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SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR 

 

 

1. Material necessário:  

* O Altar esteja totalmente despojado: sem cruz, sem velas, sem 
toalhas 

 

* Onde for possível mantenha as luzes da Igreja apagada!  
 

* Um crucifixo coberto no fundo da Igreja com pano roxo ou 
vermelho. 

 

* Usar os Cantos da Folha da Procissão ou outros cantos 
apropriados para o Dia. 

 

* Orientar aos presentes que permaneçam em silêncio para a 
entrada do celebrante! 

 

* No momento do ósculo na Adoração da Cruz pedir para o povo 
se inclinar diante da cruz e fazer o sinal da cruz! (não beijar a 
cruz com a boca - use a mão) 

 

 * Recomenda-se bastante silêncio!! 

 

I   INÍCIO 

 

2. Entrada do Celebrante em silêncio! (sem canto) 

3. Quando o celebrante chega até o Altar prosta-se e os demais 

ajoelham-se! 

5. Após breves minutos de silêncio todos ficam em pé e faz-se a 

oração! 



2 
 

4. Oração: (não se diz oremos) 

 

    CEL: Ó DEUS, FOI POR NÓS QUE O CRISTO, VOSSO 

FILHO, DERRAMANDO O SEU SANGUE, INSTITUIU O 

MISTÉRIO DA PÁSCOA. LEMBRAI-VOS SEMPRE DE VOSSAS 

MISERICÓRDIAS, E SANTIFICAI-NOS PELA VOSSA 

CONSTANTE PROTEÇÃO. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. 

AMÉM. 

 

II   LITURGIA DA PALAVRA 

 

5. Primeira Leitura: Is 52, 13-53, 12 

                A paixão do Senhor de Javé 

 

6. Salmo de meditação: Sl 31 (30) (p. 106) 

 

7. Segunda Leitura: Hb 4, 14-16; 5, 7-9 

           Jesus é misericordioso com os homens 

 

8. Aclamação ao Evangelho (canto) 

 

9. Evangelho: Jo 18, 1-19, 42 

                Jesus se entrega livremente 

 

10. Pequena reflexão. Após a reflexão permaneçam alguns 

minutos em silêncio! 
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III   ORAÇÃO UNIVERSAL 

 

Todos ficam ajoelhados (ou em pé) 

 

11. PELA SANTA IGREJA: 

  

COM: Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela santa Igreja 

de Deus: que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, 

que ele proteja por toda a terra e nos conceda uma vida 

calma e tranqüila, para sua própria glória. 

 

CEL.: Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo, 

revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre 

a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada 

por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e 

proclame sempre o vosso nome. Por Cristo, nosso 

Senhor. Amém. 

 

12. PELO  PAPA: 

  

COM.: Oremos pelo nosso santo padre, o papa.... O Senhor 

nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve 

salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. 

 

CEL.: Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes 

todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar 

nossos pedidos: ”protegei com amor, o pontífice que 

escolhestes, para que o povo cristão que governais por 

meio dele possa crescer, em sua fé. Por Cristo, nosso 

Senhor. Amém 
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13. PELO CLERO E PELOS LEIGOS: 

 

COM.: Oremos pelo nosso bispo Francisco e por todos os 

bispos, nosso pároco Xavier e todos os presbíteros e 

diáconos, por todos os ministros da Igreja e por todo o povo 

fiel! 

 

CEL.: Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e 

governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, 

escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os que 

constituem o vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom 

da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo, 

nosso Senhor. Amém! 

 

14. PELOS CATECÚMENOS: 

                  (aqueles que estão se preparando  p/ o Batismo) 

 

COM.: Que o Senhor nosso Deus, abra os seus corações e as 

portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas 

do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam 

incorporados no Cristo Jesus! 

  

CEL.: Deus eterno e todo-poderoso, que por novos 

nascimentos tornai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé 

e o entendimento dos catecúmenos, para que, 

renascidos pelo batismo, sejam contados entre os 

vossos filhos adotivos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
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15. PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS: 
 

COM.: Por nossos irmãos e irmãs que crêem no Cristo, para 

que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na 

unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a 

verdade. 

 

CEL.: Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está 

disperso e conservais o que está unido, velai sobre o 

rebanho do vosso Filho. Que a integridade da fé e os 

laços da caridade unam os que foram consagrados por 

um só Batismo! Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

16. PELOS JUDEUS: 

 

COM.: Pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus, falou 

em primeiro lugar, a fim de que eles cresçam na fidelidade 

de sua aliança e no amor de seu nome. 

 

CEL.: Deus eterno todo-poderoso, que fizestes vossas 

promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as 

preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva Aliança 

mereça alcançar a plenitude da vossa redenção! Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

17. PELOS QUE NÃO CRÊEM NO CRISTO: 

 

COM.: Pelos os que não crêem no Cristo, para que, 

iluminados pelo vosso Espírito Santo, possam também 

ingressar no caminho da salvação! 
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CEL.: Deus eterno todo-poderoso, daí aos que não crêem 

no Cristo e não caminham sobre o vosso olhar com 

sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da 

verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas 

fiéis da vossa caridade, amando-nos uns aos outros e 

participando com maior solicitude do mistério da vossa 

vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

18. PELOS OS QUE NÃO CRÊEM EM DEUS: 
 

COM.: Pelos que não reconhecem a Deus, para que, 

buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus 

verdadeiro. 
 

CEL.: Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos 

os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo 

de procurar-vos para que, tendo-vos encontrado, só em 

vós achassem repouso. Concedei que, entre as 

dificuldades do mundo, discernindo os sinais de vossa 

bondade e vendo o testemunho das boas obras 

daqueles que crêem em vós, tenham a alegria de 

proclamar que sois o único Deus verdadeiro e pai de 

todos os seres humanos. Por Cristo, nosso Senhor. 

Amém. 
 

19. PELOS PODERES PÚBLICOS: 
 

COM.: Por todos os governantes: que o nosso Deus e 

Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o 

coração para que todos possam gozar da verdadeira paz e 

liberdade! 
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CEL.: Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o 

coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai 

com bondade aqueles que nos governam. Que por 

vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança 

e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade 

religiosa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

20. POR TODOS OS QUE SOFREM: 
 

COM.: Irmãos e irmãs, o Deus Pai todo-poderoso, para que 

livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças e afugente 

a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela 

segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, 

dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam! 
 

CEL.: Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação 

dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós 

as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais 

forem os seus sofrimentos para que se alegrem em suas 

provações com o socorro da vossa misericórdia. Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

IV   ADORAÇÃO DO CRISTO NA CRUZ 
 

21. Todos ficam em pé após a Oração Universal para receber a 

Cruz! 

22. O ministro vai até o fundo da Igreja e trás a cruz 

acompanhada de duas velas até o presbitério! 

23. O Celebrante segurando a Cruz descobre-lhe a parte 

superior e canta: 

CEL: EIS O LENHO DA CRUZ DO QUAL PENDEU  
        A SALVAÇÃO DO MUNDO! 

 TODOS: VINDE ADOREMOS! 
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   (Repete o mesmo, ao descobrir o braço direito, o braço 

esquerdo e os pés da cruz respectivamente) 

24. Após desnudar toda a cruz, ergue e apresenta a todo o povo 

com o mesmo canto! 

25. Segue-se o ósculo da Cruz. (Toque só com os dedos) Cantar 

os cantos da Folha da Procissão. 

 

V   COMUNHÃO 

 

26. Após ter terminado a adoração da Cruz, forra o Altar com uma 

toalha vermelha e continua com o Pai-nosso e o rito normal da 

Comunhão. A cruz que foi utilizada fique exposta em algum 

lugar do presbitéio. 
 

27. Oração após a comunhão:  

CEL: Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e 

ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de 

vossa misericórdia, para que, pela participação deste 

mistério, vos consagramos sempre a nossa vida. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 
 

28. Orientar o povo sobre a procissão 

29. Hoje não se tem benção final. Faz-se a seguinte oração 

sobre o povo: 

CEL.: Que a vossa benção, ó Deus, desça sobre o vosso 

povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na 

esperança da ressurreição. Venha o perdão, seja dado o 

consolo; cresça a fé verdadeira e a redenção de confirme. Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém. 


