
TRÍDUO PASCAL
DA MORTE E RESSURREIÇÃO DO SENHOR

QUINTA-FEIRA DA CEIA DO SENHOR

Vésperas

Hoje rezam as Vésperas os que não participam na Missa vesperti-
na da Ceia do Senhor.

Hino

Memorial da morte do Senhor,
Ó vivo Pão que ao homem dás a vida,
Faz que a minha alma sempre de Ti viva,
Sempre lhe seja doce o teu sabor.

Divino Pelicano, ó bom Jesus,
Com o teu Sangue lava o meu pecado,
Pois basta derramar uma só gota
Para o mundo ficar purificado.

Jesus, a quem contemplo oculto agora,
Concede-me o que espero ardentemente:
Ver-Te um dia na glória, face a face,
Na glória contemplar-Te eternamente.

Salmodia

Salmos e cântico da Quinta-Feira II.

Ant.  1  O Primogénito de entre os mortos e Príncipe dos 
reis da terra fez de nós um reino para Deus seu Pai.

Ant.  2  Ele socorrerá o pobre sem auxílio e o miserável 
que não tem amparo.

Ant.  3  Os Santos triunfam, graças ao Sangue do Cor-
deiro e ao testemunho que deram.
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leitura breve Hebr 13, 12-15
Para santificar o povo com o seu próprio Sangue, Jesus so-

freu a morte fora das portas.  Saiamos, portanto, ao seu encon-
tro, fora do acampamento, levando a sua ignomínia.  Porque 
não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da 
futura.  Por meio d’Ele ofereçamos a Deus continuamente um 
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que aclamam o 
seu nome.

Em vez do reSPonSÓrio, diz-se:

Ant. Por nosso amor, Cristo obedeceu até à morte.

Ant. Magnif. Durante a Ceia, Jesus tomou o pão, aben-
çoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos.

PreceS

Adoremos o Salvador do género humano, que, durante a últi-
ma Ceia com os seus discípulos, na noite em que foi entregue, 
deixou à Igreja o memorial perene da sua paixão e ressurreição. 
Oremos dizendo:

Santificai, Senhor, o povo
que resgatastes com vosso Sangue.

Jesus Cristo, nosso Redentor, concedei que, pela penitência, 
nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão,

— para alcançarmos a glória da ressurreição.

Acolhei-nos sob a protecção de Maria, vossa Mãe, consoladora 
dos aflitos,

— para podermos confortar os tristes com o mesmo auxílio 
que de Vós recebemos.

Concedei-nos a graça de tomar parte na vossa paixão por meio 
dos sofrimentos da vida,

— para que também em nós se manifeste a vossa salvação.



  

Senhor Jesus Cristo, que Vos humilhastes na obediência até à 
morte e morte de cruz,

— ensinai-nos a ser obedientes e a sofrer com paciência.

Dignai-Vos conformar os defuntos à imagem do vosso corpo 
glorioso

— e tornai-nos dignos de participar um dia, com eles, na vossa 
glória.

Pai nosso
Oração

Deus de bondade infinita, que, pela unção do Espírito San-
to, constituístes o vosso Filho Unigénito Messias e Senhor, 
concedei-nos que, participando na sua consagração, sejamos 
no mundo testemunhas do seu Evangelho.  Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

OUTRO HINO

I

Neste dia recordamos
Aquela noite de luz,
Em que, na última Ceia,
Aos seus irmãos deu Jesus
O cordeiro e o pão ázimo
Segundo os ritos legais,
Que o Senhor na antiga lei
Ensinara aos nossos pais.

No fim da Ceia, comido
O cordeiro imaculado,
No qual o seu sacrifício
Tinha sido figurado,
Cremos todos que aos discípulos
Ele mesmo, pão do Céu,
O seu Corpo, todo a todos
E todo a cada um, deu.

Aos fracos e esfomeados
Deu o seu Corpo a comer,
E aos tristes, fonte de vida,
Deu o seu Sangue a beber,
Dizendo-lhes: Recebei
Este cálix que vos dou,
Bebei todos deste Sangue
Que do meu peito jorrou.
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Assim Ele instituiu
O sacrifício do altar,
Dando só aos sacerdotes
O poder de consagrar;
Aos seus ministros compete
Tomar seu Corpo nas mãos,
Comungá-lo e reparti-lo
Por todos os seus irmãos.

Pão dos Anjos, pão do Céu,
Feito pão das criaturas,
Oh celeste pão divino,
Que vens pôr termo às figuras!
Oh maravilha!  O escravo,
O humilde, o pobrezinho,
Come o Corpo do Senhor,
Faz dele o pão do caminho!

Ó Divindade una e trina,
Vossos filhos Vos imploram:
Visitai os corações
Que prostrados Vos adoram;
E pelos vossos caminhos,
Por onde os homens chamais,
Levai-nos à Luz eterna,
Aonde Vós habitais.

Completas

Completas do Domingo depois das Vésperas II: Saltério,    

Em vez do RESPONSÓRIO BREVE diz-se:

Ant. Por nosso amor, Cristo obedeceu até à morte.


