
                                                                                                                            

 

 

Catequese em Família – Tríduo Pascal-Celebração da Paixão do Senhor 

Dinâmica: O familiar adulto que inicia cada sessão, programada em família, para que estes 

passos possam ser seguidos. Faz-se uma leitura partilhada, de seguida há um momento de 

diálogo com a dinâmica proposta. 

 

Leitura: – A Igreja celebra nestes dias aquilo a que pode chamar-se o coração do ano litúrgico. 

No princípio, na comunidade de Jerusalém, celebrava-se apenas o Domingo de Páscoa. 

Evocava-se a Ressurreição do Senhor que, na madrugada do primeiro dia da semana, depois do 

dia 14 do mês de Nissan, venceu a morte, quebrando a pedra do Sepulcro. Mais tarde, 

compreendeu-se que não bastava viver a Vigília Pascal e era necessário completar esta 

celebração com dois momentos evocativos da Redenção: a Ceia Pascal e a memória da Paixão e 

Morte de Jesus. Assim surgiu o Tríduo Pascal, com 5.ª Feira Santa, 6.ª Feira Santa e Vigília 

Pascal. É esta a grande evocação que vai celebrar-se na Semana Santa. 

• A Última Ceia foi vivida por Jesus com os Apóstolos. Cumpriram-se todos os rituais da 

Páscoa judaica. O pão ázimo, o cordeiro e as leitugas, ervas amargas. Jesus, porém, no 

fim, tomou o pão, partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo: “É o meu corpo”. Fez o 

mesmo com o vinho: “É o cálice do meu sangue, entregue por vós”. Os cinco capítulos 

do Evangelho de João (13 a 17) oferecem-nos o discurso da Ceia. Nele encontra-se o 

maior testemunho de amor de quem se prepara para dar a vida por todos os homens. 

• A Paixão e a Morte na Cruz constituem o mais iníquo de todos os julgamentos. Jesus 

contrariava a justiça dos príncipes dos sacerdotes e dos doutores da lei e dos fariseus, 

proclamando a verdade, a liberdade, o amor e a paz. Os judeus preferiram as suas 

conveniências e levaram Jesus ao tribunal religioso e ao tribunal político. Até pelo 

julgamento da multidão em massa foi condenado. Ouviu-se um grito: “À morte, 

crucifica-o”. E Pilatos consumou a condenação. 

• A madrugada de domingo levou Maria de Magdala ao sepulcro. A pedra estava 

retirada, as vestes e o sudário estavam dobrados a um canto e o sepulcro estava vazio. 

“Onde o puseram?” Questionava-se Maria. “Aquele que procuras entre os mortos, está 

vivo”, foi o verecdito do Anjo do Senhor. Jesus ressuscitou. Tudo foi confirmado por 

João e Pedro. A ressurreição de Cristo, a festa desta luz nova, mudou completamente o 

rosto do mundo. 

São estes três acontecimentos que se celebram no Tríduo Pascal. Depois da entrada solene de 

Jesus em Jerusalém, no Domingo de Ramos, a Igreja acompanha o mistério de Jesus e 

identifica-se com o caminho da Redenção.1 

 

Dinâmica- refletir: 

1. Com que espírito se deve viver a Semana Santa? 

2. Porque todos os anos celebramos o Tríduo Pascal e a Páscoa? 

3. Compromissos em família para vivermos esta Semana Santa? 

 

 

 
1 Cf. https://www.igrejacampogrande.pt/blog/celebracao-da-paixao-do-senhor/ 



                                                                                                                            

 

 

Oração: Jesus Cristo, Tu sofreste e deste a tua vida para que cada ser humano possa saber que é 

amado por Deus. Através de Ti, descobrimos: nada nos pode separar do amor de Deus. Tu confias-

nos esta certeza do Evangelho, que nos reúne numa única comunhão. Concede-nos, por isso, onde 

quer que vivamos, que estejamos atentos à comunhão da tua Igreja. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.2 

 

Pai Nosso… 

 

 

 
2 Cf. https://www.passo-a-rezar.net/textos-dirios/sexta-feira-santa-da-paixo-do-senhor-2 


