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CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA COM ESTUDANTES EM FAMÍLIA   
    

Nome da atividade/projeto: Celebrar o verdadeiro sentido da Páscoa em família.   Eixo 

pastoral: Místico/Celebrativo - Formativo/integrativo – Pastoral/Solidário   

   

 Data: 09/04/2020 (Quinta-feira Santa) 
 Ou outra data que a família achar mais conveniente.  

 Local: Cada estudante em sua casa (residência), em família.    

 Interlocutores: Estudantes e familiares    

 Objetivo: Fazer memória da ressurreição de Cristo a partir dos momentos orantes e 

vivenciados. Os símbolos, os gestos, o texto bíblico, a mesa e reflexões, tudo é convite 

para celebrar com fé o sentido da festa da Páscoa em família.    

   

 Iluminação bíblico-vicentina: Dou-vos um novo mandamento: Amai-vos uns aos outros. 

Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros.  

João 13:34   

     

 Desenvolvimento da atividade: Motivar os estudantes junto aos seus familiares para que 

vivenciem intensamente este momento orante e celebrativo, registrando com fotos essa 

experiência em família e enviando para o colégio pelo whatsapp (46) 3220 1200. 

   

Ambientação: Cada família ornamentará em sua casa para a realização deste momento de 

espiritualidade/oração. Contendo alguns símbolos como: Jarra para água, bacia, toalha para as 

mãos; vela para colocar no centro da mesa; pão; vinho; copos; bíblia; flores, etc. (Sentam-se 

todos em torno da mesa, que pode ser preparada também no chão)   

   

     1º MOMENTO – MOMENTO REFLEXIVO E PENITENCIAL   

   

Escolher os leitores para a celebração:   

COMENTÁRISTA - Estamos reunidos para celebrar a vida de todos nós. Celebrar Cristo 

Ressuscitado e dar graças por tudo o que somos, temos e vivemos.  Juntos vamos dizer como   

Jesus: “Eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância”.   

TODOS: “Eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância”.   

LEITOR 1: O mundo precisa de oração e de paz. É preciso lutar para que os sentimentos bons 

prevaleçam, para que as pessoas se encontrem e possam perdoar e amar mais uns aos outros. 

Neste momento vamos em silencio, falar com Deus, pedir perdão, pelas atitudes e pensamentos 

errados. (Após, pedir desculpa/perdão aos membros da família)   

 LEITOR 2:  O ato de lavar as mãos durante a Ceia da Páscoa significa a purificação, o perdão 

interior. Do mesmo modo, após a apresentação dos dons, no chamado “ofertório” da Missa, o 

sacerdote repete este ato significativo. Muito provavelmente, foi justamente neste ponto da Ceia 

que Jesus se levantou e lavou os pés de seus discípulos, dando assim ênfase e expressão ao 

seu novo “mandamento” do Amor, do serviço e da humildade. “Amai-vos uns aos outros como  

Eu vos amei” –Disse Jesus.   (Algum membro da família pega a jarra com água e despeja 

na bacia para que todos possam lavar-se as mãos, como sinal do perdão de Deus para 

conosco)   
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COMENTARISTA: A luz sempre será um símbolo forte nas nossas celebrações e festas. Hoje, 

de modo especial, voltamos ao tempo de Jesus, para melhor celebrar as nossas vidas – 

presente de Deus para cada um de nós. Nos lares das famílias judias, correspondia à Mãe 

acender as luzes dos candeeiros e, assim, dar vida e alegria ao ambiente em que se realizavam 

as solenidades. Podemos supor que, na última Ceia, foi Maria quem o fez. A Igreja Católica, 

conservando essa bela tradição, inicia a cerimônia da vigília pascal com a “bênção” da luz, 

símbolo da vinda de Cristo, o Messias, luz do mundo. Também o uso das velas nos altares tem 

sua origem nesse antigo costume israelita. (A mãe e/ou avó e/ou pai acende as velas)    

MÃE E/OU AVÓ E/OU PAI: Bendito sejas tu, nosso Deus, rei do universo, que nos santificaste 

com teus mandamentos e nos guiais com amor. Bendito sejas tu, nosso Deus, rei do universo, 

que nos conservaste a vida até o dia de hoje. Que esta casa seja abençoada, ó Deus, e que a 

luz da tua benevolência brilhe sobre todos nós, trazendo-nos a cura e a paz.    

TODOS:  Amém, Amém.   

   

   2º MOMENTO – VIVENCIA DA SANTA CEIA - Lucas 22:19-20   
   

 Vamos vivenciar a “Ceia de Jesus com seus discípulos” com a partilha do pão e do 

vinho (podendo ser suco de uva).    

COMENTARISTA: “Pão em todos as mesas” é o sonho dos que amam a Cristo. Pão é símbolo 

forte do alimento que sustenta e dá vida. Durante os oito dias da Páscoa, os judeus eram 

obrigados a usar o pão ázimo (matsá: pão sem fermento) para comemorar a primeira Páscoa, 

em lembrança da saída do Egito, quando não houve tempo para levedar o pão. Jesus usou 

também desse pão para instituir a Eucaristia, na Última Ceia. É por isso que as hóstias que se 

consagram, nas Missas, também não contêm fermento.    

LEITOR: Na noite antes de sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para jantar. Jesus 
pegou um pedaço de pão e um copo de vinho e os distribuiu aos discípulos. Ele explicou que o 
pão representava seu corpo e o vinho representava o seu sangue, que iria estabelecer uma 
nova aliança entre Deus e os homens, trazendo salvação. O ato de celebrarmos a partilha do 
pão e vinho é para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz e para celebrar a partilha, 
repartirmos entre todos. (Algum membro da família partilha o pão a todos...)   
COMENTÁRISTA: Será servido agora o vinho (podendo ser suco de uva), que nos leva a 
fazer memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Vencendo a morte, com sua 
ressurreição Ele continua presente no mundo e nas nossas vidas. Que o vinho que 
beberemos nos prepare para a luta, nos alimente na esperança e no compromisso de 
lutar pela vida. (Algum membro da família serve o vinho (suco de uva) a todos...)  
TODOS: Bendito sejas tu, Senhor.    
   

  3º MOMENTO – AÇÃO CONCRETA DE RESSURREIÇÃO, ESPERANÇA E 

SOLIDARIEDADE   
   

COMENTARISTA:  A vela nos remete à “Luz de Cristo”, e, hoje também simbolizando “O Círio 

Pascal” que representa Cristo ressuscitado, "a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem 

a este mundo" e que dissipa as trevas (a morte).    

LEITOR: Na nossa vida nem tudo é tranquilidade, nem tudo é alegria. Temos preocupações, 

sobretudo com esse período de isolamento social e pandemia. Muitas vezes desanimamos, 

mesmo sabendo que Jesus nunca nos abandona. Ele mesmo disse: “Coragem, eu venci o 

mundo”.    

COMENTARISTA: Agora é momento de realizarmos uma ação para concretizar tudo o que 

refletimos e vivenciamos. Segue 2 sugestões que as famílias podem escolher para assumir 

como compromisso da Vivência Pascal em família proposta pela Pastoral Escolar do colégio.    
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SUGESTÕES:    

1 – O que: Em tempo de pandemia do coronavirus que possamos deixar um sinal e pedido 

de Esperança para as pessoas, representando também a vinda do Cristo Ressuscitado.    

SÍMBOLO – Ramos Verdes.    

Como: Juntar ramos verdes e colocar na porta da casa.    

   

2 - O quê: Doar algum alimento e/ou guloseima para alguém esteja necessitando, sobretudo 

nesse tempo de pandemia do coronavírus, onde o comércio está fechado e as pessoas não 

estão trabalhando/recebendo.   

SÍMBOLO – Caridade material/doação   

Como: Comprar e doar para em algum lugar que está recebendo e precisando de doações, ou 

para alguém que necessite.    

    

Tarefa dos pais/responsáveis:    
  

 REGISTRAR COM FOTO ESSE MOMENTO ORANTE E CELEBRATIVO EM FAMÍLIA E 

POSTAR NAS REDES SOCIAIS COM AS HASHTAGS   

#CelebrandoAPascoaEmFamília     #PastoralEscolarVicentinaCVNSG.   

  

 Enviar a foto para o WhatsApp do colégio (46) 3220 1200. As mesmas serão publicadas 

no Facebook do colégio como atividade/celebração vivenciada.    

   

   

Uma Feliz e Santa Páscoa!   
 

Atenciosamente   

Direção e Pastoral Escolar Vicentina - CVNSG   

   

   

   

   

   

   


