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Estamos vivendo um momento de grandes oportunidades e desafios. 

Assim, na impossibilidade de sair de nossas casas para participar das 

Celebrações da Semana Santa e Páscoa com a comunidade, muitas 

pessoas estão acompanhando as orações oferecidas pelas redes 

sociais ou TV. Compreendemos quem nem sempre a família toda 

pode participar desses momentos. Oferecemos então, algumas 

propostas de celebração que podem ser realizados em casa, seja 

individualmente, ou seja, em família. 

 

Os roteiros guardam o essencial de cada celebração litúrgica e que, 

de forma bem simples, podem ser conduzidos por alguém da família, 

sem dificuldades. Eles foram preparadas por Irmã Penha Carpanedo,  

redatora da Revista Liturgia.   

 

O roteiro de cada celebração tanto pode ser impresso em uma única folha, como pode, também, ser seguido 

usando o próprio celular. Sugerimos que dentro do possível se organize a reunião em círculo e que, no 

centro, se coloque o símbolo a ser usado em cada celebração: cruz, vela, etc. Quando não for possível 

realizar todos os momentos de oração, escolha, com sua família, o dia e a celebração de maior significado 

para todos. 

 

 Jesus mesmo, em sua vida, muitas vezes visitou as 

residências, sentou-se à mesa, conviveu com as pessoas. Foi 

ele quem disse: “onde dois ou três estiverem reunidos em 

meu nome, aí estarei no meio deles”.  

 

Na casa a liturgia terá uma forma mais simples, essencial, 

mas por ela podemos, igualmente, escutar e meditar a 

palavra de Deus, erguer a Ele os nossos corações, partilhar o 

pão da nossa mesa em ação de graças, alegrar-nos com a 

presença de Jesus em nosso meio.  

 

Esta liturgia da casa se torna importante e com significado especial neste momento em que só a nossa casa 

se oferece como lugar seguro de reunião. Mais do que assistir, temos a oportunidade de celebrar em família 

a nossa fé no Cristo que passou da morte à vida.  

 

Enviamos cinco roteiros:  

1. Memória da ultima ceia e do Lava-pés, na quinta-feira à noite;  

2. Memória da Paixão, na sexta-feira à tarde;  

3. Memória da Sepultura do Senhor, no sábado durante o dia;  

4. Memória da Ressurreição na vigília pascal; 

5. E memória da Ressurreição no domingo de Páscoa.  

 

Boa celebração. União de orações na Semana Santa. Feliz Páscoa! 
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