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SEMANA SANTA   

Estamos vivendo o Tempo litúrgico da Quaresma. 

É um forte tempo de oração, escuta da Palavra de 

Deus e práticas de caridade em vista da celebração 

da Páscoa do Senhor. Porém, este ano, estamos 

vivendo-o de forma bastante diferente por conta 

do combate à disseminação do COVID – 19.  

Acolhendo a orientação das autoridades civis e 

sanitárias, nossos bispos no Brasil orientam os 

fiéis a permanecerem em suas casas, evitando 

aglomeração de pessoas e, consequentemente, não 

participando das celebrações eucarísticas. Desta 

forma, somos convidados a CELEBRAR o Dia do 

Senhor como Igreja doméstica, com nossos     

familiares, em nossas casas.  

Cabe aqui recordar o que nos afirmam as         

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora na   

Igreja do Brasil, número 73: “A casa, enquanto 

espaço familiar, foi um dos lugares privilegiados 

para o encontro e o diálogo de Jesus e seus      

seguidores com diversas pessoas (Mc 1,29; 2,15; 

3,20; 5,38; 7,24). Nas casas Ele curava e perdoava 

os pecados (Mc 2,1-12), partilhava a mesa com 

publicanos e pecadores (Mc 2,15ss; 14,3), refletia 

sobre assuntos importantes, como o jejum (Mc 

2,18-22), orientava sobre o comportamento na 

comunidade (Mc 9,33ss; 10,10) e a importância de 

se ouvir a Palavra de Deus (Mt 13,17.43).”  

Assim, desejamos oferecer esta sugestão de     

Celebração da Palavra de Deus para ser celebrada 

em sua casa, com seus familiares neste triste  

momento da pandemia. São muitos os horários de 

transmissão de missas em nossos canais católicos 

que podemos acompanhar; mas, vivendo a      

dignidade de povo sacerdotal que nosso batismo 

nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas 

celebrar com nossas famílias o Dia do Senhor.  

Escolha em sua casa um local adequado para  

celebrar e rezar juntos. Prepare sua Bíblia com o 

texto a ser proclamado, um crucifixo, uma       

imagem ou ícone de Nossa Senhora, uma vela a 

ser acesa no momento da celebração. Escolha 

quem irá fazer o “Dirigente (D) ” da celebração: 

pode ser o pai ou mãe e quem fará as leituras (L). 

Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos. 

SUGESTÃO 

Se possível colocar um pano vermelho 

em algum lugar visível, uma janela por 

exemplo. 

Preparar água e ramos a serem abençoa-

dos. 

Sugerimos que a celebração aconteça as 

15h.  

Todas as famílias estariam em comunhão 

neste horário. 
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CELEBRANDO A SEMANA SANTA EM FAMÍLIA  

A Semana Santa é a coroação do tempo da Quaresma. Nos quarenta dias em que a comunidade            

experimentou, com mais intensidade, a exigência do seguimento de Jesus, teve a oportunidade de       

aprofundar a sua conversão pessoal e o seu compromisso social... agora é convidada a celebrar com             

autenticidade o mistério central da nossa fé: Jesus Cristo, morto-ressuscitado. Acompanhando Jesus em 

Jerusalém, a comunidade cristã recebe em seu meio o Cristo Messias, que vem irradiar a sua luz, anunciar 

a sua paz e nos encher da sua alegria. Essa experiência acontece em cada celebração do ofício divino, em 

cada eucaristia. Organize sua vida de modo a fazer dessa semana santa um tempo de oração mais intensa 

capaz de reanima-la e comprometê-la com a causa maior do Reino... assim você será portador da 

“esperança que não engana nem decepciona...”(Rm 5,5). Que esta celebração nos motive a aprofundar a 

missão e a luta até que “Deus seja tudo em todos” (1Cor 15,28) e “toda lágrima seja enxugada e já não haja 

morte, nem luto, nem dor, porque estas coisas ficaram para trás” (Ap 21,4). 

DOMINGO DE RAMOS 

 

Hosana hei hosana ha  

Hosana hei hosana hei 

Hosana ha (2x) (refrão) 

Ele é o santo é o Filho de Maria 

Ele é o Deus de Israel 

Ele é o filho de Davi 

Santo é o seu nome é o senhor Deus do universo 

Gloria Deus de Israel 

Nosso Rei e salvador 

Refrão (2x) 

Vamos a ele com as flores dos pinhais 

Com os ramos de oliveira 

Alegria e muita paz 

Santo é o seu nome é o senhor Deus do universo 

Gloria Deus de Israel 

Nosso rei e salvador 

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

T. Amém.  

 D. Deus Pai, que é bendito eternamente, nos  

conceda estar em comunhão uns com os outros, 

com a força do Espírito, em Cristo Jesus, nosso 

irmão.  

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 

amor de Cristo. 

 

 

(A pessoa que preside, tendo diante de si a água, 

invoca a bênção) 

D. Deus de bondade  e compaixão, vós nos destes a 

água, fonte de vida. Abençoai esta água, com a 

força do vosso Espírito, que recorda o batismo e o 

Cristo que nos salvou com sua morte e              

ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 

(Em seguida invoca a bênção sobre os ramos) 

D. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes 

ramos para que, sigamos a Cristo, no caminho de 

esperança e vida, até chegarmos por ele a eterna 

Jerusalém. Ele que vive e Reina, na unidade do 

Espírito Santo. 

T. Amém. 

D. Em silêncio e em recolhimento, levantando os 

nossos ramos, acompanhemos a aspersão. 

BÊNÇÃO DA ÁGUA PARA A 
ASPERSÃO E DOS RAMOS 

ABERTURA 



 

 

      PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO  

Salve, ó Cristo obediente, 
salve, amor onipotente. 
Que te entregou à cruz 
e te recebeu na luz! 
  
1. O Cristo obedeceu até a morte 
humilhou-se e obedeceu o bom Jesus, 
humilhou-se e obedeceu, sereno e forte, 

humilhou-se e obedeceu até a cruz. 
  
2. Por isso o Pai do céu o exaltou 
exaltou-o e lhe deu um grande nome, 
exaltou-o e lhe deu poder e glória, 
diante dele céus e terra se ajoelhem! (Fil 
2,8-9) 
 

PAI-NOSSO 

ORAÇÃO FINAL 

D. Ó Deus, fiel às tuas promessas, 

aumenta a fé de todas as pessoas que 

creem em ti. Livra-nos de todos as 

formas de escravidão  e dá-nos a graça 

de caminharmos ao encontro do   

Cristo, e, como o povo de Jerusalém, 

aclamá-lo como o teu enviado. Isso 

nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso 

Senhor. 

T. Amém.  

 

BÊNÇÃO 

D. O Deus, proteção dos pequenos e 

dos pobres , nos dê a graça de    

caminhar com o Cristo na sua entrega 

de amor por toda a humanidade,  

agora e sempre. 

T. Amém. 

D. O Deus, proteção dos seus filhos, 

nos dê a graça de caminhar com o 

Cristo na sua entrega de amor por 

toda a humanidade, agora e sempre. 

T. Amém. 

D. Louvado seja nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

T. Para sempre seja louvado! 

LINKS PARA CANTOS 

Abertura: 
 
 https://www.youtube.com/results?
se-
arch_query=hosana+hei+hosana+ha 
 
Aclamação ao Evangelho: 
 

 https://www.youtube.com/watch?
v=WtQwRkq_Bl4 
 
Final: 
 

 https://www.youtube.com/watch?
v=3gHMqqthncc  
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ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 
D. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus                             
T. Glória a vós, Senhor 

21,1-11 

Naquele tempo: 1Jesus  e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no monte 

das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, 2dizendo-lhes: 'Ide até o povoado que está ali na frente, 

e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim! 3Se 

alguém vos disser alguma coisa, direis: 'O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá'.' 4Isso aconteceu 

para se cumprir o que foi dito pelo profeta: 5'Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e 

montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta.' 6Então os discípulos foram e fizeram 

como Jesus lhes havia mandado. 7Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e 

Jesus montou. 8A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos 

das árvores, e os espalhavam pelo caminho. 9As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam, 

gritavam: 'Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos 

céus!' 10Quando Jesus entrou em Jerusalém a cidade inteira se agitou, e diziam: 'Quem é este homem?' 

11E as multidões respondiam: 'Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia.' Palavra da Salvação. 

T. Glória a vós, Senhor.  

 

 

Refletindo a palavra de Deus em Família 

Com a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, a Igreja abre a Semana Santa. No    

Evangelho (Mt 21,1-11) vemos que Jesus faz a sua entrada em Jerusalém, como Messias, montado num 

burrinho, conforme havia sido profetizado muitos séculos antes. Jesus aceita a homenagem, e quando os 

fariseus, que também conheciam as profecias, tentaram sufocar aquelas manifestações de fé e alegria, o 

Senhor disse-lhes: “Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. ” (Lc 19, 40).  

Hoje Jesus quer também entrar triunfante na vida dos homens, sobre uma montaria humilde: quer que 

demos testemunho d’Ele com a simplicidade do nosso trabalho bem feito, com a nossa alegria, com a  

nossa serenidade, com a nossa sincera preocupação pelos outros. Quer fazer-se presente em nós através das 

circunstâncias do viver humano. Neste sentindo: 

1. Em tempos de quarentena e isolamento, como igreja em saída, quais devem ser as nossas ações e 

quais meios podem ser utilizados para que o Messias também vá ao encontro das pessoas mais    

necessitadas? 

2. Sabemos que evangelizar é cuidar. Um cuidado que deve brotar da experiência pessoal e comunitária 

que fazemos com o ressuscitado. Quais aspectos tem nos desafiado e impedido de ver, aproximar e 

cuidar das pessoas mais carentes?  

 

 

D. Irmãos e irmãs, confiando na misericórdia divina, elevemos a Deus Pai as nossas súplicas, rezando 

juntos: 

T. Hosana, Hosana nas alturas! 

Senhor Jesus, com profunda compaixão foste ao encontro das pessoas machucadas no corpo e no coração; 

por isso, nós te aclamamos. 

Senhor Jesus, vieste para reunir os pobres  e com eles iniciar o teu Reino, o mundo novo de alegria,    

igualdade e respeito; por isso, nós te aclamamos... 

Senhor Jesus, desprezado e perseguido pelos grandes de teu povo, confiastes no Pai; entregastes o teu 

destino nas mãos dele, por isso, nós te aclamamos... 

(Preces espontâneas) 

D. Tudo isso, vos pedimos, ó Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. 

T. Amém. 

      SILÊNCIO – PARTILHA – MEDITAÇÃO 

      ORAÇÃO DOS FIÉIS 

https://www.youtube.com/results?search_query=hosana+hei+hosana+ha
https://www.youtube.com/results?search_query=hosana+hei+hosana+ha
https://www.youtube.com/results?search_query=hosana+hei+hosana+ha
https://www.youtube.com/watch?v=WtQwRkq_Bl4
https://www.youtube.com/watch?v=WtQwRkq_Bl4
https://www.youtube.com/watch?v=3gHMqqthncc
https://www.youtube.com/watch?v=3gHMqqthncc


 

 

ABERTURA  

Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós. 

  

4 

SEGUNDA FEIRA DA SEMANA SANTA 

RECORDAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR  

D: Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
Marcos.  

      14,1-15,47 
1Faltavam dois dias para a Páscoa e para a festa dos 
Ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da Lei 
procuravam um meio de prender Jesus à traição, 
para matá-lo. 2Eles diziam: 'Não durante a festa, 
para que não haja um tumulto no meio do povo.' 
Derramou  perfume em meu corpo, preparando-o 
para a sepultura. 3Jesus estava em Betânia, na casa 
de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio 
uma mulher com um vaso de alabastro cheio de  
perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o 
vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. 4 
Alguns que estavam ali ficaram indignados e       
comentavam: 'Por que este desperdício de perfume? 
5Ele poderia ser vendido por mais de trezentas    
moedas de prata, que seriam dadas aos pobres.'E 
criticavam fortemente a mulher. 6Mas Jesus lhes 
disse: 'Deixai-a em paz! Por que aborrecê-la? Ela 
praticou uma boa ação para comigo.  7Pobres    
sempre tereis convosco e quando quiserdes podeis 
fazer-lhes o bem. Quanto a mim não me tereis para 
sempre. 8Ela fez o que podia: derramou perfume em 
meu corpo, preparando-o para a sepultura. 9Em  
verdade vos digo, em qualquer parte que o       
Evangelho for pregado, em todo o mundo, será  
contado o que ela fez, como lembrança do seu    
gesto.'  Prometeram a Judas Iscariotes dar-lhe      
dinheiro. 10Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter 
com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. 
11Eles ficaram muito contentes quando ouviram 
isso, e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas 
começou a procurar uma boa oportunidade para  
entregar Jesus. Onde está a sala em que vou comer a 
Páscoa com os meus discípulos? 12No primeiro dia 
dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, 
os  discípulos disseram a Jesus: 'Onde queres que 
façamos os preparativos para comeres a Páscoa?' 
13Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes 
disse: 'Ide à cidade. Um homem carregando um   
jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o 14e 
dizei ao dono da casa em que ele entrar: 'O Mestre 
manda dizer: onde está a sala em que vou comer a 
Páscoa com os meus discípulos?' 15Então ele vos 
mostrará, no andar de cima, uma grande sala,      
arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos 
para nós!' 16Os discípulos saíram e foram à cidade. 
Encontraram tudo como Jesus havia dito, e          
prepararam a Páscoa. Um de vós, que come comigo, 
vai me trair.' 17Ao cair da tarde, Jesus foi com os 
doze.  18Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus 

disse: 'Em verdade vos digo, um de vós, que come 
comigo, vai me trair.' 19Os discípulos começaram a 
ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após outro: 
'Acaso serei eu?'20Jesus lhes disse: 'É um dos doze, 
que se serve comigo do mesmo prato. 21O Filho do 
Homem segue seu caminho, conforme está escrito 
sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do 
Homem! Melhor seria que nunca tivesse nascido!' 
Isto é o meu corpo.  Isto é o meu sangue, o sangue 
da aliança. 22Enquanto comiam, Jesus tomou o pão 
e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e  entregou-
lhes, dizendo: 'Tomai, isto é o meu corpo.' 23Em 
seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e 
todos beberam dele. 24Jesus lhes disse: 'Isto é o 
meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado 
em favor de muitos. 25Em verdade vos digo, não 
beberei mais do fruto da videira, até o dia em que 
beberei o vinho novo no Reino de Deus.' Antes que 
o galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás . 
26Depois de terem cantado o hino, foram para o 
monte das Oliveiras. 27Então Jesus disse aos       
discípulos: 'Todos vós ficareis desorientados, pois 
está escrito: 'Ferirei o pastor e as ovelhas se         
dispersarão.' 28Mas, depois de ressuscitar, eu vos 
precederei na Galiléia.' 29Pedro, porém, lhe disse: 
'Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não  
ficarei.' 30Respondeu-lhe Jesus: 'Em verdade te  
digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 
duas vezes, três vezes tu me negarás.' 31Mas Pedro 
repetiu com veemência: 'Ainda que tenha de morrer 
contigo, eu não te negarei.' E todos diziam o      
mesmo. Começou a sentir pavor e angústia. 32  
Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse 
Jesus aos discípulos: 'Sentai-vos aqui, enquanto eu 
vou rezar!' 33Levou consigo Pedro, Tiago e João, e 
começou a sentir pavor e angústia. 34Então Jesus 
lhes disse: 'Minha alma está triste até a morte. Ficai 
aqui e vigiai .' 35Jesus foi um pouco mais adiante e, 
prostrando-se por terra, rezava que, se fosse        
possível, aquela hora se afastasse dele. 36Dizia: 
'Abbá! Pai! Tudo te é possível: Afasta de mim este 
cálice! Contudo, não seja feito o que eu quero, mas 
sim o que tu queres!' 37Voltando, encontrou os   
discípulos dormindo. Então disse a Pedro: 'Simão, 
tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma  
hora? 38Vigiai e orai, para não cairdes em tentação! 
Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca.' 
39Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as 
mesmas palavras. 40Voltou outra vez e os           
encontrou dormindo, porque seus olhos estavam 
pesados de sono e eles não sabiam o que responder.  
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41 Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: 

'Agora podeis dormir e descansar. Basta! Chegou a 

hora! Eis que o Filho do Homem é entregue nas 

mãos dos pecadores. 42Levantai-vos! Vamos! 

Aquele que vai me trair já está chegando.' Prendei-o 

e levai-o com segurança!' 43E logo, enquanto Jesus 

ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com uma 

multidão armada de espadas e paus. Vinham da  

parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da Lei e 

dos anciãos do povo. 44O traidor tinha combinado 

com eles um sinal, dizendo: 'É aquele a quem eu 

beijar. Prendei-o e levai-o com segurança!' 45Judas 

logo se aproximou de Jesus, dizendo: 'Mestre!', e o 

beijou. 46Então lançaram as mãos sobre ele e o 

prenderam. 47Mas um dos presentes puxou a espada 

e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-

lhe a orelha. 48Jesus tomou a palavra e disse: 'Vós 

saístes com espadas e paus para me prender, como 

se eu fosse um assaltante. 49Todos os dias eu estava 

convosco, no Templo, ensinando, e não me       

prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram 

as Escrituras.' 50Então todos o abandonaram e    

fugiram. 51Um jovem, vestido apenas com um   

lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. 

52Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Tu és o 

Messias, o Filho de Deus Bendito? 53Então levaram 

Jesus ao Sumo Sacerdote, e todos os sumos         

sacerdotes, os anciãos e os mestres da Lei se        

reuniram. 54Pedro seguiu Jesus de longe, até o    

interior do pátio do Sumo Sacerdote. Sentado com 

os guardas, aquecia-se junto ao fogo. 55Ora, os   

sumos sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam um 

testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, 

mas não encontravam. 56Muitos testemunhavam 

falsamente contra ele, mas seus testemunhos não 

concordavam. 57Alguns se levantaram e              

testemunharam falsamente contra ele, dizendo: 

58'Nós o ouvimos dizer: 'Vou destruir este templo 

feito pelas mãos dos homens, e em três dias      

construirei um outro, que não será feito por mãos 

humanas!`' 59Mas nem assim o testemunho deles 

concordava. 60Então, o Sumo Sacerdote levantou-

se no meio deles e interrogou a Jesus: 'Nada tens a 

responder ao que estes  testemunham contra ti?' 

61Jesus continuou calado, e nada respondeu. O   

Sumo Sacerdote interrogou-o de novo: 'Tu és o 

Messias, o Filho de Deus Bendito?' 62Jesus         

respondeu: 'Eu sou. E vereis o Filho do Homem 

sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as 

nuvens do céu.' 63O Sumo Sacerdote rasgou suas 

vestes e disse: 'Que necessidade temos ainda de   

testemunhas? 64Vós ouvistes a blasfêmia! O que 

vos parece?' Então todos o julgaram réu de morte. 

65Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-

lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: 'Profetiza!' Os 

guardas também davam-lhe bofetadas. Nem        

conheço esse homem de quem estais falando. 66 

Pedro estava em baixo, no pátio. Veio uma criada 

do Sumo Sacerdote, 67e, quando viu Pedro que se 

aquecia, olhou bem para ele e disse: 'Tu também 

estavas com Jesus, o Nazareno!' 68Mas Pedro     

negou, dizendo: 'Não sei e nem compreendo o que 

estás dizendo!' E foi para fora, para a entrada do  

pátio.E o galo cantou. 69A criada viu Pedro, e de 

novo começou a dizer aos que estavam perto: 'Este é 

um deles.' 70Mas Pedro negou outra vez. Pouco  

depois, os que estavam junto diziam novamente a 

Pedro: 'É claro que tu és um deles, pois és da       

Galiléia.' 71Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, 

dizendo: 'Nem conheço esse homem de quem estais 

falando.' 72E nesse instante um galo cantou pela 

segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que   

Jesus lhe havia dito: 'Antes que um galo cante duas 

vezes, três vezes tu me negarás.' Caindo em si, ele 

começou a chorar. Vós quereis que eu solte o rei 

dos judeus? 15,1Logo pela manhã, os sumos       

sacerdotes, com os anciãos, os mestres da Lei e todo 

o Sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. 

Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. 

2E Pilatos o interrogou: 'Tu és o rei dos judeus?' 

Jesus respondeu: 'Tu o dizes.' 3E os sumos          

sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. 
4Pilatos o interrogou novamente: 'Nada tens a      

responder? Vê de quanta coisa te acusam!' 5Mas  

Jesus não respondeu mais nada, de modo que      

Pilatos ficou admirado. 6Por ocasião da Páscoa,   

Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. 

7Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os 

bandidos, que, numa revolta, tinha cometido um  

assassinato. 8A multidão subiu a Pilatos e começou 

a pedir que ele fizesse como era costume. 9Pilatos 

perguntou: 'Vós quereis que eu solte o rei dos      

judeus?' 10Ele bem sabia que os sumos sacerdotes 

haviam entregado Jesus por inveja. 11Porém, os  

sumos sacerdotes instigaram a multidão para que 

Pilatos lhes soltasse Barrabás. 12Pilatos perguntou 

de novo: 'Que quereis então que eu faça com o rei 

dos Judeus?'  



 

 

  

6 

13Mas eles tornaram a gritar: 'Crucifica-o!' 14  
Pilatos perguntou: 'Mas, que mal ele fez?' Eles, 
porém, gritaram com mais força:              
'Crucifica-o!'15Pilatos, querendo satisfazer a   
multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e 
o entregou para ser crucificado . Teceram uma  
coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. 
16Então os soldados o levaram para dentro do  
palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a 
tropa. 17Vestiram Jesus com um manto  vermelho, 
teceram uma coroa de espinhos e a   puseram em 
sua       cabeça. 18E começaram a saudá-lo: 'Salve, 
rei dos judeus!' 19Batiam-lhe na cabeça com uma 
vara. Cuspiam nele e, dobrando os joelhos,         
prostravam-se diante dele. 20   Depois de zomba-
rem de Jesus, tiraram-lhe o   manto vermelho,  
vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o 
levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Levaram 
Jesus para o lugar chamado Gólgota. 21Os        
soldados obrigaram um certo     Simão de Cirene, 
pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do     
campo, a carregar a cruz. 22Levaram Jesus para o 
lugar chamado Gólgota, que quer  dizer 'Calvário'. 
Ele foi contado entre os malfeitores. 23             
Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele 
não o tomou. 24Então o crucificaram e repartiram 
as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte 
caberia a cada um. 25Eram nove horas da manhã 
quando o crucificaram. 26E ali estava uma        
inscrição com o motivo de sua condenação: 'O Rei 
dos Judeus'. 27Com Jesus foram crucificados dois 
ladrões, um à direita e outro à esquerda. (28)
Porque eu vos digo: É preciso que se cumpra em 
mim  a Palavra da Escritura: 'Ele foi contado entre 
os malfeitores.' A outros salvou, a si mesmo não 
pode salvar! 29Os que por ali passavam o         
insultavam, balançando a cabeça e dizendo: 'Ah! 
Tu que destróis o Templo e o reconstróis em três 
dias, 30salva-te a ti mesmo, descendo da cruz!' 
31Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os 
mestres da Lei, zombavam entre si, dizendo: 'A 
outros salvou, a si mesmo não pode salvar!32O 
Messias, o rei de Israel... que desça agora da cruz, 
para que vejamos e acreditemos!' Os que foram 
crucificados com ele também o insultavam. Jesus 
deu um forte grito e expirou. 33Quando chegou o 
meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até 
as três horas da tarde. 34Pelas três da tarde, Jesus 
gritou com voz forte: 'Eli, Eli, lamá sabactâni?', 
que quer dizer: 'Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonaste?' 35Alguns dos que estavam ali perto, 
ouvindo-o, disseram: 'Vejam, ele está chamando 
Elias!' 36Alguém correu e embebeu uma esponja 
em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe 
deu de beber, dizendo: 'Deixai! Vamos ver se Elias 
vem tirá-lo da cruz.' 37Então Jesus deu um forte 
grito e expirou. 
 
(Aqui todos se ajoelham e faz-se uma pausa.)  

38Neste momento a cortina do santuário rasgou-se 
de alto a baixo, em duas partes. 39Quando o     
oficial do exército, que estava bem em frente dele, 
viu como Jesus havia expirado, disse: 'Na verdade, 
este homem era Filho de Deus!' 40Estavam ali 
também algumas mulheres, que olhavam de longe; 
entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago 
Menor e de Joset, e Salomé. 41Elas haviam acom-
panhado e servido a Jesus quando ele estava na 
Galiléia. Também muitas outras que tinham ido 
com Jesus a Jerusalém, estavam ali. José rolou 
uma pedra à entrada do sepulcro. 42Era o dia da 
preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a 
tarde. 43Então, José de Arimatéia, membro respei-
tável do Conselho, que também esperava o Reino 
de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu 
o corpo de Jesus. 44Pilatos ficou admirado,    
quando soube que Jesus estava morto. Chamou o 
oficial do exército e perguntou se Jesus tinha   
morrido há muito tempo. 45Informado pelo      
oficial, Pilatos entregou o corpo a José. 46José 
comprou um lençol de linho, desceu o corpo da 
cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o 
num túmulo, escavado na rocha, e rolou uma    
pedra à entrada do sepulcro. 47Maria Madalena, e 
Maria, mãe de Joset, observavam onde Jesus foi 
colocado. 
 

Palavra da Salvação. 
T: Glória a vós Senhor! 



 

 

 

Eu me entrego, Senhor,  em tuas mãos   
e espero pela tua salvação! (bis) 
 
1. Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo,  
não tenha eu de que me envergonhar;  
por tua justiça me salva e teu ouvido  
ouça meu grito: “Vem logo libertar!” 
 
2. Sê para mim um rochedo firme e forte,  
uma muralha que sempre me proteja;  
por tua honra, Senhor, vem conduzir-me,  
vem desatar-me, és minha fortaleza! 
 

3. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito,  
ó Senhor Deus, és tu quem me vai salvar;  
Tu não suportas quem serve a falsos deuses,  
somente em ti, ó Senhor, vou confiar! 
 
4. Por teu amor vou dançar de alegria,  
pois bem que olhaste pra minha opressão;  
 não me entregaste nas mãos do inimigo,  
meus pés firmaste em boa posição. 
 
5. Tem piedade, Senhor, deste oprimido,  
dói-me a vista, garganta e coração;  
a minha vida se acaba em tristeza,  
gemo e definho, meus anos lá se vão... 

Refletindo a palavra de Deus em Família 

Com o Domingo de ramos tem início a semana santa. A 
primeira ideia a considerar é que Jesus é o servo          
obediente de Deus; obediência que o Senhor aprendeu 
pelo sofrimento. Toda a vida de Jesus é movida pela    
escuta de Deus, escuta que o sustentou ao longo de toda a 
sua vida; escuta que fez com que ele não esmorecesse 
diante da traição, do sofrimento e da morte, esta mesma 
obediência faz com que hoje, tenhamos ânimo diante 
deste cenário de pandemia mundial. A segunda           
consideração nos vem do relato da paixão: Jesus é traído 
por um dos seus, que partilhou com ele a vida e a fé. Mas 
não foi somente um que o traiu, mas todos os seus       
discípulos também o fizeram, pois, negar e abandonar é 
também uma maneira de traição. Não tiveram a coragem 
de permanecer com o Senhor que eles diziam amar.    
Pedro, porta-voz do grupo dos discípulos, havia dito que 
as palavras de Jesus continham a vida eterna que lhes 
fazia experimentar a força da vida de Deus (cf. Jo 6,67-
68). Mas naquele momento de profundo sofrimento para 
Jesus, não conseguiram permanecer fiéis àquele que era 
a Palavra encarnada do Pai. Que dor pode ser maior que 
a traição e o abandono? A espada mais cortante do que a 

que feriu a orelha do servo do centurião é a traição, pois 
essa atinge a confiança, o coração. Atualmente, quantos 
doentes de coronavírus, os que estão em quarentena, os 
profissionais de saúde e familiares que se expõem ao  
risco de contágio para ajudar quem foi afetado pelo Covid
-19, sentem-se traídos, sem confiança e abandonados 
pela sociedade. Neste momento, precisamos levar uma 
palavra de conforto e apoio solidário aos doentes, aos 
médicos, aos enfermeiros e a todos os profissionais da 
saúde, aos voluntários e a todos os que estão                 
empenhando seus esforços para garantir os serviços    
básicos essenciais na luta contra esta pandemia. Uma 
terceira consideração é que Jesus é o inocente condenado 
injustamente à morte. A inveja, segundo Marcos, é o   
motivo da condenação e morte de Jesus. A inveja não é 
racional; como toda paixão que afeta o coração do ser 
humano, ela é irracional. Hoje presenciamos a              
indiferença e sob seu domínio, o ser humano age         
perversamente buscando seus próprios interesses.       
Pilatos, diz o evangelho, sabia da inocência de Jesus e do 
motivo sórdido pelo qual ele foi entregue, mas por razões 
políticas a sua decisão foi conivente com a injustiça dos 
que acusaram e entregaram Jesus à morte. Na paixão, 
Jesus permanece praticamente calado. O silêncio do   
Senhor denuncia a maldade daqueles que o condenam à 
morte. O silêncio de Jesus revela também a sua          
compreensão de que no desfecho dramático da sua     
existência terrena se realiza o desígnio de Deus. O       
silêncio é sinal de sua entrega nas mãos do Pai. Jesus 
sofre, se angustia, mas nem uma coisa nem outra o faz 
desistir de realizar a vontade de Deus. Ao contrário, do 
alto da cruz, ele faz a sua entrega definitiva: “Pai, em tuas 
mãos eu entrego o meu espírito”. Do ponto de vista     
puramente humano, a paixão de Jesus é dolorosa e     
escandalosa, mas, do ponto de vista divino, a paixão do 
Senhor é positiva, pois ela é a manifestação mais        
completa do imenso amor de Deus pela humanidade. 
Assim como Jesus, em tempos difíceis causados pela 
pandemia do covid-19, possamos entregar toda nossa 
confiança e vida nas mãos de Deus Pai. 
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SALMO 31(30) 

SILÊNCIO – PARTILHA – REFLEXÃO 

(Com Jesus a caminho do calvário, entreguemo-nos nas mãos do Pai e apresentemos 
a ele o grito de todos os condenados à morte e de todos os perseguidos por causa da 
justiça e do amor.) 



 

 

PAI-NOSSO 

ORAÇÃO FINAL 

D. Olhai, ó Deus, com amor de mãe, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus  

Cristo se entregou às mãos dos inimigos e sofreu a tortura da cruz. Piedade, Senhor, nós 

vos pedimos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 

LINKS PARA CANTOS 

Abertura: https://www.youtube.com/watch?v=NjWp1wtMDtY 
 
Salmo: https://www.youtube.com/watch?v=bLJ57XsMabA  

  

Eu me entrego, Senhor,  em tuas mãos   
e espero pela tua salvação! (bis) 
 
6. Meus opressores são tantos que eu me acanho,  
de mim se enojam vizinhos e amigos;  
quem me encontra na rua, vira a cara,  
sou feito um traste, de todos esquecido. 
 
7. Por toda a parte ouço gente cochichando,  
apavorado não sei  pr’onde correr;  
eles se juntam e contra mim conspiram,  
estão tramando, já sei que vou morrer. 
 
8. De minha parte, Senhor, em ti confio,  
Tu és meu Deus, meu destino, em tuas mãos!  
Vem libertar-me de quantos me perseguem,  
por teu amor, faz brilhar tua salvação! 
 
9. Não me envergonho, Senhor, de te implorar, 
envergonhados eu veja os malfazejos,  
emudecidos na região dos mortos,  

quem contra o justo só fala com desprezo! 
 
10. Oh! como é grande, Senhor, tua bondade!  
 publicamente abençoas quem te busca;  
Tu os escondes em tua própria tenda,  
e das más línguas e intrigas os ocultas. 
 
11. Bendito seja o Senhor que tanto fez,  
em meu favor maravilhas operou!  
Em minha angústia dizia: “Excluiu-me”  
mas Tu ouviste meu grito e meu clamor. 
 
12. Amai a Deus! O Senhor guarda os fiéis!  
Vão pagar caro os soberbos, seus rivais!  
De coração sede firmes, corajosos,  
vós todos que no Senhor sempre esperais! 
 
13. Ao Pai do Céu, que seu Filho entregou,  
ao Filho que sua vida deu também  
e ao Divino, segredo deste amor,  
nós damos glória agora e sempre. Amém! 

TERÇA FEIRA DA SEMANA SANTA 

ORAÇÃO DO TERÇO – MISTÉRIOS DOLOROSOS 

O centro de nossa oração neste dia é o terço (mistérios dolorosos) e o Salmo 70. Vamos nos amparar 

inteiramente no poder de Jesus, por ser Ele nossa esperança, ser nossa rocha protetora, ser Aquele 

em quem nos apoiamos desde toda nossa existência. Portanto, com base nos ensinamentos do salmo 

vamos orar:: 

“Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve! Porque sois minha 

força e meu amparo, o meu refúgio proteção e segurança! Libertai-me ó meu Deus das mãos 

do ímpio. Porque sois ó meu Deus minha esperança, em vós confio desde a minha juventude! 

Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo.   

Utilizemos este salmo para elevar nossa oração ao Senhor, colocando-nos na condição de quem 

espera e confia Nele, sem ter reservas, rasgando nosso coração para Ele.” 
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Oferecimento: Divino Jesus, eu vos ofereço este terço (Rosário) que vou rezar, contemplando os mistérios 
de nossa Redenção. Concedei-me, pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem me dirijo, as 
graças necessárias para bem rezá-lo para ganhar as indulgências desta santa devoção. (Pode-se acrescentar o 
que segue, e também intenções particulares:) Ofereço-Vos também em reparação aos Corações de Jesus e 
Maria, nas intenções do Imaculado Coração de Maria, nas intenções do Santo Padre, pelo Santo Padre e por 
toda a Igreja, pela santificação do clero e das famílias, pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e 
leigas, pela Paz no mundo, pelo Brasil. 

Creio. 
1ª. No Primeiro Mistério contemplamos a Agonia de Jesus no Horto 
das Oliveiras. 
Conta: 1Pai Nosso, 10 Ave-Maria e Gloria  
2ª. No Segundo Mistério contemplamos a Flagelação de Nosso      
Senhor Jesus Cristo 
Conta: 1Pai Nosso, 10 Ave-Maria e Gloria  
3ª.No Terceiro Mistério contemplamos a Coroação de espinhos de 
Nosso Senhor.  
Conta: 1Pai Nosso, 10 Ave-Maria e Gloria  
4ª. No Quarto Mistério contemplamos Nosso Senhor carregando    
penosamente a Cruz até o alto do Calvário. 
Conta: 1Pai Nosso, 10 Ave-Maria e Gloria  
5ª. No Quinto Mistério contemplamos a Crucifixão e morte de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
Conta: 1Pai Nosso, 10 Ave-Maria e Gloria  
Final: Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios 
que recebemos todos os dias de vossas mãos liberais, dignai-vos   
agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e 
para mais vos alegrar vos saudamos com uma Salve-Rainha: 

 
Salve Rainha! Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, Salve! A vós bradamos os degredados 
filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, 
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do 
vosso ventre. O clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. 
Rogai por nós Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! 

QUARTA FEIRA DA SEMANA SANTA 
 

VIA SACRA 

SAUDAÇÃO LITÚRGICA 

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
Todos: Amém!  
Dirigente: Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco!  
Todos: Bendito seja o Senhor, que nos reuniu na sua paz!  
 
Dirigente: Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) apresenta a Campanha 
da Fraternidade como caminho de conversão quaresmal: um caminho pessoal, comunitário e social que 
visibiliza a salvação paterna de Deus. “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” é o tema da         
Campanha para a Quaresma em 2020. A parábola do bom samaritano inspira o lema: “Viu, sentiu      
compaixão e cuidou dele” (Lc 10,34-35).   
  
Oração Preparatória  
  
Ó doce Jesus, amo-vos porque sois infinitamente bom. Pesa-me, de todo o coração de vos ter ofendido, a 
vós, que sois meu sumo bem. Ofereço-vos este piedoso exercício em memória do que sofrestes no        
caminho do Calvário, por amor de mim pecador e de toda a humanidade. Ofereço-vos a indulgência    
plenária em benefício de minha salvação e de todos que padecem o Purgatório.  
  
Canto: Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, bom Jesus.  
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V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou 
Jesus, para que fosse crucificado (Mc 15,15). Por um iníquo julgamento foi 
condenado. Quem pensou em defender sua causa? (Is 53,7-8).  
Leitor 2: Jesus irá entregar-Se nas mãos dos carrascos por amor a nós. Neste 
momento de sua prisão, não devemos oferecer-Lhe também nossos corações? 
Não sejamos neutros face esse profundo desejo do Mestre. Essa foi a grande 
falta cometida por Pilatos: a neutralidade diante de um apelo divino e de uma 
criminosa acusação.  
  

Refletindo em família 
 

Jesus é condenado à morte por aqueles que tanto ajudou e com amor aceitou 
esta sentença. Para sofrer e morrer veio ao mundo, ensinando-nos a fazer o 
mesmo por nossos irmãos. Neste tempo de pandemia do Covid-19, quem são 
as pessoas, que assim como Cristo são condenadas e necessitam da nossa   
solidariedade? (Breve momento para reflexão). 
Todos: Senhor Jesus Cristo, tantos irmãos e irmãs foram condenados à 
morte nestes dias por causa deste vírus. Tantos e tantas são condenados 
pela ganância e pelo egoísmo. Abri os nossos olhos e o nosso coração    
diante dos sofrimentos da natureza e dos nossos irmãos e irmãs. Se não 
bastasse a doença, são aplicadas sentenças de governos injustos, de      
empresários gananciosos, de um mundo capitalista.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes,   
pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, bom 
Jesus.  

I ESTAÇÃO - JESUS É CONDENADO À MORTE  

V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os 
nossos sofrimentos e nós o reputávamos como um castigado, como um     
homem ferido por Deus e humilhado (Is 53,4). Ele próprio carregava sua 
cruz para fora da cidade, em direção a um lugar chamado Calvário(Jo 19,17).  
Leitor 2: Na verdade, é o próprio Jesus a tomar sobre si a sua Cruz. Carregar 
a Cruz é uma decisão sua, em obediência aos desígnios do Pai. Mesmo     
sofrendo interiormente, Jesus aceita cumprir a sua missão e abraça o seu  
destino: “Pai, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres”.  
  

Refletindo em família 
 

Jesus carrega uma pesada Cruz até o Calvário. Atualmente, temos entregado 
a Jesus uma Cruz bem mais pesada e dolorosa: a irreverência e a indiferença 
com nossos irmãos, sobretudo os doentes e os que se encontram em         
quarentena pelo Covid-19. Perdão Senhor, por aqueles que Vos tratam sem 
respeito na Santa Eucaristia e pelas indiferenças e esquecimentos que seus 
filhos têm sofrido (breve momento de reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cuja obediência expia a nossa desobediência. Além 
da cruz da doença, os mais pobres estão pagando a cruz do desemprego, 
a cruz da falta de recursos, a cruz da perda de entes queridos. Queremos 
tomar a nossa cruz de cada dia e seguir os vossos passos no caminho da 
dor e da esperança.  
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por 
teu amor. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, 
bom Jesus.  

II ESTAÇÃO- JESUS TOMA A CRUZ AOS OMBROS 
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III ESTAÇÃO - JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ  

V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Dirigindo-se a Maria, Simeão disse: “Uma espada de dor       
transpassará a tua alma” (Lc 3,24). Ó vós todos que passais pelo caminho, 
parai e vede se há dor igual à minha (cf. Lm 1,12).  
Leitor 2: O olhar de Maria transborda de compaixão e de cuidado. Ela   
possui um olhar místico sobre uma realidade injusta e cruel. Vê e sente, 
além dos fatos concretos. Maria vê Deus onde tudo grita o seu abandono. O 
olhar da Mãe não pode livrar o Filho do peso que carrega, mas lhe infunde 
ânimo e coragem.  
  

Refletindo em família 
 

Mãe e filho se encontram e se abraçam em meio à dor. Eles tudo 
partilham, até a cruz, até o fim. Sem palavras, a dor leva-nos a compartilhar 
com nossos irmãos doentes este momento tão sofrido, expresso em seus  
rostos (breve momento para reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, o olhar triste de vossa Mãe nos infunde esperança 
e força, ensinai-nos a olhar com compaixão e com cuidado para todos 
aqueles que sofrem, de modo especial os que sofrem o medo, a            
insegurança, a doença, a dificuldade financeira que este vírus provocou 
no mundo inteiro.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: De Maria lacrimosa, sua Mãe tão dolorosa, vê a imensa        
compaixão. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, 
bom Jesus.  
  

IV ESTAÇÃO - JESUS ENCONTRA SUA MÃE  

V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: O caminho que conduz ao Calvário é íngreme e a caminhada é   
árdua. Jesus havia padecido a terrível flagelação, a coroação de espinhos e 
grandes humilhações. O cansaço e a angústia se abatem sobre Ele. Jesus cai 
com o rosto por terra.  
Leitor 2: O esgotamento de Jesus não é só um esgotamento físico, mas    
também moral e espiritual. Na Cruz, estão os pecados e os sofrimentos dos 
homens e das mulheres de todas as raças e línguas, de todas as épocas e luga-
res. Pesa sobre Jesus o peso da opressão do mal, que continuamente tenta  
esmagar e oprimir a criação.  

 
 Refletindo em família 

 
Jesus cai pela primeira vez. Quantas pessoas se encontram caídas neste     
momento: temos que voltar a atenção aos desempregados hoje no Brasil, o 
empobrecimento das camadas sociais mais humildes, a violência, a            
impunidade, os ataques à democracia e a ameaça do coronavírus. Que       
possamos ter compaixão do seu povo senhor (breve momento para reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cujo peso da Cruz nos alivia, como sobre vós      
pesam nossos pecados, sofrimentos e angústias. Olhai por nós neste    
momento de dor, ajudai-nos a vencer esta tempestade provocada pelo 
novo corona vírus.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Pela crua tão oprimido, cai Jesus desfalecido pela tua salvação. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, bom Jesus.  
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V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha 
do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no que Lhe levasse a 
cruz (Mc 15, 20-21).   
Leitor 2: De improviso e sem compreender o que se passa, o Cireneu toma 
parte no drama da salvação. Com resiliência e atemorizado, ele recebe a Cruz 
em seu ombro. O Cireneu representa todos aqueles que, sem estarem        
preparados, de um momento para outro, experimentam um sofrimento, uma 
perda, uma injustiça e descobrem a força da aceitação: “Se alguém quer vir 
após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”.  

Refletindo em família 
Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, Simão de Cirene, que 
voltava do campo, foi obrigado a carregar a cruz para que Jesus não 
desfalecesse pelo caminho, pois tinha de permanecer vivo até a crucifixão. 
Assim como Jesus, muitos irmãos hoje sentem-se desfalecidos e cansados, 
sobretudo os profissionais da saúde. Que possamos seguir o exemplo de    
Simão de Cirene, isto é, ter compaixão destas pessoas ajudando-nos a       
carregar seus fardos e cruzes do dia a dia (breve momento de reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cujo cansaço nos descansa, dai-nos força para   
carregar a nossa Cruz e, pela fé e pela paciência, fazei-nos participantes 
do mistério da vossa paixão. Que sejamos Cirineu na vida uns dos       
outros. Que possamos cultivar a empatia, a capacidade de estar no lugar 
do outro. Que cada um se apresente para ajudar, na maneira que for 
possível ajudar.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Em extremo desmaiado, deve auxílio, tão cansado, receber do 
Cirineu. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, bom 
Jesus.  

V ESTAÇÃO - JESUS É AJUDADO POR SIMÃO DE CIRENE  

V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Não tinha graça nem beleza, para atrair os nossos olhares e seu   
aspecto não podia cativar-nos.  Era desprezado, era a escória da humanidade, 
homem das dores e experimentado no sofrimento (Is 53,2).  
Leitor 2: A tradição chama essa mulher compassiva e cuidadosa de           
Verônica, porque, desde então, ela traz consigo a verdadeira imagem de Jesus 
estampada no sudário. Jesus é a imagem do Deus invisível que se faz visível 
no rosto sofrido de cada pessoa humana. Verônica é a imagem de todo aquele 
que tem a coragem apaixonada de se aproximar de quem sofre, tocar na sua 
carne ferida e demonstrar afeto.  

Refletindo em família 
Uma mulher que assistia à passagem de Jesus se comove ao ver a 
cena e decide limpar sua face tingida de sangue. No pano 
usado por Verônica ficou gravado o rosto de Jesus. A dor também é expressa 
nos medos, ansiedades, angústias, depressão, atribulações diante do possível 
risco de adoecimento, da perda do trabalho, de não poder honrar os          
compromissos, não pagar a casa própria ou o aluguel, precisar fechar a      
empresa, não ter comida para si e sua família, ou seja, todas as pessoas, de 
uma forma ou de outra, estão sentindo na carne e na alma a dor desses dias 
obscuros (breve momento de reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cujo rosto desfigurado se transfigura na beleza do 
rosto humano, ensinai-nos a ver a vossa face e enxuga-la na face de cada 
irmão sofredor. Que este tempo de sofrimento nos faça mais sensíveis à 
dor do irmão. Que nós tenhamos a coragem de fazer algo, ainda que   
pequeno, mas não sejamos covardes para fazer o bem.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado: eis, no pano, 
apareceu. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, 
bom Jesus.  

VI ESTAÇÃO - A VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS  
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V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor me amparou 
(Sl 117,3). Eu sou um verme, não sou homem; o opróbrio de todos, a abjeção 
da plebe (Sl 21,6-7).  
Leitor 2: Deus vê, se compadece e cuida de cada homem caído. A compaixão 
pelos caídos é tanta que Jesus se deixa cair esmagado pelo pecado e pelo   
abandono de Deus. Ao cair, Jesus ergue o mundo e o enobrece. Desse modo, 
Ele mostra que não veio para condenar, mas para salvar e perdoar.  

Refletindo em família 
Jesus sabia do fim que o esperava. Seu espírito estava preparado, mas seu    
corpo estava esgotado e abatido. Por isso, caminhava com 
dificuldade e pela segunda vez cai sob a cruz. Jesus nos convida a viver o    
desapego, a importância egoísta que damos a nós mesmos. Nos pede para    
seguir seu exemplo de desprendimento, das preocupações com as coisas          
materiais e dedicar ao serviço. Devemos ser pessoas melhor em todas as      
dimensões e momentos da vida. Nos enxergar mais nas outras pessoas, com 
compaixão, acolhida, sem soberba (breve momento de reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cuja queda eleva os caídos, tende piedade de nós, 
prostrados em nossas misérias; e nos recordai sempre que nada pode nos 
separar do amor que vós nos manifestais com vossa paixão. Tantos estão 
caindo pela doença e pelas dificuldades que a doença provocou na          
sociedade. Que não percamos a esperança, Senhor.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o          
Salvador. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, bom    
Jesus.  

VII ESTAÇÃO - JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ  

V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós e 
sobre vossos filhos. Porque, se eles fazem isto ao lenho verde, que acontecerá 
ao seco? (Lc 23,28-31).  
Leitor 2: Jerusalém é a cidade das contradições; condena e, ao mesmo 
tempo, chora pelo condenado. Jesus, pouco antes da sua paixão, já havia     
desvelado essa realidade complexa: “Jerusalém, Jerusalém! Tu que matas os 
profetas e apedrejas os que te foram enviados! Quantas vezes eu quis reunir 
teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não 
quiseste! ”. E naquela hora foi Ele a chorar por Jerusalém e não Jerusalém a 
chorar por Ele. O choro contraditório da Cidade Santa representa o choro da 
humanidade e da criação inteira que “geme e chora”. O homem destrói        
irresponsavelmente o Dom da criação e, logo, chora o Dom que foi destruído: 
“Chorai por vós mesmas e por vossos filhos”.  

Refletindo em família 
Já estavam próximos do monte Calvário. Jesus, abatido pela dor e 
vendo suas forças esgotadas, ainda tem ânimo para consolar as mulheres 
que, chorando, lamentavam o sofrimento dele.  Entretanto, Jesus não quer 
que choremos, e sim que tenhamos coragem e fé para pegar nossa Cruz,       
segui-lo e cumprirmos, assim, nossa Via Sacra entendendo que a vida é este 
caminho com várias paradas, mas ela sempre continua até o fim de nossos dias 
aqui (breve momento de reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cujas lágrimas se misturam às lágrimas das           
criaturas e as consolam, ajudai-nos a consolar os sofredores, a renovar a 
esperança dos abatidos e a libertar a criação da opressão do mal. Ajudai-
nos a ser sensíveis com aqueles que estão sofrendo mais.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Das matronas piedosas, de Sião filhas chorosas,  é Jesus             
consolador. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, 
bom Jesus.  

VIII ESTAÇÃO - JESUS CONSOLAS MULHERES   
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V. Nós vos adoramos, Senhor  Jesus Cr isto, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento (Is 53,10). Assim 
como a água se derrama, assim todos os meus ossos se desconjuntam. Vós 
me reduzistes ao pó da morte (Sl 21,15-16).  
Leitor 2: A terceira queda de Jesus mostra a radicalidade da sua comunhão 
com o mundo decaído.  “Ele se fez pecado por nós” (II Cor 5,21). A sua 
queda ao chão o leva além dos limites do solo, ao submundo das misérias 
humanas. Ele não se apega à sua condição divina e desce até aos infernos 
para buscar a ovelha perdida e arrebatá-la das mãos do Maligno.  

Refletindo em família 
Jesus já não suporta o cansaço e a dor, por isso cai pela terceira vez sob o 
peso da cruz. Quiseram dar-lhe vinho misturado com fel para aliviar a dor, 
mas ele não quis beber. Nesses últimos dias, estamos como Jesus na sua 
crucificação, com dor e cansados. Mas devemos seguir sua orientação,  
precisamos ficar atentos, isto significa ficarmos atentos as orientações         
sanitárias, zelar por nós e nossas famílias (breve momento de reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cuja queda levanta os caídos, nenhuma realidade 
está fora do alcance de vossa misericórdia. Elevai nossa esperança, 
tombada pelo pânico desses dias. Tomai-nos em vossas mãos e nos 
transportai sobre os vossos ombros, como a ovelha perdida recuperada 
pelo Bom Pastor.  
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e 
da cruz. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, 
bom Jesus.  

IX ESTAÇÃO - JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ  

V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo.  
 Leitor 1: Eles me observam e, vendo-me, se alegram, repartem entre si as 
minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica (Sl 21,19).  
 Leitor 2: Antes do pecado original, Adão e Eva não precisam de         
vestimentas. Uma vez decaídos, eles precisam cobrir-se e se esconder. 
Chegando ao Calvário, Jesus, o Novo Adão, expõe a Deus e ao mundo o 
espetáculo da sua nudez desfigurada pelo pecado. É necessário que o céu e 
a terra contemplem o quanto o pecado desfigura o ser humano. Na carne 
lacerada de Jesus está resumida a história humana com seus maiores     
horrores. No Calvário, tudo se manifesta sem véus; tudo está nu e         
descoberto; tudo está revelado.  

Refletindo em família 
Os soldados tomaram as roupas de Jesus e fizeram um sorteio, para 
ver a parte que cabia a cada um. Assim se cumpre a profecia: “Repartiram 
entre si minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica”. Nosso    
julgamento, nossa raiva, inveja, agressividade, são exemplos do quanto 
podemos ser mesquinhos a ponto de tirar das pessoas sua dignidade. Ao 
estocar comida em função de uma possível escassez, estamos tirando o 
alimento das outras pessoas (breve momento de reflexão). 

Todos: Senhor Jesus, cuja nudez vergonhosa revestiu de beleza e de 
dignidade o homem caído; em vossas chagas, reconhecemos que o   
pecado é a raiz de todo mal. Ensinai-nos a compreender que toda obra 
de justiça começa com o esforço de nossa conversão pessoal. Que a 
vida seja sempre defendida como bem maior.   

(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Dos vestidos, despojado; por verdugos, maltratado; eu vos   
vejo, meu Jesus. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdo-
ai-me, bom Jesus.  

X ESTAÇÃO - JESUS É DESPOJADO DAS SUAS VESTES  
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V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Cerca-me um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e 
meus pés (Sl 121,17). E, quando eu for levantado da terra, atrairei todos os 
homens a mim (Jo 12,32). Olharão para aquele que transpassaram (Zc 12,10).  
Leitor 2: Doravante, o Cristo e a Cruz são uma só coisa. Do alto da Cruz, o 
Crucificado atrai todos os olhares da história e se torna a salvação de todo 
homem e do homem todo. Todavia, a Cruz não é só a salvação dos homens, 
mas é a salvação de todas as coisas criadas. A criação inteira traz, na sua   
essência, a forma da Cruz.  

Refletindo em família 
Jesus é crucificado. São cravados pregos de ferro que lhe rasgam a 
carne, dilacerando mãos e pés. A cruz é erguida, Jesus fica suspenso entre 
o céu e a terra. Agora é o fim, ele está definitivamente condenado. Neste   
momento, Jesus faz um pedido especial ao discípulo que ele amava: que    
cuide de Maria como se fosse sua mãe. Isso demonstra o quanto devemos  
cuidar uns dos outros, se apoiar nas horas mais difíceis (reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, vós, que pregado na Cruz nos reconduzis à          
liberdade de filhos e filhas, concedei a nós e à criação inteira a graça de 
renascermos à sombra de vossa santa Cruz. Ajudai-nos a construirmos 
relações de equilíbrio com a natureza e entre nós, os filhos de Deus.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Sois por mim à cruz pregado, insultado, blasfemado, com         
cegueira e com furor. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa;   
perdoai-me, bom Jesus.  

XI ESTAÇÃO - JESUS É CRUCIFICADO  

V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus 
amigos (Jo 15,13). Ele próprio deu sua vida, deixou-se colocar entre os     
criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo 
pelos culpados.  
Leitor 2: As três horas de Jesus na Cruz têm a força de resumir a história do 
mundo, do princípio ao fim. A Cruz torna-se o divisor de águas da história. 
Há um antes e um depois da Cruz. Com a morte de Jesus, tudo está redimido, 
tudo está expiado. A culpa que pesava sobre o mundo está cancelada.      
Consuma-se o sentido vertical e horizontal da Cruz. O homem e a criação 
inteira estão reconciliados com o Criador, que agora se torna Pai.  

Refletindo em família 
Depois de longa agonia, Jesus lança seu último grito do alto da 
cruz: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito”. Em seguida, inclinou a 
cabeça e entregou o espírito a Deus. Desta forma Jesus mostra se desprender 
do mundo carnal, ainda que doloroso e difícil. Nos mostra que devemos nos 
entregar a Deus até o último minuto de nossas vidas. Por meio da morte de 
Jesus, nossos pecados foram remidos. No entanto, Deus nos pede que nos 
entregamos a ele diariamente em nossas tribulações. Hoje, vivemos a        
tribulação do Coronavírus e Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo espera 
que nos entregamos a ele em oração, fé e ações de cuidado e higienização. 
Porque fé sem ação, é uma fé morta e de nada serve (reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cuja morte nos trouxe a vida em plenitude,         
ensinai-nos a viver como filhos do único Pai e a nos sentirmos              
plenamente irmãos, cuidando com responsabilidade do dom da vida uns 
dos outros e da criação. Que a experiência de uma pandemia nos ensine 
a valorizar a vida e o que de fato é importante.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Por meus crimes padecestes; meu Jesus, por mim, morrestes:  
como é grande a minha dor. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão       
piedosa; perdoai-me, bom Jesus.  

XII ESTAÇÃO - JESUS MORRE NA CRUZ  
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V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Um dos soldados, vendo-o já morto, abriu-lhe o lado com uma lança 
e imediatamente saiu sangue e água (Jo 19,33-34). Deus nos amou com amor 
eterno; por isso, elevado da terra, Ele nos atrai ao seu misericordioso coração.  
Leitor 2: Antes de conhecer o ventre da terra, no qual permanecerá por três 
dias, Jesus volta ao colo materno. Maria, Senhora da Piedade, apresenta-se   
como a Nova Eva, que tem nos braços o Novo Adão. O homem velho e a    
mulher velha passaram. Na Cruz, uma nova humanidade é gerada e se          
manifesta ao mundo.   

Refletindo em família 
Às vésperas do sábado, José de Arimateia foi a Pilatos e pediu o 
corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, José comprou um lençol de 
linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol e Maria, sua mãe, recebeu-
o em seus braços. Jesus nos ensina que passaremos por momentos de alegria e 
também por momentos difíceis. A sabedoria consiste em quais pensamentos e 
atitudes teremos quando isso acontecer. Quais pensamentos serão despertados 
ou construídos em nós quando as espadas das dores do dia a dia nos          
transpassar? (Breve momento para reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cujo corpo morto é plenitude de vida e de               
fecundidade, dai-nos a graça de viver a vida nova e manifestá-la ao     
mundo.  
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Do madeiro vos tiraram e nos braços, vos deixaram, de Maria. Que 
aflição! Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, bom 
Jesus.  

XIII ESTAÇÃO - JESUS É DESCIDO DA CRUZ E 
ENTREGUE A SUA MÃE  

V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Em verdade vos digo: se o grão de trigo caído na terra não morrer, 
fica só; se morrer, produz muito fruto (Jo 12,24).  
Leitor 2: José de Arimateia é modelo de compaixão e de cuidado. O amor  
pelo Mestre o leva a cuidar afetuosamente do seu corpo sem vida. Por mais 
que esteja desiludido pelo fim trágico do Mestre, ele sabe o quanto é grande 
Aquele a quem dá sepultura. A compaixão presente em José de Arimateia nos 
recorda que “o amor é mais forte do que a morte”. A vida é um dom que     
precisa de cuidado afetuoso, desde o seu início, no ventre materno, até o seu 
término natural e, mesmo após a morte, o corpo merece respeito e cuidado, até 
chegar ao seu repouso no ventre da terra. Para nós que cremos este ainda não é 
o fim, cremos na vida eterna. Em Deus a vida torna-se plena. Em Deus a vida 
vence a morte.    

Refletindo em família 
Depois de envolvê-lo num lençol, José de Arimatéia colocou o corpo 
de Jesus num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido 
sepultado, e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Hoje, 
vemos tantas pessoas morrendo em consequência do Coronavírus. Corpos 
saindo em caminhões do exército, na Itália, para serem cremados e suas       
famílias não podem sequer, acompanhar e muito menos prestar uma última 
homenagem ou cuidar e preparar o corpo para um sepultamento humanizado. 
Devemos pensar, refletir e rezar por todos os falecidos em função do           
Coronavírus e por suas famílias que sentem desamparadas neste momento 
(reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, vós que encerrado no sepulcro nos abristes a porta 
do paraíso, ensinai-nos a abrir o nosso coração a todos os que se             
encontram necessitados de compaixão e cuidado; e a plantar um jardim 
onde o deserto avança. Tantas famílias não puderam sequer sepultar os 
seus neste tempo de pandemia. Seja o consolo de todos. Seja esperança  
para os que choram. (Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória)  
Canto: No sepulcro vos deixaram; sepultado vos choraram; magoado o 
coração. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa; perdoai-me, bom 
Jesus.  

XIV ESTAÇÃO - JESUS É SEPULTADO  
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V. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.  
R. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.  
Leitor 1: Na madrugada do Domingo, desconsoladas pela ausência do Mestre, 
as mulheres vão ao túmulo levando perfumes e o encontram aberto e vazio.  
Leitor 2: O sepulcro de Jesus está vazio. A morte não pode conter o Senhor da 
vida. O grão de trigo caído na terra, morto, germina e produz frutos de vida   
nova. O deserto recua e tudo floresce. Até o sepulcro se faz jardim. Passou o que 
era velho. Tudo canta de alegria. Há uma explosão de vida e de sentido. Já se 
anuncia um novo céu e uma nova terra, um novo homem e uma nova criação.  

Refletindo em família 
No Domingo de madrugada, as mulheres foram ao túmulo e viram 
que estava vazio. Dois homens com vestes claras e brilhantes lhes 
perguntaram: “Por que procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não 
está aqui, mas ressuscitou”. Jesus cumpre a Palavra, já não se encontra entre os 
mortos, pois, venceu a própria morte. Há esperanças para nós nestes dias       
difíceis, o Deus humano quer também ressuscitar em nossos corações (Breve 
momento para reflexão). 
Todos: Senhor Jesus, cuja vida destrói a morte, ensinai-nos a viver a vida 
nova de filhos do Pai e de irmãos vossos; a jardinar o mundo ameaçado  
pela desertificação física e espiritual e anunciar, com entusiasmo, que o 
bem triunfa sobre o mal! Ajude-nos a não duvidar que tudo andará bem. 
Que possamos fazer nossa parte e cuidar também dos irmãos mais fracos.   
(Rezam-se as orações: Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)  
Canto: Vitória, tu reinarás! Ó Cruz, tu nos salvarás! Brilhando sobre o 
mundo, que vive sem tua luz, Tu és um sol fecundo, de amor e de paz, ó 
Cruz!  
 

XV ESTAÇÃO - JESUS RESSUSCITA COMO TINHA DITO  

ORAÇÃO DA CF 2020 

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem 
viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo 
como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos 
um coração acolhedor para assumir a vida como dom 
e compromisso.  Abri nossos olhos para ver as      
necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo 
dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a  
sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado 
fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o 
rosto do vosso Filho.  Inspirai-nos palavras e ações 

para sermos construtores de uma nova sociedade, 
reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos 
em comunidades eclesiais missionárias que,        
compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem      
daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora 
da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos      
Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho  
amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!  

ORAÇÃO NO TEMPO DE FRAGILIDADE 

Deus todo-poderoso e eterno, refresco na fadiga, 
apoio na fraqueza: de Ti todas as criaturas recebem 
energia, existência e vida. Chegamos a Ti para      
invocar sua misericórdia.  Conhecemos a fragilidade 
da condição humana vivendo a experiência de uma 
nova epidemia viral. Confiamos a Ti os enfermos e 
suas famílias: traz cura para o corpo, mente e        
espírito. Ajude todos os membros da sociedade a  
fazerem seu trabalho e fortalecer o espírito de       
solidariedade entre eles. Apoie e conforte médicos e 
profissionais de saúde nas linhas de frente e todos os 
prestadores de cuidados, na execução de seus        
serviços. Tu que és a fonte de todo bem abençoe a 
família humana abundantemente, remova todo o mal 

de nós e dê uma fé firme a todos os cristãos.         
Liberte-nos da epidemia que está nos atingindo para 
que possamos voltar com calma às nossas ocupações 
habituais e louvar-Te e agradecer-Te com um       
coração renovado. Confiamos em você e             
apresentamos nossa petição a você porque és Pai e o 
Autor da Vida, e com seu Filho, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, em união com o Espírito Santo, vive e reine 
para todo o sempre. Amém. Maria, saúde dos       
enfermos, rogai por nós!  
  

Esta oração tem sido rezada na Itália inteira.   
Estejamos unidos em uma única prece. 



 

 

O Tríduo pascal começa com a comemoração da Ceia do Senhor, na quinta
-feira à noite. Esta Ceia Pascal costuma ser seguida de uma vigília de Jesus 
Cristo, memória de sua agonia no Horto das Oliveiras. 
A sexta-feira da paixão, Páscoa da cruz, dia de jejuar “porque tiraram o 
esposo” da comunidade, é um dia de exaltação do Cristo Senhor, de sua 

glorificação na Cruz. 
O sábado santo, dia de repouso, é comemoração do 
tempo em que o Senhor esteve na sepultura. Passamos 
este sábado maior em clima de silêncio, oração e      
expectativa. 
Surpreendendo a noite, as comunidades cristãs      
acordam com seus vibrantes aleluias pela passagem do 
Deus libertador: “Eis o dia do Senhor!” É domingo! É 
a Páscoa da Ressurreição! O ponto alto é a Vigília 
Pascal. 

Celebrando a Páscoa, este mistério maior, ao logo deste tríduo santo, as 
comunidades aprofundam sua fé no Deus dos oprimidos. Na vitória de Jesus 
nós saboreamos a nossa própria vitória sobre as forças da morte que      
imperam neste mundo, e nos animamos, uns aos outros, a assumir com   
garra e gosto a causa da vida, até que a Páscoa definitiva, a libertação 
completa, aconteça e o Reino de Deus irrompa em toda a sua plenitude. 

SUGESTÃO 

Preparar um jarro e bacia com 

água, para os familiares se 

lavarem os pés.  
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TRÍDUO PASCAL 

QUINTA FEIRA DA SEMANA SANTA  

Quanto a nós devemos gloriar-nos 
na cruz de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
Que é nossa salvação, nossa vida, 
nossa esperança de ressureição, 
e pelo qual fomos salvos e libertos. 
 
1. Esta é a noite da ceia pascal, 
a ceia em que nosso Cordeiro se 
imolou. 
 
2. Esta é a noite da ceia do amor. 
A ceia em que Jesus por nós se en-
tregou. 
 
3. Esta é a ceia da nova aliança. 
A aliança confirmada no sangue do 
Senhor. 
 
D. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.  
T. Amém.  

D. A graça de Nosso Senhor  Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espirito Santo estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos    
reuniu no amor de Cristo.  

 

 

O Senhor nos convida a celebrar 
com ele a Páscoa, memorial da    
libertação. Lembramos os gestos de 
amor de Deus quando tirou nossos 
pais da terra do Egito. Deixemos 
que ele nos lave os pés e recebamos 
dele o mandamento do amor,       
tornando-nos assim testemunhas de 
tudo o que ele nos entregou e      
deixou. Celebramos a páscoa de  
Jesus Cristo que se manifesta na 
ceia da aliança que o Senhor insti-
tuiu em sua memória.  

ABERTURA                                     

MOTIVAÇÃO                            



 

 

      PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO  

Eu vos dou um novo mandamento: 
“Que vos ameis uns aos outros, 
assim como eu vos amei”, 
disse o Senhor. (Bis) 

SILÊNCIO – PARTILHA – MEDITAÇÃO 

O evangelho mostra que estamos  
diante de um Jesus que manifesta um 
gesto de serviço e profunda           
humildade. Mas, sobretudo, é um  
gesto de verdadeiro Amor: Sabendo 
Jesus que chegava a hora de passar 
deste mundo ao Pai, depois de ter 
amado os seus do mundo, amou-os até 
o extremo. 
As mãos simbolizam ação, dinamismo. 
Através das mãos recebemos e      
doamos. João afirma, no Evangelho, 
que Jesus é consciente de que o Pai 
entregou em suas mãos o verdadeiro 
Amor e, antes de voltar ao Pai,     
precisa doar com suas próprias mãos 
este Amor aos seus discípulos. 
Analisando o contexto histórico   
constatamos que oferecer ao hóspede 
água para lavar os pés da poeira do      
caminho era um gesto de cortesia 
muito comum. Normalmente esse   
gesto era feito por um servo ou por 
um discípulo dedicado ao seu mestre. 
Jesus inverte os papéis e surpreende a 
todos. O mestre torna-se servo. A  
lição de serviço, humildade e Amor é 
testemunhada. 
Em primeiro lugar devemos sentir este 
“Amor Pleno” que nos é doado    
através das mãos de Jesus. Mãos que 
lava, acaricia e enxuga, com ternura, 
os pés de cada um dos discípulos, de 
cada um de nós. O que podemos fazer 
pelo nosso próximo que contraiu o 
coronavírus? O que podemos fazer 
para frear essa expansão deste vírus? 
O principal é reforçar ainda mais 
nossas boas obras, orações e         
intimidade com o Cristo, pois a     
comunhão dos santos, a maior      
expressão da santidade nas veias da 
Igreja faz uma imensa diferença.   
Podemos também intensificar a nossa 
oração e penitência, abrindo o      
coração à dócil vontade divina,     
suplicando ao Divino Médico que 
tenha misericórdia de nós e nos con-
ceda a graça de uma vacina que evite 
o COVID-19 e de um remédio que 
cure essa enfermidade.  
A atitude de serviço, humildade e  
expressão de Amor, simbolizada no 
lava-pés, foi uma preparação para 
celebrar com mais dignidade a 
“Ceia”, conforme disse o próprio 
Jesus a Pedro: “Se não te lavar, não 
terás parte comigo”.  19 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

D: O Senhor esteja conosco. 

T: Ele está no meio de nós! 

D: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 

T: Glória a vós, Senhor. 

13,1-15 

1Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de   

passar deste mundo para o Pai; tendo amado os seus que estavam no mundo, 

amou-os até o fim. 2Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração 

de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. 3Jesus,    

sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído 

e para Deus voltava, 4levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e 

amarrou-a na cintura. 5Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés 

dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. 6Chegou a 

vez de Simão Pedro. Pedro disse: “Senhor, tu me lavas os pés?” 7Respondeu 

Jesus: “Agora, não entendes o que estou fazendo; mais tarde compreenderás”. 

8Disse-lhe Pedro: “Tu nunca me lavarás os pés!” Mas Jesus respondeu: “Se eu 

não te lavar, não terás parte comigo”. 9Simão Pedro disse: “Senhor, então lava 

não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça”. 10Jesus            

respondeu: “Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está 

todo limpo. Também vós estais limpos, mas não todos”. 11Jesus sabia quem o 

ia entregar; por isso disse: “Nem todos estais limpos”. 12Depois de ter lavado 

os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos 

discípulos: “Compreendeis o que acabo de fazer? 13Vós me chamais Mestre e 

Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. 14Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos 

lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 15Dei-vos o 

exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. 

Palavra da Salvação. 

TODOS: Glória a vós, Senhor. 

 

 

Irmãos, nesta hora em que Cristo Jesus entrou em agonia no Horto das         

Oliveiras, recordemos todos aqueles que no mundo inteiro, a estas horas, se 

encontram angustiados, desesperados, quem sabe, porque a vida se tornou para 

eles um beco sem saída... Coloquemos aqui nossas próprias angustias... Em 

tudo isso, é a própria agonia de Cristo que continua e se prolonga... Da boca de 

todos os angustiados do mundo, ouçamos, aqui e agora, a queixa que Jesus diri-

giu a seus amigos: “Será que vocês não podem vigiar pelo menos uma hora 

comigo?” 

 

      RECORDAÇÃO DA AGONIA 



 

 

      ORAÇÃO DOS FIÉIS  

Depois da partilha da Palavra, a pessoa que preside toma uma toalha, 
jarro e bacia, lava os pés dos participantes da celebração, para         
relembrar o que Jesus fez na última ceia, num ato de amor e serviço. 

CANTO 

Prova de Amor Maior Não Há 
Padre José Weber 
 
Prova de amor maior não há que 

doar a vida pelo irmão! 

 

Eis que eu vos dou o meu novo 

Mandamento: 

"Amai-vos uns aos outros como Eu 

vos tenho amado" 

 

Prova de amor maior não há que 

doar a vida pelo irmão! 

 

Vós sereis os meus amigos se    

seguirdes meu preceito: 

"Amai-vos uns aos outros como Eu 

vos tenho amado" 

 

Prova de amor maior não há que 

doar a vida pelo irmão! 

 

Como o Pai sempre me ama assim 

também eu vos amei: 

"Amai-vos uns aos outros como Eu 

vos tenho amado" 

 

Prova de amor maior não há que 

doar a vida pelo irmão! 

 

LINKS PARA CANTOS 

Abertura: 
 https://www.youtube.com/
watch?v=vFlz7TEpd0U 
 
Aclamação ao Evangelho: 
https://www.youtube.com/
watch?v=BplExNo4TME 
 

Final: https://
www.youtube.com/watch?
v=YktF4PMim2w 
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LAVA-PÉS 

D. Alimentado pela Palavra do Senhor , elevemos as nossas preces a 
Deus.  
 
T. Ouvi vosso povo, Senhor. 
 
1. Fortalecei a vossa Igreja, Senhor, na vocação de ser servidora e pobre, 

assim como o vosso Filho, nós vos pedimos. 
2. Guardai em vosso amor, os ministros ordenados da Igreja, para que 

sejam autênticos servidores do vosso Reino, nós vos pedimos. 
3. Suscitai sempre em vossa Igreja, o compromisso eucarístico, de      

sermos um só corpo e um só espírito, nós vos pedimos. 
4. Rezemos pelas pessoas enfermas, sobretudo aquelas que                  

diagnosticadas com o COVID-19, que Deus os conforte nestes dias tão 
difíceis, nós vos pedimos. 

5. Rezemos também pelos profissionais da saúde, que Deus seja o apoio 
de cada um e que o Espirito nos conceda o dom da fortaleza, nós vos 
pedimos.  
 

(Preces espontâneas) 
 
D. Acolhei, ó Deus, as preces do teu povo reunido em oração. Por Cristo 
Senhor nosso. 
T. Amém. 

PAI NOSSO 
 

D. Rezemos juntos como o Senhor  nos ensinou: Pai Nosso... 
 

ORAÇÃO FINAL 
 

D. Olhai, ó Deus, com amor  de mãe, esta vossa família, pela qual    
nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos inimigos e sofreu a  
tortura da cruz. Piedade, Senhor, nós vos pedimos. Por Jesus Cristo, nosso 
Senhor. 
T. Amém. 

BÊNÇÃO 
 

D. O Deus, proteção dos pequenos e dos pobres, nos dê a graça de   
caminhar com o Cristo na sua entrega de amor por toda a humanidade, 
agora e sempre. 
T. Amém. 
D. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T. Para sempre seja louvado! 

https://www.youtube.com/watch?v=vFlz7TEpd0U
https://www.youtube.com/watch?v=vFlz7TEpd0U
https://www.youtube.com/watch?v=BplExNo4TME
https://www.youtube.com/watch?v=BplExNo4TME
https://www.youtube.com/watch?v=YktF4PMim2w
https://www.youtube.com/watch?v=YktF4PMim2w
https://www.youtube.com/watch?v=YktF4PMim2w


 

 

D. Olhai, ó Deus, com amor  de mãe, esta vossa família, pela qual nosso 
Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos inimigos e sofreu a tortura da 
cruz. Piedade, Senhor, nós vos pedimos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém. 

SUGESTÃO 

Colocar um pano vermelho 

num lugar visível, janela 

por exemplo. 

Estar diante de uma cruz, 

não importa o tamanho  
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ORAÇÃO DO DIA 

SEXTA FEIRA SANTA DA PAIXÃO DO SENHOR  

Salve, ó Cristo obediente, 
salve, amor onipotente. 
Que te entregou à cruz 
e te recebeu na luz! 
  
1. O Cristo obedeceu até a morte 
humilhou-se e obedeceu o bom Jesus, 
humilhou-se e obedeceu, sereno e  

forte, humilhou-se e obedeceu até a 
cruz. 
  
2. Por isso o Pai do céu o exaltou 
exaltou-o e lhe deu um grande nome, 
exaltou-o e lhe deu poder e glória, 
diante dele céus e terra se ajoelhem! 
(Fil 2,8-9).  

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João                                             
                   18,1-19,42 
Naquele tempo: 1Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente 
do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. 2Também 
Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com 
os seus discípulos. 3Judas levou consigo um destacamento de soldados e   
alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, 
tochas e armas. 4Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao 
encontro deles e disse: 'A quem procurais?' 5Responderam: 'A Jesus, o      
nazareno'. Ele disse: 'Sou eu'. Judas, o traidor, estava junto com eles. 6   
Quando Jesus disse: 'Sou eu', eles recuaram e caíram por terra. 7De novo lhes 
perguntou: 'A quem procurais?' Eles responderam: 'A Jesus, o nazareno'. 8 
Jesus respondeu: 'Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então 
deixai que estes se retirem'. 9Assim se realizava a palavra que Jesus tinha  
dito: 'Não perdi nenhum daqueles que me confiaste'. 10Simão Pedro, que  
trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, 
cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. 11Então Jesus   
disse a Pedro: 'Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o 
Pai me deu?'12Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus 
prenderam Jesus e o amarraram. 13Conduziram-no primeiro a Anás, que era 
o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. 14Foi Caifás que deu aos 
judeus o conselho: 'É preferível que um só morra pelo povo'. 15Simão Pedro 
e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo 
sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. 16Pedro ficou fora, 
perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, 
saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. 17A 
criada que guardava a porta disse a Pedro: 'Não pertences também tu aos   
discípulos desse homem?' Ele respondeu: 'Não'. 18Os empregados e os    
guardas fizeram uma fogueira e estavam-se aquecendo, pois fazia frio. Pedro   
ficou com eles, aquecendo-se. 19Entretanto, o sumo sacerdote interrogou  
Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. 20Jesus lhe         
respondeu: 'Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no 
Templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. 21Por 
que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei; eles sabem o que 
eu disse.' 22Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe 
uma bofetada, dizendo: 'É assim que respondes ao sumo sacerdote?'  23    
Respondeu-lhe Jesus: 'Se respondi mal, mostra em quê; mas, se falei bem, por 
que me bates?' 24Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo 

sacerdote. 25Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe:  

EVANGELHO 
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'Não és tu, também, um dos discípulos dele?'    
Pedro negou: 'Não!' 26Então um dos empregados 
do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro 
tinha cortado a orelha, disse: 'Será que não te vi no 
jardim com ele?' 27Novamente Pedro negou. E na 
mesma hora, o galo cantou. 28De Caifás, levaram 
Jesus ao palácio do governador. Era de manhã  
cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para 
não ficarem impuros e poderem comer a páscoa. 
29Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: 
'Que acusação apresentais contra este homem?' 
30Eles responderam: 'Se não fosse malfeitor, não 
o teríamos entregue a ti!' 31Pilatos disse: 'Tomai-o 
vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei.' 
Os judeus lhe responderam: 'Nós não podemos 
condenar ninguém à morte'. 32Assim se realizava 
o que Jesus tinha dito, significando de que morte 
havia de morrer. 33Então Pilatos entrou de novo 
no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: 'Tu és o 
rei dos judeus?' 34Jesus respondeu: 'Estás dizendo 
isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de 
mim?' 35Pilatos falou: 'Por acaso, sou judeu? O 
teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a 
mim. Que fizeste?'. 36Jesus respondeu: 'O meu 
reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse 
deste mundo, os meus guardas lutariam para que 
eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino 
não é daqui.' 37Pilatos disse a Jesus: 'Então tu és 
rei?' Jesus respondeu: 'Tu o dizes: eu sou rei. Eu 
nasci e vim ao mundo para isto: para dar           
testemunho da verdade. Todo aquele que é da   
verdade  escuta a minha voz.' 38Pilatos disse a  
Jesus: 'O que é a verdade?' Ao dizer isso, Pilatos 
saiu ao  encontro dos judeus, e disse-lhes: 'Eu não 
encontro nenhuma culpa nele. 39Mas existe entre 
vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um 
preso. Quereis que vos solte o rei dos Judeus?' 
40Então, começaram a gritar de novo: 'Este não, 
mas Barrabás!' Barrabás era um bandido. 
19,1Então Pilatos mandou flagelar Jesus. 2Os   
soldados teceram uma coroa de espinhos e        
colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no 
com um manto vermelho, 3aproximavam-se dele e 
diziam: 'Viva o rei dos judeus!' E davam-lhe     
bofetadas. 4Pilatos saíu de novo e disse aos       
judeus: 'Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, 
para que saibais que não encontro nele crime    
algum.' 5Então Jesus veio  para fora, trazendo a 
coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos  
disse-lhes: 'Eis o homem!' 6Quando viram Jesus, 
os sumos sacerdotes e os guardas começaram a 
gritar: 'Crucifica-o!   Crucifica-o!' Pilatos          
respondeu: 'Levai-o vós mesmos para o crucificar, 
pois eu não encontro nele crime algum.' 7Os     
judeus responderam: 'Nós temos uma Lei, e,     
segundo esta Lei, ele deve morrer, porque se fez 
Filho de Deus'. 8Ao ouvir estas palavras, Pilatos 
ficou com mais medo ainda. 9Entrou outra vez no 
palácio e perguntou a Jesus: 'De onde és tu?' Jesus 
ficou calado. 10Então Pilatos disse: 'Não me     

respondes? Não sabes que tenho autoridade para te 
soltar e autoridade para te crucificar?' 11Jesus   
respondeu: 'Tu não terias autoridade alguma sobre 
mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me 
entregou a ti, portanto, tem culpa maior.' 12Por 
causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os 
judeus gritavam: 'Se soltas este homem, não és 
amigo de César. Todo aquele que se faz rei,      
declara-se contra César'. 13Ouvindo estas         
palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se 
no tribunal, no lugar chamado 'Pavimento', em   
hebraico 'Gábata'. 14Era o dia da preparação da 
Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos 
judeus: 'Eis o vosso rei!' 15Eles, porém, gritavam: 
'Fora! Fora! Crucifica-o!' Pilatos disse: 'Hei de 
crucificar o vosso rei?' Os sumos sacerdotes      
responderam: 'Não temos outro rei senão César'. 
16Então Pilatos entregou Jesus para ser             
crucificado, e eles o levaram. 17Jesus tomou a 
cruz sobre si e saiu para o lugar chamado 
'Calvário', em hebraico 'Gólgota'. 18Ali o         
crucificaram, com outros dois: um de cada lado, e 
Jesus no meio. 19Pilatos mandou ainda escrever 
um letreiro e colocá-lo na cruz; nele estava escrito: 
'Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus'. 20Muitos 
judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em 
que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O 
letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. 
21Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram 
a Pilatos: 'Não escrevas 'O Rei dos Judeus', mas 
sim o que ele disse: 'Eu sou o Rei dos judeus'.' 
22Pilatos respondeu: 'O que escrevi, está escrito'. 
23Depois que crucificaram Jesus, os soldados   
repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte 
para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida 
sem costura, em peça única de alto a baixo. 24 
Disseram então entre si: 'Não vamos dividir a   
túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será'.  
Assim se cumpria a Escritura que diz: 'Repartiram 
entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a 
minha túnica'. Assim procederam os soldados. 
25Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua 
mãe, a irmão da sua mãe, Maria de Cléofas, e   
Maria Madalena. 26Jesus, ao ver sua mãe e, ao 
lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: 
'Mulher, este é o teu filho'. 27Depois disse ao dis-
cípulo: 'Esta é a tua mãe'. Daquela hora em diante, 
o discípulo a acolheu consigo. .28Depois disso, 
Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para 
que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: 
'Tenho sede'. 29Havia ali uma jarra cheia de vina-
gre. Amarraram numa vara uma esponja embebida 
de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. 30Ele 
tomou o vinagre e disse: 'Tudo está consumado'. 
E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. 31Era 
o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus que-
riam evitar que os corpos ficassem na cruz durante 
o sábado, porque aquele sábado era dia de festa 
solene. Então pediram a Pilatos que mandasse 
quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse  da 



 

 

Da casa de Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era de      
manhã. Os judeus não entraram no palácio para não se contaminarem e    
assim poderem celebrar a Páscoa (Cf, Jo 18,28). “Quando chegaram ao lu-
gar chamado Calvário (caveira) crucificaram Jesus e os dois ladrões, um à 
direita e outro à esquerda. Era meio dia e as trevas cobriram toda a região 
até as três da tarde” (cf. Lc 23,33 e 44). “No lugar onde Jesus fora           
crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo, em que ninguém   
ainda havia sido sepultado. Então, por causa do dia de preparativos para a 
Páscoa e porque o túmulo estava perto, lá colocaram Jesus” (Jo 19, 41-42).  

RECORDAÇÃO DA CONDENAÇÃO À MORTE – 
CRUCIFIXÃO – SEPULTURA 

cruz. 32Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro 
que foram crucificados com Jesus. 33Ao se aproximarem de Jesus, e vendo 
que já estava morto, não lhe quebraram as pernas; 34mas um soldado    
abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. 35Aquele que 
viu, dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro; e ele sabe que fala a   
verdade, para que vós também acrediteis. 36Isso aconteceu para que se  
cumprisse a Escritura, que diz: 'Não quebrarão nenhum dos seus ossos'. 37E 
outra Escritura ainda diz: 'Olharão para aquele que transpassaram'. 38Depois 
disso, José de Arimatéia, que era discípulo de Jesus - mas às escondidas, por 
medo dos judeus - pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos       
consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. 39Chegou também       
Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns trinta 
quilos de perfume feito de mirra e aloés. 40Então tomaram o corpo de Jesus 
e envolveram-no, com os aromas, em faixas de linho, como os judeus     
costumam sepultar. 41No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim 
e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. 
42Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali 
que colocaram Jesus.  
Palavra da Salvação. 
T. Gloria a vós Senhor. 

A celebração da “Paixão do Senhor” tem como foco o significado original 
do sofrimento de Jesus que culmina em sua morte na cruz. Trata-se do 
“Amor em Plenitude” que é assumido na cruz. Mas, é importante lembrar 
que, antes de assumir a cruz de madeira, Jesus assumiu outras grandes e   
difíceis cruzes. 
Podemos ver hoje em dia muitas cruzes levadas por Jesus:  cruz da traição 
de Judas, cruz da negação de Pedro, cruz da condenação por parte de Pilatos 
e do povo e a nossa cruz. 
Portanto, celebrar a morte de Jesus na cruz nos faz pensar nas muitas cruzes 
que, ainda hoje, colocamos sobre os seus ombros através da injustiça, do 
egoísmo, da falta de ternura, da impiedade, da violência, da indiferença com 
os mais carentes e doentes, etc. Faz-nos pensar também sobre as muitas   
cruzes que os filhos colocam sobre os ombros de seus pais; as cruzes que os 
pais colocam sobre os ombros frágeis de seus filhos; as cruzes que os       
esposos colocam-se mutuamente sobre os ombros um do outro e sobre seus 
próprios ombros; as cruzes que todos colocamos sobre os ombros da        
comunidade, da Igreja, da sociedade, etc. Mas não se esqueça que a Cruz de 
Cristo nos leva a gloria da Ressurreição para a Vida Eterna. 
 

ORAÇÃO UNIVERSAL 
 

D. Irmãos e irmãs, nós celebramos o Senhor  que pela cruz salvou o 
mundo inteiro. Rezemos, então, pelas grandes necessidades da Igreja e da 
humanidade pela qual Jesus Cristo deu a vida. 
 
A cada invocação, instante de silêncio e o canto Deus Santo, Deus forte. 

SILÊNCIO – PARTILHA – MEDITAÇÃO  
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ORAÇÃO  

Que a vossa bênção, ó 
Deus, desça abundante so-
bre o vosso povo que acaba 
de celebrar a morte de vos-
so Filho, na esperança de 
sua ressurreição, venha o 
vosso perdão, seja dado o 
vosso consolo, cresça a fé 
verdadeira e a libertação se 
confirme. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

T. Amém. 
 
LINKS PARA CANTOS 

 
Aclamação ao Evangelho: 
https://www.youtube.com/
watch?v=WtQwRkq_Bl4  
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Leitor: Rezemos pela paz no mundo inteiro. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos por todas as Igrejas cristãs e pela unidade dos cristãos. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos pela nossa Igreja aqui e no mundo inteiro. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos pelas comunidades e grupos de outras religiões. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos pelas comunidades de Israel. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos pelos que não creem em Deus e pelas pessoas que estão 
em crise de fé.  
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos pelos que dirigem os destinos das nações. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos por todas as pessoas que sofrem. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos por todos que trabalham pela saúde, para que ela seja    
restituída a todos. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos por todos os falecidos, vítimas do coronavírus e pelos seus 
familiares que ainda compartilham a dor da perda. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
Leitor: Rezemos pelos profissionais da medicina e pesquisadores, que o 
Espirito Santo os inspirem para que encontrem rapidamente o tratamento e 
cura para o coronavírus. 
T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. 
 
D. Ó Deus, defensor  da vida e consolação dos aflitos, tende piedade de 
vosso povo. Mostrai a vossa força em todos os que sofrem tribulações e  
iluminai as comunidades cristãs a encontrarem meios eficiente de solidarie-
dade. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém. 
 

ADORAÇÃO DA CRUZ 
 

Quem preside toma a cruz e diz: 
 
D. Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. 
T. Vinde, adoremos! 
 
Num instante de silêncio, todos da casa ajoelham-se diante da cruz para 
adora-la. 

PAI – NOSSO 
 

D. Rezemos juntos como o Senhor  nos ensinou: Pai Nosso... 

Quando beijamos a Cruz, 
não a beijamos por si     
mesma, a beijamos como 
quem beija o próprio rosto 
de Jesus, é a gratidão por 
tudo que nosso senhor     
realizou através da cruz. 

Papa Francisco 

https://www.youtube.com/watch?v=WtQwRkq_Bl4
https://www.youtube.com/watch?v=WtQwRkq_Bl4


 

 

Ó Luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós! 

SUGESTÃO 

Providenciar uma vela 

enfeitada, símbolo do 

Cristo Ressuscitado, Luz 

do Mundo e velas para 

cada membro da família, 

para o momento da       

renovação das promessas 

batismais. 

Água para aspersão e   

renovação das promessas 

batismais. 

Um pano branco visível, 

por exemplo na janela.  
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ABERTURA   

SABADO SANTO 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (2x) 
 
1- Rendei graças ao Senhor: 
Que seu amor é sem fim! 
Diga ao povo de Israel: 
Que seu amor é sem fim! 
Digam os seus sacerdotes: 
Que seu amor é sem fim! 
Digam a todos que o temem: 
Que seu amor é sem fim! 
 

 
2- Eis o dia do Senhor: 
Alegres nele exultemos! 
Que nos salve, imploremos: 
Alegres nele exultemos! 
Bem-vindos à sua casa: 
Alegres nele exultemos! 
Nós todos os seus amados! 
Alegres nele exultemos! 

ACENDIMENTO DE UMA VELA                                   

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO                           

D. Ó Deus do universo, fonte de todo calor e de toda luz, sejais bendito por 
este fogo novo! Que esta festa da Páscoa acenda em nossa humanidade a luz 
de Jesus Cristo. Que o vosso clarão resplandeça nas noites do vosso povo e 
aponte um novo horizonte de libertação para toda a humanidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém. 

D: O Senhor esteja conosco. 
TODOS: Ele está no meio de nós! 
 
D: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 
TODOS: Glória a vós, Senhor. 

16,1-7 
1Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria,  a mãe de Tiago, e 
Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. 2E bem cedo, no 
primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. 3E diziam 
entre si: “Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? 4Era uma pedra 
muito grande. Mas, quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. 
5Entraram, então, no túmulo e viram um jovem, sentado ao lado direito, 
vestido de branco. 6Mas o jovem lhes disse: “Não vos assusteis! Vós procurais 
Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. 7Vede o 
lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa 
frente, na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. 
Palavra da Salvação. 
TODOS: Glória a vós Senhor! 

EVANGELHO 



 

 

      RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS 

D. Irmãos e irmãos, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne 
abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso 
batismo. Que ele se digne renovar-nos, para que permaneçamos fiéis ao 
Espírito que recebemos. 
 
Após um momento de silêncio, a pessoa que preside invoca a bênção so-
bre a água. 
 
D. Senhor, nosso Deus, velai sobre vosso povo e, nesta noite santa em 
que celebramos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior 
de nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a     
criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas 
forças. Por ela libertastes o povo do cativeiro e aplacastes no deserto a 
sua sede; por ela os profetas anunciaram a vossa aliança que era vosso 
desejo concluir com a humanidade; por ela, finalmente, consagrada pelo 
Cristo no Jordão renovastes, pelo banho do novo nascimento, a nossa 
natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso 
batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na    
Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. 
T. Amém. 

SILÊNCIO – PARTILHA – MEDITAÇÃO 

Grande é a nossa alegria ao ver a 
Luz que brilha nas trevas. É a 
noite santa da “Vigília Pascal”. 
O símbolo predominante desta 
noite é a “Luz”. O Amor de 
Deus é glorificado na “Luz” das 
maravilhas da criação.         
Aprisionados nas trevas da 
opressão egípcia, os filhos de 
Israel se alegram ao verem a 
“Luz” da libertação que os    
conduzem à glória da liberdade. 
Através do profeta Isaías, o    
Senhor reacende as esperanças 
de seu povo oferecendo-lhe   
gratuitamente a vida em       
prosperidade e, deste modo, a 
“Luz” da salvação. É o símbolo 
mais destacado do Tempo     
Pascal. A palavra “círio” vem do 
latim “cereus”, de cera. O      
produto das abelhas que com 
Cristo toma uma nova dimensão.  
Uma vez acesso significa ante os 
olhos do mundo a glória de  
Cristo Ressuscitado. Por isso se 
grava em primeiro lugar a cruz 
no círio. A cruz de Cristo       
devolve à cada coisa seu sentido. 
Por isso o Cânon Romano diz: 
“Por Ele segue criando todos os 
bens, os santificas, os enche de 
vida, os abençoas e repartes   
entre nós”. Ao gravar na cruz as 
letras gregas Alfa e Ômega e as 
cifras do ano em curso, o       
celebrante proclama: “Cristo  
ontem e hoje, Princípio e Fim, 
Alfa e Ômega. Dele é o tempo. E 
a eternidade. A ele a glória e o 
poder. Pelos séculos dos séculos. 
Amém”. Estas experiências    
devem ser vividas com uma   
alma de criança, singela, mas 
vibrante, para estar em          
condições de entrar na mentali-
dade da Igreja neste momento de 
júbilo. O mundo tem vivido   
momentos de medos, de         
incertezas e tormento. Mas,  
Cristo Ressuscitou como havia 
dito. Aleluia. Somos todos con-
vidados a acolher esta    NOITE 

DA LUZ ETERNA, para que, em 
meio às trevas do pecado e de 
tantos outros       problemas e 
desafios, brilhe e se abra a porta 
de saída para a    Vida, para o 
Amor, para a Alegria do Cristo 
Ressuscitado. 
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BÊNÇÃO DA ÁGUA 

Cada membro da família esteja com uma vela acesa nas mãos. 
 
D. Irmãos e irmãs, esta água nos lembra o nosso batismo. Quem é      
batizado morre e ressuscita com Cristo. Morre para o pecado e vive uma 
vida nova, seguindo o Evangelho de Jesus. Porém aquilo que celebramos 
no batismo deve ser conquistado por nós dia a dia. Por isso, mais uma 
vez, renovemos a nossa profissão de fé. 
 
D. Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês prometem 
lutar contra a escravidão do pecado e toda a forma de opressão? 
T. Prometo. 
D. Para viver como irmãos e construir a unidade, vocês prometem lutar 
contra todo egoísmo, injustiça e exploração? 
T. Prometo. 
D. Para seguir Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida, vocês prometem 
lutar contra as ilusões deste mundo e as tentações do maligno? 
T. Prometo. 
D. Vocês creem em Deus, que criou todas as coisas no céu e na terra? 
T. Creio. 
D. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi 
concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,      
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à 
mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está   
sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir julgar os vivos e os     
mortos? 
T. Creio. 
D. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja católica, na            
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, 
na vida eterna? 
T. Creio. 
D. Ó Deus, vós nos fizestes renascer da água e do Espírito e nos        
concedestes o perdão de todo o pecado, guardai-nos em vosso amor e 
ajudai-nos a viver como irmãos. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.  
 
A pessoa que preside, asperge todos da casa. Enquanto isso pode se 
cantar: 



 

 

      ORAÇÃO DOS FIÉIS  

Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo.  
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
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CANTO 

D. Celebrando esta santa vigília da Ressurreição do Senhor,              
apresentemos a Deus as nossas preces.  
 
T: Senhor, ouvi vosso povo. 
 
1.Renovai a vossa Igreja com a Páscoa do vosso Filho, que ela sempre se 
comprometa com o batismo que recebeu, nós vos pedimos.  
 
2. Que a força de Jesus ressuscitado nos faça experimentar a profunda 
alegria que brota de uma vida nova que rompe com todas as formas de 
morte, nós vos pedimos. 
 
D: Recebei, ó Deus, as preces que colocamos diante de vosso coração. 
Por Cristo, nosso Senhor.  
T: Amém. 

PAI– NOSSO 
 

D. Rezemos juntos como o Senhor  nos ensinou: Pai Nosso... 
 

ORAÇÃO FINAL 
 

D. O Deus da vida que ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscite 
desde já para uma vida nova. A ele a glória e o poder, agora e sempre. 
T. Amém. 

LINKS PARA CANTOS 

Abertura: 
 https://www.youtube.com/
watch?v=WvGW83JfnyM 
Aclamação ao Evangelho: 
https://www.youtube.com/
watch?v=4ZR2X6zRVWc 
Aspersão: 
 https://www.youtube.com/

“Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e 
nele fiquemos felizes” (Sl 118) 
A ação libertadora do Senhor acontece cada dia 
do ano em toda a nossa vida. Mas nós celebramos 
com mais intensidade no tempo pascal. É como 
um grande domingo. Dura cinquenta dias, do   
domingo da ressurreição ao domingo de          
Pentecostes. 
Participamos dos ofícios deixando-nos encher de 
alegria que brota da ressurreição de Cristo e da 
presença dele. O Aleluia é o canto novo da vitória 
do Cristo e da comunidade dos filhos de Deus. É 
bom que o cantemos no meio das lutas da         
caminhada. Aleluia é um louvor pela força do   
Senhor presente em nossa fraqueza, também é 
profecia da nossa vitória. 
A primeira semana da Páscoa (oitava) é mais   
festiva. Nela recebemos o testemunho que os     
discípulos deram da Ressurreição do Senhor. Por 
todo o tempo pascal, o círio (grande vela)      
abençoado na vigília do domingo é aceso, como 
imagem da luz do ressuscitado no meio de nós. 

      TEMPO PASCAL 

https://www.youtube.com/watch?v=WvGW83JfnyM
https://www.youtube.com/watch?v=WvGW83JfnyM
https://www.youtube.com/watch?v=4ZR2X6zRVWc
https://www.youtube.com/watch?v=4ZR2X6zRVWc
https://www.youtube.com/watch?v=PUJUxZV1wMk


 

 

Luz radiante, luz de alegria, luz da glória, Cristo Jesus! (bis) 
És do Pai imortal e feliz, o clarão que em tudo reluz! 
Quando o sol vai chegando ao ocaso, avistamos da noite a luz! 
Nós cantamos o Pai e o Filho e o Divino que nos conduz! 
 
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espír ito Santo.  
T: Amém! 
 
D. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Cristo ressuscitado, luz 
que brilha na escuridão de nossa vida, e a comunhão do Santo Espírito     
estejam convosco.  
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!  

SUGESTÃO 

 
Na sacada ou janela da casa, 

colocar um bonito vaso de flores 

e um pano branco. Arrumar a 

mesa do almoço com flores e 

uma bonita vela (que foi abenço-

ada ontem). Convidar os mora-

dores da casa para a celebração 

pascal antes do almoço (ou em 

outro momento, se preferir).  

Deixar os celulares no modo 

silencioso. 
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ABERTURA  

DOMINGO DE PÁSCOA  

D. Tendo acompanhado, na oração e na fé, os mistér ios da mor te e 
ressurreição de Jesus Cristo, aqui estamos novamente em família para  
louva a Cristo ressuscitado e pedir que a luz da vida nova brilhe sobre   
todos nós, sobre todo o nosso Brasil nesse momento tão difícil que        
estamos vivendo. Que a ressurreição do Senhor seja esperança e força para 
todos nós! 
Confiantes na força transformadora da ressurreição de Jesus, coloquemos 
diante do Senhor as nossas intenções para esse momento de oração, para 
essa celebração pascal, dizendo juntos: Brilhe em nós a tua luz, ó Senhor! 
T: Brilhe em nós a tua luz, ó Senhor! 
(silêncio) 
 
No coração e na vida de cada um de nós... 
Todos: Brilhe em nós a tua luz, ó Senhor! 
Em nossas famílias... 
Todos: Brilhe em nós a tua luz, ó Senhor! 
Em nossa Igreja... 
Todos: Brilhe em nós a tua luz, ó Senhor! 
Em nosso país que vive esse momento tão difícil... 
Todos: Brilhe em nós a tua luz, ó Senhor! 
Em todo mundo, que precisa de paz e vida... 
Todos: Brilhe em nós a tua luz, ó Senhor! 
 
Agora, em silêncio, coloque também a sua necessidade diante do Cristo 
ressuscitado... 
(Silêncio) 
Todos: Brilhe em nós a tua luz, ó Senhor! 

SÚPLICA INICIAL                                 

ILUMINADOS PELA PALAVRA                            

Guarda a Palavra, guarda-a no coração 
Que ela entre em sua alma 
E penetre os sentimentos 
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus! 
Se guardares a palavra, ela te guardará! 
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D: O Senhor esteja conosco. 
TODOS: Ele está no meio de nós! 
 
D: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João. 
TODOS: Glória a vós, Senhor. 
 

20,1-9 
1No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, 
bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha 
sido tirada do túmulo. 2Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão 
Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: 
“Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram”. 3       

Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. 4Os dois 
corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e 
chegou primeiro ao túmulo. 5Olhando para dentro, viu as faixas de linho 
no chão, mas não entrou. 6Chegou também Simão Pedro, que vinha   
correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no 
chão 7e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com 
as faixas, mas enrolado num lugar à parte. 8Então entrou também o outro 
discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou. 
9De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a 
qual ele devia ressuscitar dos mortos. 
Palavra da Salvação. 
T: Glória a vós Senhor!  

      SILÊNCIO – PARTILHA – REFLEXÃO 
A ressurreição é o motivo principal para anunciar o evangelho. O evento que encheu o coração dos         
discípulos de esperança e os tornou mensageiros do evangelho da graça foi à visão do sepulcro vazio. A 
aurora do primeiro dia suscitou um novo ânimo aos decepcionados. Ora, se Cristo ressuscitou de fato,    
então há perspectiva para uma humanidade transtornada pelo pecado e nos dias de hoje ameaçada pelo 
COVD-19. 
Jesus Cristo ressuscitado é o Senhor e Salvador dos pecadores desenganados. A ressurreição de Cristo   
Jesus é a prova evidente que a morte foi vencida e o pecado perdeu a sua força de condenação. A história 
da crucificação não termina com um funeral, mas com um festival de aleluia. O anjo anunciava às mulheres 
com júbilo: Ele não está aqui; ressuscitou como tinha dito. 
Se a morte de Jesus trouxe desesperança para os seus discípulos, sua ressurreição originou uma torrente de 
esperança, capaz de enxergar através de nuvens espessas. Já que Cristo ressuscitou não há mais barreira 
que impeça a efetivação de suas promessas. 
Só o milagre do túmulo vazio poderia encher o coração dos discípulos da certeza da salvação.  
A falta de convicção inabalável da obra salvadora por meio de Cristo Jesus é o principal agente da apatia 
na pregação. Sem a firmeza do evangelho não há como se pregar, com confiança, a sua mensagem.  
As mulheres que foram ver o sepulcro onde Jesus havia sido sepultado saíram de lá ao romper da manhã 
com duas certezas: primeiro não havia cadáver na tumba. A fé cristã começa no primeiro dia da semana, 
nas primeiras horas do dia, com uma certeza da vitória. A morte foi vencida. 
Coisas do passado sempre são trazidas ao presente. Como alguns têm boa memória para os erros dos      
irmãos e péssima memória para a mudança dos seus irmãos. Pare de se prender nos erros do passado. Olhe 
para o verde que pode brotar no coração do seu irmão. Assim como ressuscitou com Cristo e é nova          
criatura também o seu irmão é em Cristo e com Cristo uma nova criatura. O Santo Padre, o Papa Francisco 
ao conceder a benção Urbi et Orbi disse: “o Senhor então nos dirige um apelo, um apelo à fé. Nos chama a 
viver este tempo de provação como um tempo de decisão: o tempo de escolher o que conta e o que passa, 
de separar aquilo que é necessário daquilo que não é”. Portanto, entregue a Deus a sua ansiedade antes que 
ela o iniba de caminhar com fé. Dê a Deus os teus momentos ruins. Se você deixarmos com Deus os nossos 
momentos ruins, só sobrarão bons momentos e então Cristo terá ressuscitado em nós. E se Cristo            
ressuscitou em nós, já não somos nós que vivemos. Mas é Cristo que vive em nosso corpo e se Cristo vive 
em nós, em tudo somos santos. Porque está envolvido pela luz d’aquele que Verdadeiramente Ressuscitou.  



 

 

 
LINKS PARA CANTOS 

 
Abertura: 

 https://www.youtube.com/
watch?v=QhbXB1YbkT4 
 
Para Palavra: 

 https://www.youtube.com/
watch?v=LFVCZVYtUrQ 
 
Porque ele Vive: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2-pkYxdcmy8 
 
Canto Final:  

https://www.youtube.com/
watch?v=QcwNkSONcMI 
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CANTO 
 

Porque ele vive 
Posso crer no amanhã 
Porque ele vive 
Temor não há 
Mas eu bem sei, eu sei 
Que a minha vida 
Está nas mãos de meu Jesus 
Que vivo está 
 

ORAÇÃO 
 
D. Agora convido você, meu irmão, minha irmã, a estender suas mãos na 
direção dessa vela acesa, sinal do ressuscitado no meio da nossa família e 
a rezar, repetindo esta oração: (dar espaço para que as pessoas repitam): 
 
T. Senhor nosso Deus, / que pelo vosso Espírito /ressuscitastes Jesus, /
o vosso Filho amado./ Nós vos pedimos/ que esse mesmo Espírito de 
amor/ traga-nos a vida nova/ e a força/ para sempre recomeçarmos,/
confiantes na vitória da vida/ sobre toda forma de morte e pecado./ 
Que, à luz da ressurreição,/possamos ver/ tempos novos de paz, /saúde 
e amor/ entre nós./Por Cristo, Senhor nosso!/ Amém! 
 
D. De mãos erguidas, rezemos juntos a oração da fraternidade, a oração 
do amor: Pai-nosso. 
 

CONCLUSÃO 
 

Agora, inclinando nossas cabeças, peçamos ao Pai amado que derrame 
sobre nós as suas bênçãos, por meio do seu Filho ressuscitado! (Silêncio).  
Deus de amor e de bondade, dai-nos a vossa bênção, a vossa paz e a vossa 
infinita misericórdia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém! 
Feliz Páscoa! Aleluia! Aleluia! 
Todos: Aleluia! Aleluia! 
 

CANTO FINAL 
 

1. Por sua morte, a morte viu o fim 
No sangue derramado a vida renasceu 
Seu pé ferido nova estrada abriu 
E neste homem, o homem enfim se descobriu 
 
Meu coração me diz: O amor me amou 
E se entregou por mim, Jesus ressuscitou 
Passou a escuridão, o Sol nasceu! 
A vida triunfou, Jesus ressuscitou! 
 
2. Jesus me amou e se entregou por mim 
Os homens todos podem o mesmo repetir 
Não temeremos mais a morte e a dor 
O coração humano em Cristo descansou  

Senhor, abençoa o mundo, 
dá saúde aos corpos e     
conforto aos corações.      
Pede-nos para não ter medo, 
a nossa fé, porém, é fraca e 
sentimo-nos temerosos. Mas 
tu, senhor, não nos deixes à 
mercê da tempestade. 

Papa Francisco  
Urbi et Orbi 2020 
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