
Sugestões para celebrações da semana santa 

de forma abreviada e sem a participação de povo 

dadas pela Comissão Arquidiocesana de Liturgia 

 

Domingo de ramos e da paixão do senhor  

. entrada simples  

. ritos iniciais – sinal da cruz – saudação – ato penitencial – oração (coleta) 

. liturgia da palavra – 1º leitura – salmo – 2º leitura – aclamação – Leitura da Paixão  

Omite-se a saudação ao povo e o sinal da cruz sobre o livro. No fim diz-se “Palavra 

da Salvação”, mas não se beija o livro. (C. B. nº 273)  

. Leitura mais breve Mt. 27,11-54 (Lecionário Dominical pág. 145) 

. Prossegue-se a missa como de costume.  

. Paramento vermelho 

. No presbitério ao lado do ambão um vaso com folhas de palmeiras 

 

5º FEIRA SANTA – com a missa vespertina começa o tríduo pascal  

. a celebração como de costume. Omite-se o lava- pés. Não se recita o Credo. As 

preces da comunidade são realizadas (C.B. nº302) 

. consagrar hóstias suficientes para a celebração da missa vespertina e para a 

comunhão na sexta feira (pensando no número de pessoas que irão comungar). 

. terminada a comunhão deixar sobre o altar a âmbula que será levada para o 

sacrário. 

. após a oração depois da comunhão, breve momento de adoração ao Santíssimo 

(oração silenciosa) em seguida traslada-se o Santíssimo para o sacrário. Não se usa 

o ostensório. Adora-se em silêncio. 

. paramento branco – preparar vaso com flores para ser colocado ao lado do ambão. 

Flores e velas para o altar do Santíssimo.  

 



6º FEIRA SANTA da Paixão do Senhor- dia de jejum e abstinência  

Preparar a leitura da paixão, paramentos vermelhos – cruz com pedestal (pedestal  

móvel) – toalha para ser estendida sobre o altar para o rito da comunhão – corporal 

– missal –purificatório – sanguíneo. 

. o altar esteja desnudado  

. entrada do presidente e ajudantes em silêncio  

. diante do altar ajoelha-se e reza em silêncio.  (C.B. 316 ) 

. o bispo não usa o solidéu para a entrada. Durante a celebração não usa anel nem a 

cruz peitoral. 

. a oração inicia-se sem dizer: oremos  

Liturgia da palavra - conforme o próprio para sexta feira da Paixão do Senhor.  

. oração universal:  acrescentar as preces propostas pela CNBB. 

Adoração da cruz – a cruz descoberta é apresentada ao presidente, sem procissão. 

Com a cruz nas mãos canta-se ou recita-se três vezes: Eis o lenho da cruz. Procede-

se à adoração do celebrante e de seus ajudantes próximos, com profunda inclinação 

diante da cruz (sem a beijar).  Terminada a adoração, a cruz ficará sobre o altar. Ela 

deve ficar visível (exposta). 

Rito da comunhão. – estende-se sobre o altar toalha e corporal. Dois castiçais são 

colocados sobre o altar.  

. traslada-se a âmbula com as hóstias consagradas na missa vespertina de quinta 

feira. O rito da comunhão conforme o missal romano. 

. Rito de encerramento – conforme o missal romano. A saída é silenciosa. 

 

SÁBADO SANTO –Vigília Pascal – a vigília pascal é o cume do ano litúrgico. 

Preparar- paramentos de cor branca – círio pascal com os cravos – vela acesa para 

dela retirar a chama que acenderá o círio – vasilha com água para ser abençoada 

para aspersão - Flores podem ornamentar o presbitério.  

. No presbitério – o presidente inicia a celebração com o sinal da cruz, saúda o povo 

liturgicamente. Faz-se introdução espontânea sobre as incisões do círio. (rito de 

incisão conforme o missal romano). Acende o círio, coloca-o no pedestal apropriado 

próximo ao ambão. 



. Proclamação da Páscoa – utilizar a forma breve conforme o missal romano. 

Durante a proclamação da Páscoa o presidente tem uma vela acesa na mão. 

. Liturgia da palavra –  

. 1ª leitura – Gn. 1,1.26 – 31a (leitura breve- lecionário dominical pag. 170). 

Sl. 103 

Oração – MR 

2ª leitura – Gn. 22,1-2.9ª, 10-13.15-18 (leitura breve lecionário dominical pág. 174. 

Sl. 15 (16) 

Oração MR. 

3ª leitura – Êx. 14,15 -  30 – 15,1 (lecionário dominical pág.176). Atenção: ao término 

da leitura não se diz palavra do Senhor. 

Sl-Êx 15,1,2-3,4-5,17-18. 

Oração MR. 

. Após a oração da 3ª leitura, segue um silêncio prolongado para acender as velas do 

altar. 

. canta-se ou recita-se o glória. Segue-se a oração própria da missa da vigília.  

. leitura do NT- Rm 6,3-11(lecionário dominical pág. 185 

Antes do salmo, o presidente entoa o ALELUIA, 3 vezes; segue o salmo 117 (pág.186 

– lecionário dominical. 

. Evangelho – Mt 28,1-10(lecionário dominical pág, 186) 

. Bênção da água – Para a renovação das promessas batismais é recomendada a 

fórmula proposta pelo MR, é diferenciada da fórmula indicada para bênção da água 

batismal. Segue-se a renovação das promessas do Batismo, MR, 

. omite-se o Credo. Prescreve-se a oração dos fiéis. 

.Liturgia Eucarística – segue-se como de costume. Prefácio da Páscoa I- Se usar o 

Cânon – Romano, o “em comunhão” e o “recebei, ó Pai com bondade”, são próprios. 

.Bênção final – própria para o tempo pascal.  

Despedida – acrescentar três vezes o ALELUIA. 



Estas sugestões, para adequar-se à “quarentena” por causa da pandemia do 

Coronavírus, foi preparada pela Comissão Arquidiocesana de Liturgia – CAL. 

Pe.Helmo C.Faccioli 

SP 30 03 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


