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QUINTA-FEIRA DA CEIA DO SENHOR

Missa vespertina da Ceia do Senhor

I rmãos e irmãs:
Elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus,

que lavou os pés aos Apóstolos 
e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Cristo, ouvi-nos.

Ou: Cristo, tende piedade de nós.

Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

1. Pelas Igrejas fundadas pelos Apóstolos
 e pelas comunidades locais que lhes sucederam,
 para que celebrem santamente a Eucaristia,
 oremos.      

2. Pelo Papa N. e pelos bispos, presbíteros e diáconos,
 escolhidos para o sacerdócio e o ministério,
 para que façam o que Jesus fez aos seus discípulos,
 oremos.      

3. Pelos acólitos, leitores e catequistas
 e por todos os que adoram Jesus Cristo,
 para que O imitem nas palavras e nas obras,
 oremos.      

4. Por todos aqueles que vivem sem amor,
 abandonados, esquecidos e rejeitados,
 para que encontrem o carinho que lhes falta,
 oremos.      

5. Por todos nós que celebramos esta Páscoa,
 para que a comunhão do Corpo e Sangue de Jesus
 nos leve um dia a participar na Páscoa eterna,
 oremos.      

(Outras intenções: vocações sacerdotais; nossos familiares defuntos ...).

S enhor Jesus Cristo,
que nos deixastes o mandamento novo do amor,

e, por herança, a vossa Igreja e a Eucaristia,
dai-nos a graça, ao celebrarmos esta Ceia santíssima,
de passar convosco deste mundo para o Pai.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

TRÍDUO PASCAL



194

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR

(ver ANO A, p. 42-46)

VIGÍLIA PASCAL NA NOITE SANTA

I rmãs e irmãos:
A Cristo, que Se levantou vitorioso do túmulo,

elevemos as nossas orações
para que o Céu se una à terra e o homem se encontre com Deus,
dizendo (ou: cantando), com a alma em festa:

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou: Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Ou: Rei da glória, ouvi a nossa oração.

1. A Cristo, nosso Senhor,
 que ressuscitou do sepulcro,
 para que dê a vida eterna aos que n’Ele crêem,
 oremos.

2. A Cristo, nosso Senhor,
 que ressuscitou do sepulcro,
 para que inunde da sua paz a terra inteira,
 oremos.

3. A Cristo, nosso Senhor,
 que ressuscitou do sepulcro,
 para que dissipe as trevas do pecado,
 oremos.

4. A Cristo, nosso Senhor,
 que ressuscitou do sepulcro,
 para que encha de alegria os que estão tristes,
 oremos.

5. A Cristo, nosso Senhor,
 que ressuscitou do sepulcro,
 para que faça de nós todos seus discípulos,
 oremos.

(Outras intenções: os fiéis do mundo inteiro reunidos em Vigília pascal ...).

S enhor Jesus Cristo,
que sois glorificado pelos Anjos no Céu

e, na terra, pelas aclamações dos fiéis,
salvai e inundai de misericórdia
a santa Igreja, vossa Esposa e nossa Mãe.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

ANO C
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DOMINGO DE PÁSCOA 
DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

Missa no Dia de Páscoa

C aríssimos irmãos e irmãs em Cristo:
Neste dia santíssimo que o Senhor fez,

em que o Espírito nos torna homens novos,
oremos ao Pai, para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro,
dizendo (ou: cantando), com fé:

R. Pela Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.
Ou: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.

1. Pela Igreja católica e apostólica,
 para que se alegre santamente nesta Páscoa
 e proclame que o Senhor ressuscitou,
 oremos.

2. Por todos os que foram baptizados,  
 para que aspirem às realidades do alto
 e dêem graças pelo seu novo nascimento,
 oremos.      

3. Pela humanidade inteira,
 para que acolha a Boa Nova e a Aliança
 que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado,
 oremos.

4. Pelas famílias cristãs,
 para que o Cordeiro pascal, que é a nossa vida,
 as alimente com o seu Corpo e o seu Sangue,
 oremos.

5. Pela nossa comunidade (paroquial),
 para que cresça no amor a Jesus Cristo
 e dê testemunho da sua Ressurreição,
 oremos.

(Outras intenções: famílias que se reúnem neste dia; nossos familiares 
defuntos ...).

D eus santo, Deus da vida, Deus salvador,
que na Ressurreição do vosso Filho

destes ao mundo a vitória sobre a morte,
fazei-nos viver ressuscitados com Ele,
deixando-nos conduzir pelo seu Espírito.
Por Cristo Senhor nosso.

TRÍDUO PASCAL


