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 Anim. Iniciamos a Semana 
Santa comemorando a entrada 
messiânica de Jesus em Jerusa-
lém, montado em um jumentinho, 
como um pobre, e aclamado pela 
multidão, como um rei. É o Filho 
do Homem, cuja realeza tem sua 
manifestação mais plena na cruz. 
Por isso, esta semana culmina com 
o Tríduo Pascal, que comemora a 
morte e ressurreição de Cristo. Imi-
tando o povo de Jerusalém, festeje-
mos a entrada triunfal de Jesus na 
cidade Santa, e, com Maria, fique-
mos junto a Ele ao pé da cruz. 

RITOS INICIAIS
ABERTURA 

(CD XIII Fx14 HL2p.150) (CO 181)

Solo: Hosana ao Filho de Davi!
Ass.: Hosana ao Filho de Davi!
1. Bendito o que vem em nome do 

Senhor!
2. Rei de Israel, hosana nas alturas!

SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.
P. Meus irmãos e minhas irmãs: 
durante as cinco semanas da Qua-
resma, preparamos os nossos co-

Rei, cheguemos por ele à eterna Je-
rusalém. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.
(Aspersão dos ramos,  

em silêncio) 

EVANGELHO 
(Lc 19,28-40)

Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas 
– Naquele tempo, 28Jesus caminhava 
à frente dos discípulos, subindo para 
Jerusalém. 29Quando se aproximou 
de Betfagé e Betânia, perto do monte 
chamado das Oliveiras, enviou dois 
de seus discípulos, dizendo: 30“Ide 
ao povoado ali na frente. Logo na 
entrada encontrareis um jumentinho 
amarrado, que nunca foi montado. 
Desamarrai-o e trazei-o aqui. 31Se al-
guém, por acaso, vos perguntar: ‘Por 
que desamarrais o jumentinho?’, 
respondereis assim: ‘O Senhor pre-
cisa dele’”. 32Os enviados partiram e 
encontraram tudo exatamente como 
Jesus lhes havia dito. 33Quando de-
samarravam o jumentinho, os donos 
perguntaram: “Por que estais desa-
marrando o jumentinho?” 34Eles res-
ponderam: “O Senhor precisa dele”. 
35E levaram o jumentinho a Jesus. 
Então puseram seus mantos sobre 
o animal e ajudaram Jesus a mon-
tar. 36E enquanto Jesus passava, o 
povo ia estendendo suas roupas no 
caminho. 37Quando chegou perto da 
descida do monte das Oliveiras, a 
multidão dos discípulos, aos gritos e 
cheia de alegria, começou a louvar 
a Deus por todos os milagres que ti-
nha visto. 38Todos gritavam: “Bendito 
o rei, que vem em nome do Senhor! 
Paz no céu e glória nas alturas!” 
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rações pela oração, pela penitência 
e pela caridade. Hoje aqui nos reu-
nimos e vamos iniciar, com toda a 
Igreja, a celebração da Páscoa de 
nosso Senhor. Para realizar o mis-
tério de sua morte e ressurreição, 
Cristo entrou em Jerusalém, sua ci-
dade. Celebrando com fé e piedade 
a memória desta entrada, sigamos 
os passos de nosso Salvador para 
que, associados pela graça à sua 
cruz, participemos também de sua 
ressurreição e de sua vida.

BENÇÃO DOS RAMOS
P. Deus eterno e todo-poderoso, 
abençoai V estes ramos, para que, 
seguindo com alegria o Cristo, nosso 
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39Do meio da multidão, alguns dos 
fariseus disseram a Jesus: “Mestre, 
repreende teus discípulos!” 40Jesus, 
porém, respondeu: “Eu vos declaro: 
se eles se calarem, as pedras grita-
rão”. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

P. Meus irmãos e minhas irmãs, imitan-
do o povo que aclamou Jesus, come-
cemos com alegria nossa procissão.

CANTOS DE PROCISSÃO 
Sl 24(23) 
(HL2 p.26 - CD XIII Fx 16) (CO 186)

Os filhos dos hebreus, * com 
ramos de palmeira, * correram 
ao encontro * de Jesus, nosso 
Senhor, * /:cantando e gritan-
do: * “Hosana, ó Salvador!”:/

1. O mundo * e tudo que tem nele 
é de Deus, * a terra e os que aí 
vivem, todos seus! * Foi Deus * 
que a terra construiu por sobre 
os mares, * no fundo do oceano, 
seus pilares!

2. Quem vai * morar no templo de 
sua cidade?... * Quem pensa e 
vive longe das vaidades! * Pois 
Deus, * o Salvador o abençoará * 
no julgamento o defenderá!

3. Assim, * são todos os que pres-
tam culto a Deus * que adoram 
o Senhor, Deus dos hebreus! * 
Portões * antigos, se escanca-
rem, vai chegar, * Alerta! O Rei 
da glória vai entrar!

4. Quem é, * quem é, então, quem 
é o Rei da glória? * O Deus, forte 
Senhor da nossa história! * Por-
tões * antigos, se escancarem, 
vai chegar, * Alerta! O Rei da gló-
ria vai entrar!

5. Quem é, * quem é, então, quem 
é o Rei da glória? * O Deus que 
tudo pode, é o Rei da glória! * 
Aos Três, * ao Pai, ao Filho e ao 
Confortador * da Igreja que cami-
nha o louvor!

II (CO 190)

Hosana hey! Hosana há! * Hosa-
na hey! Hosana hey! Hosana há!

1. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, 
* é o Deus de Israel, é o Filho de 
Davi!

2. Vamos a ele com as flores dos tri-
gais, * com os ramos de oliveira, 
* com alegria e muita paz.

fiou, ele o liberte e agora o salve, 
se é verdade que ele o ama!” 

2. Cães numerosos me rodeiam fu-
riosos, e por um bando de malva-
dos fui cercado. Transpassaram 
minhas mãos e os meus pés e 
eu posso contar todos os meus 
ossos.

3. Eles repartem entre si as minhas 
vestes e sorteiam entre si a mi-
nha túnica. Vós, porém, ó meu 
Senhor, não fiqueis longe, ó mi-
nha força, vinde logo em meu 
socorro!

4. Anunciarei o vosso nome a meus 
irmãos e no meio da assembleia 
hei de louvar-vos! Vós que te-
meis ao Senhor Deus, dai-lhe 
louvores, glorificai-o, descenden-
tes de Jacó, e respeitai-o toda a 
raça de Israel!

SEGUNDA LEITURA 
(Fl 2,6-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses.
6Jesus Cristo, existindo em condi-
ção divina, não fez do ser igual a 
Deus uma usurpação, 7mas ele es-
vaziou-se a si mesmo, assumindo a 
condição de escravo e tornando-se 
igual aos homens. Encontrado com 
aspecto humano, 8humilhou-se a 
si mesmo, fazendo-se obediente 
até a morte, e morte de cruz. 9Por 
isso, Deus o exaltou acima de tudo 
e lhe deu o Nome que está acima 
de todo nome. 10Assim, ao nome de 
Jesus, todo joelho se dobre no céu, 
na terra e abaixo da terra, 11e toda 
língua proclame: “Jesus Cristo é o 
Senhor”, para a glória de Deus Pai. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(H2 p. 189 CD XIII Fx 17) (CO 228)

Salve, ó Cristo obediente! * 
Salve, amor onipotente, * que 
se entregou à cruz * e nos re-
cebeu na luz!

1. O Cristo obedeceu até a morte, 
* humilhou-se e obedeceu o bom 
Jesus, * humilhou-se e obede-
ceu, sereno e forte, * humilhou-
-se e obedeceu até a cruz.

3. Ele é o Cristo, é o Unificador, * 
é Hosana nas alturas, é Hosana 
no amor.

ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Deus eterno 
e todo-poderoso, para dar aos ho-
mens um exemplo de humildade, 
quisestes que o nosso Salvador se 
fizesse homem e morresse na cruz. 
Concedei-nos aprender o ensina-
mento da sua paixão e ressuscitar 
com ele em sua glória. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
 Anim. Para adentrar o 

mistério da Paixão de Cristo, 
ouçamos piedosamente as lei-
turas que seguem: 

 

PRIMEIRA LEITURA 
(Is 50,4-7)

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
4O Senhor Deus deu-me língua 
adestrada, para que eu saiba dizer 
palavras de conforto à pessoa aba-
tida; ele me desperta cada manhã 
e me excita o ouvido, para prestar 
atenção como um discípulo. 5O Se-
nhor abriu-me os ouvidos; não lhe 
resisti nem voltei atrás. 6Ofereci as 
costas para me baterem e as faces 
para me arrancarem a barba; não 
desviei o rosto de bofetões e cuspa-
radas. 7Mas o Senhor Deus é meu 
Auxiliador, por isso não me deixei 
abater o ânimo, conservei o rosto 
impassível como pedra, porque sei 
que não sairei humilhado.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 21(22) 
(HL 2 67p. - CD XIV - Fx11) 
Cantando Salmos e Aclamações 185p

Meu Deus, meu Deus, por que 
me abandonastes, * e ficais 
longe de meu grito e minha 
prece?

1. Riem de mim todos aqueles que 
me veem, torcem os lábios e saco-
dem a cabeça: “Ao Senhor se con-
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2. Por isso o Pai do céu o exaltou, 
* exaltou-o e lhe deu um grande 
nome, * exaltou-o e lhe deu po-
der e glória, * diante dele céus e 
terra se ajoelhem!

EVANGELHO: 
(Lc 22,14-23,56: MAIS LONGO)

N (Narrador): Paixão de nosso 
Senhor Jesus Cristo segundo Lu-
cas – 14Quando chegou a hora, Je-
sus pôs-se à mesa com os apósto-
los e disse: 

P (padre) 15Desejei ardentemente 
comer convosco esta ceia pascal, 
antes de sofrer. 16Pois eu vos digo 
que nunca mais a comerei, até que 
ela se realize no Reino de Deus. N: 
17Então Jesus tomou um cálice, deu 
graças e disse: P: Tomai este cálice 
e reparti entre vós; 18pois eu vos 
digo que, de agora em diante, não 
mais bebereis do fruto da videira, 
até que venha o Reino de Deus. N: 

19A seguir, Jesus tomou um pão, deu 
graças, partiu-o e deu-o aos discípu-
los, dizendo: P: Isto é o meu corpo, 
que é dado por vós. Fazei isto em 
memória de mim. N: 20Depois da 
ceia, Jesus fez o mesmo com o cáli-
ce, dizendo: P: Este cálice é a nova 
aliança no meu sangue, que é derra-
mado por vós. 21Todavia, a mão de 
quem me vai entregar está comigo, 
nesta mesa. 22Sim, o Filho do ho-
mem vai morrer, como está determi-
nado. Mas ai daquele homem por 
meio de quem ele é entregue. N: 
23Então os apóstolos começaram a 
perguntar uns aos outros qual deles 
haveria de fazer tal coisa. 24Houve 
também uma discussão entre eles 
sobre qual deles deveria ser consi-
derado o maior. 25Jesus, porém, lhes 
disse: P: Os reis das nações domi-
nam sobre elas, e os que têm poder 
se fazem chamar benfeitores. 26En-
tre vós, não deve ser assim. Pelo 
contrário, o maior entre vós seja 
como o mais novo, e o que manda, 
como quem está servindo. 27Afinal, 
quem é o maior: quem está sentado 
à mesa ou quem está servindo? Não 
é quem está sentado à mesa? Eu, 
porém, estou no meio de vós como 
aquele que serve. 28Vós ficastes co-
migo em minhas provações. 29Por 
isso, assim como o meu Pai me con-
fiou o Reino, eu também vos confio 

estavam com Jesus disseram: T: 
Senhor, vamos atacá-los com a 
espada? N: 50E um deles feriu o em-
pregado do Sumo Sacerdote, cor-
tando-lhe a orelha direita. 51Jesus, 
porém, ordenou: P: Deixai, basta! N: 
E tocando a orelha do homem, o 
curou. 52Depois Jesus disse aos su-
mos sacerdotes, aos chefes dos 
guardas do templo e aos anciãos, 
que tinham vindo prendê-lo: P: Vós 
saístes com espadas e paus, como 
se eu fosse um ladrão? 53Todos os 
dias eu estava convosco no templo, 
e nunca levantastes a mão contra 
mim. Mas esta é a vossa hora, a 
hora do poder das trevas. N: 54Eles 
prenderam Jesus e o levaram, con-
duzindo-o à casa do Sumo Sacerdo-
te. Pedro acompanhava de longe. 
55Eles acenderam uma fogueira no 
meio do pátio e sentaram-se ao re-
dor. Pedro sentou-se no meio deles. 
56Ora, uma criada viu Pedro sentado 
perto do fogo; encarou-o bem e dis-
se: L: Este aqui também estava com 
ele! N: 57Mas Pedro negou: L: Mu-
lher, eu nem o conheço! N: 58Pouco 
depois, um outro viu Pedro e disse: 
L: Tu também és um deles. N: Mas 
Pedro respondeu: L: Homem, não 
sou. N: 59Passou mais ou menos 
uma hora, e um outro insistia: L: 
Certamente, este aqui também esta-
va com ele, porque é galileu! N: Mas 
Pedro respondeu: L: 61Homem, não 
sei o que estás dizendo! N: Nesse 
momento, enquanto Pedro ainda fa-
lava, um galo cantou. Então o Se-
nhor se voltou e olhou para Pedro. E 
Pedro lembrou-se da palavra que o 
Senhor lhe tinha dito: “Hoje, antes 
que o galo cante, três vezes me ne-
garás”. 62Então Pedro saiu para fora 
e chorou amargamente. 63Os guar-
das caçoavam de Jesus e espanca-
vam-no; 64cobriam o seu rosto e lhe 
diziam: T: Profetiza quem foi que 
te bateu? N: 65E o insultavam de 
muitos outros modos. 66Ao amanhe-
cer, os anciãos do povo, os sumos 
sacerdotes e os mestres da lei reuni-
ram-se em conselho e levaram Je-
sus ao tribunal deles. 67E diziam: T: 
Se és o Cristo, dize-nos! N: Jesus 
respondeu: P: Se eu vos disser, não 
me acreditareis, 68e, se eu vos fizer 
perguntas, não me respondereis. 
69Mas, de agora em diante, o Filho 
do homem estará sentado à direita 
do Deus poderoso. N: 70Então todos 

o Reino. 30Vós havereis de comer e 
beber à minha mesa no meu Reino, 
e sentar-vos em tronos para julgar 
as doze tribos de Israel. 31Simão, Si-
mão! Olha que Satanás pediu per-
missão para vos peneirar como tri-
go. 32Eu, porém, rezei por ti, para 
que tua fé não se apague. E tu, uma 
vez convertido, fortalece os teus ir-
mãos. N: 33Mas Simão disse: L (Lei-
tor): Senhor, eu estou pronto para ir 
contigo até mesmo à prisão e à mor-
te! N: 34Jesus, porém, respondeu: P: 
Pedro, eu te digo que hoje, antes 
que o galo cante, três vezes tu nega-
rás que me conheces. N: 35E Jesus 
lhes perguntou: P: Quando vos en-
viei sem bolsa, sem sacola, sem 
sandálias, faltou-vos alguma coisa? 
N: Eles responderam: T: Nada. N: 
36Jesus continuou: P: Agora, porém, 
quem tiver bolsa, deve pegá-la; do 
mesmo modo, quem tiver uma saco-
la; e quem não tiver espada, venda o 
manto para comprar uma. 37Porque 
eu vos digo: É preciso que se cum-
pra em mim a palavra da Escritura: 
“Ele foi contado entre os malfeito-
res”. Pois o que foi dito a meu res-
peito tem de se realizar. N: 38Mas 
eles disseram: T: Senhor, aqui es-
tão duas espadas. N: Jesus res-
pondeu: P: Basta. N: 39Jesus saiu e, 
como de costume, foi para o monte 
das Oliveiras. Os discípulos o acom-
panharam. 40Chegando ao lugar, Je-
sus lhes disse: P: Orai para não en-
trardes em tentação. N: 41Então 
afastou-se a uma certa distância e, 
de joelhos, começou a rezar: P: 
42Pai, se queres, afasta de mim este 
cálice; contudo, não seja feita a mi-
nha vontade, mas a tua! N: 43Apare-
ceu-lhe um anjo do céu, que o con-
fortava. 44Tomado de angústia, 
Jesus rezava com mais insistência. 
Seu suor tornou-se como gotas de 
sangue que caíam no chão. 45Levan-
tando-se da oração, Jesus foi para 
junto dos discípulos e encontrou-os 
dormindo, de tanta tristeza. 46E per-
guntou-lhes: P: Por que estais dor-
mindo? Levantai-vos e orai para não 
entrardes em tentação. N: 47Jesus 
ainda falava, quando chegou uma 
multidão. Na frente, vinha um dos 
doze, chamado Judas, que se apro-
ximou de Jesus para beijá-lo. 48Je-
sus lhe disse: P: Judas, com um bei-
jo tu entregas o Filho do homem? N: 
49Vendo o que ia acontecer, os que 
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perguntaram: T: Tu és, portanto, o 
Filho de Deus? N: Jesus respon-
deu: P: Vós mesmos estais dizendo 
que eu sou! N: 71Eles disseram: T: 
Será que ainda precisamos de 
testemunhas? Nós mesmos o ou-
vimos de sua própria boca! N: 
23,1Em seguida, toda a multidão se 
levantou e levou Jesus a Pilatos. 
2Começaram então a acusá-lo, di-
zendo: T: Achamos este homem 
fazendo subversão entre o nosso 
povo, proibindo pagar impostos a 
César e afirmando ser ele mesmo 
Cristo, o rei. N: 3Pilatos o interro-
gou: L: Tu és o rei dos judeus? N: 
Jesus respondeu, declarando: P: Tu 
o dizes! N: 4Então Pilatos disse aos 
sumos sacerdotes e à multidão: L: 
Não encontro neste homem nenhum 
crime. N: 5Eles, porém, insistiam: T: 
Ele agita o povo, ensinando por 
toda a Judéia, desde a Galileia, 
onde começou, até aqui. N: 6Quan-
do ouviu isto, Pilatos perguntou: L: 
Este homem é galileu? N: 7Ao saber 
que Jesus estava sob a autoridade 
de Herodes, Pilatos enviou-o a este, 
pois também Herodes estava em Je-
rusalém naqueles dias. 8Herodes fi-
cou muito contente ao ver Jesus, 
pois havia muito tempo desejava vê-
-lo. Já ouvira falar a seu respeito e 
esperava vê-lo fazer algum milagre. 
9Ele interrogou-o com muitas per-
guntas. Jesus, porém, nada lhe res-
pondeu. 10Os sumos sacerdotes e 
os mestres da lei estavam presentes 
e o acusavam com insistência. 11He-
rodes, com seus soldados, tratou 
Jesus com desprezo, zombou dele, 
vestiu-o com uma roupa vistosa e 
mandou-o de volta a Pilatos. 12Na-
quele dia Herodes e Pilatos ficaram 
amigos um do outro, pois antes 
eram inimigos. 13Então Pilatos con-
vocou os sumos sacerdotes, os che-
fes e o povo, e lhes disse: L: 14Vós 
me trouxestes este homem como se 
fosse um agitador do povo. Pois 
bem! Já o interroguei diante de vós e 
não encontrei nele nenhum dos cri-
mes de que o acusais; 15nem Hero-
des, pois o mandou de volta para 
nós. Como podeis ver, ele nada fez 
para merecer a morte. 16Portanto, 
vou castigá-lo e o soltarei. N: 18Toda 
a multidão começou a gritar: T: Fora 
com ele! Solta-nos Barrabás! N: 
19Barrabás tinha sido preso por cau-
sa de uma revolta na cidade e por 

zendo: L: Nem sequer temes a 
Deus, tu que sofres a mesma conde-
nação? 41Para nós, é justo, porque 
estamos recebendo o que merece-
mos; mas ele não fez nada de mal. 
N: 42E acrescentou: L: Jesus, lem-
bra-te de mim, quando entrares no 
teu reinado. N: 43Jesus lhe respon-
deu: P: Em verdade eu te digo: ain-
da hoje estarás comigo no Paraíso. 
N: 44Já era mais ou menos meio-dia 
e uma escuridão cobriu toda a terra 
até às três horas da tarde, 45pois o 
sol parou de brilhar. A cortina do 
santuário rasgou-se pelo meio, 46e 
Jesus deu um forte grito: P: Pai, em 
tuas mãos entrego o meu espírito. 
N: Dizendo isso, morreu. 

(Todos se ajoelham um instante)

N: 47O oficial do exército romano viu 
o que acontecera e glorificou a Deus 
dizendo: L: De fato! Este homem 
era justo! N: 48E as multidões, que 
tinham acorrido para assistir, viram 
o que havia acontecido, e voltaram 
para casa, batendo no peito. 49Todos 
os conhecidos de Jesus, bem como 
as mulheres que o acompanhavam 
desde a Galileia, ficaram a distância, 
olhando essas coisas. 50Havia um 
homem bom e justo, chamado José, 
membro do conselho, 51o qual não ti-
nha aprovado a decisão nem a ação 
dos outros membros. Ele era de 
Arimatéia, uma cidade da Judéia, e 
esperava a vinda do Reino de Deus. 
52José foi ter com Pilatos e pediu o 
corpo de Jesus. 53Desceu o corpo 
da cruz, enrolou-o num lençol e co-
locou-o num túmulo escavado na ro-
cha, onde ninguém ainda tinha sido 
sepultado. 54Era o dia da preparação 
da Páscoa, e o sábado já estava 
começando. 55As mulheres, que ti-
nham vindo da Galileia com Jesus, 
foram com José, para ver o túmulo 
e como o corpo de Jesus ali fora co-
locado. 56Depois voltaram para casa 
e prepararam perfumes e bálsamos. 
E, no sábado, elas descansaram, 
conforme ordenava a Lei. 
– Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor!

HOMILIA

PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, / Criador do céu e da 

homicídio. 20Pilatos falou outra vez à 
multidão, pois queria libertar Jesus. 
21Mas eles gritavam: T: Crucifica-o! 
Crucifica-o! N: 22E Pilatos falou pela 
terceira vez: L: Que mal fez este ho-
mem? Não encontrei nele nenhum 
crime que mereça a morte. Portanto, 
vou castigá-lo e o soltarei. N: 23Eles, 
porém, continuaram a gritar com 
toda a força, pedindo que fosse cru-
cificado. E a gritaria deles aumenta-
va sempre mais. 24Então Pilatos de-
cidiu que fosse feito o que eles 
pediam. 25Soltou o homem que eles 
queriam – aquele que fora preso por 
revolta e homicídio – e entregou Je-
sus à vontade deles. 26Enquanto le-
vavam Jesus, pegaram um certo Si-
mão, de Cirene, que voltava do 
campo, e impuseram-lhe a cruz para 
carregá-la atrás de Jesus. 27Seguia-
-o uma grande multidão do povo e 
de mulheres que batiam no peito e 
choravam por ele. 28Jesus, porém, 
voltou-se e disse: P: Filhas de Jeru-
salém, não choreis por mim! Chorai 
por vós mesmas e por vossos filhos! 
29Porque dias virão em que se dirá: 
“Felizes as mulheres que nunca tive-
ram filhos, os ventres que nunca de-
ram à luz e os seios que nunca ama-
mentaram”. 30Então começarão a 
pedir às montanhas: “Caí sobre 
nós!” e às colinas: “Escondei-nos!” 
31Porque, se fazem assim com a ár-
vore verde, o que não farão com a 
árvore seca? N: 32Levavam também 
outros dois malfeitores para serem 
mortos junto com Jesus. 33Quando 
chegaram ao lugar chamado “Calvá-
rio”, ali crucificaram Jesus e os mal-
feitores: um à sua direita e outro à 
sua esquerda. 34Jesus dizia: P: Pai, 
perdoa-lhes! Eles não sabem o que 
fazem! N: Depois fizeram um sor-
teio, repartindo entre si as roupas de 
Jesus. 35O povo permanecia lá, 
olhando. E até os chefes zomba-
vam, dizendo: T: A outros ele sal-
vou. Salve-se a si mesmo, se, de 
fato, é o Cristo de Deus, o escolhi-
do! N: 36Os soldados também ca-
çoavam dele; aproximavam-se, ofe-
reciam-lhe vinagre, 37e diziam: T: Se 
és o rei dos judeus, salva-te a ti 
mesmo! N: 38Acima dele havia um 
letreiro: “Este é o rei dos judeus”. 
39Um dos malfeitores crucificados o 
insultava, dizendo: L: Tu não és o 
Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós! 
N: 40Mas o outro o repreendeu, di-
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terra; de todas as coisas visíveis 
e invisíveis. / Creio em um só Sen-
hor, Jesus Cristo, / Filho Unigênito 
de Deus, / nascido do Pai antes de 
todos os séculos: / Deus de Deus, 
/ luz da luz, / Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro, / gerado, não 
criado, / consubstancial ao Pai. / 
Por Ele todas as coisas foram feitas. 
/ E por nós, homens, e para nossa 
salvação, / desceu dos céus:

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito San-
to, / no seio da virgem Maria, / e se 
fez homem. 

(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucifica-
do / sob Pôncio Pilatos; / padeceu 
e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Es-
crituras, / e subiu aos céus, / onde 
está sentado à direita do Pai. / E 
de novo há de vir, em sua glória, / 
para julgar os vivos e os mortos; 
/ e o seu reino não terá fim. / Creio 
no Espírito Santo, / Senhor que 
dá a vida, / e procede do Pai e do 
Filho; / e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado: / ele que falou 
pelos profetas. / Creio na Igreja, /
una, santa, católica e apostólica. 
/ Professo um só batismo / para re-
missão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida 
do mundo que há de vir. T. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Neste Domingo em que celebra-
mos a entrada messiânica de Jesus 
na Cidade Santa e comemoramos 
sua Paixão redentora, elevemos 
nossas preces a Deus Pai, para que 
sua misericórdia inspire a vida cristã 
e fortaleça nosso compromisso de 
cuidar da casa comum, onde a hu-
manidade deve habitar em harmo-
nia com todos os outros seres que 
fazem parte da Criação. Rezemos: 
T. Quero ver o direito e a justiça rei-
nando na terra! 
1. Com toda a Igreja, que exulta 

com a realeza de Cristo e assu-
me a Paixão como caminho de 
redenção, rezemos: 

2. Com os que buscaram uma luz 
nesta Quaresma, para iluminar 
suas vidas e ajudar a cuidar me-
lhor do nosso planeta, rezemos: 

3. Com todas as pastorais que se re-
novaram e alimentaram uma pre-
ocupação com o destino da nossa 

ORAÇÃO
P. Orai, irmãos e irmãs,...
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória de seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a Santa Igreja.

SOBRE AS OFERENDAS
P. Ó Deus, pela paixão de nosso 
Senhor Jesus Cristo, sejamos 
reconciliados convosco, de 
modo que, ajudados pela vossa 
misericórdia, alcancemos pelo 
sacrifício do vosso Filho o perdão 
que não merecemos por nossas 
obras. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I
(Prefácio: A Paixão do Senhor, 
MR 231p. )

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Inocente, Jesus quis sofrer 
pelos pecadores. Santíssimo, quis 
ser condenado a morrer pelos cri-
minosos. Sua morte apagou nossos 
pecados e sua ressurreição nos 
trouxe vida nova. Por ele, os anjos 
cantam vossa grandeza e os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-
-nos também a nós associar-nos a 
seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que abençoeis † 
estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Nós as oferecemos pela vossa Igre-
ja santa e católica: concedei-lhe paz 
e proteção, unindo-a num só corpo 
e governando-a por toda a terra. 

terra, reconstruindo a cultura da paz 
e revendo o consumismo, que es-
gota os recursos naturais, rezemos: 

4. Com todos os que dão a mão aos 
mais pobres e marginalizados 
em luta pela justiça, como prega 
a Doutrina Social da Igreja, reze-
mos:  

5. Com os que farão da coleta de 
hoje o gesto concreto da Cam-
panha da Fraternidade, possibili-
tando projetos sociais e obras de 
misericórdia, rezemos: 
(intenções da comunidade)

P. Encerremos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade: 

T. Deus da vida, da justiça e do 
amor, / Vós fizestes com ternura o 
nosso planeta, / morada de todas 
as espécies e povos. / Dai-nos as-
sumir, na força da fé / e em irman-
dade ecumênica, / a correspon-
sabilidade na construção de um 
mundo sustentável / e justo, para 
todos. / No seguimento de Jesus, 
/ com a Alegria do Evangelho / e 
com a opção pelos pobres.

T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(HL2p.169 - CD XIII Fx18)

Ó morte, estás vencida * pelo 
Senhor da vida, * pelo Senhor 
da vida!

1. O Servo do Senhor * fez sua, nos-
sa dor.

2. De Adão a triste sorte, * ao Cristo 
trouxe a morte.

3. Eis o Cordeiro mudo, * vazio está 
de tudo.

4. Amou a humilhação, * por ela a 
redenção.

5. Ao Filho e a ti, Senhora, * chega-
da é a hora.

6. A espada te feria, * pois, Mãe tu 
és, Maria.

7. Mãe nossa és, também, * à nossa 
casa vem!

8. O Sangue no suplício, * selou o 
sacrifício.
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Nós as oferecemos também pelo 
vosso servo, o Papa Francisco, por 
nosso Bispo Odilo, e por todos os 
que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida. 
1C Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas..., e de todos os que 
circundam este altar, dos quais co-
nheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem 
conosco este sacrifício de louvor 
por si e por todos os seus, e elevam 
a vós as suas preces para alcançar 
o perdão de suas faltas, a seguran-
ça em suas vidas e a salvação que 
esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!
2C. Em comunhão com toda a Igre-
ja, veneramos também a sempre 
Virgem Maria e seu esposo São 
José, os santos Apóstolos e Márti-
res: Pedro e Paulo, André... e todos 
os vossos Santos. Por seus méritos 
e preces concedei-nos sem cessar 
a vossa proteção.
T. Em comunhão com toda a Igre-
ja aqui estamos!
CP. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e de 
toda a vossa família; dai-nos sem-
pre a vossa paz, livrai-nos da con-
denação e acolhei-nos entre os vos-
sos eleitos. 
CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e 
santificar estas oferendas, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de Jesus Cristo vosso Filho 
e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão em suas mãos, elevou 
os olhos a vós, ó Pai, deu graças e 
o partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente, e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ DER-

RITO DA COMUNHÃO 

P. Rezemos com amor e confiança 
a oração que o Senhor nos ensinou: 

T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; ve-
nha a nós o vosso Reino, seja fei-
ta a vossa vontade assim na terra 
como no céu. O pão nosso de cada 
dia nos dai hoje; perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofen-
dido, e não nos deixeis cair em ten-
tação, mas livrai-nos do mal.
P. Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
quanto vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: “Eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz”. 
Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima a vossa Igreja; dai-
-lhe, segundo o vosso desejo, a paz 
e a unidade. Vós que sois Deus, 
com o Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. / Cordeiro de Deus que 
tirais o pecado do mundo, ten-
de piedade de nós. / Cordeiro de 
Deus que tirais o pecado do mun-
do, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a).

CANTO DE COMUNHÃO I 
(TP-I Fx 19- CD XIII Fx 13 - CO 164)

“Eu vim para que todos te-
nham vida, * que todos tenham 
vida plenamente”.

RAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição.
CC. Celebrando, pois, a memória 
da paixão do vosso Filho, da sua 
ressurreição dentre os mortos e glo-
riosa ascensão aos céus, nós, vos-
sos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, den-
tre os bens que nos destes, o sa-
crifício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 
recebestes a oferta de Abel, o sacri-
fício de Abraão e dos dons de Mel-
quisedeque.
Nós vos suplicamos que ela seja 
levada à vossa presença, para que, 
ao participarmos deste altar, rece-
bendo o Corpo e o Sangue de vosso 
Filho, sejamos repletos de todas as 
graças e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
3C Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas N. e N. que partiram 
desta vida, marcados com o sinal da 
fé. A eles, e a todos os que adorme-
ceram no Cristo, concedei a felicida-
de, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
4C. E a todos nós pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o 
convívio dos Apóstolos e Mártires: 
João Batista e Estevão, Matias e 
Barnabé ... e todos os vossos san-
tos. Por Cristo, Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
Por ele não cessais de criar e santificar 
estes bens e distribuí-los entre nós.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.
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1. Reconstrói a tua vida em comu-
nhão com teu Senhor; * recons-
trói a tua vida em comunhão com 
teu irmão: * onde está o teu ir-
mão, eu estou presente nele.
“Eu vim para que todos te-
nham vida, * que todos tenham 
vida plenamente”.

2. Quem comer o Pão da vida viverá 
eternamente. * Tenho pena deste 
povo que não tem o que comer. 
* Onde está um irmão com fome, 
Eu estou com fome nele.

3. “Eu passei fazendo o bem, eu 
curei todos os males”; * hoje és 
minha presença junto a todo so-
fredor: * onde sofre o teu irmão, 
eu estou sofrendo nele.

4. “Entreguei a minha vida pela 
salvação de todos”; * reconstrói, 
protege a vida de indefesos e 
inocentes: * onde morre o teu ir-
mão, eu estou morrendo nele.

5. “Vim buscar e vim salvar o que 
estava já perdido”. * Busca, salva 
e reconduze a quem perdeu toda 
a esperança: * onde salvas teu 
irmão, tu me estás salvando nele.

6. Não apago o fogo tênue do 
pavio que ainda fumega. * Re-
constrói e reanima toda vida 
que se apaga. * Onde salvas o 
teu irmão, tu me estás salvan-
do nele.

7.“Salvará a sua vida quem a per-
de, quem a doa”; * “Eu não dei-
xo perecer nenhum daqueles 
que são meus”; * Onde salvas 
teu irmão, tu me estás salvan-
do nele.

CANTO II 
(CD CF 2012 Fx 20)

1. Somos todos convidados para a 
ceia do Cordeiro. * Neste mundo 
imolado, dos viventes é o primei-
ro! * Não sejamos separados do 
amor que ao mundo veio!
Ó Senhor, a tua Páscoa, 
confirmada no madeiro, * é 
penhor da Aliança e o fim do 
cativeiro.

2. Exaltado no calvário, o Senhor 
abriu caminho, * elegendo a san-
tuário o humano peregrino! * O 
seu Reino é contrário ao quem 
nega o pequenino!

P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.

CANTO FINAL 
(CO 156)

1. Tomaste nos ombros a cruz * 
seguindo o caminho da dor. * 
Tomamos também nossa cruz 
* e vamos contigo Senhor.

2. No dia supremo da dor * na 
hora em que ao Pai entre-
gaste, * as culpas de todos 
os tempos * nos braços da 
cruz expiaste.

3. Senhor, tua Santa Paixão * 
as portas do céu veio abrir. 
*Queremos contigo na cruz * 
morrer e depois ressurgir.

4. É duro seguir-te, Senhor, * 
porque teu caminho é a cruz. * 
Pedimos que tu nos conserves 
* na estrada que ao céu nos 
conduz.

HINO DA CF ECUMÊNICA 2016 
L.: Tico Tico / M.: Águia Dourada

1. Eis, ó meu povo, o tempo favorável 
* da conversão que te faz mais fe-
liz. * Da construção de um mundo 
sustentável, * “casa comum” - é 
teu Senhor quem diz: 
Quero ver, como fonte, o direi-
to * a brotar; a gestar tempo 
novo; * e a justiça, qual rio, em 
seu leito, * dar mais Vida pra 
vida do povo.

2. Eu te carrego sob as minhas 
asas; * te fiz a terra com mãos de 
ternura; * vem, povo meu, cuidar 
da nossa casa! * Eu sonho o ver-
de, o ar, a água pura.

3. Te dei um mundo de beleza e co-
res, * tu me devolves esgoto e fu-
maça. * Criei sementes de remé-
dio e flores; * semeias lixo pelas 
tuas praças.

4. Justiça e paz, saúde e amor têm 
pressa; * mas, não te esqueças, 
há uma condição: * o saneamen-
to de um lugar começa * por sa-
near o próprio coração.

5. Eu sonho ver o pobre, o excluí-
do * sentar-se à mesa da frater-
nidade; * governo e povo traba-
lhando unidos, * na construção 
da nova sociedade.

3. O Senhor a cada dia vem abrir-
-nos os ouvidos * co’a palavra 
que nos guia e dá força ao abati-
do: * É convite de ousadia frente 
à morte e ao perigo.

4. O Senhor é a nossa estrada, 
salvação ao mundo inteiro, * Co-
munhão que nos abraça, nosso 
fim e paradeiro! * É o amor que 
nunca passa, luz que brilha ao 
caminheiro!

5. Do Deus vivo e verdadeiro rece-
bemos plena vida * Pra vivermos, 
pioneiros, liberdade, a mais que-
rida: * Eis o sonho que é primeiro 
desde a história mais antiga.

6. Do triunfo sobre a morte nós 
fazemos a memória: * Mais 
que a cruz, o Cristo é fonte e 
conquista a vitória! * Do seu 
povo é o norte, o Senhor de 
toda a história!

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Saciados 
pelo vosso sacramento, nós vos 
pedimos, ó Deus: como pela morte 
do vosso Filho nos destes esperar 
o que cremos, dai-nos pela sua 
ressurreição alcançar o que bus-
camos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITOS FINAIS
BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

Paixão do Senhor, MR 522 p.

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. O Pai de misericórdia, que vos 
deu um exemplo de amor na paixão 
do seu Filho, vos conceda, pela vos-
sa dedicação a Deus e ao próximo, 
a graça da sua bênção. 
T. Amém.
P. O Cristo, cuja morte vos libertou 
da morte eterna, conceda-vos rece-
ber o dom da vida. 
T. Amém.
P. Tendo seguido a lição de humil-
dade deixada pelo Cristo, participeis 
igualmente de sua ressurreição. 
T. Amém.
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SEMANA SANTA SEM “MUNDANISMOS”
Com o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor Jesus abrimos a Semana Santa, “semana maior” do 
calendário cristão; ela deveria ser vivida por todos nós com intensa participação nas celebrações da 
Igreja, sobretudo no Tríduo Sagrado de paixão, morte e ressurreição de Jesus.
Convido a viver a Semana Santa deste Ano Santo na mística do Jubileu da Misericórdia. Procuremos 
ler e ouvir os textos da Liturgia à luz da misericórdia de Deus, que se manifestou abundante para 
todos nós na Paixão de Cristo. Façamos uma boa confissão pascal, se ainda não fizemos durante a 
Quaresma. Pratiquemos as Obras de Misericórdia corporais e espirituais, recomendadas para este 
Ano Santo.
Gestos bem concretos: no Domingo de Ramos, é feita a Coleta da Campanha da Fraternidade nas 
igrejas de todo o Brasil; com o fruto da Campanha, a Igreja poderá fazer a caridade social e praticar 
as obras de misericórdia também em nosso nome. Façamos nossa doação generosa na coleta da 
Campanha da Fraternidade.
Na Sexta-Feira Santa, durante a comemoração da Paixão de Cristo, será feita a “Coleta para os Lu-
gares Santos”, destinada a ajudar os cristãos que vivem na Terra Santa (lugares bíblicos), onde Deus 
se revelou aos nossos Pais na fé e onde Jesus nasceu e viveu, morreu na cruz e foi elevado ao céu. 
Esses cristãos precisam muito do nosso apoio, para serem testemunhas de Deus e de Jesus naque-
les lugares. Também esse é um gesto concreto de misericórdia.
Enfim, procuremos participar das celebrações da Semana Santa em nossas igrejas. Lembro que o 
Papa Francisco nos desafiou a não cairmos numa “religiosidade mundana”. Viver a Semana Santa 
apenas na lógica das “férias”, do laser e do consumo seria, de fato, viver de modo mundano e vazio 
esses dias santos...
Busquemos o amor misericordioso de Deus, que se manifestou sobretudo na Paixão de Cristo. Boa 
Semana Santa para todos!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo
São Paulo, 20/03/2016

INDULGÊNCIA PLENÁRIA NO ANO DA MISERICÓRDIA, 
NAS PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO 

O meu pensamento dirige-se, em primeiro lugar, a todos os fiéis que em cada Diocese, ou como peregri-
nos em Roma, viverem a graça do Jubileu. Espero que a indulgência jubilar chegue a cada um como 
uma experiência genuína da misericórdia de Deus, a qual vai ao encontro de todos com o rosto do Pai 
que acolhe e perdoa, esquecendo completamente o pecado cometido. Para viver e obter a indulgência os 
fiéis são chamados a realizar uma breve peregrinação rumo à Porta Santa, aberta em cada Catedral ou 
nas igrejas estabelecidas pelo Bispo diocesano, e nas quatro Basílicas Papais em Roma, como sinal do 
profundo desejo de verdadeira conversão. Estabeleço igualmente que se possa obter a indulgência nos 
Santuários onde se abrir a Porta da Misericórdia e nas igrejas que tradicionalmente são identificadas 
como Jubilares. É importante que este momento esteja unido, em primeiro lugar, ao Sacramento da Re-
conciliação e à celebração da santa Eucaristia com uma reflexão sobre a misericórdia. Será necessário 
acompanhar estas celebrações com a profissão de fé e com a oração por mim e pelas intenções que trago 
no coração para o bem da Igreja e do mundo inteiro.
Trecho da carta do Papa Francisco a D. Rino Fisichella Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização


