
Liturgia familiar para A Paixão Domingo, 5 de abril de 2020 
 

 

Aqui estão algumas sugestões para uma liturgia familiar nestes dias em que estamos 

confinados e não podemos nos reunir para a refeição do Senhor. Se estiver sozinho, adapte 

esta proposta. É uma proposta que pode adaptar- se. 

 

Preparem-se. 

Prepare o lugar onde esta liturgia viverá. 

Neste domingo de paixão, a família reúne-se em torno da cruz do Senhor. 

Uma vela, flores ou galhos podem rodeá-la, 

uma Bíblia ou um novo testamento aberto sobre a mesa. 

 

Se há cantores e músicos em casa, que coloquem os seus talentos ao serviço da oração. 

Preparam uma ou duas canções. 

As instruções sobre como fazer ou quem fazer são em vermelho 

O que deve ser dito por um ou outro ou juntos é em azul 

 

 

LITURGIA FAMILIAR 

 

Se existirem vários de vós, designam aquele que vai guiar a oração, o pai ou mãe da família ou 

o mais velho (então designado por G) 

Aqui estão algumas sugestões para uma liturgia familiar nestes dias em que estamos 

confinados e não podemos nos reunir para a refeição do Senhor. Se estiver sozinho, adapte 

esta proposta. É uma proposta que pode adaptar- se. 

 

De pé: 

O mais novo da casa faz esta pergunta: 

Como vamos viver a Semana Santa se não nos podemos juntar? 

Neste domingo de paixão, a família reúne-se em torno da cruz do Senhor. 

 

Respostas G: 

É em casa que vamos aproveitar o tempo para rezar juntos, como uma família, não o fazíamos 

há muito tempo. Uma grande oportunidade para lembrar que somos todos irmãos e irmãs na 

fé. Como as primeiras gerações cristãs a celebrar o Senhor nas nossas casas. 

Pensando nos muitos doentes e mortos da epidemia, apoiando e agradecendo aos cuidadores, 

apoiando-se mutuamente em confinamento, como bons apoiantes, seguiremos Jesus no 

caminho da paixão esta semana. Jesus entrou na cidade de Jerusalém e a multidão saúda-o 

com alegria, vamos ouvir: 



Evangelho de São Mateus (Monte 21, 1-11) 

 

Jesus e seus discípulos, aproximando-se de Jerusalém, chegou à vista de Belém, nas encostas 

do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos e disse: 

"Vá para a aldeia na sua frente; Vais encontrar imediatamente um burro amarrado e o filhote 

com ela. Desamarre-os e traga-os até mim. E se te disserem alguma coisa, responderás: o 

Senhor precisa dela. E logo os deixaremos ir. » 

Isto cumpriu a palavra dita pelo profeta: Diga à filha de Sião: Aqui está o seu rei que vem até 

si, cheio de doçura, montado num burro e num pequeno burro, 

o menino de um cavalo de trabalho. 

Os discípulos partiram e fizeram o que Jesus lhes ordenou que fizessem. Trouxeram o burro e 

o filhote. 

Colocou os seus casacos sobre eles, e Jesus sentou-se neles. Na multidão, a maioria colocou 

os seus casacos no caminho; outros cortaram ramos de árvores e espalharam a estrada. 

As multidões que marcharam diante de Jesus e dos que se seguiram gritaram: "Hosanna ao 

filho de David! Abençoado seja aquele que vem em nome do Senhor! Hosanna nos céus mais 

altos! » 

Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em tumulto, e disse: "Quem é este 

homem?" 

E as multidões responderam: "Este é o profeta Jesus, de Nazaré na Galileia." 

 

G-Há dois personagens que eu gosto nesta página do evangelho, o burro e o pequeno burro. 

Gosto de dizer a mim mesmo que é de nós que Jesus diz que o Senhor precisa. Alguma vez 

pensaste que o Senhor precisa de vós? 

 

Tempo de resposta 

As multidões que marcharam diante de Jesus e dos que se seguiram gritaram: "Hosanna ao 

filho de David! Abençoado seja aquele que vem em nome do Senhor! Hosanna nos céus mais 

altos! » 

Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em tumulto, e disse: "Quem é este 

homem?" 

 

Então 

G-ouviu uma palavra que muitas vezes cantamos: Hosanna significa "Por favor, ajude-nos." 

Repetimos esta aclamação, para aplaudir Deus e para animar Jesus que vem em nome do 

Senhor. 

Neste domingo podemos cantar juntos: 



 

Hosanna, hosanna, hosanna nos céus mais altos! (bis) 

Santo, santo! Santo, santo! Santo Deus do universo. 

O céu e a terra estão cheios da tua glória. 

Hosanna, hosanna, hosanna nos céus mais altos! (bis) 

Abençoado seja aquele que vem em nome do Senhor. 

Hosanna, hosanna, hosanna nos céus mais altos! (bis) 

Neste domingo podemos cantar juntos: 

 

G- Em união com o nosso bispo e os cristãos da nossa diocese de Évry 

Neste domingo de paixão fazemos em nós o sinal da Cruz: 

Em nome do pai, do filho e do espírito santo. Ámen 

 

G- faz esta oração 

 

Deus nosso Pai, à medida que entramos na Semana Santa queremos seguir Jesus, seu Filho, 

para dar as boas-vindas mais uma vez até onde o seu amor vai para nós respondermos ao seu 

apelo para nos amarmos como ele nos amou, aquele que vive consigo e o Espírito Santo agora 

e por séculos de séculos 

 

O céu e a terra estão cheios da tua glória. 

Pela história da paixão, divide-se quem lê o que na história. 

As siglas para os vários interlocutores são: 

X - Jesus; L - Leitor; D - Discípulos e amigos; F - Multidão; A - Outros personagens. 

 

 

A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo de acordo com São Mateus (Monte 26, 14-27, 66) 

 

Deus nosso Pai, à medida que entramos na Semana Santa queremos seguir Jesus, seu Filho, 

para dar as boas-vindas mais uma vez até onde o seu amor vai para nós respondermos ao seu 

apelo para nos amarmos como ele nos amou, aquele que vive consigo e o Espírito Santo agora 

e por séculos de séculos 

L. Naquela época, um dos Doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumo sacerdotes e 

disse-lhes : 

D. "O que quer me dar se eu entregar?" 

Deram-lhe 30 moedas de prata. E desde então, Judas tem procurado uma oportunidade 

favorável para entregá-lo. No primeiro dia da festa do pão sem altificação, os discípulos 

aproximaram-se e disseram a Jesus: 

D. "Onde quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" 

L. Disse-lhes: 

X. "Vai para a cidade, para uma casa assim, e diz-lhe: O Mestre faz-te dizer: O meu tempo está 

perto; está em casa 

você que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. » 



 

L. Os discípulos fizeram o que Jesus lhes receitou e prepararam a Páscoa. À noite, 

Jesus estava na mesa com os Doze. Durante a refeição, disse: 

X. "Amém, digo-vos: um de vocês vai entregar-me." 

L. Profundamente triste, começaram a perguntar-lhe, cada um por sua vez: 

D. "Seria eu, Senhor?" 

Falando, disse: 

X. "Quem serviu o prato ao mesmo tempo que eu, este vai me entregar. O Filho do Homem 

vai embora, como está escrito sobre ele; mas infeliz aquele por quem o Filho do Homem é 

entregue! 

Seria melhor para ele se não tivesse nascido, aquele homem! » 

L. Disse-lhes: 

L. Judas, o que o entregou, falou: 

D. "Rabino, serei eu?" 

L. Jesus responde: 

X. "Disseste-o tu mesmo!" 

L. Durante a refeição, Jesus, tendo tomado pão e pronunciado a bênção, quebrou-o e, dando-

o aos discípulos, ele disse: 

X. "Toma, come: este é o meu corpo." 

L. Então, tendo tomado um copo e agradecendo, ele deu-lhes, dizendo: 

X. "Beba todos eles, pois este é o meu sangue, o sangue do Convénio, derramado pela 

multidão em remissão de pecados. Digo-vos: a partir de agora não beberei esta fruta da 

videira, até ao dia em que a bebo, de novo, contigo no reino do meu Pai. » 

L. Depois de cantar os salmos, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: 

X. "Esta noite serei uma oportunidade para todos vocês cairem; pois está escrito: eu atacarei 

o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas uma vez ressuscitado, vou precedê-lo 

na Galileia. » 

Falando, O Pedro disse-lhe: 

D. "Se todos vierem ao outono por tua causa, nunca cairei." 

L. Jesus respondeu: 

X. "Amém, digo-vos: naquela mesma noite, antes do galo cantar, terás-me deserdado três 

vezes." 

L. Pierre disse-lhe: 

D. "Mesmo que tenha de morrer contigo, não te negarei." 

L. E todos os discípulos disseram o mesmo. 

L- Então Jesus chega com eles a um domínio chamado Gethsemane e diz-lhes: 

X. "Senta-te aqui enquanto vou lá rezar." 

L. Tomou Pedro, assim como James e John, os dois filhos de Zebedee, e começou a sentir 

tristeza e angústia. Depois disse-lhes: 

X. "A minha alma está triste por morrer por causa disso. Fica aqui e vigia-me. » 

L. Ir um pouco mais longe, caiu de bruscamente para baixo rezando, e disse: 

X. "Meu Pai, se é possível, que este cálice passe de mim! No entanto, não como eu, quero, 

mas como tu, queres. » 



 

L. Então ele volta para seus discípulos e encontra dormindo; diga a Pedro: 

X. "Então você não teve força para ficar comigo por apenas uma hora?" Olhe para isso, 

para não entrar em tentação; espírito ardente, mas à carne é fraca. " 

L. Mas uma vez ele se afastou e orou pela segunda vez; ela diz: 

X. "Meu pai, este cálice não pode passar sem que eu beba, faça sua vaade!" " 

L. Voltando aos discípulos, novamente encontrado, porque seus olhos estavam pesados com 

o sono. Deixando-os, ele se afasta novamente e ora pela terceira vez, repetindo como essas 

palavras. Então ele volta aos discípulos e diz-lhes: 

X. “Agora você pode dormir e descansar. Aqui está o próximo horário em que o Filho do 

Homem é entre as mãos dos pecadores. Subindo! Vamos lá! Agora ele está perto, quem me 

entrega. " 

L. Depois volta para os seus discípulos e encontra-os adormecidos; diz a Pedro: 

X. Assim, você não teve a força de vigiar somente uma hora comigo? Vigie e reze, 

para não entrar em tentação; o espírito é ardente, mas a carne é fraca. » 

L. Mais uma vez, afastou-se e orou, pela segunda vez, dizendo: 

X.  "Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade! "L. 

Voltando aos discípulos, novamente ele os encontrou dormindo, pois seus olhos estavam 

pesados de sono. Deixando-os, ele foi embora novamente e rezou pela terceira vez, repetindo 

as mesmas palavras. Então Ele voltou para os discípulos e disse-lhes: "X". Ele foi embora 

novamente e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras.  X. "Agora podes dormir 

e descansar. Eis que está próxima a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos 

dos pecadores.  Levantem-se! Vamos lá! Eis que aquele que me trai está à mão. ». 

 

Pare a leitura  

G- Nós tiramos alguns momentos de silêncio. Sei observar, rezar com Jesus enquanto ele 

convida estes discípulos de ontem e de hoje? 

 

Cantico : Mistério do Calvário H 44 

 

1 - Mistério do Calvário, escândalo da cruz 

o Mestre da Terra, escravo neste bosque! 

Miserável vítima, só tu és o Salvador, 

só tu, o rei da glória, nas fileiras dos malfeitores. 



 

Retomar leitura 

   L. Jesus ainda estava falando quando Judas, um dos Doze, chegou, e com ele uma grande 

multidão armada de espadas e paus, enviada pelos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. 

Aquele que o traiu tinha-lhes dado um sinal: 

D. "Aquele que eu vou beijar, esse é ele: prendam-no. » 

L. Imediatamente, aproximando-se de Jesus, disse-lhe ele: 

D. "Salve, rabino! » 

L. E ele beijou-a. Disse-lhe Jesus: 

X.  "Meu amigo, o que vieste fazer, fá-lo! » 

L. Então eles vieram, deitaram as mãos em Jesus e prenderam-no.  Um daqueles que estavam 

com Jesus, 

E, estendendo a mão à espada, puxou-a e, atingindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a 

orelha.  Então Jesus disse-lhe: 

X.  "Saca na tua espada, porque todos os que pegarem na espada perecerão pela espada. 

Achas que não posso apelar ao meu Pai? Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais 

de doze legiões de anjos. Mas então como se cumpririam as Escrituras que assim devem ser?» 

L. Naquela época, Jesus disse às multidões: X. "Sou, portanto, um bandido, para que você 

possa me prender com espadas e paus? Todos os dias no templo eu estava sentado ensinando, 

e você não me parou. »L. Mas tudo aconteceu para tornar realidade os escritos dos profetas. 

Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Aqueles que prenderam Jesus o levaram a 

Caifás, o sumo sacerdote, com quem os escribas e os anciãos se reuniram. Quanto a Pierre, 

ele o seguiu de longe, até o palácio do sumo sacerdote; ele entrou no pátio e sentou-se com 

os criados para ver como aquilo terminaria. Os sumos sacerdotes e todo o Conselho Supremo 

estavam procurando um falso testemunho contra Jesus para que ele fosse morto. Eles não 

encontraram nenhum; no entanto, muitas testemunhas falsas haviam se apresentado. 

Finalmente, dois se apresentaram, que declararam: 

A. "Ele disse: 'Eu posso destruir o Santuário de Deus e, em três dias, reconstruí-lo.'" 

L. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse-lhe: 

A. "Você não responde nada?" O que você diz sobre os testemunhos que eles trazem contra 

você? " 

L. Mas Jesus permaneceu calado. O sumo sacerdote disse-lhe: 

A. "Eu ordeno que, pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. " 

L. Jesus responde: 

X. "Você mesmo disse! De qualquer forma, eu lhe digo: a partir de agora você verá o Filho do 

homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. " 

L. Então o sumo sacerdote rasgou suas roupas, dizendo: 

A. "Ele blasfemava! Por que ainda precisamos de testemunhas? Você acabou de ouvir a 

blasfêmia! Qual a sua opinião? " 

L. Eles responderam: 

F. "Ele merece a morte. " 

L. Então eles cuspiram em seu rosto e lhe deram um tapa; outros o espancaram dizendo: 

F. "Faça de nós o profeta, ó Cristo! Quem bateu em você? " 



 

L. No entanto, Pierre estava sentado do lado de fora no pátio. Uma jovem criada aproximou-

se dele e disse-lhe: 

A. “Você também estava com Jesus, o galileu! " 

L. Mas ele negou na frente de todos e disse: 

D. "Eu não sei do que você está falando. " 

L. Outro criado o viu sair em direção ao portal e ela disse aos que estavam lá: 

A. “Este foi com Jesus, o Nazareno. " 

L. Novamente, Pierre negou fazendo este juramento: 

D. "Eu não conheço esse homem. " 

L. Logo depois, aqueles que estavam ali se aproximaram e disseram a Pierre: 

A. "Certamente você também é um deles! Além disso, sua maneira de falar o trai. " 

L. Então ele começou a protestar violentamente e a jurar: 

D. "Eu não conheço esse homem. " 

L. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe disse: 

"Antes que o galo cante, você terá me negado três vezes. Ele saiu e lá fora chorou 

amargamente. Ao amanhecer, todos os sumos sacerdotes e anciãos do povo aconselharam 

contra Jesus que ele fosse morto. Depois de amarrá-lo, o levaram e o entregaram a Pilatos, o 

governador. Então, vendo que Jesus foi condenado, Judas, que o entregara, foi tomado de 

remorso; ele devolveu as trinta moedas de prata 

aos sumos sacerdotes e aos anciãos. Disse-lhes: 

D. "Pequei entregando um homem inocente à morte. " 

L. Eles responderam: 

A. "O que isso importa para nós? Isso diz respeito a você! " 

L. Jogando as moedas de prata no templo, ele se retirou e foi se enforcar. Os sumos 

sacerdotes recolheram o dinheiro e disseram: 

R. "Não é permitido derramá-lo no tesouro, pois é o preço do sangue. Depois de receberem 

conselhos, eles compraram o campo do oleiro com essa quantia para enterrar os 

estrangeiros. É por isso que esse campo é chamado de Bloodfield até hoje. Então a palavra 

dita pelo profeta Jeremias foi cumprida: Eles recolheram as trinta moedas de prata, o preço 

daquele que foi posto em preço, o preço fixado pelos filhos de Israel, e os deram para o 

campo do oleiro. como o Senhor me havia ordenado. 

 

Pare de ler: 

G-: Nós tomamos um momento de silêncio. O que me marca nesta parte da história? 

Entre as atitudes dos diferentes personagens da paixão, quais são as que se assemelham às 

minhas atitudes? 

 

Música: Mistério do Calvário H 44 

 

2 - Você sabe o quanto os homens ignoram o que fazem 

você não julgou ninguém, perdoa, 

em todo lugar, os pobres choram, em todo lugar há dor; 

pena dos que morrem e dos que matam, 



 

Retomar a leitura 

 

L. Jesus foi levado a Pilatos, o governador, que o questionou: 

A. "Você é o rei dos judeus?" " 

L. Jesus declarou: 

X. "Você diz você mesmo. " 

L. Mas, enquanto os sumos sacerdotes e os anciãos o acusavam, ele não disse nada. Então, 

Pilatos leu: 

A. "Você não ouve todo o testemunho contra você?" " 

 

L. Mas Jesus não respondeu novamente, de modo que o governador ficou muito surpreso. 

Agora, em cada festa, ele costumava libertar um prisioneiro, aquele que a multidão pedia. 

Havia então um prisioneiro bem conhecido, chamado Barrabás. Tendo as multidões se 

reunido, Pilatos lhes disse: 

A. "Quem você quer que eu libere Barrabás para você?" ou Jesus chamou Cristo? " 

L. Ele realmente sabia que era por ciúmes que Jesus havia sido libertado. Enquanto ele 

estava no tribunal, sua esposa o fez dizer: 

A. "Não interfira no caso deste homem justo, porque hoje sofri muito em um sonho por 

causa dele. " 

L. Os sumos sacerdotes e os anciãos instaram as multidões a exigir Barrabás e destruir Jesus. 

O governador continuou: 

A. "Qual dos dois você quer que eu a liberte? " 

L. Eles responderam: 

F. "Barrabás! " 

L. Pilatos disse-lhes: 

A. "O que devo fazer então com Jesus chamado Cristo? " 

L. Todos responderam: 

F. "Que ele seja crucificado! " 

Perguntou Pilatos 

A. "Que mal ele fez então?" " 

L. Eles gritaram ainda mais alto: 

F. "Que ele seja crucificado! " 

L. Pilatos, vendo que seus esforços eram inúteis, se não para aumentar o tumulto, tomou 

água e lavou as mãos na frente da multidão, 

dizendo: 

A. "Eu sou inocente do sangue deste homem: isso preocupa você! " 

L. Todas as pessoas responderam: 

F. "Seu sangue, seja em nós e em nossos filhos! " 

L. Então ele lançou Barrabás para eles; quanto a Jesus, açoitou-o e entregou-o para ser 

crucificado. Depois, os soldados do governador levaram Jesus para o salão do Pretório e 

reuniram-se à sua volta com toda a guarda, tiraram a roupa e o cobriram com uma capa 

vermelha. Então, com espinhos, trançaram uma coroa e a puseram em sua cabeça; puseram 

uma cana na mão direita e, para zombar dele, ajoelharam-se diante dele dizendo: 



F. "Olá, rei dos judeus!" " 

L. E, depois de cuspir nele, eles pegaram a cana e o atingiram na cabeça. Quando riram dele, 

tiraram o casaco, deram suas roupas e o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram 

um homem chamado Simão, de Cirene, e exigiram que ele carregasse a cruz de Jesus. 

Chegaram a um lugar chamado Gólgota, ou seja: Lieu-du-Crâne (ou Calvário), deram vinho a 

Jesus para beber misturado com fel; ele provou, mas não quis. Depois de crucificá-lo, eles 

compartilharam suas roupas desenhando lotes; e eles apenas ficaram lá, mantendo-os. 

Acima de sua cabeça, eles colocaram uma inscrição indicando o motivo de sua condenação: 

"Este é Jesus, o rei dos judeus. " 

Crucificaram com ele dois bandidos, um à direita e outro à esquerda. Os transeuntes o 

amaldiçoaram, assentindo; eles disseram: 

F. "Você que destrói o Santuário e o reconstrói em três dias, salve-se, se você é o Filho de 

Deus, e desça da cruz! " 

L Da mesma forma, os sumos sacerdotes zombavam dele com os escribas e os anciãos, 

dizendo: 

A. "Ele salvou os outros e não pode salvar a si mesmo!" Ele é o rei de Israel; desça agora da 

cruz, e creremos nele! Ele confiou em Deus, que Deus o livre agora, se ele o ama! Pois ele 

disse: "Eu sou o Filho de Deus". 

L. Os bandidos crucificados com ele o insultaram da mesma maneira. Desde a sexta hora (ou 

seja: meio dia), as trevas ocorreram em toda a terra até a nona hora. Na nona hora, Jesus 

clamou em alta voz: 

X. "Eli, Eli, lema sabactani? ", 

L., o que significa: 

X. "Meu Deus, meu Deus, por que você me abandonou? " 

L. Ouvindo isso, alguns dos que estiveram lá disseram: 

F. "Aqui ele está chamando o profeta Elias! " 

L. Imediatamente um deles correu para pegar uma esponja que ele mergulhou em uma 

bebida de vinagre; ele colocou no final de uma cana e deu para beber. Os outros disseram: 

F. "Espere! Vamos ver se Elias vem para salvá-lo. " 

L. Mas Jesus, gritando de novo, desistiu do espírito 

 

(Aqui dobramos o joelho e paramos por um momento) 

 

E agora a cortina do Santuário estava rasgada em dois, de cima para baixo; a terra tremeu e 

as pedras se partiram. As tumbas se abriram, os corpos de muitos santos que morreram 

foram ressuscitados e, saindo das tumbas após a ressurreição de Jesus, entraram na Cidade 

Santa e se mostraram para um grande número de pessoas. 

Ao ver o terremoto e esses eventos, o centurião e aqueles que com ele guardavam Jesus 

foram apreendidos com grande medo e disseram: 

A. "Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus! " 

L. Havia muitas mulheres lá que assistiam de longe. 

Eles haviam seguido Jesus da Galiléia para servi-lo. Entre eles estavam Marie Madeleine, 

Marie, mãe de Jacques e Joseph, e mãe dos filhos de Zebedee. Como já estava ficando tarde, 

um homem rico de Arimatéia recebeu o nome de José, que também se tornara discípulo de 



Jesus. Ele foi a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que ele lhe desse. 

Tomando o corpo, Joseph o envolveu em uma mortalha imaculada e o colocou no novo 

túmulo que ele cavara na rocha. Então ele rolou uma grande pedra na entrada da tumba 

e foi embora. Agora Marie Madeleine e a outra Marie estavam lá, sentadas em frente ao 

túmulo. 

No dia seguinte, após o dia da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus se reuniram na 

casa de Pilatos, dizendo: 

A. "Senhor, lembramos que esse impostor disse, durante sua vida: 'Três dias depois, 

ressuscitarei.' Portanto, ordene que a tumba seja vigiada até o terceiro dia, para que seus 

discípulos não não venha, roube o corpo e diga ao povo: “Ele ressuscitou dentre os mortos.” 

A última fraude seria pior que a primeira. " 

L. Pilatos declarou-lhes: 

A. "Você tem um guarda. Venha, organize a vigilância como desejar! " 

L. Eles saíram e asseguraram a vigilância do sepulcro colocando os selos na pedra e 

colocando guarda ali. 

 

     - Vamos aclamar a Palavra de Deus. 

 

 

Música: Mistério do Calvário H 44 

 

  3 - Para que venha a hora prometida a toda a carne, 

Senhor, sua cruz permanece erguida no universo; 

topo da nossa terra onde a morte vencida morre, 

onde Deus se mostra Pai, dando-nos Jesus. 

 

G- Nós tomamos alguns momentos de silêncio para dar as boas-vindas ao que Jesus fez por 

nós. Como até o fim ele se entregou, ele nos amou. 

 

G- Podemos então agradecer ao Pai através da seguinte oração: 

   É para te agradecer, Deus Pai nosso, 

   Vamos levantar nosso coração e entregá-lo a você. 

   Neste dia em que nos lembramos da entrada de seu filho em Jerusalém, 

nós os abençoamos por serem a fonte de nossa salvação. 

   Quando ele era inocente, ele queria sofrer pelos culpados, 

e, sem ter cometido o mal, ele se deixou condenar pelos criminosos; 

   sua morte apagou nossas falhas e sua ressurreição nos fez justos. 

 

É por isso que queremos orar com confiança: 

 

Pai nosso que estais no céu, 

santificado seja o seu nome, 

que seu reino venha, 

seja feita a tua vontade na terra como no céu. 



Dê-nos o pão de hoje hoje. Perdoe-nos nossas ofensas, 

como também perdoamos aqueles que nos ofenderam. 

E não sejamos tentados 

mas livrai-nos do mal. 

Amém 

 

Após um período de silêncio: 

 

Podemos cantar: Quando Jesus morreu no Calvário H 19 ou a música: Vitoria 

 

1. Quando Jesus morreu no Calvário, 

Rejeitado por toda a terra, 

De pé a Virgem, sua mãe 

Sofreu perto Dele. 

De pé a Virgem, sua mãe 

Sofreu perto Dele. 

 

2. Quem poderia conhecer a medida 

Dores que sua alma suporta, 

Ó Mãe, enquanto torturamos 

A criança que é tirada de você? 

Ó Mãe, enquanto torturamos 

A criança que é tirada de você? 

 

3. Será que tanto sofrimento 

Deixe-nos apenas indiferença, 

Enquanto por nossas ofensas 

Damos-Lhe a morte? 

Enquanto por nossas ofensas 

Damos-Lhe a morte? 

  

4. Mas nossas pobres lágrimas humanas 

São muito pouco antes do seu castigo. 

Que seu filho nos leve 

Para juntar-se a um verdadeiro remorso! 

Que seu filho nos leve 

Para juntar-se a um verdadeiro remorso! 

 

5. Para que o amor finalmente nos envolva 

E nos dá mais a Ele, 

Queime esse rosto em nós 

Que você apreciou. 

Queime esse rosto em nós 

Que você apreciou. 



  

6. Quando chegar a nossa última hora, 

Vamos precisar de uma mãe 

Para nos liderar, da terra, 

No seu paraíso. 

Para nos liderar, da terra, 

No seu paraíso. 

 

 

Música: Vitoria 

 

A. Vitória, você reinará! 

Ó Cruz, você vai nos salvar! 

    

1. Brilha no mundo 

Quem procura a verdade 

Ó fonte fértil cruzada 

De amor e liberdade. 

   

 

2. Restaurar valor 

Para os pobres e infelizes 

É você, nossa esperança, 

Quem nos levará a Deus. 

   

3. Reúna todos os nossos irmãos 

À sombra dos seus braços grandes. 

Através de você, Deus nosso Pai 

No céu nos acolherá. 

 

 

Então os mais velhos abençoaram todos os presentes 

 

Que o Senhor te abençoe e guarde. 

Deixe que ele lhe mostre o rosto e tenha piedade de você. 

Deixe que ele olhe para você e lhe dê paz. 

Amém. 


