
QUINTA FEIRA SANTA
Vigília Eucarística

Ambiente
Preparar o local de forma sólida, de 

modo que os participantes fiquem bem 
acomodados. Se a adoração for realizada 
dentro da igreja, a exposição deve ser fei-
ta sobre o altar onde se celebra a Eucaris-
tia, contendo algumas velas em torno dele, 
como a comunidade tem costume de usar 
para sua Celebração Eucarística.1

Deve ser preparada, também, a mesa 
da palavra (ambão) com o Lecionário ( ou 
uma Bíblia) previamente marcada com os 
textos a serem proclamados. Os serviços 
devem ser previamente distribuídos e pre-
parados, para uma maior harmonia da ce-
lebração.

 
(Enquanto as pessoas chegam e vão 

se acomodando, entoar um refrão media-
tivo: “Onde reina o amor. Fraterno amor. 
Deus aí está”ou outro à escolha.) 

Presidente: Em nome do Pai do Filho 
e do Espírito Santo.

Todos: Amém!
Presidente: A graça do Senhor Jesus 

Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Es-
pírito Santo estejam convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Motivação
Reunidos para este momento de Vigí-

lia Eucarística, recordamos que a presença 
do Senhor decorre da Celebração Euca-
rística é a fonte de Fraternidade, serviço e 
comunhão. Estando sentado à mesa, Jesus 
“tirou o manto”, pegou uma toalha, uma ba-
cia com água e começou a lavar os pé dos 
discípulos (cf. Jo 13,4-5). 
Eucaristia é, pois, serviço. E, para tal, exi-
ge-se “tirar o manto”, desvestir-se da noção 
de autoridade como “poder”, “honra”, “privi-
légio” e abraçar a noção de autoridade como 
serviço, colocar-se diante dos irmãos numa 

atitude de lava-pés. Ao lavar os pés dos dis-
cípulos, Jesus revela que a verdadeira au-
toridade é aquela que se coloca e está dis-
posta a servir. Trata-se de servir os irmãos 
e não de colocá-los a seu serviço. E Jesus 
é enfático ao dizer que a felicidade depende 
desta atitude concreta de verdadeiro servi-
ço aos irmãos: “Sereis felizes se o puserdes 
em prática” (Jo 13,17).

Exposição do Santíssimo

(Durante o canto da comunidade, o 
presidente expõe o santíssimo sacramento.)

Canto:
Eu vim para que todos tenham vida,
que todos tenham vida plenamente./

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.

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.

Entreguei a minha vida pela salvação de todos.
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes.
Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo 
nele.

Presidente: Graças e louvores se deem a 
todo momento.
Todos: Ao Santíssimo e Digníssimo Sacra-
mento!

(Após a exposição do Santíssimo faz-se al-
guns minutos de silêncio.)

P - Dulcíssimo Jesus, no Hôrto das Oliveiras 
triste ate a morte, profundamente angustia-
do, oprimido de agonia, coberto de suor e de 
sangue tende piedade de nós

P - Dulcíssimo Jesus pelo beijo do traidor 
entregue as mãos dos vossos inimigos, mal-
tratado, atado e preso em cordas, abando-
nado pelos seus discípulos, tende piedade 
de nós
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T - Tende piedade de nós Senhor, porque 
somos fracos e pecadores
( Somos chamados a viver o convite de Jesus 
como nos fala a campanha da fraternidade)

P - Jesus instaura uma nova lógica de con-
vivência: O serviço. O lema assumido para 
campanha da Fraternidade deste ano: “ Eu 
vim para servir” ( cf. Mc 10,45). Jesus nos 
oferece uma verdadeira catequese sobre sua 
compreensão de poder e de serviço ( cf. Mc 8,34-
35; 9,35-37; 10,42-45).Os próprios discípu-
los buscam uma lógica de poder contrária 
aos grandes valores do Reino anunciado 
por Jesus. Para o Senhor, só há uma pos-
sibilidade: seu poder é poder do amor. Por 
sua vez, os discípulos têm dificuldade de 
compreender em Jesus, Messias-Crucifi-
cado-Servo-Sofredor-Filho-de-Deus. Pedro 
representa aqueles que têm dificuldade de 
se colocar, despretensiosamente a serviço 
dos irmãos. Jesus revela a Pedro e a todos 
nós outra dimensão e o verdadeiro sentido 
de autoridade: Servir. E enfatiza que dar 
esse passo para o serviço é condição para 
ter parte no Reino de Jesus. “Se eu não te 
levar, não terás parte comigo” (Jo 13,8).

(Refletir hino da campanha em dois coros)

A - Quero uma Igreja solidária,servidora e 
missionária, que anuncia e saiba ouvir. A lu-
tar por dignidade, por justiça e igualdade,
pois Eu vim para servir (cf. Mc 10,45).

B - A Igreja é peregrina com o povo brasilei-
ro na história e, tendo como ponto de parti-
da o Evangelho, se situa na realidade deste 
país compartilhando suas esperanças, seus 
triunfos e suas frustrações para discernir as 
interpelações de Deus nos sinais dos tem-
pos e promover a comunhão e a participação.

A - Quero uma igreja solidária, servidora e 
missionária, que anuncia e saiba ouvir. A lu-
tar por dignidade, por justiça e igualdade,
pois “ Eu vim para servir” (cf. Mc 10,45).

B - A Igreja anuncia o que ela recebeu de seu 
Senhor e procura colocar em prática que ele 
mesmo fez: anunciar o Evangelho da 
Salvação, “Boa-Nova” aos pobres, procla-
mando a libertação aos oprimidos, a recupe-
ração da vista aos cegos e o tempo de graça 
aos de coração quebrantado (cf.Lc 4,18-19).

A - Quero uma Igreja solidária,servidora e 
missionária, que anuncia e saiba ouvir. A lu-
tar por dignidade, por justiça e igualdade,
pois Eu vim para servir (cf. Mc 10,45).

Cântico: Cristo, o Servo de Deus 
(cf. Fl 2,6-11)

Embora fosse da divina condição, †
Cristo Jesus não se apegou ciosamente*
a ser igual em natureza a Deus Pai.
Todos: Ó Cristo, Servo de Deus, 
tornai-nos servidores! 

Porém esvaziou-se de sua Glória †
e assumiu a condição de um escravo, *
fazendo-se aos homens semelhante.
Todos: Ó Cristo, Servo de Deus, 
tornai-nos servidores

Reconhecido exteriormente como homem, †
humilhou-se obedecendo até à morte, *
até à morte humilhante numa cruz.
Todos: Ó Cristo, Servo de Deus, 
tornai-nos servidores!

Por isso Deus sobremaneira †
e deu-lhe o nome mais excelso, mais su-
blime, *
e elevado muito acima de outro nome.
Todos: Ó Cristo, Servo de Deus, 
tornai-nos servidores!

Para que perante o nome de Jesus †
se dobre reverente todo joelho, *
seja nos céus, seja na terra e nos abismos.
Todos: Ó Cristo, Servo de Deus, 
tornai-nos servidores!

E toda língua reconheça, confessando, †
para a glória de deus Pai e seu louvor: *
“Na verdade Jesus Cristo é o Senhor!”
Todos: Ó Cristo, Servo de Deus, 
tornai-nos servidores!



Aclamação ao Evangelho:

Canto: “Louvor a vós, ó Cristo. Rei da 
eterna glória” (bis) .

Proclamação do Evangelho  __ Jo 13,3-15.

“Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas 
mãos e que de junto de Deus saíra e para 
Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, ti-
rou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a 
à cintura. Derramou água numa bacia, pôs-
-se a lavar os pés dos discípulos e enxu-
gava-os com a toalha que trazia à cintura. 
Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: 
‘Senhor, tu vais lavar-me os pés?’ Jesus res-
pondeu: ‘Agora não entendes o que estou 
fazendo; mais tarde compreenderas’. Pedro 
disse: ‘Tu não me lavarás os pés nunca!’ 
Mas Jesus respondeu: ‘Se eu não te lavar, 
não terás parte comigo’. Simão Pedro disse: 
‘Senhor, então lava-me não só os pés, mas 
também as mãos e a cabeça’. Jesus respon-
deu: ‘Quem tomou banho não precisa lavar 
senão os pés, pois está inteiramente limpo. 
Vós também estais limpo, mas não todos’. 
Ele já sabia quem o iria entregar. Por isso 
disse: ‘Não estais todos limpos’. Depois de 
lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o 
manto e voltou ao seu lugar. Disse aos dis-
cípulos: ‘Entendeis o que eu vos fiz? Vós me 
chamais de Mestre e Senhor; e dizeis bem, 
porque eu sou. Se eu, o Senhor e Mestre, 
vos lavei os pés, também vós devereis lavar 
os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, 
para que façais assim como eu fiz para vós’”.

Palavra da Salvação

Todos: Glória vós, Senhor!

Homilia
( Após a proclamação do evangelho, quem 
preside faz uma breve homilia, expondo o 
mistério da Eucaristia, a realidade da Igreja 
a serviço da sociedade, a exemplo de Cris-
to, servo do Pai. Se oportuno, poderá haver 
algum testemunho sobre a realidade abor-
dada pela CF 2015).

(momento de silêncio.)

T - Senhor, fazei-nos operários da sua 
messe

Hino ao amor serviçal (cf. 1Cor 13,4-8)

Todos: Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor! 
A - O amor é compassivo, o amor é serviçal, 
o amor não tem inveja, o amor não busca o 
mal.
Todos: Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor! 
B - O amor nunca se irrita, não é nunca des-
cortês, o amor não é egoísta, o amor nunca 
é fingido.
Todos: Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor! 
A - O amor desculpa tudo, o amor é cari-
dade, não se alegra na injustiça, é feliz, só na 
verdade.
Todos: Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor! 
B - O amor suporta tudo, o amor em tudo 
crê, o amor guarda a esperança, o amor sem-
pre é fiel.
Todos: Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor! 
A - Nossa fé, nossa esperança, junto a Deus, 
terminará, mas o amor será eterno, o amor 
não passará

P - Ao Pai que enviou seu Filho Jesus, Mes-
sias e Servo Sofredor, para que tenhamos 
vida em abundância, supliquemos:

T -  Ó Pai, alegria esperança de vosso po-
vo,Vós conduzis a Igreja, servidora da vida, 
nos caminhos da história.

D - A exemplo de Cristo e ouvindo sua pa-
lavra
Que chama à conversação,
Vossa Igreja seja testemunha viva de frater-
nidade
E de liberdade, de justiça e de paz.

T - Envia teu espírito Senhor e renova a 
face da terra

Para que a sociedade se abra
À aurora de um mundo justo e solidário,
Sinal do reino que há de vir.
Por Cristo Senhor nosso.
Amém!

T - Envia teu espírito Senhor e renova a 
face da terra

(breve silêncio.)

D - Nos vos adoramos, Senhor, e vos bem 
dizemos. 
T - Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo



(Intimidade com Jesus)

D - Jesus nos convida a velar com ele uma 
hora em adoração e penitencia. Ó meu Je-
sus! Vós me chamais para ser testemunho 
da vossa agonia: Eu vos sigo com ansieda-
de. Vós me mandais velar e orar convosco 
durante esta hora; eu o desejo de todo meu 
coração; vos porem conheceis a minha fra-
queza. Sustentai-me; sem o vosso auxilio, 
eu já teria fraquejado. 

Ó minha alma! Não percamos um instante 
dessa hora tão preciosa. Ofereço vos as do-
res e agonia de seu coração para satisfazer 
a vossa justiça, para chorar os meus peca-
dos e os de todos os homens. Para que mi-
nha oração vos seja agradável quero uni-las 
a que ele fez no jardim das oliveiras

T - Perdoai, Senhor, por piedade! Perdo-
ai, a minha maldade, Senhor! Antes so-
frer, antes  morrer, que vos ofender!

D - Já que com tanta condescendência per-
mitis que durante esta hora os que aqui se 
acham misturem suas lágrimas com as vos-
sas... Nós vos louvamos, Jesus, por aqueles 
que vos maldizem, rezamos por aqueles que 
vos esquecem, choramos por aqueles que 
vos ofendem, e vos adoramos por aqueles 
que vos abandonaram. Aceitai ó Senhor, o 
clamor da espiação que arrependimento sin-
cero arranca de nossas almas angustiadas.

T - Perdão, perdão, ó divino coração. 

D - Pelos nossos pecados, pelos pecados 
dos vossos parentes, amigos e inimigos

T - Perdão, perdão, ó divino coração

D - Pelas infidelidades e sacrilégios, pelas 
blasfêmias e profanações dos dias santos 

T - Perdão, perdão, ó divino coração

D - Pelos atentados cometidos contra o 
Sumo Pontífice, pelas libertinagens e escân-
dalos públicos

T - Perdão, perdão, ó divino coração

D - Pela falta de modéstia no trajar, pelos 
corruptores e corrompidos da infância e da 
juventude

T - Perdão, perdão, ó divino coração

D - Pela sistemática desobediência a santa 
Igreja, pelos crimes contra as famílias, e pe-
las faltas dos pais e dos filhos

T - Perdão, perdão, ó divino coração

D - Pelos perturbadores da ordem publica, 
social e crista, pela covardia dos que devem 
defender a nossa religião

T - Perdão, perdão, ó divino coração

D - Por todas as maneiras de descriminação 
e atentados contra a vida das pessoas

T - Perdão, perdão, ó divino coração

D - Pelos abusos e profanações, por todos 
os tipos de maledicências

T - Perdão, perdão, ó divino coração

D - Nós nos sentimos felizes Senhor, ve-
lando esta hora convosco, e partilhando as 
amarguras do cálice que vos oferece a in-
gratidão dos homens. Não olhei Senhor a 
nossa indignidade, mas considerai somente 
a boa vontade que nos trouxe a vossos pés. 
Concedei-nos a graça de amar-vos muito e 
tornarmos muito amado

(Benção do santíssimo e despedia)

P - Ó Deus da vida que se revela na pessoa 
de Jesus Cristo nos (vos) encha do seu es-
pírito e nos renove na alegria de servir com 
amor, agora e para sempre. Amém.

P - Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristos

T - Para sempre seja louvado

( as pessoas vão saindo em silêncio )


