
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTRODUÇÃO 
 
«O Tríduo pascal começa na Quinta-Feira Santa, com a Missa vespertina "in Cena 
Domini", mesmo se normalmente de manhã se celebra outra significativa liturgia, a 
Missa Crismal, durante a qual, reunido ao redor do Bispo, o inteiro presbitério de todas 
as Dioceses renova as promessas sacerdotais, e participa da bênção do óleo dos 
catecúmenos, dos enfermos e do Crisma. Além da instituição do Sacerdócio, neste dia 
santo comemora-se a oferta total que Cristo fez de Si à humanidade no sacramento da 
Eucaristia. Naquela mesma noite na qual foi traído, Ele deu-nos, como recorda a Sagrada 
Escritura, um mandamento novo "mandatum novum" do amor fraterno realizando o 
gesto comovedor do lava-pés, que chama ao humilde serviço dos servos».  

(Papa Bento XVI, Audiência Geral, Quarta-feira, 12 de Abril de 2006) 

 
Missa Crismal – 11h na Sé de Vila Real  
Missa Vespertina da Ceia do Senhor – 18h na Sé de Vila Real 
(Transmissão em direto no Facebook e Youtube da diocese) 
 
 
 
PREPARAÇÃO 
 
- Quinta-feira de manhã, em família: 

• Fazer um pão ázimo para ser benzido e consumido na celebração da Ceia do 
Senhor, segundo estas indicações: 

 
 
CONFEÇÃO DO PÃO ÁZIMO 

 
Colocar a farinha (cerca de uma chávena de chá) num recipiente, e recitar a 
seguinte bênção: 
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Bênção da farinha 
Bendito sejais, Senhor, nosso Pai, 
Deus Santo e Eterno Rei. 
Na tua bondade o trigo brotou da terra. 
E esta farinha, outrora espalhadas pelas colinas  
e agora recolhida,  
por minhas mãos indignas,  
e graças ao Teu poder se converterá em pão. 
Assim a Tua Igreja, desde os confins da Terra,  
seja acolhida no Teu Reino. 
Porque é Tua a glória e o poder agora e  
por todos os séculos dos séculos. 
 
R. Amen 

 

 

Amassar a farinha com água (a necessária) e amassar até se desapegar das 
mãos. Moldar a forma do pão em redondo, desenhar os símbolos (conforme 
na figura abaixo). Leva-se ao forno cerca de 20 minutos, até estar cozido. 

 
 
 

PÃO DA EUCARISTIA 
  

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

AMBIENTE  
 

• Reunir a família um pouco antes de jantar, se possível; 

• Uma mesa com uma toalha branca  

• Uma cruz 

• Velas ou lamparinas a azeite 

• Uma Bíblia 

• Uma bandeja com o pão ázimo 

 
 

Cristo está no centro, 
rodeado pelos  

Doze Apóstolos. 
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CELEBRAÇÃO 
 
Cântico – Toda a nossa glória está na Cruz (M. Luís) 
https://www.youtube.com/watch?v=B6rHP72aOMM  
 
Toda a nossa glória está na Cruz 
De Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

1. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção 
Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 
 

2. Na terra se conhecerão os vossos caminhos 
E entre os povos a vossa salvação. 
 

3. Os povos vos louvem, ó Deus 
Todos os povos vos louvem. 

 
 
P. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. 
R. Amen. 
 
 
Em silêncio reconheçamos que somos pecadores. 
 
 
P. Senhor tende piedade de nós 
R. Senhor tende piedade de nós 
 
P. Cristo tende piedade de nós 
R. Cristo tende piedade de nós 
  
P. Senhor tende piedade de nós 
R. Senhor tende piedade de nós 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18 (R. cf. 1 Cor 10, 16) 
 
Refrão: 
O cálice da bênção é comunhão no Sangue de Cristo. 
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/021_ABC_13_5fSantaC
eia-OCaliceDaBencao.mp3 
 
Como agradecerei ao Senhor 
tudo quanto Ele me deu? 
Elevarei o cálice da salvação, 
invocando o nome do Senhor. Refrão 

https://www.youtube.com/watch?v=B6rHP72aOMM
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/021_ABC_13_5fSantaCeia-OCaliceDaBencao.mp3
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/021_ABC_13_5fSantaCeia-OCaliceDaBencao.mp3
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É preciosa aos olhos do Senhor 
a morte dos seus fiéis. 
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva: 
quebrastes as minhas cadeias. Refrão 
 
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, 
invocando, Senhor, o vosso nome. 
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, 
na presença de todo o povo. Refrão 
 
 

LEITURA I 1Cor 11, 23-26 
«Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, 

anunciareis a morte do Senhor» 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: 
Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti: 
o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, 
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: 
«Isto é o meu corpo, entregue por vós. 
Fazei isto em memória de Mim». 
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: 
«Este cálice é a nova aliança no meu sangue. 
Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de Mim». 
Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão 
e beberdes deste cálice, 
anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha. 
 
Palavra do Senhor. 
R. Graças a Deus 
 
 
 
ORAÇÃO PELOS SACERDOTES 
 
Rezemos pelos sacerdotes da nossa Diocese para que o Senhor derrame 
abundantemente sobre eles a sua bênção a fim de serem ministros fiéis a Cristo Sumo 
Sacerdote, 
R. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. 
 
Rezemos pelo nosso bispo para que seja fiel ao ministério apostólico que lhe foi confiado 
e seja imagem viva e perfeita de Cristo Sacerdote, Bom pastor, Mestre e Servo de todos, 
R. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. 
 
O Senhor os guarde a todos no seu amor e os conduza à vida eterna. 
R. Amen.  
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ORAÇÃO PARA A BÊNÇÃO DO PÃO 
 
Senhor, Pai Santo,  
Deus eterno e todo-poderoso, 
abençoai este pão,  
dom da Vossa bondade 
e do nosso trabalho de cada dia,  
sinal da nossa comunhão familiar. 
 
Este pão nos recorde  
o pão da Palavra de Deus 
e o pão que vosso Filho multiplicou  
no deserto para a multidão faminta,  
o Pão Eucarístico  
que nos dais todos os dias  
no mistério da Eucaristia. 
  
Fazei que este pão nos lembre  
o compromisso para com todos  
os nossos irmãos necessitados  
de alimento corporal e espiritual.  
 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo,  
vosso Filho, pão vivo que desceu do céu,  
e dá vida e salvação ao mundo,  
na unidade do Espírito Santo.  
Ámen. 
 
PAI NOSSO 
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/Missal/016_PaiNosso.mp3 
 

• Partir o pão e cada um dos membros retira um pedaço  
(deve ser todo consumido)  

• Cada membro da família consome o pão e faz uma oração pessoal em silêncio 
 

 
ORAÇÃO DE SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO (REZAR TODOS JUNTOS) 
 
Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do Altar. 
Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por Vós. Mas, como não posso 
receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu 
coração. Abraço-me convosco como se já estivésseis comigo: uno-me Convosco 
inteiramente. Ah! não permitais que torne a separar-me de Vós. 
 
  

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/Missal/016_PaiNosso.mp3
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Cântico – Pai Nosso que estais no Céu (M. Luís) 
https://www.youtube.com/watch?v=r2-Ss9sFw-0 
 
 

1. Pai nosso que estais nos céus, 
Sempre louvado sejais, 
Pela santa Eucaristia, 
Pão divino que nos dais! 

 
Bendita, bendita seja, 
A divina Eucaristia, 
Que ilumina a santa Igreja, 
Como Sol de cada dia, 
Como Sol de cada dia. 
 

2. Venha a nós o vosso Reino, 
Enchei-nos da vossa luz, 
Pela Santa Eucaristia, 
Corpo e sangue de Jesus! 

 
3. Na terra como nos céus, 

Vossa vontade se faça, 
Pela Santa Eucaristia, 
Alto sol da vossa graça! 

 
4. Seja vossa excelsa graça, 

Nosso pão de cada dia. 
Bendito sejais, Senhor, 
Pela Santa Eucaristia. 

 
5. Vosso divino perdão, 

nos seja dado, Senhor, 
Pela Santa Eucaristia, 
Alto sol do vosso amor! 

 
6. A paz na terra triunfe, 

Por divina compaixão; 
Pela Santa Eucaristia, 
Vivamos em união! 
 

7. Guardai-nos em vossa graça, 
Livrai-nos de todo o mal, 
Pela Santa Eucaristia, 
Penhor de vida imortal! 

 
 
 
 
 
P. O Senhor nos abençoe,  
nos livre de todo o mal  
e nos conduza à vida eterna.  
R. Amen. 

 
 
P. Bendigamos ao Senhor. 
R. Graças a Deus. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r2-Ss9sFw-0

