
 ♪ ENTRADA:   
Toda a nossa glória está na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

♪ LAVA-PÉS:   
♦ Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, 
Vós sereis meus amigos. 

  

♦ Recebemos do Senhor um Mandamento novo: 
 Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. 
 

♪ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   
♦ “Amai, como Eu vos amei!” A Palavra de Jesus 

Ao impor a Nova Lei, Tem o peso duma cruz,  
Tem o peso duma cruz.   

 

♦ Saboreai como é bom o Pão que vem de Deus Pai! 
No coração do seu Filho o Seu Amor saboreai!  
No coração do seu Filho o Seu Amor saboreai!  

 

♪ COMUNHÃO:    
O Corpo de Jesus é alimento,  
O Seu Sangue bebida verdadeira; 
Viverá para sempre o homem novo  
Que tomar deste pão e deste vinho.  

 

♫ PÓS COMUNHÃO:    
Ó doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor
Tu és a fonte da alegria, Abrasa-me do Teu calor. 
 

Na Comunhão Jesus é força Contra o pecado e tentação: 
Vinde, Senhor, ficai comigo, Fortificai o meu coração. 

 

♪ TRASLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO:    
Bendita, bendita seja a Divina Eucaristia 
Que ilumina a Santa Igreja  
Como o sol de cada dia. (bis) 
 

♪ ADORAÇÃO: 
Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum Novo cedat ritui, 
Praestet fides suplementum Sensuum defectui. 
Genitori Genitoque Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio, 
Procedenti ab utroque Compar sit laudation.  

1. LEITURA DO LIVRO DO ÊXODO (Ex 12, 1-8.11-14) 
 

Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Aarão na terra do Egipto: 
«Este mês será para vós o princípio dos meses; fareis dele o primeiro 
mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: No dia dez 
deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma rês por cada 
casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se 
ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em con-
ta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho 
e de um ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. De-
veis conservá-lo até ao dia catorze desse mês. Então, toda a assembleia 
da comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o 
seu sangue, que será espalhado nos dois umbrais e na padieira da porta 
das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite; 
comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando o 
comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. 
Comereis a toda a pressa: é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite, 
passarei pela terra do Egipto e hei-de ferir de morte, na terra do Egipto, 
todos os primogénitos, desde os homens até aos animais. Assim exerce-
rei a minha justiça contra os deuses do Egipto, Eu, o Senhor. O sangue 
será para vós um sinal, nas casas em que estiverdes: ao ver o sangue, 
passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quan-
do Eu ferir a terra do Egipto. Esse dia será para vós uma data memorá-
vel, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-
lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua».  
 

Palavra do Senhor. 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18      
 

Refrão:  O cálice de bênção é comunhão do Sangue de Cristo. 
    

Como agradecerei ao Senhor 
tudo quanto Ele me deu? 
Elevarei o cálice da salvação, 
invocando o nome do Senhor. 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 

2. 
 

Irmãos: Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti: o Senhor Je-
sus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, par-
tiu-o e disse: «Isto é o meu Corpo, entregue por vós. Fazei isto em me-
mória de Mim». Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dis-
se: «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 Se-
nhor, até que Ele venha. 
 

Palavra do Senhor. 

O nosso encontro com Jesus acontece ao nosso ritmo, porque Ele está sempre 
disponível para nós, seja qual for o momento, ou o lugar... 
Mas não podemos ignorar o que o Senhor nos diz: que a Sua presença entre nós é 

A libertação do Egipto é o acontecimento fundante do povo de Israel, como povo. 
É obra salvadora de Deus, é iniciativa de Deus que assim faz de Israel o Seu povo. 
A história de Israel passa a ser lida sempre na base desta relação fundamental, 
com um Deus que faz Aliança com o Seu povo e que lhe permanece sempre fiel… 
Para Israel, recordar e actualizar esse acontecimento, é actualizar a consciência da 
sua condição de povo de Deus e a certeza da fidelidade de Deus, constantemente 
renovada ao longo da sua história, apesar da sua infidelidade… 
Jesus Cristo vem substituir esta referência fundamental e esta manifestação do 
Amor de Deus pelo Seu povo: Ele passa a ser a expressão máxima do amor de 
Deus pelos homens. Ele é a nova Páscoa. O sangue que salva é agora o d’Ele… 
 

Viver com Jesus e para Jesus é a razão de ser da tua vida? 

particularmente real na Eucaristia, onde Ele está presente de forma única, onde 
Ele marca encontro connosco e Se oferece a Si mesmo como alimento… Se Ele é 
o tudo da nossa vida, poderá passar-nos pela cabeça faltar a esse encontro? 
 

Tens sido fiel ao pedido de Jesus: “Fazei isto em memória de Mim”? 
A Eucaristia é, na organização do teu tempo, uma prioridade? 

�  EVANGELHO DE N. SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. JOÃO (Jo 13, 1-15) 
 

Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar 
deste mundo para o Pai, Ele, que amara os seus que estavam no mundo, 
amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o Demónio metido no 
coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de O entregar, Jesus, 
sabendo que o Pai Lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de 
Deus e para Deus voltava, 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 cin-
tura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-Lhe: «Senhor, Tu vais la-
var-me os pés?». Jesus respondeu: «O que estou a fazer, não o podes en-
tender 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 so-
mente os pés, mas também as mãos e a cabeça». Jesus respondeu-lhe: 
«Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os 
pés. Vós estais limpos, mas não todos». Jesus bem sabia quem O havia de 
entregar. Foi por isso que acrescentou: «Nem todos estais limpos». De-
pois 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».   
 

Palavra da salvação. 

«Amou-os até ao fim» 
 

Amar até ao fim significa dar-se totalmente, até ao dom da própria vida. 
Significa compreender que Amar é Servir. 
Significa despojar-se totalmente de si mesmo, para viver em função dos outros  
e não pactuar com a natural tendência de nos centrarmos em nós próprios… 
É assim que Jesus nos ama e é assim que Ele nos desafia a construir a nossa vi-
da: “Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar 
os pés uns aos outros”.  
 

O amor que tentas alcançar tem a marca do Amor de Jesus? 


