Itinerário de reflexão espiritual com as celebrações da Semana Santa
Por Padre Kleber Rodrigues da Silva

Ação Litúrgica

Cenários

DOMINGO DE
RAMOS

- Decisão
- Entrada
- Louvor
- Julgamento
- Condenação

QUINTA-FEIRA
SANTA

- Local e mesa a ser
preparada
- Constituição da
mesa
- Estar em torno
- Memória
- Discurso do amor
- Lavar os pés
- Serviço
- Mandamento novo

SEXTA-FEIRA
SANTA

- Julgamento
- Condenação
- Cruz
- Caminho
- Quedas
- Morte
- Solidão
- Escuridão

Textos Bíblicos

Entrada em
Jerusalém:
Lc 19,28-40
Isaias 50, 4-7
Salmo 21
Filipenses 2,6-11
Lucas 22,14-23,56

Êxodo 12,1-8.1114
Salmo 115
1Cor 11,23-26
João 13,1-15

Isaias 52,13-53,12
Salmo 30
Hebreus
4,14-16; 5,7-9
João 18,1-19,42

Oração do Dia
Deus eterno e todo-poderoso,
para dar aos homens um
exemplo de humildade,
quisestes que o nosso Salvador
se fizesse homem e morresse
na Cruz. Concedei-nos
aprender o ensinamento da sua
paixão e ressuscitar com ele
em sua glória.

Ó Pai, estamos reunidos para a
santa ceia, na qual vosso Filho
único, ao entregar-se à morte,
deu à sua Igreja um novo e
eterno sacrifício, como
banquete do seu amor:
Concedei-nos, por mistério tão
excelso, chegar à plenitude da
caridade e da vida.
Ó Deus, pela paixão de nosso
Senhor Jesus Cristo
destruístes a morte que o
primeiro pecado transmitiu a
todos. Concedei que nos
tornemos semelhantes ao
vosso Filho e, assim como
trouxemos pela natureza a
imagem do homem terreno,
possamos trazer pela graça a
imagem do homem novo.

Inspirações
A entrada de Jesus em
Jerusalém é resultado
de um caminho feito e
da consciência de um
projeto a ser
concluído. Ir para o
lugar onde estão
aqueles que desejam
sua morte, é sinal de
maturidade e
consciência do projeto
divino.
A Eucaristia e suas
dimensões de Ação de
Graças, Memorial,
Banquete, Sacrifício
da Cruz.
- Sentamos à mesa na
Páscoa Semanal
(Domingo) para
aprender a lição do
amor e do serviço.
- Anseio por ser uma
nova criatura a partir
do mistério da cruz
- Coragem para deixar
morrer e sepultar
- Vazio, a escuridão, o
silêncio.

Questionamentos
1.De que modo
pensamos nas
decisões que
precisamos tomar a
partir da Fé?
2. Quantos tribunais
injustos podemos ter
participado na vida e
assim ter levado
alguém à morte?
- Como podemos
contribuir para que a
espiritualidade de
uma páscoa semanal
seja infundida no
coração da
assembleia litúrgica?

- Carregar a cruz, tem
sido para você uma
experiência
constante?
- O que Jesus
pregado na cruz, lhe
ensina?

Ações

O que posso fazer de
concreto para que na
“Jerusalém da vida”, o
julgamento, a condenação e
a morte possam ser
evitadas?

- Como fazer da ceia
semanal um lugar de
encontro autêntico com
Jesus e com os irmãos?
- Que esforços podemos
fazer para entender que a
Eucaristia é muito mais do
que simplesmente
“comungar da hóstia
consagrada”?
Ser um Cireneu na vida de
alguém.
- O estar de pé diante da
dificuldade do outro é uma
resposta cristã.
- Fazer silêncio em meio a
escuridão, a dor, a morte.

Ação Litúrgica

VIGÍLIA
PASCAL

DOMINGO DE
PÁSCOA

Cenários
- Escuridão
- Fogo
- Luz
- Anúncio Pascal
- Palavra
- Liturgia Batismal
- Liturgia
Eucarística
- Vitória de Cristo
- Caminhada
libertadora
- Novo sentido para
a vida
- Reino do
Ressuscitado
- Discurso de Pedro
- Domingo – Dia
que o Senhor fez
para nós
- Anseio pelas coisas
do alto
- Túmulo
abandonado
- Correria – Anúncio
- Ver e acreditar

Texto Bíblico

Lucas 24,1-12

Oração do Dia
Ó Deus, que iluminais esta
noite santa com a glória da
Ressurreição do Senhor,
despertai na vossa Igreja o
espírito filial, para que,
inteiramente renovados, vos
sirvamos de todo o coração.

Atos 10,34a37-43
Salmo 117
Colossenses 3,1-4
João 20,1-9
Ó Deus, por vosso Filho
Unigênito, vencedor da morte,
abristes hoje para nós as
portas da eternidade. Concedei
que, celebrando a ressurreição
do Senhor, renovados pelo
vosso Espírito, ressuscitemos
na luz da vida nova.

Inspirações
- Um caminho feito
da escuridão à luz;
- Deixar-se instruir
pela História da
Salvação
- Mergulho Batismal
- Participação no
Banquete
- Vítima Pascal;
Cordeiro inocente;
abriu-nos o Aprisco;
- Por toda ovelha é
imolado;
- No teu caminho, o
que havia? Vi Cristo,
ressuscitado; O
túmulo abandonado;
anjos da cor do sol;
lençol dobrado;
- Cristo que leva aos
céus, caminho à frente
dos seus!
Ressuscitou de
verdade.

Questionamentos
- Que esforços
precisamos fazer para
que a Vigília Pascal
seja de fato a mãe de
todas as celebrações?
- Como enxergar os
sinais pascais na vida
da comunidade?
- A alegria que brota
da ressureição é
autêntica ou um obaoba?
- O caminho do
ressuscitado, desperta
os ouvidos, aquece o
coração e torna-nos
anunciadores. Como é
bom superar a ideia
de que vamos a missa
pelo preceito, mas
sim pelo encontro
com a Comunidade
do Ressuscitado.
-

Ações
- Desejar vida nova para si,
para o outro, para a
comunidade;
- A centralidade da fé cristã
se completa.
- Consciência da identidade
de Comunidade do
Ressuscitado.
- Conscientizar a
comunidade da força da
Páscoa Anual que se
desdobra na Páscoa
Semanal.
- Sentir-se ressuscitado
diante daquilo que optamos
por morrer, sepultar para que
ressurja como uma vida
nova;
- Superar as dúvidas sobre a
morte e a eternidade.

