
Leitor 1
Hoje lembramos o momento em que, no Cenáculo, junto com os Teus amigos e
discípulos, instituíste a Eucaristia! Se por um lado, estamos tristes porque hoje 
não podemos participar na Missa, por outro, damos-te graças por nos dares, 
tantas vezes, a oportunidade de o fazer!
 
Leitor 2
Hoje vamos também lembrar os sacerdotes de todo o mundo, em especial 
o nosso pároco. Que sejam verdadeiros guias e pastores das suas comunidades! 
 
Leitor 3
E também queremos lembrar que Jesus nos convida a servir...
Sobretudo quem mais precisa! 
 
Guia:
Comecemos esta celebração. 
Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
 
Todos: Amen
 

INÍCIO DA CELEBRAÇÃO

FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM

A família reúne-se no local da casa que for mais adequado. Sendo possível, prepara dois espaços:

No chão da sala coloca um tapete/carpete, uma bacia, um jarrão com água, um toalhão branco.

Na mesa de jantar coloca uma toalha branca, um pão inteiro e uma vela acesa.

INDICAÇÕES PRÁTICAS

Guião elaborado com as Paróquia do Fundão, Paróquia de Pinhel e Unidade pastoral da Gardunha

C E L E B R A Ç Ã O  F A M I L I A R

 

Pode cantar-se um cântico que seja do conhecimento de todos.



Guia: 
Vamos escutar a Palavra de Deus. Nela encontramos o sentido desta celebração.
 Leitor: 
Leitura do Evangelho de João  
 
Jesus, levantou-Se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha, que pôs à cintura. 
Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los
com a toalha que pusera à cintura.  
Quando chegou a Simão Pedro, este disse-Lhe: 
«Senhor, Tu vais lavar-me os pés?». 
Jesus respondeu: 
«O que estou a fazer, não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde».
Pedro insistiu: 
«Nunca consentirei que me laves os pés». 
Jesus respondeu-lhe: 
«Se não tos lavar, não terás parte comigo». 
Simão Pedro replicou: 
«Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça». 
 
Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-Se de novo à mesa. 
Então disse-lhes: 
«Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-Me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o
sou. Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés
uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais também».

Propomos uma breve meditação sobre o Evangelho. As perguntas são de reflexão pessoal, 

mas, as famílias que quiserem, poderão partilhar entre si as respostas.

ESCUTA DA PALAVRA JO 13, 1-15

Jesus, levantou-Se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha, que pôs à cintura.

No tempo de Jesus, este gesto de lavar pés aos outros era uma ação própria de escravos.
Jesus mostra que o verdadeiro discípulo é aquele que assume uma atitude de amor,
serviço e solidariedade. A forma de ser e estar de Jesus são para mim um modelo de vida?

Pedro insistiu: «Nunca consentirei que me laves os pés». 
Também tenho dificuldade em perceber os gestos de Jesus? 
Também me recuso a aceitar aquilo que Jesus quer fazer em mim?

Dei-vos o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais também

Quando me zango, ultrapasso a situação, com o perdão mútuo, ou fico a remoer 
dentro de mim formas de vingança que me impedem de amar e servir com alegria?



Guia: 
Recordemos as palavra do Papa Francisco sobre esta página do Evangelho
 Leitor: 
"Servi-vos uns aos outros, sede irmãos no serviço, não na ambição. (...)  
Tens necessidade de algo, de um serviço? Eu faço-o para ti. 
Nisto consiste a fraternidade! A fraternidade é humilde, sempre: está ao serviço.
Também todos nós devemos ser servidores. É verdade que na vida existem
problemas: discutimos entre nós... mas isto deve ser algo que passa, algo
passageiro, porque no nosso coração deve existir este amor de serviço ao
próximo, de estar ao serviço do outro.”

ESCUTA DA PALAVRA 1 Cor 11, 23-2

Leitor: 
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios
 
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. 

Que bela ideia, Jesus! Renovar esta aliança, repetindo os teus gestos de partilha e oferta.
E assim, em cada Eucaristia,  reforçamos a  Tua presença na nossa vida!

GESTO - LAVAR OS PÉS

O gesto  deve  ser  fe i to  com ser iedade ,  numa at i tude  de  verdade i ro  serv i ço .  
Suger imos  que  cada  um lave  os  pés  àque le  que  está  ao  seu  lado .  

Guia: 
Vamos interiorizar o que Jesus nos pede, imitando-o neste gesto de lavar os pés.

Guia: O que fez Jesus após lavar os pés aos seus discípulos?

Com estas palavras,  Jesus mostra que, através do pão e do vinho se faz presente na
nossa vida! Ele é presença que nos alimenta de Deus para vivermos uma vida feliz. 
É uma promessa, um pacto de amizade...uma nova aliança! 

Momento de silêncio e meditação.

Na Bíblia, a palavra "Corpo" significa a pessoa no seu todo, que comunica e que 
se dá aos outros. A palavra "Sangue" indica a vida.

«Isto é o meu corpo.... Isto é o meu sangue»

«Fazei isto em memória de mim!"»



GESTO - BÊNÇÃO DO PÃO

Guia: 
Vamos fazer memória! Vamos pedir a Deus que abençoe o pão nosso de cada dia

Todos: 
Nós te pedimos, Senhor, que abençoes o pão nosso de cada dia, quem o preparou, 
e quem o vai tomar. Pedimos-te também por todos os que não têm que comer. 
Ensina-nos, e ensina toda a humanidade, a repartir o pão, para que a ninguém 
falte o essencial para cada dia. Amén.
 
Pai nosso...

Um membro da família parte o pão com a mão, e partilha-o por todos, para que o comam neste momento. 

Guia: 
Vamos ajoelhar-nos. Pensemos no quanto gostaríamos de receber a Sagrada Comunhão.
No quanto desejamos receber Jesus e segui-Lo com toda a nossa vida.
 
Guia: Graças e louvores se dêem a todo o momento.
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.       |3 vezes |

Comunhão Espiritual
Todos:

ORAÇÃO E COMUNHÃO ESPIRITUAL 

Pode cantar-se um canto Eucarístico que seja do conhecimento de todos

Meu Jesus, 
creio que estás verdadeiramente presente 
no Santíssimo Sacramento do altar!
Amo-Te acima de todas as coisas 
e desejo-Te na minha alma. 
Como não Te posso receber sacramentalmente, 
vem, pelo menos espiritualmente, ao meu coração. 
Como se já estivesses aqui, 
abraço-Te e uno-me totalmente a Ti.
Jamais permitas que me separe de Ti. 
Amém.



PRECES E GRAÇAS

Guia: 
Jesus, na Eucaristia, tu és para nós o Pão da Vida. Quando nos pediste que a
celebrássemos em tua memória, quiseste que nos lembrássemos que nem só de pão
vive o homem. Partilhamos contigo as nossas preocupações e alegrias, dizendo: 
Ouve, Senhor, a nossa oração.

Todos fazem o sinal da Cruz Canta-se um canto que seja do conhecimento de todos

Leitor: Pedimos-te, Senhor,por aqueles que não têm comida, 
estão abandonados ou em sofrimento e precisam do teu conforto e presença.
Todos: Ouve, Senhor, a nossa oração.
 
Leitor: Pedimos-te, Senhor, por aqueles que estão a servir o próximo, 
sobretudo os profissionais de saúde e os cuidadores dos idosos e doentes.
Todos: Ouve, Senhor, a nossa oração.
 
Leitor: Pedimos-te, Senhor, por aqueles que têm de tomar decisões nestes 
tempos difíceis, para que o façam com sentido de serviço a toda a comunidade.
Todos: Ouve, Senhor, a nossa oração.
 
Leitor: Pedimos-te, Senhor, que em breve nos seja novamente possível 
comungar o Teu corpo na hóstia consagrada. 
Todos: Ouve, Senhor, a nossa oração.
 
Leitor: Obrigada pelas vocações sacerdotais e vidas de todos quantos 
Te seguem e imitam.
Todos: Ouve, Senhor, a nossa oração.
 
Leitor: Obrigada pela nossa família que agora se reúne, fazendo 
memória da última Ceia com os teus discípulos.
Todos: Ouve, Senhor, a nossa oração.

FINAL

Guia: 
Como é bom estar contigo, Jesus!
Tu és o Pão da Vida, presente na Eucaristia e no pão partido e repartido pelos irmãos.
Protege-nos e abençoa-nos.
 


