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Liturgia familiar para a Quinta-feira Santa 

 

PREPARAR 

 

Preparar o sitio onde vai se viver a liturgia. 

Nesta Quinta-feira Santa podemos estar a volta da mesa para rezar. 

A mesa esta preparada para o almoço, mesa de festa, com uma toalha de mesa 

bonita, velas apagadas, flores com a Biblia, ou o Novo Testamento aberto em 

cima da mesa. 

 

Se encontrem -se cantores ou musicos em casa, eles podem pôr os talentos ao 

serviço da oraçao. 

Indicaçoes como se deve fazer estao  escritas em vermelho. 

O que se deve dizer para um ou para o otro ou juntos esta escrito em azul. 

 

LITURGIA FAMILIAR 

 

Se vocês estao varias pessoas em casa, você designa a pessoa que va guiar a 

oraçao, o pai ou a mae, o a pessoa com mais idade (chamada depois com a 

letra G) 

Em pê a volta da mesa : 

 

O mais novo da casa faz esta pergunta : 

 

Porquê esta bonita mesa, nao é o dia dos meus anos nem duma otra pessoa da 

casa, nao estamos domingo : porquê esta noite est diferente das otras noites ? 

 

G responde : 
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Tens razao, hoje no mundo inteiro, os cristaos lembram da noite quando Jesus 

reunio os seus amigos para a ultima vez. 

Esta noite, ele convido los a um jantar que eles nunca iam esquecer-se : uma 

refeiçao de festa. 

Podemos ascender as velas em cima da mesa porque lembra nos que durante a 

ceia pascal Jesus se deu inteiramente. 

Esta refeiçao, ele pediu a eles de o fazer mais fezes possivel, em memoria de 

Jesus. 

Mas esta refeiçao tem um gosto um pouco amargo, porque depois da ceia, 

Jesus sera preso, condenado, condenado a morte… 

Uma pessoa ascende a ou as velas em cima da mesa. 

G-Em uniao com o nosso Bispo e os Cristaos do nosso diocese de Evry. 

Esta noite de Quinta Feira Santa, fazemos o Sinal da Cruz: 

Em nome do PAI, FILHO E DO ESPIRITO SANTO. AMEN 

Podemos cantar 

G-Faz esta oraçao : 

Deus nosso Pai, esta noite em memoria do teu Filho Jesus, quando Ele partilho 

com os seus discipulos a ultima refeiçao confio-se a Igreja a Eucaristia. 

Nos nao podemos reunir com os nossos irmaos cristaos para celebrar a ceia do 

Nosso Senhor entao estamos a volta da mesa familiar para ouvir a tua 

mensagem. 

Abre os nossos coraçaoes a tua Palavra, abre os nossos olhos aos teus ultimos 

gestos antes de nos deixar. 

E par nossos que fizeste tudo isto, para que temos a vida e para servimos a vida 

a partir de agora, para os séculos dos séculos. Amen 

 

Sentados a volta da mesa. 

O mais novo : 
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Jesus diz aos seus discipulos : desejei tanto comer esta Pascoa convosco, qual 

era esta refeiçao que Jesus partilho esta noite com os seus discipulos ? Que 

estava a festejar ? 

 

G- Lembra-te, ouve a historia do livro do Exodo. 

Uma pessoa pode ler : Livro do Exodo (Ex 12, 1-8.11-14) 

1No Egito, o Senhor falou com Moisés e Aarão e disse-lhes: 2«Este mês será o 

vosso mês mais importante e o primeiro dos meses do ano. 3Digam a todo o 

povo de Israel o seguinte: No dia dez deste mês cada um de vós escolha um 

cordeiro por família, um por cada casa. 4Se a família for pequena para comer 

todo o cordeiro, então o chefe da família e o seu vizinho mais próximo comerão 

juntos, repartindo o cordeiro conforme o número de pessoas e a quantidade 

que cada um pode comer. 5O cordeiro não deverá ter defeitos, deve ser um 

macho de um ano; em vez de cordeiro, pode ser um cabrito. 6Deverão guardá-

lo até ao dia catorze deste mês e, nesse dia, todos os israelitas o matarão, ao 

entardecer. 7Com o sangue do animal marquem as duas ombreiras e a verga da 

porta da casa onde o estiverem a comer. 8Nessa noite comerão a carne assada 

ao lume, com pão sem fermento e com plantas amargas. 9Não comam nem um 

só pedaço da sua carne crua ou cozida em água; apenas assada ao lume, 

mesmo a cabeça, as patas e as miudezas. 10Não devem deixar ficar nada para o 

dia seguinte; o que dele sobrar para o dia seguinte deve ser queimado. 

11Quando comerem o cordeiro ou cabrito, deverão estar vestidos como se 

fossem viajar, ter os pés calçados e o cajado na mão e comer depressa, pois é a 

Páscoa do Senhor. 12Nessa noite, passarei por todo o Egito e farei morrer o 

primeiro filho de todas as famílias egípcias e a primeira cria de todos os seus 

animais e exercerei a minha justiça contra todos os deuses do Egito, porque eu 

sou o Senhor. 13O sangue há de servir-vos para assinalar as casas onde se 

encontram. Assim, quando eu vir o sangue, passarei adiante e nenhum de vós 

morrerá, quando eu ferir de morte os egípcios. 

14Esse dia deverá ser entre vós recordado e celebrado com grande festa em 

honra do Senhor. Ficam obrigados a celebrá-lo para sempre, bem como os 

vossos descendentes. 

G- 

Podes ver que o livro das Escrituras mostram como o Deus nao deixa o seu 

Povo que vive momentos muitos difficeis, ele assegura que tome conta deles. 
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Você ouvo : vao comer rapidamente : e a Pascoa do nosso Senhor. 

A Pascoa significa passagem, a passagem de Deus ao meio do seu Povo, e 

tambem a passagem do mar que delivre o Povo, e o Deus que esta proximo 

para proteger e para libertar o seu Povo. 

E por est razao que eles devem estar prontos, comer rapidamente para tomar o 

caminho da liberdade. 

O mais novo : 

Comprendo melhor a importancia desta refeiçao, nao e so a comida que 

comemos, mais é que Deus envolveu-se com o seu Povo e continua a fazer isto. 

E esta coisa que esta lembrando nesta refeiçao. 

G- 

Durante a ultima refeiçao com os seus discipulos em memoria do envolvimento 

de Deus que liberto o seu Povo da escravatura em Egipto, Jesus deu uma nova 

significacao a esta ceia : escute o que sao Paulo nos faz lembrar porque ele 

recebeu dos que estavam com ele esta noite : 

Uma pessoa pode ler : 

Leitura da primeira letra de Sao Paulo apostolo aos Corintios (1 CO 11,23-26) 

G- 

Podes ver que nao é so o Pao e o vinho que Deus da. Ele da o seu Amor, ele da 

todo a vida dele para que nos vivemos, para nos ensinar a viver em amor, em 

dando. 

Podemos cantar : A noite onde ele foi entregue : 

1- A noite onde elle foi entregue, o Senhor tomou o Pao, 

Em signo da sua morte ele partiu-o com a mao : 

« A minha vida, ninguem a leve, sou eu que a da 

Para redimir todos os meus irmaos humanos. » 

2- Depois de ter jantando uma ultima vez 

Entrego-se como vitima no lagar da Cruz : 

« O meu sangue, derramado por vos é o sangue da Aliança 
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Amigos, fazem isto em memoria de mim. » 

G- Lembram -se que a noite da Ceia, Jesus fiz um outro gesto quem pode 

contar? 

Uma das pessoas pode contar o lava-pes. 

 

Depois de um tempo de silencio podemos partilhar as intençoes de oraçao, 

estas a seguir e outras : 

 

 Senhor você ajoalho-se a frente do homem, servo da nossa humanidade. 

Esta noite, rezamos pelos profissionais de saude que estam oa lado dos 

nossos irmaos e das nossas irmaes doentes. Nos te rezamos pelos 

voluntarios que discretamente e constancia tecem o vinculo social, 

sustentem os Senhor e nos ajudem todos os dias a realizar gestos de 

partilha e de fraternidade. 

 

 Senhor da-nos o Pao da Vida, da Tua Vida. Os tempos de provaçao que 

vivemos recordam-nos que a vida e preciosa e fragil. Eles reforçam os 

laços de irmandade entre todos os homes que amas.Ensine-nos a viver 

com, ao serviço dos outros, ensine-nos a abrir os nossos coraçoes e as 

nossas comunidades. 

 

 Senhor na noite da Ceia tu rezastes pela nossa unidade. Pedimos-te, faz 

crescer a nossa unidade para que todos que tem o belo nome de Cristao 

possam um dia partilhar juntos a mesma refeiçao do Senhor. 

 

 Senhor nesta noite da Ceia, nos te rezamos pelos nossos irmaos mais velhos 

na Fé, o povo judeu que nestes dias, celebram a Pascoa em memoria da 

saida do Egito… 

 

 Senhor nesta noite da Ceia, nos te rezamos pelos ministros da tua Igreja : 

nosso Papa Francisco, nosso bispo Michel, os sacerdotes e os diaconos do 

nosso diocese que estejam sempre ao nosso lado e connosco servidores da 

vida que nos das. 
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Cada um podera depois prosseguir com intençoes pessoais, paras os enlutados, 

para os mortos, citando-os. 

G-Deus nos comunique o seu Espirito de unidade e de comunhao. Podemos 

falhar-lhe como Jesus nous ensinou : 

 

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. 

Não nos deixeis cair em tentação, 

Mas livrai-nos do mal. 

Ámen. 

 

Um de nos pode fazer esta oraçao : 

Livrai-nos de todos os males, senhor, e dai paz ao nosso tempo. Com a tua 

misericórdia nos liberta do pecado, conforta-nos diante das provações nesta 

vida onde nós esperamos a felicidade que você promete na vinda de Jesus 

Cristo nosso Salvador. 

 

G-Teríamos gostado de comungar nesta tarde da Última Ceia, podemos fazer 

esta oração : 

 

Senhor Jesus, acredito na tua verdadeira presença no pão e no vinho. Amo-te a 

ti, Senhor da minha vida. Desejo muito responder ao teu convite, comungar, 

receber-te no mais íntimo da minha vida. 

Não posso receber-te sacramentalmente. Vem, Senhor, habitar espiritualmente 

a minha vida. 
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Tenho fome do teu amor tenho fome da tua vida dada para alimentar toda a 

minha vida. Dia-a-dia aprendo de ti a dar a minha vida a amar. 

Sim, mantenho-me fiel ao teu comando e nunca estarei separado de ti. 

Amen 

Depois de um momento de silencio : 

Podemos repetir um canto 

O mais antigo(a) abençoa a refeição que você vai compartilhar junto : 

Nesta noite da ceia, seja bendito a Deus nosso Pai por todos os seus benefícios, 

seja bendito para Jesus o pão de vida que nos oferece, seja abençoado pela 

refeição que agora vamos compartilhar juntos, mantenha unidos uns aos 

outros na sua amizade e na alegria do Evangelho. Amen 

Fazemos o sinal da Cruz. 

Então você agora compartilhar a refeição. Bom apetite. 

 

 

 

 

 


