
DEUS NOS REÚNE

1. INTRODUÇÃO

Anim.: Nesta ação litúrgica solene, a Palavra de 
Deus nos apresenta a síntese da vida e ação de 
Jesus: ele é o Servo que carrega os pecados 
da humanidade, o Rei Universal que dá a vida 
e o único Sacerdote e Mediador entre Deus e 
a humanidade. 

Acompanhamos o Senhor em sua paixão e 
caminhada até a cruz. Rezamos por todos 
com quem a cruz de Cristo nos fez irmão, 
especialmente os que mais sofrem nestes 
tempos sombrios de pandemia. 

Adorando o Cristo e comungando do seu corpo, 
recebemos força para viver da esperança e da 
vitória que nasce da cruz. De joelhos silenciemos 
os nossos corações.

2. ENTRADA EM SILÊNCIO

(Entrada silenciosa da procissão com os mi-
nistros.)

3. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, a morte de vosso 
Filho é um mistério de vida, porque repara os 
estragos que o pecado fez em nós. Fazei-nos 
bem semelhantes a Jesus, homem e Deus, 
mortal por ser humano e, por ser Deus, fonte 
de vida. Imagem do velho homem, somos 
todos pecadores. Que vossa graça nos faça 
imagem do novo homem. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

4. PRIMEIRA LEITURA: Is 52,13-53,12

5. SALMO RESPONSORIAL: 30 (31)

Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.

Senhor, eu ponho em vós minha esperança;
que eu não fique envergonhado eternamente!
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito,
porque vós me salvareis, ó Deus fiel!

Tornei-me o opróbrio do inimigo,
o desprezo e zombaria dos vizinhos,
o objeto de pavor para os amigos;
fogem de mim os que me veem pela rua.
Os corações me esqueceram como um morto,
e tornei-me como um vaso espedaçado.

A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio,
e afirmo que só vós sois o meu Deus!
Eu entrego em vossas mãos o meu destino;
libertai-me do inimigo e do opressor!

Mostrai serena a vossa face ao vosso servo,
e salvai-me pela vossa compaixão!
Fortalecei os corações, tende coragem,
todos vós que ao Senhor vos confiais!

6. SEGUNDA LEITURA: Hb 4,14-16; 5,7-9

7. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 310 (CD1)

8. EVANGELHO: Jo 18,1-19,42 (Folheto Ca-
minhada)

(É importante preparar bem, e com antecedên-
cia, a leitura da Paixão, distribuindo os diversos 
personagens para tornar mais dinâmica a parti-
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cipação. Tratando-se de um texto bastante lon-
go, as pessoas podem ficar sentadas. Quando 
se narra a morte de Jesus, todos se ajoelham 
e permanecem num momento de silêncio.)

9. PARTILHA DA PALAVRA
(Não é obrigatória a partilha da Palavra.)

10. ORAÇÃO UNIVERSAL

Dir.: Esta antiga oração, com adaptações con-
forme as necessidades atuais da Igreja, exprime 
verdadeiramente a abertura universal da comu-
nidade, consciente de que a salvação de Cristo 
é oferecida a todos os homens. Acompanhemos 
e rezemos no silêncio de nosso coração.

PELA SANTA IGREJA

Anim.: Oremos, irmãos e irmãs, pela Santa 
Igreja de Deus: que o Senhor nosso Deus lhe 
dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por 
toda a terra e nos conceda uma vida calma e 
tranquila, para sua própria glória.

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo 
revelastes a vossa glória a todos os povos, 
velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa 
Igreja, espalhada por todo mundo, permaneça 
inabalável na fé e proclame sempre o vosso 
nome. Por Cristo, vosso Senhor. Amém.

PELO PAPA

Anim.: Oremos pelo nosso Santo Padre, o 
Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o 
escolheu para o Episcopado, o conserve são 
e salvo à frente da sua Igreja, governando o 
Povo de Deus.

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, que dispu-
sestes todas as coisas com sabedoria, dignai-
vos escutar nossos pedidos: protegei com 
amor o Pontífice que escolhestes, para que 
o povo cristão que governas por meio dele 
possa crescer em sua fé. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

POR TODOS OS FIÉIS

Anim.: Oremos por nosso arcebispo Dom Dario, 
o bispo auxiliar Dom Andherson, o bispo emérito 

Dom Luiz, por todos os bispos, presbíteros e 
diáconos da Igreja e por todo o povo fiel.

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, que santi-
ficais e governais pelo vosso Espírito todo o 
corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos 
dirigimos por todos os ministros do vosso 
povo. Permiti que cada um, pelo dom da vossa  
graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

PELOS CATECÚMENOS

Anim.: Oremos pelos (nossos) catecúmenos: 
que o Senhor nosso Deus abra os seus corações 
e as portas da misericórdia, para que, tendo 
recebido nas águas do batismo o perdão de 
todos os seus pecados, sejam incorporados 
no Cristo Jesus.

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, que, por 
novos nascimentos, tornas fecunda a vossa  
Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos 
(nossos) catecúmenos, para que, renascidos 
pelo Batismo, sejam contados entre os vossos 
filhos adotivos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS

Anim.: Oremos por todos os nossos irmãos 
e irmãs que creem no Cristo, para que o Se-
nhor nosso Deus se digne reunir e conservar 
na unidade da sua Igreja todos os que vivem 
segundo a verdade.

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, que reunis 
o que está disperso e conservais o que está 
unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho. Que 
a integridade da fé e os laços da caridade unam 
os que foram consagrados num só Batismo. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PELOS JUDEUS

Anim.: Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor 
nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de 
que cresçam na fidelidade de sua aliança e no 
amor do seu nome.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes 
vossas promessas a Abraão e seus descen-
dentes, escutai as preces da vossa  Igreja. Que 
o povo da primeira aliança mereça alcançar a 
plenitude da vossa redenção. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

PELOS QUE NÃO CREEM NO CRISTO

Anim.: Oremos pelos que não creem no Cristo, 
para que, iluminados pelo Espírito Santo, pos-
sam também ingressar no caminho da salvação.

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que 
não creem em Cristo e caminham sob o vosso 
olhar com sinceridade de coração chegar ao 
conhecimento da verdade. E fazei que sejamos 
no mundo testemunhas mais fiéis da vossa  
caridade, amando-nos melhor uns aos outros 
e participando com maior solicitude do mistério 
da vossa  vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

PELOS QUE NÃO CREEM EM DEUS

Anim.: Oremos pelos que não reconhecem a 
Deus, para que, buscando lealmente o que é 
reto, possam chegar ao Deus verdadeiro.

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes 
todos os seres humanos e pusestes em seu 
coração o desejo de procurar-vos para que, 
tendo vos encontrado, só em vós achassem 
repouso. Concedei que, entre as dificuldades 
deste mundo, discernindo os sinais da vossa  
bondade e vendo o testemunho das boas obras 
daqueles que creem em vós, tenham a alegria de 
proclamar que vós sois o único Deus verdadeiro 
e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

PELOS PODERES PÚBLICOS

Anim.: Oremos por todos os governantes: que 
o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, 
lhes dirija o espírito e o coração para que todos 
possam gozar de verdadeira paz e liberdade.

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, que tendes 
nas mãos o coração dos seres humanos e o 
direito dos povos, olhai com bondade aqueles 
que nos governam. Que por vossa  graça se 
consolidem por toda a terra a segurança e a 
paz, a prosperidade das nações e a liberdade 
religiosa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

POR TODOS OS QUE SOFREM PROVAÇÕES

Anim.: Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai 
todo-poderoso, para que livre o mundo de todo 
erro, expulse as doenças e afugente a fome, 
abra as prisões e liberte os cativos, vele pela 
segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie 
os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação 
aos que agonizam.

(Reza-se em silêncio.)

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, sois a con-
solação dos aflitos e a força dos que labutam. 
Cheguem até vós as preces dos que clamam 
em sua aflição, seja qual for o seu sofrimento, 
para que se alegrem em suas provações com 
o socorro da vossa  misericórdia. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

11. ADORAÇÃO DA CRUZ

Anim.: Jesus celebrou sua Páscoa passando 
através de uma morte dolorosa e humilhante, 
para chegar à ressurreição gloriosa. Honrando 
sua cruz, adoramos e agradecemos a Jesus 
por seu amor.

ENTRADA SOLENE DA CRUZ

Dir.: Eis o lenho da cruz do qual pendeu a 
salvação do mundo.

TODOS: Vinde, adoremos!

Procissão para beijar a santa Cruz
Cantos: 1116, 1123, 1125 e 1113 (CD 1)

12. PARTILHA DOS DONS: 430, 429
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Dir.: Por determinação da Santa Sé, realizamos 
hoje a Coleta para os Lugares Santos. Apre-
sentamos com simplicidade nossa colabora-
ção para a ajudar na realização de projetos de 
evangelização na Terra Santa.

(Enquanto se canta, a cruz é levada para a 
sacristia.)

RITO DA COMUNHÃO

13. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: 
Pai nosso...

14. COMUNHÃO: 500, 499(CD11)

Dir.: Nesta ação litúrgica da Sexta-feira da 
Paixão, não há oferenda maior do que aquela 
que o próprio Cristo fez ao Pai com a própria 
vida. Por isso, em lugar nenhum do mundo 
se celebra a Eucaristia, mas, mesmo assim, 
comungamos do Corpo do Senhor, da Reserva 
Eucarística. Ele sacrificou-se voluntariamente 
para libertar-nos dos nossos pecados. Neste 
convite, Ele nos dá a força para passarmos 
da morte do pecado à alegria da ressurreição.
 
15. ORAÇÃO

Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte 
e ressurreição de Cristo, conservai em nós a 
obra de vossa  misericórdia, para que, pela 
participação deste mistério, vos consagre-
mos sempre a nossa vida. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

16. NOTÍCIAS E AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa 
sobre o vosso povo que acaba de celebrar o 
mistério da morte do vosso Filho, na esperança 
da ressurreição. Que sintamos o vosso perdão 
e consolação, cresça a fé e a Redenção se 
confirme em nosso coração. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

(Todos se retiram em silêncio.)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w AMBIENTAÇÃO – Cruzes cobertas com 
panos ou guardadas. Altar desnudo. Presbi-
tério despojado de ornamentação. Conser-
vam-se o silêncio e clima de recolhimento. 
Não é conveniente discursos de exaltação à 
dor e à tristeza. É celebração da Páscoa do 
Senhor. Aqui, contemplamos propriamente 
a sua morte, condição para que na vida se 
manifestasse o poder de Deus. Cor litúrgica 
vermelha.

w ENTRADA – Os ministros, leitores e aquele 
que preside se organizam em procissão, 
que entrará em silêncio. Todos se ajoelham 
diante do altar e guardam um instante de 
silêncio. A assembleia acompanhará com 
o mesmo gesto.

w DURANTE LEITURA DA PAIXÃO – Não se 
usa nem incenso nem velas. Omitem-se a 
saudação ao povo e o sinal da cruz sobre 
o livro. Depois de anunciada a morte do 
Senhor, todos se ajoelham, e faz-se uma 
breve pausa. No fim, diz Palavra da Salva-
ção, mas não se beija o livro.

w ORAÇÃO UNIVERSAL – Se há catecúmenos 
na comunidade se preparando para o Batis-
mo, acrescenta-se “nossos” catecúmenos.

w PARTILHA DOS DONS – Enquanto se canta, 
a cruz é levada para a sacristia. Lembramos 
que a coleta desse dia é destinada, como 
de costume, à conservação dos Lugares 
Santos.

Depois da comunhão, segue a oração sem o 
convite “oremos”. Podem ser dados os avisos 
rapidamente. Segue uma oração de bênção 
sobre o povo. Ao final, todos se retiram em 
silêncio.
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