
QUINTA FEIRA SANTA 

CELEBRAÇÃO FAMILIAR 

Na Missa que se celebra na tarde de Quinta-feira santa a Igreja dá início ao sagrado 

Tríduo Pascal, ponto culminante de todo o ano litúrgico. Comemoram-se neste momento três 

das maiores expressões do amor infinito de Deus por nós: a instituição da Sagrada Eucaristia, a 

instituição do Sacramento da Ordem e a promulgação do mandamento novo do amor cristão. 

Celebramos esta data memorável, esta grande festa em honra do Senhor, na esperança até 

que Ele venha! 

(Sugere-se que esta Celebração possa acontecer perto da hora do jantar, da refeição familiar ou 

mesmo enquadrá-la durante esse momento) 

CANTO: Toda a nossa glória está na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

PAI: Em nome do Pai; e do Filho, pão para a vida do mundo; e do Espírito Santo 

TODOS: Ámen. 

MÃE: Para o Povo de Israel, celebrar a Páscoa, como relata o Livro do Êxodo, equivalia 

a realizar um rito, religiosamente transmitido de geração em geração, no qual se atualizava a 

memória de um grande acontecimento da sua História: naquela noite do Êxodo, Deus passara 

pelo meio do seu povo; naquele ano do cativeiro do Egipto, o Senhor visitara os descendentes 

de Abraão, para os libertar da escravatura. Foi Páscoa, porque Deus passou, de facto, 

conforme prometera. 

AVÓS: Deus passou para fazer também passar o seu povo, da escravidão à liberdade, 

da terra estrangeira à pátria prometida, da solidão à comunhão. Foi Páscoa porque houve a 

travessia do Mar vermelho, porque aquele povo se tornou livre para servir o seu Deus. Não foi 

certamente fácil a passagem. Nem sempre é cómoda a liberdade e sedutora a promessa da 

vida plena. A escravidão para muitos parece ainda ter o seu encanto. Mas só quem viveu a 

experiência de passar, de caminhar com o Senhor se encontrou verdadeiramente e recomeçou 

em novidade. 

PAI: Recordemos os momentos mais significativos dessa celebração pascal que Jesus 

também celebrou com os seus discípulos fazendo memória da História da Salvação. 

(A proposta que segue acompanha os momentos mais significativos do “Seder Pascal”, os ritos 

da narração da Páscoa Judaica. Deve ser adaptada à realidade familiar. Se a família desejar pode realizar 

toda a estrutura da Celebração Judaica da Páscoa – consulte-se Antologia Litúrgica, pg. 43-51) 

PAI: Nas casas das famílias judias, segundo sabemos cabia à mãe acender as luzes dos 

candeeiros, dando vida e alegria ao ambiente em que se realizavam as solenidades. Podemos 

supor que, na Última Ceia, talvez fosse a Virgem Maria a fazê-lo.  

Ainda hoje, a Igreja Católica conservando essa bela tradição, inicia a solene Vigília 

pascal com a “bênção” da Luz, símbolo da vinda de Cristo, o Messias, luz do mundo. O uso das 

velas nos altares tem também a sua origem nesse antigo costume Israelita. 



(A Mãe acende as velas que estão na mesa de Jantar) 

MÃE: “Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, rei do universo, que nos santificaste pelos 

teus mandamentos e nos ordenaste benignamente esta festa das luzes. Bendito sejas tu, 

Senhor, nosso Deus, rei do universo, que nos conservaste a vida até ao dia de hoje. Que esta 

casa seja abençoada, ó Deus, e que a luz da tua benevolência brilhe sobre todos nós, trazendo-

nos a paz”.  

TODOS: Ámen. Ámen. Ámen. 

(O Pai apresenta o Pão e coloca-o na mesa) 

AVÓS: Todo o alimento servido na Páscoa judaica era “abençoado” antes de ser 

consumido, isto é, o chefe da casa agradecia a Deus, bendizendo-O por cada um dos seus 

dons. Do mesmo modo, hoje, na Missa, o pão e o vinho a serem consagrados são 

“abençoados” pelo Celebrante durante o ofertório. Também nós devemos dar graças a Deus 

pelos alimentos frutos da terra e do nosso trabalho. 

PAI: “Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que nos escolheste entre 

todos os povos, e nos santificaste com os teus mandamentos. Com amor eterno nos deste, ó 

Senhor, nosso Deus, dias santificados, para que celebrássemos esta festa do pão ázimo. Por 

isso reunimo-nos comemorando a nossa libertação, lembrando o nosso êxodo do Egipto. 

Bendito sejas tu, porque nos escolheste e nos santificaste acima dos outros povos, e nos deste 

por herança este tempo sagrado”. 

(Os avós apresentam o vinho e colocam-no na mesa) 

MÃE: O vinho era servido quatro vezes durante a refeição pascal, retirado de uma jarra 

única para todos os convivas, como símbolo de união. Na Última Ceia, Jesus serviu o primeiro 

cálice de vinho, ainda não consagrado, dizendo: “Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois 

digo-vos: já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o Reino de Deus” (Lc 22, 

17-18) A consagração viria mais tarde, depois da refeição, ao ser distribuído o terceiro cálice 

de vinho, o cálice “da Bênção”. 

TODOS: Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da 

videira. 

(A mãe traz uma bacia com água e coloca-a perto da mesa num lugar visível e 

anteriormente preparado) 

AVÓS: O ato de lavar as mãos durante a ceia da Páscoa, significa a purificação interior 

de todos aqueles que participam do solene ritual. Na Missa, o sacerdote depois da 

apresentação das ofertas também lava as mãos. Muito provavelmente foi justamente neste 

ponto da Ceia que Jesus se levantou e lavou os pés de seus discípulos, dando assim ênfase e 

expressão ao seu “mandamento novo” do Amor. 

 



TODOS: Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste 

com os teus mandamentos e nos ensinaste o ritual de lavar as mãos. 

FILHO (mais novo): Por que esta noite é diferente das outras? Nas outras noites, 

comemos pão comum. Por que esta noite comemos pão ázimo? Todas as outras noites 

comemos qualquer espécie de verduras. Por que esta noite comemos ervas amargas? Por que 

esta noite molhamos a salada em água salgada? Todas as noites comemos sem comemorações 

especiais. Porque esta noite celebramos a Páscoa? 

PAI: Eis porquê: Os arameus haviam perseguido de tal modo os nossos pais, que estes 

resolveram abandonar a terra de Israel e fixar-se no Egipto. Neste país, constituíram uma 

grande e forte nação que se desenvolveu extraordinariamente. Mas também no Egipto o 

nosso povo tornou a ser oprimido, perseguido e obrigado aos mais penosos trabalhos. 

Clamámos, então, ao Senhor, Deus dos nossos pais, e Ele ouviu-nos e socorreu-nos nas nossas 

aflições, trabalhos e desgraças. E conduziu-nos, para fora do Egipto, por meio de muitos sinais 

e prodígios. Esses prodígios realizados contra os egípcios são recordados como as 10 pregas 

que os afligiram, porque o faraó se obstinava em não deixar partir os escravos hebreus.  

Portanto, mesmo que fossemos sábios e versados no conhecimento da Lei (Toráh), ainda assim 

seria nosso dever recordar, todos os anos, o facto inesquecível da nossa saída do Egipto. É 

necessário, por isso, meditarmos longamente sobre esta passagem da nossa história. 

MÃE: Escutemos a Palavra do Senhor contida no Livro do Êxodo: 

“O Senhor disse a Moisés e a Aarão na terra do Egipto: «Este mês será para vós o 

primeiro dos meses; ele será para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a comunidade 

de Israel, dizendo que, aos dez deste mês, tomará cada um deles um animal do rebanho para a 

família, um animal do rebanho por casa. Se a família for pouco numerosa para um animal do 

rebanho, tomar-se-á com o vizinho mais próximo da casa, segundo o número das pessoas; 

calculareis o animal do rebanho conforme o que cada um puder comer. O animal do rebanho 

para vós será sem defeito, um macho, filho de um ano, e tomá-lo-eis de entre os cordeiros ou 

de entre os cabritos. Vós o tereis sob guarda até ao dia catorze deste mês, e toda a assembleia 

da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomar-se-á do sangue e colocar-se-á sobre 

as duas ombreiras e sobre o dintel da porta das casas em que ele se comerá. Comer-se-á a 

carne naquela noite; comer-se-á assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas”. 

PAI: “Comê-la-eis desta maneira: os rins cingidos, as sandálias nos pés, e o cajado na 

mão. Comê-la-eis à pressa. É a Páscoa em honra do SENHOR. Eu atravessarei a terra do Egipto 

naquela noite, e ferirei todos os primogénitos na terra do Egipto, desde os homens até aos 

animais, e contra todos os deuses do Egipto farei justiça, Eu, o SENHOR. E o sangue será para 

vós um sinal nas casas em que vós estais. Eu verei o sangue e passarei ao largo; e não haverá 

contra vós nenhuma praga de extermínio, quando Eu ferir a terra do Egipto. Aquele dia será 

para vós um memorial, e vós festejá-lo-eis como uma festa em honra do SENHOR. Ao longo das 

vossas gerações, a deveis festejar como uma lei perpétua. Durante sete dias comereis pães sem 

fermento.  

No primeiro dia, fareis desaparecer o fermento das vossas casas, pois todo aquele que 

comer pão fermentado, do primeiro dia ao sétimo dia, será eliminado de Israel”. 



AVÓS: “Quando os vossos filhos vos disserem: ‘O que é este serviço cultual para vós?’, 

vós direis: ‘É o sacrifício da Páscoa em honra do SENHOR, que passou ao largo das casas dos 

filhos de Israel no Egipto, quando feriu o Egipto e salvou as nossas casas.’» O povo inclinou-se e 

prostrou-se. Os filhos de Israel foram e fizeram como o SENHOR tinha ordenado a Moisés e a 

Aarão. Assim fizeram. E aconteceu que, no meio da noite, o SENHOR feriu todos os 

primogénitos na terra do Egipto, desde o primogénito do faraó, que havia de sentar-se no seu 

trono, até ao primogénito do prisioneiro, que está na prisão, e todos os primogénitos dos 

animais. O faraó levantou-se durante a noite, ele, todos os seus servos e todo o Egipto, e houve 

um grande clamor no Egipto, porque não havia casa que não tivesse lá um morto. Ele chamou 

Moisés e Aarão durante a noite e disse: «Levantai-vos e saí do meio do meu povo, vós e 

também os filhos de Israel, e ide servir o SENHOR, como tendes falado. Tomai também as 

vossas ovelhas e os vossos bois, como tendes falado, ide e abençoai-me também a mim.» Os 

egípcios pressionaram o povo para que partisse depressa da terra, pois diziam: «Morreremos 

todos!» O povo levou a sua farinha amassada antes de levedar, e sobre os ombros as suas 

amassadeiras envoltas nos seus mantos”. 

MÃE: “Os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucot, cerca de seiscentos mil a 

pé, só os homens fortes, sem contar as crianças. Também uma turba numerosa partiu com 

eles, juntamente com ovelhas, bois e gado em grande quantidade. Eles cozeram a farinha 

amassada com que tinham saído do Egipto em bolos sem fermento, pois não tinha fermento. 

Tinham, na verdade, sido expulsos do Egipto, e não puderam demorar-se; nem sequer fizeram 

provisões para eles. A estadia dos filhos de Israel que residiram no Egipto foi de quatrocentos e 

trinta anos. No final dos quatrocentos e trinta anos, precisamente naquele dia, saíram todos os 

exércitos do SENHOR da terra do Egipto. Aquela foi uma noite de vigília para o SENHOR, 

quando Ele os fez sair da terra do Egipto. Esta noite do SENHOR será de vigília para todos os 

filhos de Israel nas suas gerações”. 

(Um momento de silêncio) 

PAI: Em todas as gerações, cada um deve considerar-se como se tivesse, pessoalmente 

saído do Egipto, como está escrito: “Explicarás então ao teu filho: Isto é em memória do que o 

Senhor fez por mim, quando saí do Egipto”(Ex. 13,8). Portanto é nosso dever agradecer, honrar 

e louvar, glorificar, celebrar, enaltecer, consagrar, exaltar, e adorar a quem realizou todos 

estes milagres para os nossos pais e para nós mesmos. Ele conduziu-nos da escravidão à 

liberdade, do sofrimento à alegria, da desolação a dias festivos, da escuridão a uma grande 

claridade, e do cativeiro à redenção. Cantemos diante Dele uma nova canção. 

CANTO: Aleluia. Aleluia. Aleluia! 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 

porque é eterna a sua misericórdia. 

Diga a casa de Israel: 

é eterna a sua misericórdia. 

 

A mão do Senhor fez prodígios, 

a mão do Senhor foi magnífica. 

Não morrerei, mas hei-de viver, 



para anunciar as obras do Senhor. 

 

A pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular. 

Tudo isto veio do Senhor: 

é admirável aos nossos olhos.  

 

MÃE: É importante que escutemos agora o relato da Ceia de Jesus segundo o 

Evangelho de São Lucas (22, 7-27) 

“Chegou o dia dos Ázimos, em que devia sacrificar-se o cordeiro, e Jesus enviou Pedro e 

João, dizendo: «Ide preparar-nos o necessário para comermos a ceia pascal.» Perguntaram-lhe: 

«Onde queres que a preparemos?» Respondeu: «Ao entrardes na cidade, virá ao vosso 

encontro um homem transportando uma bilha de água. Segui-o até à casa em que entrar e 

dizei ao dono da casa: ‘O Mestre manda dizer-te: Onde é a sala, em que hei-de comer a ceia 

pascal com os meus discípulos?’ Mostrar-vos-á uma grande sala mobilada, no andar de cima. 

Fazei aí os preparativos.» Partiram, encontraram tudo como lhes tinha dito e prepararam a 

Páscoa. Quando chegou a hora, pôs-se à mesa e os Apóstolos com Ele. Disse-lhes: «Tenho 

ardentemente desejado comer esta Páscoa convosco, antes de padecer, pois digo-vos que já 

não a voltarei a comer até ela ter pleno cumprimento no Reino de Deus.» Tomando uma taça, 

deu graças e disse: «Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto 

da videira, até chegar o Reino de Deus.» Tomou, então, o pão e, depois de dar graças, partiu-o 

e distribuiu-o por eles, dizendo: «Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós; fazei isto em 

minha memória.»  

PAI: “Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: «Este cálice é a nova Aliança 

no meu sangue, que vai ser derramado por vós. No entanto, vede: a mão daquele que me vai 

entregar está comigo à mesa! O Filho do Homem segue o seu caminho, como está 

determinado; mas ai daquele por meio de quem vai ser entregue!» Começaram a perguntar 

uns aos outros qual deles iria fazer semelhante coisa. Levantou-se entre eles uma discussão 

sobre qual deles devia ser considerado o maior. Jesus disse-lhes: «Os reis das nações imperam 

sobre elas e os que nelas exercem a autoridade são chamados benfeitores. Convosco, não deve 

ser assim; o que for maior entre vós seja como o menor, e aquele que mandar, como aquele 

que serve. Pois, quem é maior: o que está sentado à mesa, ou o que serve? Não é o que está 

sentado à mesa? Ora, Eu estou no meio de vós como aquele que serve”. 

(Podem partilhar a frase mais importante que ficou gravada no coração) 

 

 

 

 

 



AVÓS: “Que a recordação desta noite,/ com as palavras e gestos de Jesus,/ inspire a 

nossa conduta/ ao longo do nosso caminho./ Faz-nos sair da escravidão/ que nós mesmos 

buscamos/ e à qual facilmente nos submetemos:/ a escravidão do poder/ do dinheiro/ dos 

prazeres/ da vida sem sentido/ Faz-nos compreender/ que a liberdade que nós pedimos e 

queremos/ deve ser também liberdade para os outros/ Por isso/ ajuda-nos a desterrar dos 

nossos corações/ todo o sentimento de egoísmo/ de soberba/ de ódio/ de intolerância”. 

MÃE: “Que a luz da liberdade/ chegue até aos últimos rincões do mundo e ao coração 

de cada homem. Então poderemos todos viver, como teus filhos e irmãos entre nós/ 

plenamente livres, com aquela liberdade que nos deste por meio de Jesus, teu Filho e nosso 

Senhor”. 

TODOS: Ámen! Maranathá! “Vem, Senhor Jesus!”(Ap 22,20) 

TODOS: Pai Nosso… 

PAI: O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e nos seja 

favorável. O Senhor volte para nós o Seu rosto e nos dê a paz. 

TODOS: Ámen. Ámen. Aleluia. Aleluia. 

CANTO: Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é Um! 

(Segue a refeição) 

 

 


