
por Pe. Titus Kieninger (22/03/2011)

No Tríduo Pascal  temos uma rica  oportunidade  de  crescer  em nossa fé  através  da  Liturgia.  A 
Liturgia  é Cristo vivendo e renovando nossa vida na Igreja.  Por isso,  colocamos alguns gestos 
concretos  para participarmos e  darmos continuidade em nossa fé  dentro de nossa casa.  Somos 
convidados para em casa acompanhar os passos de Nosso Senhor Jesus:

Domingo de Ramos:

1. Levar os Ramos para a Igreja e depois trazê-los para casa e colocar atrás de cada Cruz, como 
“palmas de vitória” e também como um sinal permanente em casa, tornam-se um sacramental (este 
ramo deverá ser queimado, no ano seguinte na Quarta Feira de Cinzas).

2. Procurar o sacramento da Reconciliação e Penitência.

3. Cobrir as cruzes e imagens de santos com panos roxos.

Quinta Feira Santa:

Missa do Crisma e da Última Ceia, o Lava-pés.

1. 2ª a 4ª f.: tempo de fazer a limpeza de casa, preparar o cardápio para domingo de páscoa, enfeitar 
os  ovos  (ovos  = símbolo  da vida)  fazer  biscoitos  com símbolos  da Páscoa  (cordeiros  =Cristo, 
girassol, coelhos, sinos, velas).

2. Preparar o arbusto enfeitado com flores e cascas de ovos enfeitadas ou pintadas.

3. Para a ceia de Quinta Feira Santa, especialmente comer pão e ervas segundo o texto bíblico, uma
carne assada(cf. Ex 12,15-20) seria interessante alguém lembrar alguns personagens da História
da Salvação.

4. Preparar a ceia onde Cristo é o centro através de uma imagem ou quadro.
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Sexta Feira Santa:

1. Dia de jejum, ou seja, uma refeição no dia.

2. Participar com piedade da encenação da Via Sacra. Sentir o silêncio dos sinos. Também em casa 
guardar um clima de silêncio e oração. Não ligar a TV, computador, rádio…

3. Liturgia às 15h: participar da Veneração da Cruz e Comunhão. Este é o único dia que não temos 
Consagração do Santíssimo.

4. Veneração da Cruz, solenemente a Cruz é desvelada.

Sepultamento do Senhor

1. Ter presente que após as 15h acontecia o Sepultamento do Senhor, colocar-se presente em oração 
neste momento, guardar com rigor o silêncio (fazer adoração).

2. Meditar o encontro o “encontro da Mãe com o Filho.

Procissão do Senhor Morto
1. Participar em jejum e oração.
2. Visitar os túmulos e rezar pelas almas.
3. Dar continuidade ao silêncio e oração, viver o silêncio

Sábado Santo:

1. Até o momento da Vigília Pascal, guardar o silêncio, pois o Senhor desce a à mansão dos mortos.

2. Vigília Pascal: preparar garrafa para trazer da Igreja água benta com o Círio Pascal.

3. Levar para casa “Água benta da Páscoa” e a “Luz” (ou depois levar aos túmulos dos cemitérios);

4. Preparar uma vela para ser abençoada e levar para as orações em casa.

5. Bênção da comida que na quaresma se renunciou. Podem organizar, em paróquias menores, que 
tragam pratos que serão abençoados e levados para casa para uma ceia bonita e abençoada.

Domingo de Páscoa:

1. Bênção dos ovos de páscoa.

2. Preparar uma ceia farta e alegre com flores, bela toalha, tudo o que lembre a vida e a alegria que 
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Cristo nos deu. O Pai de Família pode pedir a bênção para a família.

3. Deixar crianças buscar um ninho escondido “com ovos de páscoa” e chocolate.

4. Onde tem crianças imprimir desenhos para pintar dos símbolos da Páscoa e ir explicando os 
símbolos.

Sugestões de oração e bênção:

1. Saudação à Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do Filho…

Pai: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco.

Todos: O amor de Cristo nos uniu.

Pai: A família, que pelo sacramento do Matrimônio recebe a graça de Cristo e uma vida nova, tem 
especial importância tanto para a Igreja como para a sociedade civil, da qual é a célula primeira e 
vital. Por meio desta celebração invocamos a bênção do Senhor, para que os membros de nossa 
família sejam sempre mútuos cooperadores da graça e mensageiros da fé nas diversas circunstâncias 
de nossa vida. Com o auxílio de Deus, cumpriremos a nossa missão, conformando toda a nossa vida 
com o Evangelho, para sermos no mundo verdadeiras testemunhas de Cristo.

Bênção no Tempo Pascal

Pai: O nosso auxílio vem do Senhor.

Todos: Que fez o céu e a terra.

Pai: Exultando de alegria pascal, invoquemos a Cristo ressuscitado de entre os mortos, a quem o Pai 
constituiu princípio e fundamento da nossa comunhão, e, movidos pelo Espírito Santo, supliquemos 
com humilde confiança:

Todos: Ficai conosco, Senhor.

Mãe: Senhor Jesus Cristo, que, aparecendo aos discípulos depois da ressurreição, os alegrastes com 
o dom da vossa paz, fazei que nossa família sinta a vossa presença e se esforce por viver sempre na 
suavidade da vossa paz.

Todos: Ficai conosco, Senhor.

Pai: Senhor Jesus Cristo, que chegastes à glória da ressurreição através da humilhação da cruz, 
ensinai todos os membros de nossa família a fortalecer a sua comunhão na caridade através das 
dificuldades de cada dia.

Todos: Ficai conosco, Senhor.

Mãe: Senhor Jesus Cristo, que, estando sentado à mesa com os discípulos, Vos destes a conhecer na 
fração do pão, fazei que nossa família, participando comunitariamente na celebração da Eucaristia, 
fortaleça a sua fé e dê testemunho da sua caridade.

Todos: Ficai conosco, Senhor.

Pais: Senhor Jesus Cristo, que inundastes com a força do Espírito Santo a casa onde os discípulos 
estavam reunidos, enviai o Espírito Santo sobre nossa família, para que goze sempre da sua paz e da 
sua alegria.

Todos: Ficai conosco, Senhor.

CONCLUSÃO

O pai conclui a celebração, dizendo:

Nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu com a sua família em Nazaré, esteja sempre presente na nossa 
família, a defenda de todo o mal e nos conceda a graça de sermos um só coração e uma só alma.



Todos: Amém

OBS: é conveniente terminar a celebração com um cântico apropriado.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA
Pai: Senhor, Vós que fizestes da vossa santa família um exemplo admirável de oração, de amor e de 
obediência à vontade do Pai celeste, santificai nossa família com a vossa graça e derramai sobre ela 
a abundância dos vossos dons.

Todos: Vós que amastes os vossos parentes e por eles fostes amado, confirmai todas as famílias na 
paz e na mútua caridade.

Pai: Senhor, Vós que, em Caná da Galiléia, alegrastes os primeiros momentos duma família com o 
vosso primeiro milagre, convertendo a água em vinho, aliviai os sofrimentos e preocupações de 
nossa família e convertei-os em alegria.

Todos: Vós que amastes os vossos parentes e por eles fostes amado, confirmai todas as famílias na 
paz e na mútua caridade.

Pai: Vós que, para confirmar a unidade da família, dissestes: “Não separe o homem o que Deus 
uniu”, guardai-nos sempre unidos pelo vínculo indestrutível do vosso amor.

Todos: Vós que amastes os vossos parentes e por eles fostes amado, confirmai todas as famílias na 
paz e na mútua caridade.

(Terminadas as preces, o pai da casa, conforme as circunstâncias, convida os presentes a cantar ou 
recitar a oração do Senhor, dizendo estas palavras ou outras semelhantes):

Pai: Porque nos chamamos e somos realmente filhos de Deus, digamos confiadamente a oração que 
Jesus nos ensinou de mãos dadas:

Todos: Pai nosso, que estais nos céus…

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO
O ministro com as mãos estendidas sobre os membros da família e a mesa diz a oração de bênção:

Deus  de  misericórdia,  criador  e  reparador  do  vosso  povo,  que  fizestes  da  família  humana, 
constituída pela aliança nupcial,  o sacramento de Cristo e da Igreja, derramai a abundância das 
vossas bênçãos sobre esta família reunida em vosso nome, para que aqueles que nela vivem unidos 
pelo amor sejam fervorosos no espírito e assíduos na oração, solícitos uns pelos outros e atentos às 
necessidades de todos e dêem testemunho da fé pela palavra e pelo exemplo. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amém.

Ou

Nós Vos bendizemos, Senhor, que, na vossa infinita misericórdia, quisestes que o vosso Filho, feito 
homem, fizesse parte  duma família  humana,  crescendo no ambiente  da intimidade doméstica e 
conhecendo  as  suas  preocupações  e  alegrias.  Humildemente  Vos  pedimos,  Senhor:  guardai  e 
protegei  nossa  família,  para  que,  fortalecida  pela  vossa  graça,  goze  de  prosperidade,  viva  na 
concórdia e, como Igreja doméstica, seja no mundo testemunha da vossa glória. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amém.

O pai e a mãe aspergem com água benta pascal a família reunida.

CONCLUSÃO

O pai conclui a celebração, dizendo:

Que Nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu com a sua família em Nazaré, esteja sempre presente na 



nossa família, a defenda de todo o mal e nos conceda a graça de sermos um só coração e uma só 
alma.

Todos: Amém

OBS: é conveniente terminar a celebração com um cântico apropriado.

Sugestões de leitura para as famílias:

- Pe. José Bortolini, Título: “Quaresma, Páscoa e Pentecostes. 62 perguntas e respostas sobre o ciclo 
da Páscoa, Ed. Paulus.

- Dies Domini – Sobre o Domingo

- Sobre a Piedade Popular e a Liturgia – Congregação para o Culto Divino


