
V I V E R  A  A L E G R I A  D A  

I N S T I T U I Ç Ã O  D A  E U C A R I S T I A

E M  T E M P O  D E  C O R O N A V Í R U S

QUINTA-FEIRA
SANTA



Procurar um espaço que favoreça a
tranquilidade e a intimidade com Deus

(orne-o com ramos, uma cruz, Bíblia, velas,
imagem da sua devoção).

ORIENTAÇÕES

Durante o dia, buscar momentos em
 família para rezar.

Evitar tudo que neste momento possa
desviá-lo do propósito (celular, televisão,

afazares domésticos ...)



A.: Ó Pai, em família nos unimos nesta santa semana em que
Teu Filho amado, num ato extremo de amor, se entrega à
morte para nos resgatar e trazer à vida. Queremos participar
intensamente deste Tríduo Pascal que hoje iniciamos,
colocando-nos humildemente na Tua presença paterna.
 
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
 
A.: Ó Pai, dá-nos a graça de viver estes dias de recolhimento
em nossa Igreja doméstica com muita fé, buscando forças na
oração para que, transformados pelo Mistério Pascal de Nosso
Senhor Jesus Cristo, possamos viver sempre em Ti,
saboreando a doçura do Teu amor!
 
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!
 
A.: Ó Pai, fortalecidos pelo Teu Espírito de amor, queremos
viver com alegria este tempo de graça particular que nos
concedes, gloriando-nos na cruz de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
 
Todos: Vinde Espírito Santo, renovar a nosso desejo de viver
concretamente no Amor e para o Amor. Vinde Espírito Santo...
 
 
 

I - COLOCAR-SE NA PRESENÇA DE DEUS
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A.: Ó Pai, a exemplo de Maria, a mãe da Eucaristia,
queremos permanecer firmes e de pé Junto à cruz de Teu
Filho. A ela recorremos para que nos ajude a viver este
momento de distanciamento físico dos irmãos com
serenidade e esperança, confiando-nos e entregando-nos a
Ti, como oferenda viva para a Tua glória e para a salvação do
mundo. 
 
Todos: Salve Rainha, mãe de misericórdia...
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A.: Ó Pai, nestes dias de oração em família, pedimos a São
José que leve a Ti as nossas necessidades.
 
ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO A SÃO JOSÉ
 
Todos: “Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai
os responsáveis pelo bem comum, para que saibam – como
vós – cuidar das pessoas confiadas à responsabilidade deles.
Concedei a inteligência da ciência àqueles que procuram
meios adequados para a saúde e o bem físico dos irmãos.
Sustentai aqueles que se dedicam aos necessitados: os
voluntários, os enfermeiros, os médicos, que estão na linha
de frente no tratamento dos doentes, mesmo à custa da
própria incolumidade. Abençoai, São José, a Igreja: a partir
de seus ministros, fazei-a sinal e instrumento da vossa luz e
da vossa bondade. Acompanhai, São José, as famílias: com
o vosso silêncio orante, construí a harmonia entre os pais e
os filhos, de modo particular os mais pequeninos. Preservai
os anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado no
desespero do abandono e do desencorajamento. Consolai
quem é mais frágil, encorajai quem vacila, intercedei pelos
pobres. Com a Virgem Mãe, suplicai ao Senhor para que
liberte o mundo de toda forma de pandemia. Amém".
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Aqui, fazer um breve intervalo. Silenciar para sentir-se em
sintonia com Deus.



Ouvir ou cantar uma música suave;
Ler com calma a Liturgia da Palavra da Quinta-Feira Santa.
Silenciar para ouvir o que Deus tem a nos dizer.
Rezar com a Palavra.
 
1ª LEITURA (Ex 12, 1-8.11-14) – Leitura do Livro do Êxodo
SALMO:(115/116B) R.: O CÁLICE POR NÓS
ABENÇOADO É A NOSSA COMUNHÃO COM O SANGUE
DO SENHOR.
2ª LEITURA (1 Cor 11, 23-26) – Leitura da Carta de São
Paulo aos Coríntios.
EVANGELHO: ( (Jo 13, 1-15)

II – ALIMENTAR-SE DA PALAVRA
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Após um tempo de silêncio, rezar.



Leitor: Ó Pai, mergulhados no amor que brota do teu coração,
queremos agradecer-Te  pela presença real de Jesus na
Eucaristia e pela Tua presença viva na nossa Santa Igreja. 
 
Todos: Elevamos, a Ti,  ó Pai, o nosso canto de louvor e com
o salmista perguntamos “Que poderei retribuir ao Senhor Deus
por tudo aquilo que Ele fez em meu favor”? Pai nosso... Ave
Maria... Glória ao Pai...
 
Leitor: Ó Pai, tu nos amas com “amor eterno” (Jr 31,3) e nos
desejas intimamente unidos a Ti. Agradecemos-Te por nos
dares Teu Filho como “Alimento” para que assim O tenhamos
em nós.
 
Todos: Ó Pai, o Teu amor ultrapassa a nossa compreensão. É
ele quem sustenta o nosso caminhar rumo a Ti. Pai nosso...
Ave Maria... Glória ao Pai...
 

 

III – REZAR COM A PALAVRA
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Leitor: Ó Pai, Teu Filho "Amou-nos até ao fim" (Jo 13, 1).
Somente quando experimentamos esse amor que se doa na
cruz e na glória é que mergulhamos na perfeição da vivência
pascal.
 
Todos: Unidos ao Teu Filho, Pai, queremos renovar a nosso
compromisso filial e testemunhar aos que não te conhecem a
beleza e a grandeza do Teu Amor. Pai nosso... Ave Maria...
Glória ao Pai...
 
Leitor: Ó Pai, a ordem de Teu filho “fazei isto em memória de
mim” (1 Cor 11, 24) impõe-nos viver e  fazer  o que Ele fez .
 
Todos: Queremos ter parte contigo, Senhor! Com a tua Graça,
renovamos em família a nossa mais forte disposição de
agradecê-Lo e servi-Lo na pessoa do irmão.  Pai Nosso... Ave
Maria... Glória ao Pai...
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Leitor: Ó, Pai, desejamos ardentemente receber o Teu Corpo
e o Teu Sangue, presente na Sagrada Eucaristia. Impedidos de
recebê-Lo sacramentalmente pelas circunstâncias em que nos
encontramos,  pedimos que sacies a nossa fome de Ti. Venha
espiritualmente ao nosso coração.
 
Todos: Oh, meu Jesus, eu creio que estais presente no
Santíssimo Sacramento. Amo-Vos sobre todas as coisas e
minha alma suspira por Vós. Mas, como não posso receber-
Vos agora, de maneira Sacramental, vinde ao menos
espiritualmente ao meu coração. (Pausa). Abraço-me
convosco, uno-me a Vós inteiramente. Não permitais que eu
me separe de Vós. Oh, Jesus, sumo bem e doce amor meu,
vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja
abrasado em Vosso amor para sempre. Amém
 
Santo Afonso de Ligório

COMUNHÃO ESPIRITUAL
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Escolher um canto de louvor para ouvir ou cantar.



Leitor: Pai, por tudo te damos graças! Neste dia de gratidão e
de alegria pelo grande dom do amor até o fim, que o Senhor
nos fez, queremos confiar a Ti este momento de cruz que o
mundo inteiro vive. Entregamos-Te todos os doentes e seus
familiares, os profissionais de saúde, os pesquisadores e os
que estão distanciados em seus lares por amor ao irmão.
Entregamos-Te também aqueles que estão ocupando cargos
públicos e que têm o poder de decisão. Possa, Senhor, a
nossa oração se fazer força e chegar a Ti.
 
Todos: Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem
viver, criaste o ser humano e lhe confiaste o mundo como um
jardim a ser cultivado com amor. Dá-nos um coração acolhedor
para assumir a vida como dom e compromisso. Abre nossos
olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs,
sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensina-nos a
sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo o rosto do teu Filho.
Inspira-nos palavras e ações para sermos construtores de uma
nova sociedade, reconciliada no amor. Dá-nos a graça de
vivermos em comunidades eclesiais missionárias que,
compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que
sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição
Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil.
Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida.
Amém!

IV- REZAR COM A IGREJA
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Pai ou Mãe: “Ó Deus, todo-poderoso, que hoje nos renovastes
pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na
ceia do seu reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém”.
 
Todos: Abençoe-nos Pai e o Filho e o Espírito Santo.
 
Pais: Voltemos o nosso olhar a Maria e imploremos que ela
nos ajude a nos fazer “servos uns dos outros”, vivendo e
testemunhando esse amor-doação, para que assim “sejamos
dignos das promessas de Cristo”. 
 
Todos:  À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades,
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e
bendita. Amém!
 

 

BÊNÇÃO FINAL
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