
                                                                                                                                                      
 

ROTEIRO PARA VIGÍLIA EUCARÍSTICA NA SEMANA SANTA – EM CASA 

 

1. CHEGADA – silêncio e oração pessoal 

Refrão contemplativo (em pé): 

T: Bendito, louvado seja / o Santíssimo Sacramento. 

 

2. ABERTURA 

Sinal da cruz 

Silêncio 

 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Leitor 1: Nesta hora de oração e adoração, queremos entrar em comunhão e 

solidariedade com Jesus em agonia no Horto das Oliveiras. Entregamos em suas mãos 

todas as pessoas, hoje de maneira especial as pessoas que sofrem devido a pandemia 

da COVID-19. Não nos esqueçamos, também, dos nossos irmãos angustiados, 

desesperados pela fome, pela doença, pela exclusão social, pela escravidão, pelas 

guerras, pelo desemprego, pelo abandono, pelo poder mal administrado. 

Leitor 2: Tudo isso, fruto do pecado que se prolonga na história, é a agonia de Cristo 

que continua na vida dos nossos irmão e irmãs. Agora, vamos nos lembrar de situações, 

acontecimentos e nomes de pessoas pelas quais queremos rezar, inclusive, por nós 

também. 

Silêncio! 5 minutos 

 

4. CANTO 

1. Em Jerusalém, prenderam Jesus, o meu Salvador.                                                      

Cuspiram na face e a força do braço o chicoteou. 

Como sofreu o meu Redentor! Foi sobre o madeiro que crucificaram o meu 

Salvador. 

2. Soldados romanos trouxeram a cruz, Jesus a tomou;                                                 

por todas as ruas daquela cidade o Cristo a arrastou. 

3. E quando chegaram até ao Calvário, deitaram Jesus,                                                                 

de braços abertos, no grande madeiro em forma de cruz. 

4. E sobre seus pés, também, suas mãos, os cravos pregaram,                                               

e, entre os ladrões, o meu Salvador na cruz levantaram. 

5. O fel da amargura na boca do mestre alguém colocou.                                                      

E um dos soldados seu lado esquerdo com a lança furou. 

 



                                                                                                                                                      
 

 

5. SALMO 21(22) - LEITURA MEDITATIVA DO SALMO 

(Pode-se cantar o refrão) 

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes? 

Leitor 1: Riem de mim todos aqueles que me vêem,                                                                   

torcem os lábios e sacodem a cabeça:                                               

"Ao Senhor se confiou, ele o liberte                         

e agora o salve, se é verdade que ele o ama!" 

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes? 

Leitor 2: Cães numerosos me rodeiam furiosos                                                                                                                

e por um bando de malvados fui cercado. 

   Transpassaram minhas mãos e os meus pés 

    e eu posso contar todos meus ossos. 

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes? 

Leitor 1: Eles repartem entre si as minhas vestes 

    e sorteiam entre eles a minha túnica. 

    Vós porém, ó meu senhor não fiqueis longe, 

    ó minha força, vinde logo em meu socorro! 

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes? 

Leitor 2: Anunciarei o vosso nome a meus irmãos 

    e no meio da assembleia hei de louvar-vos! 

    Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, 

    descendentes de Jacó! 

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes? 

 

Leitor 2: O Silêncio não é ausência de palavras, mas é deixar Deus entrar na nossa 

vida!!! Façamos um instante de silêncio para que Deus possa entrar em nossa vida 

através de sua palavra. 

 

6. PALAVRA DE DEUS  

(Evangelho de São João 17, 1-5) 

Leitor 1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João: 

Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a 

hora; glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti; Assim 

como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos 

quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único 

Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, 

tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, 



                                                                                                                                                      
 

junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo 

existisse. Palavra da Salvação. 

Leitor 1: Façamos um momento de silêncio para interiorizar a Palavra de Deus que 

acabamos de escutar. 

 

7. MOMENTO PRÓPRIO DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

Leitor 2: Vamos de maneira ainda mais intensa, estar em comunhão com Jesus, nas 

últimas horas de Sua vida, participando de Seu sofrimento, de Sua dor, na mais 

profunda atitude de amor e solidariedade para com Ele. Fiquemos ajoelhados, 

contemplando em silêncio. 

T. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. 

(3x) 

 

8. PRECES 

Leitor 1: Adoremos com sincera piedade a Jesus Cristo, nosso Redentor, que por nós 

sofreu a Paixão e foi sepultado para ressuscitar ao terceiro dia; e peçamos 

humildemente: 

T. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e nos fala ao coração! 

Leitor 2: Cristo, nosso Mestre e Senhor, obediente até à morte por amor a nós, ensinai-

nos a obedecer sempre à vontade do Pai, nós vos pedimos: 

T. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e nos fala ao coração! 

Leitor 1: Cristo, nossa Vida, que sendo morto na cruz, destruístes toda a forma de poder 

que leva à morte, ensinai-nos a morrer convosco, para merecermos também ressuscitar 

na alegria perfeita do céu, nós vos pedimos: 

T. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e nos fala ao coração! 

Leitor 2: Cristo, nosso Rei, que fostes desprezado como um verme, e humilhado como a 

vergonha do gênero humano, ensinai-nos a imitar a Vossa humildade salvadora, nós vos 

pedimos: 

T. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e nos fala ao coração! 

Leitor 1: Cristo, nossa Salvação, que destes a vida pela causa da justiça e do bem em 

todo o mundo, fazei que nos amemos uns aos outros e coloquemos em prática o valor 

maior da caridade fraterna, nós vos pedimos: 

T. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e nos fala ao coração! 

Leitor 2: Cristo Senhor, que nos dá a vossa misericórdia sem olhar nossos pecados, 

livrai-nos dessa pandemia da COVID-19 que leva toda a humanidade ao sofrimento, nós 

vos pedimos: 

T. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e nos fala ao coração! 



                                                                                                                                                      
 

Leitor 1: Cristo, nosso Salvador, que olhava com compaixão para os que sofriam, olhai 

por todos os perderam alguém, principalmente pelos que sofrem a perda de seus entes 

queridos devido a COVID-19, para que encontre em Vós o conforto necessário, nós vos 

pedimos: 

T. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e nos fala ao coração! 

 

 9. PAI-NOSSO; AVE MARIA; GLÓRIA (em pé)  

 

10. ORAÇÃO  

T: Olhai com amor, ó Pai, por todos os vossos filhos e filhas, pelos quais nosso 

Senhor Jesus Cristo livremente se entregou e sofreu o martírio da cruz. Isto Vos 

pedimos, por Ele mesmo, Vosso Filho e nosso Irmão, que vive e reina, na unidade 

do Espírito Santo. Amém.  

 

11. MARIA SEMPRE NOS LEVA A JESUS  

Leitor 2: Maria, mãe de Jesus, o acompanhou em seus momentos de sofrimento e 

humilhação. Não abandonou seu filho amado assim como não abandona a nós, seus 

filhos, nos sofrimentos da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre 

seja louvado!  

 

12. CANTO 

 Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão!  

- Eis que eu vos dou um novo Mandamento:              

"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado"  

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão!  

- Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito:                                                                      

"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado"  

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão!  

- Como Pai sempre me ama assim também eu vos amei:                                                                     

"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado"  

 

MANTER O SILÊNCIO ATÉ O INÍCIO DA PRÓXIMA HORA DE VIGÍLIA EUCARÍSTICA. 

 


