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1. Oh! Vem, Divino Criador,/ 
Espírito entre nós morar,/ 

aumenta em nós o teu calor/ 
vem nossas vidas animar.

2. Supremo dom que vem dos céus,/ 
da vida a fonte principal;/ 

unção de paz aos filhos teus,/ 
és fogo e luz, sol abissal.

3. Os sete dons da graça tens,/ 
és dedo da divina mão;/ 

Promessa eterna agora vens,/ 
orar em nós a tua oração.



4. Os nossos corpos, tua luz/ 
transforma em templos de louvor:/ 

nesse clarão se reproduz/ 
o nosso impulso para o amor.

5. Os opressores vem vencer,/ 
e o povo pobre, libertar./ 

Ninguém nos poderá deter/ 
pois nossos passos vens guiar.

6. Do Pai, por ti, sabemos nós,/ 
do Filho que desceu dos céus:/ 

Tu deles vens, e a uma voz/ 
louvamos sempre o trino Deus. Amém! 





No coração do Ano Litúrgico
encontramos 
o sagrado tríduo 
do crucificado, 
sepultado 
e ressuscitado!



O que é o tríduo Pascal? Um domingo que 
virou 3 dias de festa! Em meados do 
século II  se tornou uma festa em 
memoria da ressureição que durava 3 dias



Do que fazemos memoria?
Da Ceia
Da Cruz
Da Sepultura
Da Páscoa e 
Da Ressureição de Jesus Cristo



Celebrações 
densas e cheias 
de significados 
para a vida cristã
São dias em que 
as pessoas vem a 
igreja!



Pascallis Sollemnitatis
https://www.presbiteros.org.br/paschalis-sollemnitatis-a-preparacao-e-celebracao-das-festas-pascais/

IGMR – MR para cada celebração 
trás as orientações 

https://www.presbiteros.org.br/paschalis-sollemnitatis-a-preparacao-e-celebracao-das-festas-pascais/




Quinta feira Santa: A Páscoa da Ceia



Pela manhã a Celebração do Crisma onde se 
abençoa os óleos dos catecúmenos e dos 
enfermos e consagrado o óleo do Crisma, 
estes que serão utilizados pelos catecúmenos 
na Vigília Pascal e recordamos as Promessas 
Presbiterais junto ao bispo. 
É o dia da instituição do Sacramento da 
Ordem cristão e para significar a unidade dos 
presbíteros junto ao bispo concelebram 
juntos.





A quaresma se 
estende até a tarde 
da quinta feira Santa 
onde com a 
celebração da Ceia 
do Senhor iniciamos 
o Sagrado Tríduo 
Pascal da paixão, 
morte e ressureição 
de Jesus.



A questão do Tríduo – contagem 
dos dias litúrgicos nas festas e 
solenidades se inicia com as 
vésperas do dia anterior 

Não há benção final das 
celebrações como que dizendo 
que fazem parte de um único dia 
celebrativo, existe uma unidade 
do mistério



Então a própria antífona do canto inicial da 
quinta feira Santa nos aponta o mistério 
que iniciamos a celebrar:

Quanto a nós devemos, 
gloriar-nos na cruz
De nosso Senhor Jesus Cristo
Que é nossa salvação, nossa vida
Nossa esperança de ressurreição
E, pelo qual fomos salvos e libertos!



Esta é a noite da ceia pascal
A ceia em que o nosso Cordeiro se imolou!

Esta é a noite da ceia do amor
A ceia em que Jesus por nós se entregou!

Esta é a ceia da nova aliança
A aliança confirmada no sangue do Senhor!



Quanto a nós devemos, 
gloriar-nos na cruz
De nosso Senhor Jesus Cristo
Que é nossa salvação, nossa vida
Nossa esperança de ressurreição
E, pelo qual fomos salvos e libertos!



Oração do dia: 
Ó Pai, estamos reunidos para a santa 
ceia, na qual o vosso Filho único, ao 
entregar-se à morte, deu à sua Igreja 
um novo e eterno sacrifício, como 
banquete do seu amor. Concedei-nos, 
por mistério tão excelso, chegar à 
plenitude da caridade e da vida.



A Ceia que atualizamos (HOJE) 
é memorial, profecia da oferta 
de Jesus na Cruz!
Ceia dos Hebreus – Ceia de 
Jesus – Eucaristia pra nós!
A entrega de Jesus na Ceia é a 
entrega de Jesus na cruz.



Não lemos o relato da Ceia no Evangelho. 
Proclamamos uma “leitura” que Joao fez 
da ceia e quer nos ensinar que Eucaristia 
não é só a missa, mas é todo serviço a 
favor do outro. Ele chama atenção pra 
uma dimensão da Ceia que os demais 
evangelistas não relataram. Paulo resgata 
a Ceia trazendo o relato mais antigo da 
última ceia.



A liturgia em seu 
ensinamento traz esse dupla 
dimensão que não pode ser 
separada Rito e serviço.



O centro dessa celebração é participar 
da Ceia. Comer e beber do pão e do 
cálice abençoados naquela Eucaristia!



A vigília que se segue é 
um desdobramento da 
celebração, deve ser 
feita com todo 
capricho mas sem 
ostentação de qualquer 
forma. Solene porem 
sóbrio, sendo que a 
partir da meia noite 
seja sem canto ou 
música e em silencio. 



Mc e Mt relatam o canto dos 
salmos ao saírem da ceia. Aí 
esta a dica do que utilizarmos 
até a meia noite. Podemos 
usar o Evangelho de Jo ligado a 
Paixão ou retomar os textos 
em que Jesus anuncia a Paixão.



O Altar desnudado nos 
recorda que o Noivo nos foi 
tirado. É um sinal de luto.



Sinais sensíveis:

Cor litúrgica: Branco
Hino de Louvor
Canto Litúrgico
Pão e vinho para todos!
Lava Pés





Sexta feira Santa: A Páscoa da Cruz 



Rito e serviço 
se completam 
na cruz!



FIEL MADEIRO DA SANTA CRUZ,/ 
Ó ARVORE SEM RIVAL./ 
QUE SELVA OUTRO LENHO PRODUZ,/ 
QUE TRAGA EM SI FRUTO IGUAL?/ 
QUÃO DOCE PESO CONDUZ, 
Ó LENHO CELESTIAL! 
FIEL MADEIRO DA SANTA CRUZ,/ 
Ó ARVORE SEM RIVAL!



1. Cantem meus lábios a luta 
que sobre a cruz se travou;/ 
cantem o nobre triunfo 
que no madeiro alcançou:/ 
O redentor do universo, 
quando por nos se imolou.



2. O Criador teve pena 
do primitivo casal,/ 
que foi ferido de morte, 
comendo fruto fatal:/ 
e marcou logo outra árvore, 
para curar-nos do mal.



FIEL MADEIRO DA SANTA CRUZ,/ 
Ó ARVORE SEM RIVAL./ 
QUE SELVA OUTRO LENHO PRODUZ,/ 
QUE TRAGA EM SI FRUTO IGUAL?/ 
QUÃO DOCE PESO CONDUZ, 
Ó LENHO CELESTIAL! 
FIEL MADEIRO DA SANTA CRUZ,/ 
Ó ARVORE SEM RIVAL!





A Celebração da Palavra com a 
Adoração da Cruz pode acontecer do 
meio dia até o entardecer 
e não depois disso.



Em geral ocorre pelas 
15 h, fazendo a 
ligação com o relato 
Evangélico de que 
pela hora em que 
eram imolados no 
templo os cordeiros 
para celebração da 
pascoa judaica Jesus 
também era morto.



Sinais sensíveis:
-A Igreja se mantem desnuda, 
sem adornos, flores
-Cor vermelha/martírio
-O silencio impera
-Não há Sacramento a não ser: a 
unção dos enfermos ou a 
Reconciliação; PS



Oração:  Ó Deus, pela paixão de nosso 
Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte 
que o primeiro pecado transmitiu a todos. 
Concedei que nos tornemos semelhantes 
ao vosso Filho e, assim como trouxemos, 
pela natureza, a imagem do homem 
terreno, possamos trazer, pela graça, a 
imagem do homem novo.



Uma liturgia em 3 partes:
1. Liturgia da Palavra seguida da 
Oração Universal 
2. A Adoração da Cruz
3. A Comunhão com o Pão 
abençoado na celebração anterior



A Escritura nos trás o relato do servo sofredor em 
Isaias, Paulo retrata o serviço daquele que se 
esvaziou por nós. Jesus sendo vitima
não reage com violência 
ele se entrega por amor! 
Jesus vence a morte pelo amor!
Podemos cantar a Paixão 
do Senhor com melodias 
próprias do HLCNBB







Pela manhã o que 
podemos celebrar? 
O canto dos salmos: LH, o 
ODC



Sábado Santo: dia da sepultura!



https://claret.org.br/noticias/145001/de-uma-
antiga-homilia-no-grande-sabado-santo-sec-iv

https://claret.org.br/noticias/145001/de-uma-antiga-homilia-no-grande-sabado-santo-sec-iv


O credo reza que Jesus “Desceu aos infernos”. Como é 
difícil colocar alguém na sepultura. A existência da pessoa 
que desaparece. Jesus santificou esse lugar, lugar em que 
nós também faremos experiência.
É o dia que a semente germina secretamente no solo e 
transforma a tristeza em imensa alegria
É um dia de preparação que expressa nosso desejo e nossa 
esperança da nossa ressureição



Não há liturgia
Podemos retomar o canto dos 
salmos
A tarde a realização dos ritos 
do RICA aos catecúmenos



Vigília Pascal



É uma Vigília em honra ao 
Senhor

A mãe de todas as vigílias . 
Sto Agostinho



As demais celebrações do tríduo nos 
aproximam do horário dos eventos 
históricos da vida de Jesus. 
E a vigília Pascal como fazemos?



Constituída de quatro liturgias:
1.Liturgia da Luz
2.Liturgia da Palavra
3.Liturgia Batismal
4.Liturgia Eucarística



1.Liturgia da Luz –
Benção do fogo novo 
e do Círio onde 
ascenderemos 
nossas velas para os 
novos batizados e 
para renovarmos as 
nossas promessas 
batismais.
- Precônio Pascal



Canto: a luz de Cristo que 
resplandecente ressuscita, 
dissipe as trevas do nosso 
coração, dissipe as trevas da 
nossa mente!



2. Liturgia da Palavra após cada leitura (sete do 
primeiro testamento e duas do segundo ao total de 
9! - essa é a forma ordinária desse dia) segue o 
salmo correspondente e uma oração que retoma a 
leitura e pede a Deus a graça de compreender tal 
mistério. Leituras que vão retomando a historia da 
Salvação até chegarmos a Ressureição de Jesus. Os 
destinatários: os catecúmenos e a comunidade 
reunida -Mc e Lc Proclamam o anúncio sem a visita 
do ressuscitado... deixam um querer ver mais no 
Domingo de Pascoa. Ficamos com a brasa acesa para 
pegar fogo para a escuta do evangelho do domingo 
de manhã



3. Liturgia Batismal
da agua e do sangue que brotou da 
cruz nascem os novos cristãos;



4. Liturgia Eucarística
- é conveniente que os 

neófitos levem as oferendas 
até o altar

- Os primeiros cristãos 
celebravam a Vigília Pascal a 
noite toda à espera do 
retorno do Ressuscitado, 
quando viam que ainda não 
foi o momento do retorno 
de Jesus em sua glória, 
celebravam a Eucaristia 
como maneira de torna-lo 
sacramentalmente presente 
no meio da comunidade



Sinais Sensíveis que nos acompanham pelos 
próximos 50 dias de alegria:

- A partir do Hino de Louvor 
retoma-se a alegria no canto e nos 
instrumentos com mais vigor
- Cor litúrgica: branco/amarelo
-O Aleluia volta a ressoar 
- As flores voltam 
a ornamentação
- A toalha no altar



Domingo: Páscoa da Ressureição



Contemplamos a gloria 
da Ressureição 
operada por Deus em 
Jesus.

Canto: passou a 
escuridão, o Sol 
nasceu, a vida triunfou, 
Jesus Ressuscitou!



Oração do dia:
Ó Deus, por vosso Filho 
Unigênito, vencedor da 
morte, abristes hoje 
para nós as portas da 
eternidade. Concedei 
que, celebrando a 
ressurreição do Senhor, 
renovados pelo vosso 
Espírito, ressuscitemos 
na luz da vida nova.



A sequência Pascal 
após a segunda leitura. 
Todos sentados.

Aleluia!







www.revistadeliturgia.com.br



Nós pedimos a São José a sua benção:
Sua benção e proteção!
É de todo coração que vos pedimos,
Sua benção e proteção!



Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua 
confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-
vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e 
coragem,
e defendei-nos de todo o mal. 
Amém.



Contato: josefernandescorreia@yahoo.com.br

mailto:josefernandescorreia@yahoo.com.br

