
(ATENÇÃO: para uma boa experiência na presença do 
Senhor é importante que se escolha com antecedência 
os respectívos leitores. Este folheto é uma boa sugestão 
para a vigília, além dele, deve-se priorizar momentos de 
silêncio e oração individual.

01. INTRODUÇÃO
Animador: Irmãos e irmãs, é chegado o momento 
de permanecer com o Senhor, cumprindo o pedido 
feito por Jesus aos discípulos de que vigiassem com 
Ele (Mc 14,34). Naquela noite santa, prestes a sofrer 
o flagelo da cruz, o Divino Mestre sente, em sua 
carne, a angústia própria daquele que, amando sem 
limites e amando até o fim (Jo 13,1), doa a própria 
vida para a salvação de todos. 

Leitor 1: Na recordação daquele momento de fide-
lidade extrema, Jesus é acompanhado por poucos 
discípulos, que aprendem do Senhor o valor da 
entrega definitiva e radical. Hoje são muitas as 
pessoas que, pela vocação, entregam-se radical e 
definitivamente. Estaremos unidos neste momento, 
em sintonia com o Projeto: Cada Comunidade uma 
Nova Vocação. Com todas as Dioceses do Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e muitas outras 
espalhadas pelo Brasil. 

Animador: Queremos vigiar e pedir incessantemen-
te ao Senhor da Messe que envie operários, pois 
a Messe é grande e os trabalhadores são poucos 
(Mt 9,37-38).  Iniciemos este momento de profunda 
oração, cantando:
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02. CANTO INICIAL
Ref.: Prova de amor maior não há, que doar a 

vida pelo irmão (2x)
1. Eis que eu vos dou o Meu novo mandamento: 

“Amai-vos uns aos  outros como  Eu vos tenho 
amado.” 

2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus 
preceitos: “Amai-vos  uns aos outros como  Eu 
vos tenho amado.” 

3. Permanecei no Meu amor e segui Meu manda-
mento: “Amai-vos uns  aos outros como  Eu vos 
tenho amado.” 

(Após o momento de silêncio e oração pessoal prossegue-
se com o canto de aclamação ao Evangelho.)

03. MOTIVAÇÃO
Animador: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.
“Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha 
chegado sua hora. A hora de passar deste mundo 
para o Pai. Ele, que tinha amado os seus que es-
tavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13,1). 
Tinha consciência de que suas horas estavam con-
tadas, por isso quis aproveitá-las para comunicar a 
seus discípulos e a todos nós sua preciosa herança 
espiritual.
TODOS: Ajudai-nos a seguir teus passos Jesus, 
sendo fiéis discípulos missionários! Fazei-nos 
fortes diante de nossas privações e promotores 
do teu Reino de justiça e paz.

Leitor 1: Realmente este hoje, esta hora procla-
mada por Jesus assegura-nos que Deus continua 
a “descer” para salvar esta nossa humanidade e 
fazer-nos participantes da sua missão. O Senhor 
continua ainda a chamar para viver com Ele e se-
gui-Lo numa particular relação de proximidade ao 
seu serviço direto. E, se fizer intuir que nos chama 
a consagrar-nos totalmente ao seu Reino, não de-
vemos ter medo. É belo – e uma graça grande – es-
tar inteiramente e para sempre consagrados a Deus 
e ao serviço dos irmãos! (Papa Francisco, Mensa-
gem para  55º DMOV).

Animador: A hora de Jesus é também estendida 
a cada um de nós, seus seguidores e seguidoras. 
Viver a proposta de Jesus Cristo é ter a coragem de 
seguir seus passos e amar até o fim. Vamos per-
manecer em silêncio e oração por alguns instantes.

04. ACLAMAÇÃO AO EVAGELHO

CANTO DE ACLAMAÇÃO
1. Eu vim para escutar...
Tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de Amor.
2. Eu gosto de escutar...
3. Eu quero entender melhor...
4. O mundo ainda vai viver...

05. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO
Leitor 1: Antes da festa da páscoa, Jesus sabia 
que tinha chagado a sua hora. A hora de passar 
deste mundo para o Pai. Ele, que tinham amado os 
seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 
Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, 
pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou 
água na bacia e começou a lavar os pés dos dis-
cípulos, enxugando-os com a toalha que tinha na 
cintura. Depois de lavar os pés dos discípulos, Je-
sus vestiu o manto, sentou-se de novo e perguntou: 
“Vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? 
Vocês dizem que eu sou o mestre e o Senhor. 
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E vocês tem razão: eu sou mesmo. Pois bem: eu, 
que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés; 
por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. 
Eu lhes dei o exemplo: vocês devem fazer a mes-
ma coisa que eu fiz”. PALAVRA DA SALVAÇÃO

06. MEDITAÇÃO

07. CANTO: 
1. O povo de Deus no deserto andava, mas 

à sua frente Alguém caminhava. O povo de 
Deus era rico de nada, só tinha a esperança e 
o pó da estrada.

Ref.: Também sou teu povo, Senhor, e estou 
nessa estrada. Somente a Tua graça me 
basta e mais nada. (bis)

2. O povo de Deus também vacilava, às vezes 
custava a crer no amor. O povo de Deus, cho-
rando, rezava, pedia perdão e recomeçava.

(Breve instante de meditação silenciosa)

Animador: Eucaristia é partilha do pão e da vida: 
“Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo 
pronunciado a benção, o partiu, distribuiu a eles e 
disse: ‘Tomai todos, isto é o meu corpo’. Em segui-
da, tomou o cálice, agradeceu e deu a eles. E eles 
beberam. E Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, 
o sangue da nova aliança” (Mc 14,22-24).

Leitor 1: As palavras e os gestos de Jesus na última 
ceia significam, além da sua presença sacramental 
no pão e no vinho, o sentido profundo de sua vida 
e morte: Jesus viveu e morreu como dom gratuito, 
como entrega de si mesmo aos outros.

Leitor 2: Com isso ele se opõe a uma sociedade 
em que as pessoas vivem para si mesmas e para 
seus próprios interesses. Os discípulos são convi-
dados a fazer a mesma coisa: partilhar o pão com 
os pobres e doar sua vida em favor dos outros.

Leitor 1: Quando percebemos, em nossa vida, o 
grande valor do serviço ao próximo e a necessidade 
de ir ao encontro dos mais necessitados, encontra-
mos o sentido da vocação cristã: ser discípulo mis-
sionário de Jesus, sendo para todos servidor!

Leitor 2: Comungar a Eucaristia é assumir a pro-
posta do Bom Pastor: comungar os seus ideias e as 
suas propostas. Seguir seus caminhos. Ter a graça 
de “fazer o que Ele nos disser” (cf. Jo 2, 5), avan-
çando sempre no rumo de águas mais profundas.

TODOS: Senhor Jesus: Que sejamos semelhan-
tes a vós! Concede-nos coragem de dizer sim 
ao teu seguimento e a vocação, avançando em 
atenção à tua Palavra. 

Leitor 1: Diante do Senhor, lembramos de toda a 
Igreja, missionária do Pai que, nas pegadas do Cris-
to Senhor e animada pelo Santo Espírito de Deus, 
vivencia a caridade através de obras e palavras.  

TODOS: O povo de Deus é, por graça divina, 
sacramento de salvação!

Leitor 2: Lembramos, Senhor, de tantos cristãos 
que sofrem perseguições. Homens e mulheres que 
vivendo a vocação cristã, entregam a própria vida. 
Ministros Ordenados (Bispos, Padres e Diáconos), 
Leigos e Leigas, Consagrados e Consagradas que, 
não obstante os desafios do momento presente, 
vivem a fidelidade e seguem o itinerário do Evan-
gelho.

Animador: Recordando que somos este povo, vo-
cacionados do Pai, cantemos:

Animador: Eucaristia é serviço generoso. “Jesus 
levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toa-
lha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e 
começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-
-os com a toalha”(Jo 13,4-5).

Leitor 1: Jesus tomou a iniciativa de prestar um ser-
viço aos seus discípulos: ficou de pé, tirou o man-
to, vestiu o avental (símbolo do serviço), pôs água 
numa bacia e começou a lavar os pés dos seus dis-
cípulos.

Leitor 2: Essa sequência de ações deixou os dis-
cípulos impressionados. Jesus, porém, se mostra 
coerente com o que havia ensinado e praticado: 
“O Filho do Homem veio não para ser servido, mas 
para servir” (Mt 20,28).

Todos: No seu reino, os maiores não são os que 
se impõem sobre os outros, os que oprimem, 
matam e resolvem tudo pelo poder do dinheiro. 
No seu reino, o maior é aquele que se faz servi-
dor de todos!

Leitor 1: Por isso, após ter lavado os pés dos discí-
pulos, Jesus recomenda-lhes: “Eu, que sou o mestre 
e Senhor, lavei os seus pés; por isso vocês devem 
lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo: 
vocês devem fazer a mesma coisa” (Jo 13,14-15).

Leitor 2: A continuidade do lava pés é um profun-
do e belo discurso: “Em verdade, em verdade, vos 
digo: o servo não é maior do que o seu senhor, nem 
o enviado maior do que quem o enviou. Se compre-
enderdes isso e o praticardes, sereis felizes.” (cf. Jo 
13, 16-17).

Leitor 1: A alegria do Evangelho, que nos abre ao 
encontro com Deus e os irmãos, não pode esperar 
pelas nossas lentidões e preguiças; não nos toca, 
se ficarmos debruçados à janela, com a desculpa 
de continuar à espera dum tempo favorável; nem se 
cumpre para nós, se hoje mesmo não abraçarmos o 
risco duma escolha. A vocação é hoje! (Papa Fran-
cisco, Mensagem para  55º DMOV).

Leitor 2: O Senhor continua hoje a chamar para O se-
guir. Não temos de esperar que sejamos perfeitos para 
dar como resposta o nosso generoso «eis-me aqui»,



Animador: A Palavra de Deus e a reflexão feita 
mostram que estamos longe das atitudes de Jesus: 
sua humildade e atenção para cada discípulo, seu 
corpo e sangue como nosso alimento espiritual, en-
fim, sua entrega total em favor da humanidade. Re-
conhecemos nossas limitações e pecados. Por isso 
peçamos que o Senhor, que derramou o seu sangue 
por nós, venha em socorro de cada um de nós com 
o dom da sua misericórdia e do seu perdão.

Súplica do pecador arrependido – (Sl 51)

Lado A: Tende piedade de mim, ó Deus, por teu 
amor! Por tua grande compaixão apaga minha 
culpa! Lava-me da minha injustiça e purifica-me do 
meu pecado!

Lado B: Por que eu reconheço a minha culpa, e o 
meu pecado está sempre a minha frente; pequei 
contra ti, somente contra ti, praticando o que é mau 
aos teus olhos.

Lado A: Tu és justo, portanto, ao falar, e, no julga-
mento, serás o inocente. Eis que eu nasci na culpa, 
e minha mãe já me concebeu pecador.

Lado B: Tu amas o coração sincero, e, no íntimo, 
me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hissopo, 
e eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais branco 
do que a neve.

Lado A: Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e que 
se alegrem os ossos que esmagaste. Esconde dos 
meus pecados a tua face, e apaga toda a minha 
culpa.

Lado B: Ó Deus, criai em mim um coração que seja 
puro, e renova no meu peito um espírito firme. Não 
me rejeites para longe da tua face, não retires de 
mim teu santo espírito.

Lado A: Devolve-me o júbilo da tua salvação, e que 

um espírito generoso me sustente. Vou ensinar teus 
caminhos aos culpados e os pecadores voltarão 
para ti.

Lado B: Livrai-me do sangue, ó Deus, meu salva-
dor! E a minha língua cantará tua justiça. Senhor, 
abre os meus lábios, e minha boca anunciará o teu 
louvor.

Lado A: Pois tu não queres sacrifício, e nenhum 
holocausto te agrada. Meu sacrifício é minha alma 
penitente. Não desprezeis um coração arrependido.

Animador: Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito 
Santo.

TODOS: Como era no princípio agora e sempre. 
Amém.
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nem assustar-nos com as nossas limitações e pe-
cados, mas acolher a voz do Senhor com coração 
aberto. Escutá-la, discernir a nossa missão pesso-
al na Igreja e no mundo e, finalmente, vivê-la no 
«hoje» que Deus nos concede. (Papa Francisco, 
Mensagem para  55º DMOV)

Animador: O discipulado de Jesus não diz respeito 
ao poder e ao autoritarismo, mas a servir humilde-
mente o próximo. Diante de Jesus, somos convida-
dos a nos questionar: o que significa hoje lavar os 
pés uns dos outros? Tenho nutrido em meu coração 
um espírito de serviço à todos ou exerço minhas 
funções na comunidade de modo pouco fraterno? 
Rezo para que todos aqueles(as) que Deus chama 
ao seguimento radical, sejam realmente sinais visí-
veis de um continuo lava pés? 

(Pode-se conservar alguns minutos de silêncio para 
reflexão e oração pessoal.)

07. PEDIDO DE PERDÃO

08. CANTO:
Ref.: Perdoai-nos oh Pai as nossas ofensas. Como 
nós perdoamos a quem nos ofendeu.
1. Se eu não perdoar o meu irmão o Senhor não me 
dá o seu perdão. Eu não jugo pra não ser jugado: 
perdoando é que serei perdoado.
2. Ajudai-me Senhor a perdoar! E livrai-me de julgar 
e condenar! Vou ficar sempre unido em comunhão ao 
Senhor e também ao meu irmão.
3. Vou levar para a vida a união que floresce desta 
Santa-Comunhão. Vivo em Cristo a vida de cristão. 
Sou mensagem de sua reconciliação. 

Animador: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Animador: Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Animador: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

09. AÇÃO DE GRAÇAS

Animador: Juntos, acabamos de reconhecer nos-
sa falta de correspondência ao amor de Jesus, que 
derramou seu sangue por nós. Agora, vamos louvar 
e agradecer a Deus por todas as maravilhas que ele 
realiza em nossa história pessoal e na história de 
toda a humanidade.

Leitor 1: Uma das maneiras de colocar nossa vida 
em sintonia com o projeto de Deus, respondendo 
com amor e generosidade ao perdão recebido, é 
viver intensamente o nosso sim, na fidelidade e na 
atenção. Queremos render graças a Deus pela vo-
cação que recebemos.

Leitor 2: Senhor, agradecemos e louvamos o dom 
da vida, primeira vocação. Que nossa vida seja um 
constante ato de louvor, adoração e reverência.

CANTO: Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor! (bis)



Leitor 1: Senhor, agradecemos e louvamos pela 
vocação à vida cristã, que recebemos pelo Batismo. 
Nela somos todos irmãos e formamos uma única 
família.
CANTO: Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor! (bis)

Leitor 2: Senhor, agradecemos e louvamos pela 
vocação dos nossos Ministros Ordenados – Bispos, 
Padres e Diáconos. Com eles oferecemos também 
todos os jovens que são acompanhados em nossa 
Diocese para a vocação presbiteral.
CANTO: Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor! (bis)

Leitor 1: Senhor, agradecemos e louvamos pela 
Vocação dos Consagrados e Consagradas. A vida 
de cada um deles é sinal do teu imenso amor. 
CANTO: Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor! (bis)

Leitor 2: Senhor, agradecemos e louvamos por to-
dos os leigos e leigas, que na Vocação Matrimonial 
ou como Solteiros(as), doam suas vidas em prol do 
Reino, através do teu chamamento nas diversas 
pastorais, serviços, movimentos e associações pre-
sentes em nossa Diocese.
CANTO: Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor! (bis)

Leitor 1: Senhor, agradecemos e louvamos por 
todos aqueles(as) que são impelidos e provocados 
pelo chamamento, pela vocação. Por todas as 
pessoas que trabalham em prol do teu Reino e que 
anunciam com a vida a beleza de ser vocacionado 
e vocacionada no teu amor.
CANTO: Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor! (bis)
(Momento para outras intenções de agradecimento e 
louvor – em seguida de cada intenção canta-se o refrão 
proposto acima).

Animador: Terminando nosso momento de gratidão 
ao Senhor e, querendo estender este momento por 
toda a nossa vida, na recordação contínua do Deus 
que nos chama, cantemos:
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10. CANTO:
1. A Ti meu Deus, elevo o meu coração. Elevo as 

minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti meu 
Deus, eu quero oferecer meus passos e meu 
viver, meus caminhos, meu sofrer. 

Ref.: A tua ternura Senhor vem me abraçar. E 
a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser 
o teu seguidor e te dar o meu coração, eu 
quero sentir o calor de tuas mãos.

Lado B: Derrama sobre nós o teu Espírito; que Ele 
nos dê sabedoria para ver o caminho e generosi-
dade para seguir a Tua voz.

Lado A: Senhor, que a Messe não se perca por fal-
ta de operários, desperta as nossas comunidades 
para a Missão.

Lado B: Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortal-
ece os que querem dedicar-se ao Reino, na vida 
consagrada e religiosa.

Lado A: Senhor, que o rebanho não pereça por 
falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos 
bispos, padres e ministros. 

Lado B: Abençoe os religiosos e religiosas, que 
continuem sendo testemunho da alegria antecipada 
do Reino.

Lado A: Dá perseverança a nossos seminaristas. 
Desperta o coração de nossos jovens para o minis-
tério pastoral em Tua Igreja.

Lado B: Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, 
chama-nos para o serviço do Teu povo.

TODOS: Maria, Mãe da Igreja, Modelo dos ser-
vidores do Evangelho, ajuda-nos a responder  
“Sim”. Amém.

Animador: Nossa união com todas as Dioceses 
que abraçaram o projeto: “Cada Comunidade uma 
nova Vocação” terá um gesto concreto simples 
e acessível a todos. Rezaremos sempre no início 
de todas as nossas atividades pastorais e também 
pessoais uma dezena, suplicando a Deus o envio 
de muitas vocações. Diante de Jesus, no Santís-
simo Sacramento, rezemos:

(O animador ou outra pessoa que está na condução do 
momento da Vigília motiva a oração do Pai Nosso e das 
dez Ave Marias).

Animador: Senhor Jesus Cristo, presente nesta 
Eucaristia e em nossos corações, agradecemos a 
ti de coração sincero, por que viemos para te fazer 
companhia e contemplar o mistério de tua doação 
em favor de toda a humanidade. Concede-nos a 
graça de sermos os multiplicadores do teu gesto de 
amor em favor dos nossos irmãos e irmãs. Vós, que 
sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

11. ORAÇÃO CONCLUSIVA
Animador: Envolvidos pelo convite: Vigiai e orai (cf. 
Lc 22,40) e alimentando em nós a experiência do 
Senhor Jesus quando rezava ao Pai: “Não a minha 
vontade, mas a tua seja feita!” (cf. Lc 22, 42), con-
tinuamos nossa suplica ao Senhor da Messe.

Lado A: Senhor da Messe e Pastor do Rebanho 
faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave 
convite: “Vem e segue-me!”

11. CANTO FINAL
Ref.: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o 
Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti 
Senhor!
1. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida 
Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. 
Glória a ti Senhor.
2. Do meu passado...
3. Do meu futuro...

*Inspirado na obra “Semana Santa - preparar e cele-
brar, Paulus - 2004, p. 30-37 do Pe. Luiz Miguel Duar-
te”. Adaptação: Pe. Valdecir Ferreira e Pe. Anderson .


