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†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO† 

†TRINDADE – GO. CORAÇÃO DO BRASIL † 

 

Trindade, 01 de abril de 2021.  

Cor Litúrgica: branca  

Quinta-feira Santa  

 

Para a sacristia 

Orações do dia: 235 

Prefácio: 439 

Oração Eucarística: 482 

 

 

“CELEBREMOS A CEIA DO SENHOR” 

 

 

RITOS INICIAIS 

 

Animador Caríssimos irmãos e irmãs boa noite! Sejam Bem vindos 

no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos também 

você que a partir de agora, se une em oração conosco nesta noite da 

ceia do Senhor pela TV Pai Eterno sejam todos acolhidos pelo amor 

misericordioso do Pai.   

ANIMADOR: Iniciamos com esta celebração o Tríduo Pascal. O 

Senhor leva à plenitude a libertação a que deu início com a retirada 

do Egito. A Páscoa é a instituição perpétua, memorial permanente 

da vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado. 

Celebremos jubilosos esta vitória. Iniciemos, cantando. 
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CORAL: CÂNTICO INICIAL (48º Curso: 10.20, p. 22, nº 8) 

Venham comigo, / vamos comer minha Páscoa: / isto é meu Corpo, 

/ isto também é meu sangue. / Eis o meu testamento, / até que se 

cumpra o Reino de Deus.  

1. De bem longe é preciso lembrar: / Deus ouviu o clamor do seu 

povo. / Nos tirou das amarras do Egito: / nem a morte nos pode 

dobrar!  

2. Todo dia é preciso lembrar: / sou a luz, o caminho, a verdade, / 

sou o trigo que morre e floresce, / sou o pão, sou o fermento, sou 

vida!  

3. Com firmeza é preciso lembrar / que ninguém seja escravo ou 

senhor, / que jamais falte o pão aos irmãos, / que o perdão 

transfigure e liberte!  

4. Para sempre é preciso lembrar: / volto ao Pai, mas vocês ainda 

ficam. / Muita gente haverá de seguir-me, / se em vocês me 

enxergarem presente! 

 

Animador: Preside nossa celebração o Missionário Redentorista... 

 

†SAUDAÇÃO INICIAL † 

 

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

Todos: Amém. 
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Presidente: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 

a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

 

ATO PENITENCIAL 

 

PRESIDENTE: O Senhor quer que participemos de seu amor e de 

sua entrega. Abramos o coração e deixemos que Ele realize em nós 

a sua páscoa.  

(Pausa) 

 (31º curso: 04.06, p. 9, faixa 7)  

1. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade 

de nós!  

T – Senhor, tende piedade de nós! 

2. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende 

piedade de nós!  

T – Cristo, tende piedade de nós!  

3. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende 

piedade de nós!  

T – Senhor, tende piedade de nós!  

PRESIDENTE: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 

perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.  

T – Amém. 
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†HINO DE LOUVOR † 

 

(39º curso: 08.10, p. 23, faixa 10) 

(Durante o “Glória”, tocam-se os sinos que permanecerão depois 

silenciosos até a Vigília Pascal.)  

1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados! / A 

vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados!  

Glória a Deus / lá nos céus, / e paz aos seus! Amém!  

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos; / damos 

glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos!  

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / vós, de Deus 

Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!  

4. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, / acolhei 

nossos pedidos, / atendei nosso clamor!  

5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com o 

Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor. 

 

†ORAÇÃO DO DIA † 

 

Presidente: Oremos (Pausa para oração) 

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 
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tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

†LITURGIA DA PALAVRA - DEUS NOS FALA† 

 

Animador:  Com o Cristo aprendemos a servir com amor, lavando 

os pés dos mais necessitados e abandonados. É feliz quem se faz 

servidor. Escutemos com atenção. 

 

PRIMEIRA LEITURA (Êx 12,1-8.11-14) 

 

Leitura do Livro do Êxodo: 

Naqueles dias, 
1
o Senhor disse a Moisés e a Aarão no Egito: 

2
”Este 

mês será para vós o começo dos meses; será o primeiro mês do ano. 

3
Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No décimo 

dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro 

para cada casa. 
4
Se a família não for bastante numerosa para comer 

um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo 

com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, 

conforme o tamanho do cordeiro. 

5
O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis 

escolher tanto um cordeiro, como um cabrito: 
6
e devereis guardá-lo 

preso até ao dia catorze deste mês. Então toda a comunidade de 

Israel reunida o imolará ao cair da tarde. 
7
Tomareis um pouco do 
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seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em 

que o comerem. 
8
Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao 

fogo, com pães ázimos e ervas amargas. 

11
Assim devereis comê-lo: com os rins cingidos, sandálias nos pés 

e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a 

‘Passagem’ do Senhor! 

12
E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do 

Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais; e 

infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. 

13
O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o 

sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, 

quando eu ferir a terra do Egito. 
14
Este dia será para vós uma festa 

memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas 

as gerações, como instituição perpétua”.  

— Palavra do Senhor.  

— Graças a Deus.  

 

SALMORESPONSORIAL   (Sl 115) 

R./ O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue 

do Senhor. 

— Que poderei retribuir ao Senhor Deus/ por tudo aquilo que ele 

fez em meu favor?/ Elevo o cálice da minha salvação,/ invocando o 

nome santo do Senhor.  

— É sentida por demais pelo Senhor/ a morte de seus santos, seus 

amigos./ Eis que sou o vosso servo, ó Senhor,/ mas me quebrastes 

os grilhões da escravidão!  
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— Por isso oferto um sacrifício de louvor,/ invocando o nome santo 

do Senhor./ Vou cumprir minhas promessas ao Senhor/ na 

presença de seu povo reunido. 

 

SEGUNDA LEITURA (1Cor 11,23-26) 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios: 

Irmãos: 
23
O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti: 

Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão 
24
e, 

depois de dar graças, partiu-o e disse: “Isto é o meu corpo que é 

dado por vós. Fazei isto em minha memória”. 

25
Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: 

“Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele 

beberdes, fazei isto em minha memória”. 
26
Todas as vezes, de fato, que 

comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a 

morte do Senhor, até que ele venha.  

— Palavra do Senhor. 

— Graças a Deus. 

 

†ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO† 

 

(Ano C: 11.12 – vol. I, p. 62, faixa 54) 

Solo: Eu vos dou um novo Mandamento:  

Todos: “Que vos ameis uns aos outros, / assim como eu vos amei”, 

/ disse o Senhor. (bis) 
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EVANGELHO (Jo 13,1-15) 

 

— O Senhor esteja convosco. 

— Ele está no meio de nós.  

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo † segundo João.  

— Glória a vós, Senhor.  

1
Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua 

hora de passar deste mundo para o Pai; tendo amado os seus que 

estavam no mundo, amou-os até o fim. 

2
Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de 

Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. 

3
Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que 

de Deus tinha saído e para Deus voltava, 
4
levantou-se da mesa, tirou 

o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. 
5
Derramou água 

numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os 

com a toalha com que estava cingido. 

6
Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: “Senhor, tu me lavas 

os pés?” 
7
Respondeu Jesus: “Agora, não entendes o que estou 

fazendo; mais tarde compreenderás”. 

8
Disse-lhe Pedro: “Tu nunca me lavarás os pés!” Mas Jesus 

respondeu: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo”. 
9
Simão 

Pedro disse: “Senhor, então lava não somente os meus pés, mas 

também as mãos e a cabeça”. 

10
Jesus respondeu: “Quem já se banhou não precisa lavar senão os 

pés, porque já está todo limpo. Também vós estais limpos, mas não 

todos”. 
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11
Jesus sabia quem o ia entregar; por isso disse: ‘Nem todos estais 

limpos’. 
12
Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o 

manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: “Compreendeis o 

que acabo de fazer? 
13
Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, 

pois eu o sou. 
14
Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, 

também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 
15
Dei-vos o exemplo, 

para que façais a mesma coisa que eu fiz”. — Palavra da Salvação. 

— Glória a vós, Senhor. 

 

†HOMILIA† 

 

(Omite-se o Creio.) 

 

†LAVA PÉS† 

 

(Omite-se o lava pés por causa da pandemia)  

 

†ORAÇÃO COMUNITÁRIA† 

 

Presidente: Irmãs e irmãos, ao Senhor, que nos deu o sacerdócio e 

a Eucaristia, elevemos, confiantes, nossas preces.  

Leitor: Senhor, abençoai a Igreja na sua missão e fazei que a 

Eucaristia seja a fonte permanente de nossa comunhão.  

T – Abençoai, Senhor.  

Leitor: Senhor, abençoai o nosso papa, os bispos, presbíteros e 

diáconos, para que sejam testemunhas de amor e serviço.  
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Leitor: Senhor, abençoai os acólitos, leitores e catequistas e todos os 

que servem a Jesus Cristo, para que o imitem nas palavras e nas 

obras.  

Leitor: Senhor, abençoai todas as pessoas que vivem sem amor, 

abandonadas, esquecidas e rejeitadas. Que sejamos instrumentos de 

transformação de suas vidas.  

Leitor: Senhor, abençoai a todos nós que celebramos esta páscoa, 

para que a comunhão do Corpo e Sangue de Jesus nos leve um dia 

a participar na páscoa eterna.  

(Preces espontâneas) 

Presidente: Senhor, ajudai-nos a compreender e a fazer, uns para 

com os outros, aquilo que fez por nós o Cristo, vosso Filho e nosso 

Senhor.  

T – Amém. 

 

†LITURGIA EUCARÍSTICA† 

 

Animador: Caminhemos com o Senhor no caminho da redenção e 

aprendamos com Ele a ser oferta, ser doação. Quem ama abraça a 

hora de Deus em sua vida. Você que está aqui presente se desejar 

pode fazer a sua oferta material os cofres estão ao longo de nossos 

corredores e também se tornando um devoto colaborador 

permanente deste santuário pelo telefone (62) 35069800 e pelo 

portal paieterno.com e assim podemos participar da missão 
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evangelizadora da casa do Divino Pai Eterno. Deus abençoe a sua 

generosidade!   

 

Coral: cântico de preparação das oferendas. (48º Curso: 10.20, p. 

58, nº 27) 

1. Neste dia preparamos / o banquete do Cordeiro: / uma grande 

alegria / reinará no mundo inteiro!  

Partilhamos, nesta mesa, o nosso amor / como gesto que afugenta 

pranto e dor: / eis a prece favorável, ó Senhor, / que se eleva como 

incenso, nosso louvor!  

2. Que o amor seja agradável / qual perfume precioso / e o prazer 

da convivência / seja fruto saboroso!  

3. Permaneçam a esperança, / mais a fé e a caridade, / e vejamos, 

neste mundo, / novo chão, nova cidade! 

 

†ADMONIÇÃO† 

 

Presidente: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja 

aceito por Deus Pai Todo Poderoso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a Gloria 

do seu Nome, para o nosso bem e de toda Santa Igreja. 
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†ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS† 

 

Presidente: CONCEDEI-NOS, ó Deus, a graça de participar 

dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este 

sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa 

redenção. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

 

†PREFÁCIO DA EUCARISTIA I† 

 

Pres: O Senhor esteja convosco. 

Ass: Ele está no meio de nós. 

Erguendo as mãos, o sacerdote prossegue: 

Pres: Corações ao alto. 

Ass: O nosso coração está em Deus. 

O sacerdote, com os braços abertos, acrescenta: 

Pres: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

Ass: É nosso dever e nossa salvação. 

 

     O sacerdote, de braços abertos, continua o prefácio. 

Pres: NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever e salvação 

dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, verdadeiro 

e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu 

o Sacrifício da nova Aliança e mandou que o celebrássemos em sua 

memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos 

fortalece. Seu sangue, por nós derramado, é a bebida que nos 

purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da 
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terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos, jubilosos, vossa 

glória, cantando (dizendo) a uma só voz:  

 

Ao final, une as mãos e, com o povo, canta ou diz em voz alta: 

 

Ass: 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! 
 

†ORAÇÃO EUCARISTICA III† 

 

NA VERDADE, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que 

criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso 

Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e 

santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para 

que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício 

perfeito.  

Ass: Santificai e reuni o vosso povo!  

POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as 

oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de 

que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 

Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.  

Ass: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!  

NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, 

e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:  

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE 

SERÁ ENTREGUE POR VÓS.  
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Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas 

mãos, deu graças novamente, e 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.  

Eis o mistério da fé! 

Ass:  Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 

ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!  

CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua 

paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 

ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos 

em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.  

Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!  

OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o 

sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-

nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do 

Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 

espírito.  

Ass:  Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 

QUE ELE FAÇA de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos 

a vida eterna com os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 

São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, N. (o santo do 
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dia ou o padroeiro) e todos os santos, que não cessam de interceder 

por nós na vossa presença.  

Ass:  Fazei de nós uma perfeita oferenda!  

E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa 

reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 

Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 

neste mundo: o vosso servo o papa Francisco, o nosso bispo 

Washigton, e seu auxiliar Levi, com os bispos do mundo inteiro, o 

clero e todo o povo que conquistastes.  

Ass: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!  

ATENDEI às preces da vossa família, que está aqui, na vossa 

presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e 

filhas dispersos pelo mundo inteiro.  

Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!  

ACOLHEI com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs 

que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. 

Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da 

vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.  

Ass: A todos saciai com vossa glória!  

Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.  

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.  

Ass:  Amém.  
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†RITO DA COMUNHÃO† 

 

Tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote diz 

unindo as mãos: 

Pres:  Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino 

ensinamento, ousamos dizer: 

_________________________________________ 

O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo: 

Ass: 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 daí 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. 

 

126. O sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos: 

Pres: 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. 

O sacerdote une as mãos. O povo conclui a oração aclamando: 

 

Ass: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 

 

127. O sacerdote, de braços abertos, diz em voz alta: 



 

 
18 

Pres: 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. 

O sacerdote une as mãos e conclui: 

Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 

O povo responde: 

Ass: Amém. 

 

128.O sacerdote, estendendo e unindo as mãos, acrescenta: 

Pres: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

O povo responde: 

Ass: O amor de Cristo nos uniu. 

 

129. Em seguida, se for oportuno, o diácono ou o sacerdote 

acrescenta estas palavras ou outras semelhantes: 

Diác: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. 

_________________________________________ 

E todos, segundo o costume do lugar, manifestam uns aos outros a 

paz e a caridade; o sacerdote saúda o diácono ou o ministro. 

Em seguida, o sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena e 

coloca um pedaço no cálice, rezando em silêncio: 

Pres: Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, o Cristo e Senhor 

nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. 
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131. Enquanto isso, canta-se ou recita-se: 

Ass: 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. 

Essas palavras podem ser repetidas várias vezes, se a fração do pão 

se prolonga. Contudo, na última vez se diz: dai-nos a paz. 

 

_________________________________________ 

Ou: 

Felizes os convidados para o Banquete nupcial do Cordeiro. 

_________________________________________ 

 

Pres: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

E acrescenta, com o povo, uma só vez: 

Ass: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma palavra e serei salvo. 

O sacerdote, voltado para o altar, reza em silêncio: 

Que o Corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. 

Comunga o Corpo de Cristo. 

Depois, segura o cálice e reza em silêncio: 

Que o Sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. 

Comunga o Sangue de Cristo. 

 

Coral: cântico de comunhão  
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(38º curso: 03.10, p. 24, faixa 19) 

 

1. Eu quis comer esta ceia, agora, / pois vou morrer, já chegou minha 

hora.  

Tomai, comei, / é meu corpo e meu sangue que dou. / Vivei no 

amor, / eu vou preparar a ceia na casa do Pai. (bis)  

2. Comei o pão: é meu corpo imolado / por vós; perdão para todo 

pecado.  

3. E vai nascer do meu sangue a esperança, / o amor, a paz; uma 

nova aliança.  

4. Eu vou partir, deixo o meu testamento: / Vivei no amor, eis o meu 

mandamento.  

5. Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza; / porém, no céu, vos preparo 

outra mesa.  

6. De Deus virá o Espírito Santo / que vou mandar pra enxugar 

vosso pranto. 

 

(45º curso: 08.14, p.34, faixa 17) 

 

Se vos amardes uns aos outros, / Deus permanece em vós. / Se vos 

amardes uns aos outros, / Deus permanece em vós.  

1. É este o meu mandamento: / Amai-vos como Eu vos amei.  

2. Não há maior prova de amor / do que dar a vida pelos amigos.  

3. Vós sereis meus amigos, / se fizerdes o que vos mando.  

4. Amai os vossos inimigos / e orai pelos que vos perseguem.  
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5. Não julgueis e não sereis julgados, / perdoai e sereis perdoados. 

6. Nós sabemos que passamos da morte à vida, / porque nos 

amamos como irmãos.  

7. Já não vos chamo servos, mas amigos, / porque vos ensinei tudo 

o que ouvi de meu Pai.  

8. Vede como é grande o amor de Deus para conosco: / chamamo-

nos e somos filhos de Deus. 

 

 

(Distribuída a comunhão, o cibório com a reserva eucarística é deixado 

sobre o altar, e conclui-se a missa com a oração depois da comunhão) 

 

†DEPOIS DA COMUNHÃO† 

 

Presidente: Oremos. (Pausa para oração) 

Ó DEUS TODO-PODEROSO, que hoje nos renovastes pela ceia 

do vosso Filho, dai-nos ser eter-namente saciados na ceia do seu 

reino. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 

Animador: Por causa da pandemia não teremos a procissão com a 

transladação do Santissimo, ficará aqui exposto no altar até as dez 

horas para a nossa adoração e oração pessoal ao Senhor.  

†TRANSLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO† 
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(A ambula permanece no altar e inicia o canto das criaturas todas)  

 

1. Criaturas todas, a Jesus louvemos. / Vida em plenitude: vinde, 

adoremos! / Vida em plenitude: vinde, adoremos! / Vinde, 

adoremos!  

2. Povo peregrino, ao Senhor busquemos, / Caminho e Verdade: 

vinde, adoremos! / Caminho e Verdade: Vinde, adoremos! / Vinde, 

adoremos!  

3. Fruto do trabalho nós te oferecemos, / com o suor do rosto: vinde, 

adoremos! / Com o suor do rosto: vinde, adoremos! / Vinde, 

adoremos!  

4. Pão de cada dia, nós te recebemos / Cordeiro de Deus: vinde, 

adoremos! / Cordeiro de Deus: vinde, adoremos! / Vinde, 

adoremos!  

5. Na Cruz imolado, te reconhecemos, / Cordeiro de Deus: vinde, 

adoremos! / Cordeiro de Deus: vinde, adoremos! / Vinde, 

adoremos!  

6. Deus ressuscitado, com fervor cantemos, / Vencedor da morte: 

vinde, adoremos! / Vencedor da morte: vinde, adoremos! / Vinde, 

adoremos!  

7. Glória seja ao Pai e ao Filho dizemos / ao Divino Espírito: vinde, 

adoremos! / Ao Divino Espírito, vinde adoremos! / Vinde, 

adoremos! 

 

(Terminada o cântico colocado o incenso no turíbulo, ajoelha-se e incensa o 

Santíssimo Sacramento enquanto se canta Tão sublime sacramento) 

 



 

 
23 

(Após alguns momentos de adoração silenciosa, o presidente orienta o povo 

a ficar em vigília adorando o Santíssimo Sacramento durante algum tempo, 

faz genuflexão se dirige para a Sacristia. 

 

(Após a meia-noite a adoração seja feita sem nenhuma solenidade.) 

 

 


