
A LITURGIA DA SEMANA SANTA: 
MISTAGOGIA, CELEBRAÇÃO 

ESPIRITUALIDADE

Por Padre Kleber Rodrigues da Silva



Nossos anseios para este dia

1. Oportunidade para Retirar-se

2. Rezar com os momentos litúrgicos 

3. Crescer na fé

4. Alimentar nossas relações 
comunitárias



INTRODUÇÃO



Nosso percurso vai passar pela PESSOA



Olhares básicos num encontro de liturgia

• RITOS
• ESTRUTURAS
• NORMAS
• ASPECTO 

JURÍDICO



Olhar para a 



CARACTERÍSTICA DA 
LITURGIA

SENSITIVA

CONSCIÊNCIA



RESGATE A SER FEITO

• LITURGIA DA MERA RITUALIDADE

•LITURGIA COM ESPIRITUALIDADE



PARA ISSO É PRECISO UM ENCONTRO

ATO 
CELEBRATIVO

MISTAGOGIA + ESPIRITUALIDADE + RITUALIDADE



Introdução – Goffredo Boselli

• “Tem-se frequentemente, a impressão que hoje a 
liturgia seja percebida mais como um problema a 
resolver do que como uma fonte da qual haurir. 
No entanto, o futuro do cristianismo, no 
ocidente, depende, em grande medida, da 
capacidade que a Igreja terá de tornar a sua 
liturgia a fonte da vida espiritual dos fiéis. Por 
isso, a liturgia é uma responsabilidade para a 
Igreja de hoje.”



BOSELLI, Goffredo. O sentido espiritual da liturgia, p.9

•“Tem-se frequentemente, a impressão que 
hoje a liturgia seja percebida mais como um 
problema a resolver do que como uma fonte 
da qual haurir. No entanto, o futuro do 
cristianismo, no ocidente, depende, em 
grande medida, da capacidade que a Igreja 
terá de tornar a sua liturgia a fonte da vida 
espiritual dos fiéis. Por isso, a liturgia é 
uma responsabilidade para a Igreja de 
hoje.”



MISTAGOGIA



MISTAGOGIA

• ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA À REALIDADE DO MISTÉRIO DE DEUS

• A LITURGIA é o lugar por excelência onde este Mistério é MANIFESTADO



MISTAGOGIA

• CATEQUESE QUE OS SANTOS 
PADRES APLICAVAM AOS 
CATECÚMENOS E AOS 
NEÓFITOS

• TEMAS: 
• BATISMO
• EUCARISTIA
• CONFIRMAÇÃO
• LITURGIA



RENÉ BORNERT

• “A MISTAGOGIA É, EM PRIMEIRO LUGAR, A REALIZAÇÃO DE UMA
AÇÃO SAGRADA E, EM PARTICULAR, A CELEBRAÇÃO DOS
SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO.”

•“O mistério SE REVELA quando ele
É CELEBRADO, ele se comunica, se
dá a conhecer”



RENÉ BORNERT

•“A MISTAGOGIA É, A EXPLICAÇÃO ORAL OU
ESCRITA DO MISTÉRIO ESCONDIDO NA
ESCRITURA E CELEBRADO NA LITURGIA. É AO
MESMO TEMPO, CONHECIMENTO DO
MISTÉRIO CONTIDO NAS ESCRITURAS E
CONHECIMENTO DO MISTÉRIO CONTIDO NA
LITURGIA.”



CAMINHO VAI SE CONSTRUINDO

AÇÃO 
SAGRADA REVELAÇÃO ORAL

ESCRITACOMUNICARMISTÉRIO



RETOMANDO O VALOR DOS “SENTIDOS”

•TEMOS QUE “SENTIR” QUE ESTAMOS 
NUMA AÇÃO SAGRADA QUE 
COMUNICA UM MISTÉRIO, TORNA-
NOS PARTICIPANTES, PREENCHE E 
NOS COLOCA DE VOLTA NA LUTA DA 
VIDA.



JESUS CRISTO, O MISTAGOGO



MISTAGOGIA = EXPERIÊNCIA DE REVELAÇÃO

ENQUANTO 
REVELAÇÃO A 
INICIATIVA É 

SEMPRE DIVINA



INICIAÇÃO AOS MISTÉRIOS

CONDUZIR A



UM SINAL DA CRISE LITÚRGICA VIVIDA NOS 
DIAS DE HOJE

• PERDEMOS O FOCO 
EM CRISTO • COLOCAMOS O FOCO NO “PADRE” NÃO 

COMO AGINDO NA PESSOA DE CRISTO



“NÃO HÁ LITURGIA SEM MISTAGOGIA. 
NÃO HÁ VIDA LITÚRGICA AUTÊNTICA 
SEM O CONHECIMENTO DO MISTÉRIO 
CELEBRADO NA LITURGIA”



Duas questões importantes

• QUE SIGNIFICA 
ESTE RITO? 

(Êxodo 12,26)



Duas questões importantes

•ENTENDEIS O QUE 
VOS FIZ?

(Jo 13,12)



QUE SIGNIFICA ESTE RITO? (Êxodo 12,26)

• “Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor 
vos dará conforme prometeu, observareis este 
rito. Então os vossos filhos vos perguntarão: 
“Que significa este rito?” Respondereis: “É o 
sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou ao 
lado das casas dos israelitas no Egito”



CONSCIÊNCIA DO QUE ESTAMOS CELEBRANDO

•A consciência do 
que estamos 
realizando, ajuda a 
preservar a 
HISTORICIDADE DO 
RITO e impede que 
a liturgia se torne 
MAGIA.



MISTAGOGIA DO RITO

EDUCA AO 
PARTICIPAR

DEIXA CLARO 
OS EVENTOS 
SALVÍFICOS

CONDUZ 
PARA CRISTO



COMPREENSÃO

•A LITURGIA É ENVOLVIDA DE RITOS, QUE 
PRECISAM SER REALIZADOS COM UMA 
COMPREENSÃO ESPIRITUAL, PARA QUE 
ATINGA SUA FINALIDADE QUE É TRANSMITIR 
O SENTIDO AUTÊNTICO DO MISTÉRIO DE 
DEUS.



ENTENDEIS O QUE VOS FIZ? (Jo 13,12)

“VÓS ME CHAMAIS DE 
MESTRE E SENHOR; E 
DIZEIS BEM, PORQUE 
SOU. SE EU, O SENHOR 
E MESTRE, VOS LAVEI 
OS PÉS, TAMBÉM VÓS 
DEVEIS LAVAR OS PÉS 
UNS DOS OUTROS.



ENTENDER O QUE 
ESTAMOS 
FAZENDO, EIS O 
DESAFIO 
LITÚRGICO

FAZER DOS 
RITOS: UMA 
MEMÓRIA, NÃO 
UMA 
TEATRALIDADE.



CONCLUINDO 

• TRABALHO MISTAGÓGICO COMEÇA EM CADA UM;
• CULTIVAR A ESPIRITUALIDADE LITÚRGICA, 
SIGNIFICA REZAR COM AQUILO QUE RITUALIZAMOS;
• TER A CONSCIÊNCIA DA CENTRALIDADE EM CRISTO;
• TER NA SAGRADA ESCRITURA UMA FONTE 
ESPIRITUAL;
• TORNAR-SE TESTEMUNHA;
• PARTIR E CHEGAR AO CORAÇÃO.



AS PRINCIPAIS CELEBRAÇÕES 
DA SEMANA SANTA



O QUE VAMOS OLHAR

Ação litúrgica Cenários Textos Bíblicos Oração do Dia

InspiraçõesQuestionamentosAções



DOMINGO DE RAMOS



CENÁRIOS

Decisão Entrada Louvor Julgamento Condenação



TEXTOS BÍBLICOS

ENTRADA EM 
JERUSALÉM

Lc 19,28-40

PRIMEIRA LEITURA Isaias 50, 4-7

SALMO 21 “MEU DEUS, MEUS DEUS, PORQUE ME 
ABANDONASTES?

SEGUNDA LEITURA Filipenses 2,6-11

EVANGELHO Lucas 22,14-23,56 



EUCOLOGIA

•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.



EUCOLOGIA

•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.



INSPIRAÇÃO

•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.



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?



AÇÕES 

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



QUINTA-FEIRA SANTA



CENÁRIOS
Memória da 
Ceia Judaica

Transmissão 
do que recebi 

– diz Paulo

Local e mesa 
a ser 

preparada

Constituição 
da mesa

Utensílios 
para a ceia

Estar em 
torno

Memória

Discurso do 
amor Lavar os pés

Serviço

Mandamento 
novo



TEXTOS BÍBLICOS

PRIMEIRA LEITURA Êxodo 12,1-8.11-15

SALMO 115 “O cálice por nós abençoado é a nossa 
comunhão com o sangue do Senhor”.

SEGUNDA LEITURA 1Cor 11,23-26

EVANGELHO João 13,1-15



EUCOLOGIA

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.



EUCOLOGIA

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.



INSPIRAÇÕES

A Eucaristia 
e suas 

dimensões

Ação de 
Graças Banquete

Memorial Sacrifício da 
Cruz



INSPIRAÇÕES

• Sentamos à mesa na Páscoa 
Semanal (domingo) para 
aprender a lição do amor e 
do serviço. 



QUESTIONAMENTOS

Como podemos contribuir para 
que a espiritualidade de uma 
páscoa semanal seja infundida no 
coração da assembleia litúrgica? 



AÇÕES

- Como fazer da páscoa 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”? 



SEXTA-FEIRA SANTA



CENÁRIOS

Julgamento Condenação Caminho 
(calvário) Cruz Morte

Solidão Escuridão Silêncio Ausência



TEXTOS BÍBLICOS

Isaías 52,13-53,12

Salmo 30

Segunda Leitura Hebreus  4,14-16; 5,7-9

Narrativa da Paixão João 18,1-19,42



EUCOLOGIA (ORAÇÃO DO DIA)

•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.



EUCOLOGIA - ORAÇÃO DO DIA

•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.



MOTIVAÇÕES

Anseio por 
ser uma 

nova 
criatura a 
partir do 

mistério da 
cruz

Coragem 
para deixar 
morrer e 
sepultar

Vazio, a 
escuridão, 
o silêncio.



QUESTIONAMENTOS

•Carregar a cruz, tem sido para você 
uma experiência constante?

•O que Jesus pregado na cruz, lhe 
ensina?



AÇÕES

Ser um 
Cirineu 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.



VIGÍLIA PASCAL



CENÁRIOS

Escuridão Fogo Luz Anúncio 
Pascal

Palavra –
História

Liturgia 
Batismal

Liturgia 
Eucarística



TEXTO BÍBLICO

•Lucas 24,1-12 



EUCOLOGIA

•Proclamação da Páscoa 
(Exultet)



INSPIRAÇÕES

Um caminho 
feito da 

escuridão à 
luz;

Deixar-se 
instruir pela 
História da 
Salvação

Mergulho 
Batismal

Participação 
no Banquete 



QUESTIONAMENTOS

Que esforços precisamos 
fazer para que a Vigília 
Pascal seja de fato a mãe 
de todas as celebrações?

01
Como enxergar os sinais 
pascais na vida da 
comunidade?

02



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. 



Domingo de Páscoa



CENÁRIOS

- 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



Textos 
bíblicos

•Atos 10,34a37-43
•Salmo 117
•Colossenses 3,1-4
•João 20,1-9



EUCOLOGIA - ORAÇÃO DO DIA

•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.



EUCOLOGIA - ORAÇÃO DO DIA

•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 – SEQUÊNCIA PASCAL

- Vitima 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

- A alegria que brota da ressurreição é 
autêntica ou um oba-oba?
- 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, mais sim pelo encontro com a 
Comunidade do Ressuscitado.



Ações

- Conscientizar a comunidade 
da força da Pascoa 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.



Conclusão



Oração do 53º Dia Mundial das Comunicações

• Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz.

• Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação 
que não cria comunhão.

• Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos. 

• Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs.

• Vós sois fiel e digno de confiança; fazei com que as nossas 
palavras sejam sementes de bem para o mundo;



•Onde houver RUMOR, fazei que pratiquemos 
a ESCUTA;
•Onde houver CONFUSÃO, fazei que 
inspiremos HARMONIA;
•Onde houver AMBIGUIDADE, fazei que 
levemos CLAREZA;
•Onde houver EXCLUSÃO, fazei que levemos 
PARTILHA;
•Onde houver SENSACIONALISMO, fazei que 
usemos SOBRIEDADE;



•Onde houver SUPERCIALIDADE, fazei 
que ponhamos INTERROGATIVOS 
VERDADEIROS;
•Onde houver PRECONCEITOS, fazei que 
despertemos CONFIANÇA;
•Onde houver AGRESSIVIDADE, fazei que 
levemos RESPEITO;
•Onde houver FALSIDADE, fazei que 
levemos VERDADE. AMÉM!





Conclusão

O MISTÉRIO PASCAL estará sempre na 
centralidade da ação litúrgica;

A RITUALIDADE é a expressão de uma 
espiritualidade e de uma atitude do coração e 
não meramente um “fazer por fazer”

A PREPARAÇÃO (reconciliação) é o primeiro 
passo para uma participação ativa, consciente e 
frutuosa;

A ESPITIRITUALIDADE MINISTERIAL: Rezar com a 
função a ser exercida

“Faça tudo e somente aquilo que lhe cabe”. 


