastei 

minhas forças sem fruto, inutilmente; entretanto o 

Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará 

recompensa”. E agora diz-me o Senhor – ele que me 

preparou desde o nascimento para ser seu Servo – 

que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a 
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ele; aos olhos do Senhor esta é a minha glória. Disse 

ele: “Não basta seres meu Servo para restaurar as 

tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de 

Israel: eu te farei luz das nações, para que minha 

salvação chegue até aos confins da terra” – Palavra 

do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 70) 

 

R/. Minha boca anunciará vossa justiça. 

 

Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: que eu não 

seja envergonhado para sempre! Porque sois justo, 

defendei-me e libertai-me! Escutai a minha voz, 

vinde salvar-me! R/. 

 

Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem 

seguro que me salve! Porque sois a minha força e 

meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança! 

Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. R/. 

 

Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em 

vós confio desde a minha juventude! Sois meu apoio 

desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, 

o meu amparo. R/. 

 

Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e 

vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a 

minha juventude, e até hoje canto as vossas 

maravilhas. R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 

R/. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso 

Deus e Senhor! 

V/. Salve, ó Rei, obediente ao Pai, vós fostes levado 

para ser crucificado, como um manso 

cordeiro é conduzido à matança R/. 

 

EVANGELHO (Jo 13,21-33.36-38) 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo João. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

aquele tempo, estando à mesa com seus 

discípulos, Jesus ficou profundamente 

comovido e testemunhou: “Em verdade, 

em verdade vos digo, um de vós me 

entregará”. Desconcertados, os discípulos olhavam 

uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus 

estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, 

estava recostado ao lado de Jesus. 2Simão Pedro fez-

lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem 

Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-

se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: “Senhor, 

quem é?” Jesus respondeu: “É aquele a quem eu der 

o pedaço de pão passado no molho”. Então Jesus 

molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de 

Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás 

entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: “O que tens 

a fazer, executa-o depressa”. Nenhum dos presentes 

compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como 

Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus 

lhe queria dizer: ‘Compra o que precisamos para a 

festa’, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois 

de receber o pedaço de pão, Judas saiu 

imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, 

disse Jesus: “Agora foi glorificado o Filho do 

Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi 

glorificado nele, também Deus o glorificará em si 

mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco 

tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e 

agora vos digo, como eu disse também aos judeus: 

‘Para onde eu vou, vós não podeis ir’”. Simão Pedro 

perguntou: “Senhor, para onde vais?” Jesus 

respondeu-lhe: “Para onde eu vou, tu não me podes 

seguir agora, mas me seguirás mais tarde”. Pedro 

disse: “Senhor, por que não posso seguir-te agora? 

Eu darei a minha vida por ti!” Respondeu Jesus: 

“Darás a tua vida por mim? Em verdade, em 

verdade te digo: o galo não cantará antes que me 

tenhas negado três vezes” – Palavra da Salvação. 

N 



 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 
CELEBRAÇÃO PENITENCIAL 

 
EXAME DE CONSCIÊNCIA 

 

Faça-se um momento de silêncio, para que cada um possa 
examinar-se de maneira mais pessoal. 

Devem-se considerar especialmente neste exame os 
compromissos do batismo que se renovam na Vigília Pascal. 

 

PRECE LITÂNICA 
 

Celebrante: Irmãos e irmãs, lembrados da bondade 

de Deus, nosso Pai, confessemos os nossos pecados 

para alcançar a sua misericórdia. 

R/. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos 

e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos 

e palavras, atos e omissões: 
 

Todos batem no peito ao dizer: 
 

por minha culpa, minha tão grande culpa. 
 

Em seguida, continua-se: 

 

E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, 

irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso 

Senhor. 

 

Celebrante: Irmãos, com humildade e confiança 

dirijamos a Cristo nossas súplicas, pois crucificou no 

seu corpo os nossos pecados, a fim de que, mortos 

para o pecado, vivamos para a justiça e em suas 

chagas sejamos curados. Ajoelhemo-nos. 

 

R/. Tende piedade de nós. 

 

Senhor, médico do corpo e da alma, curai as feridas 

dos nossos corações, para que possamos receber 

constantemente vossa força santificadora. R/. 

 

Senhor, concedei que possamos nos despojar da  

velha criatura com seus atos, e nos revestir de vós 

que sois o homem novo. R/. 

 

Redentor nosso, concedei-nos participar melhor da 

vossa paixão pela penitência, para alcançar mais 

plenamente a glória da ressurreição. R/. 

 

Senhor, que vossa Mãe, refúgio dos pecadores, 

interceda por nós, para que, em vossa bondade, 

perdoeis os nossos pecados. R/. 

 

Senhor, que perdoastes os pecados da mulher 

arrependida, não retireis de nós a vossa 

misericórdia. R/. 

 

Senhor, que tomastes aos ombros a ovelha perdida, 

acolhei-nos compassivos. R/. 

 

Senhor, que prometestes o Paraíso ao ladrão 

crucificado convosco, levai-nos convosco para o 

vosso reino. R/. 

 

Senhor, que morrestes e ressuscitastes por nós, 

fazei-nos participantes da vossa morte e 

ressurreição. R/. 

 

ATO PENITENCIAL 

 

Celebrante: É chegado, irmãos e irmãs, o tempo da 

graça, o dia do perdão de Deus e da salvação do ser 

humano, no qual a morte foi vencida e teve início a 

vida eterna, quando na vinha do Senhor, enquanto 

se faz a plantação dos novos ramos, podam-se os 

antigos para que deem maus frutos. Eis que cada um 

de nós se reconhece pecador e, enquanto é levado à 

penitência pelo exemplo e a oração dos irmãos e 

irmãs, afirma publicamente: “Reconheço, Senhor, 

as minhas faltas e tenho sempre presente o meu 

pecado. Afastai os vossos olhos do meu pecado, 

apagai em mim toda a culpa. Devolvei-me a alegria 

da vossa salvação, confirmai-me no vosso espírito”. 

Que a misericórdia do Senhor venha em nosso 

auxílio, pois lhe dirigimos nossas súplicas, e lhe 



 

pedimos perdão de coração contrito, para que, 

entristecidos pelas nossas faltas, possamos de agora 

em diante agradar ao Senhor na região dos vivos, 

com Cristo ressuscitado, autor de nossa vida. 

 

ASPERSÃO 

 
Os presentes são aspergidos com água benta, 

enquanto todos cantam ou dizem: 
 

Aspergi-me, Senhor, e serei purificado; lavai-me, e 

serei mais branco do que a neve. 

 

ORAÇÃO 
 

Celebrante: Ó Deus, que criastes com amor o 

gênero humano e em vossa misericórdia o 

restaurastes, redimistes com o sangue de vosso Filho 

único o ser humano, por inveja de satanás despojado 

da eternidade feliz. Dai vida pelo Espirito Santo, aos 

que não desejais que pereçam; vós, que não os 

abandonais quando se extraviam, acolhei-os quando 

se arrependem. Deixai-vos mover, Senhor, pela 

humilde confissão dos vossos filhos e filhas. Curai 

suas feridas. Estendei vossa mão salvadora aos que 

jazem prostrados, para que a Igreja não seja mutilada 

em seu corpo, vosso rebanho não sofra nenhuma 

perda, o inimigo não se alegre com o dano causado 

à vossa família, e a morte eterna se apodere dos que, 

no Batismo de Salvação, renasceram para a vida. A 

vós, Senhor, as nossas súplicas, a vós as lágrimas do 

coração. Perdoai aqueles que se reconhecem 

culpados, para que, afastados do erro, e retomando 

o caminho da justiça, jamais sejam feridos pelo 

pecado, mas conservem para sempre o que 

receberam pela vossa graça e reconquistaram por 

vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

O pão e vinho, frutos do trabalho humano, são oferecidos 

a Deus, ofereça sua vida e, de acordo com sua possibilidade, 
donativos para a comunidade. 

 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que este 

sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 

para glória do seu nome, para nosso bem e de toda 

santa Igreja. 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 

 

Celebrante: Considerai, ó Deus, com bondade, as 

oferendas da vossa família. Se podemos agora 

participar dos vossos dons sagrados, fazei-nos chegar 

também à sua plenitude. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII 
Sobre reconciliação - II 

 

Celebrante: Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-

poderoso, e por causa de vossa ação no mundo vos 

louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da 

humanidade, dividida em contínua discórdia, 

sabemos por experiência que sempre levais as 

pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito 

Santo move os corações, de modo que os inimigos 

voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e 

os povos procurem reencontrar a paz. 

R/. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz! 

 

 

Celebrante: Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a 

busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere 

o ódio, e a vingança dê lugar à reconciliação. Por 

tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não 

podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos 

ao coro dos reconciliados cantamos (dizemos) a 

uma só voz: 

 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! O 

céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas 

alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor! 

Hosana nas alturas! 



 

Celebrante: Deus de amor e de poder, louvado sois 

em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso 

nome. Ela é a vossa palavra que liberta e salva toda 

a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos 

pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a 

vossa paz. 

R/. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz! 

 

Celebrante: Deus, nosso Pai, quando vos 

abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso 

Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a 

vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, 

celebramos a reconciliação que vosso Filho nos 

mereceu. Cumprindo o que nos mandou, vos 

pedimos: Santificai, ✠ por vosso Espírito, estas 

oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, 

durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a 

bênção de ação de graças e o entregou a seus 

discípulos, dizendo: 

 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 

CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 

Celebrante: Naquela mesma noite, tomou nas mãos 

o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, 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. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 

Jesus! 

 

Celebrante: Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso  

Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a 

sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que 

nos destes: o sacrifício da perfeita reconciliação. 

R/. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 

reconciliou! 

 

Celebrante:  Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos 

também com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o 

mesmo Espírito, de reconciliação e de paz. 

R/. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 

reconciliou! 

 

Celebrante:  Ele nos conserve em comunhão com o 

Papa Francisco e nosso Bispo Dimas, com todos os 

bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa 

Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e 

instrumento da vossa paz. 

R/. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 

reconciliou! 

 

Celebrante: Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à 

mesa do vosso Filho em união com a Virgem Maria, 

Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e com 

todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha 

a vossa paz, os homens e mulheres de todas as 

classes e nações, de todas as raças e línguas, para a 

ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso 

Senhor.  

R/. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 

reconciliou! 

 

Celebrante: 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. 

R/. Amém. 

 

RITO DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Obedientes à palavra do Salvador e 

formados por seu divino ensinamento, ousamos 

dizer: 

 



 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o 

vosso nome; venha a nós o vosso reino, seja feita a 

vossa vontade, assim na terra como no céu; o pão 

nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as 

nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem 

nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em 

tentação, mas livrai-nos do mal. 

 

Celebrante: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 

dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 

misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 

protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 

esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre! 

 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 

vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 

minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé 

que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 

desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com 

o Pai e o Espírito Santo. 

R/.  Amém. 

 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre 

convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 

 

CORDEIRO DE DEUS 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais 

o pecado do mundo, tende piedade de nós. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

dai-nos a paz. 
 

Olhe a Santíssima Eucaristia. 
 

Celebrante: Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: 

se alguém come deste Pão, viverá eternamente. Eis 

o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em 

minha morada, mas dizei uma palavra e serei 

salvo(a). 
 

Em sua igreja doméstica, 
faça sua comunhão espiritual. 

 
“Deus não quis poupar seu próprio Filho, 
 mas o entregou por todos nós” (Rm 8,32) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 
 

Celebrante: Nutridos pelos dons que nos salvam, 

imploramos, ó Deus, vossa misericórdia, para que o 

mesmo sacramento que nos alimenta na terra nos 

faça participar da vida eterna. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

R/. Amém. 

 

RITOS FINAIS 

 

ORAÇÃO SOBRE O POVO 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

Celebrante: Ó Deus, purificai os vossos fiéis, 

inspirando-lhes verdadeiro arrependimento, para 

que possam triunfar dos maus desejos e comprazer-

se sempre em vosso amor. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

R/. Amém. 

 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo.  

R/. Amém. 

 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


