CELEBRAÇÃO DAS SETE
PALAVRAS DE JESUS NA CRUZ

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO
02/04/2021
Cor litúrgica: Capa vermelha
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Animador Caríssimos irmãos e irmãs boa noite! Sejam Bem vindos
no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos também
você que a partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai
Eterno sejam todos acolhidos pelo amor misericordioso do Pai.
Animador: Recordemos nesta celebração as sete palavras ditas por
Jesus no alto da cruz. A tradição cristã conservou este costume da
meditação das “sete palavras” com profundo respeito e devoção,
procurando compreender nelas o sentimento de Cristo no
momento de nossa salvação. O perdão, a salvação, o amor, a
angústia, a dor, a esperança, a fé: vamos contemplar a misericórdia
daquele que sempre fez o bem, ensinou o perdão e nos conduziu
de volta ao Pai Eterno. Iniciemos nossa celebração, cantando.
Cântico inicial: Deus santo! Deus forte! (Ir. Kelly patrícia)
Senhor, pela tua paixão no abandono da cruz tem piedade de nós.
Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração pelo teu sacrifício
misericórdia!

Deus santo! Deus forte! Deus imortal! E de poder! Nós te
adoramos! Te bendizemos! Te glorificamos! Óh! Senhor! (bis)
Deus Pai vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo. Sua alma e
sua divindade em expiação dos nossos pecados.
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RITOS INICIAIS

Animador: Preside a nossa oração o missionário redentorista...

SAUDAÇÃO INICIAL

Presidente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: amém.
Presidente: O Senhor que encaminha os nossos corações para o
amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

MOMENTO PENITENCIAL

Presidente: Diante do Senhor, reconheçamos nossos pecados e ao
seu encontro caminhemos com nosso coração arrependido e
peçamos seu perdão.
Animador: “Nisto Deus prova o seu amor para conosco: Cristo
morreu por nós quando ainda éramos pecadores”.
Cântico: Misericórdia, Senhor (Letra: equipe do celmu / música:

micaela b. Lhotzky berger)
Misericórdia, senhor, misericórdia! Misericórdia! (bis)
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Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo
alento, a tua graça e perdão.
Animador: “Se andamos na luz como também ele está na luz,
estamos em comunhão uns com os outros”.
Cântico: Luz do mundo (D.r.)
Luz do mundo, sal da terra, sejamos para o mundo a imagem do
amor! Luz do mundo, cristo é luz, sejamos para o mundo, o reflexo
de sua luz a cada dia!
Animador: “A obra de cada um será posta em evidência. O dia do
encontro com o Pai Eterno torná-la-á conhecida, pois ele se
manifesta pelo fogo, e o fogo comprovará o que vale a obra de cada
um”.
Cântico: Oração pela paz (Frei fabretti, ofm)
Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a
discórdia, que eu leve a união e tua paz.
Animador: “Por isso, o direito permanece longe de nós e a justiça
não chega até nós. Esperávamos a luz, e aí estão as trevas;
esperávamos a claridade, e caminhamos na escuridão”.
Cântico: Convertei-vos e crede no evangelho
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(Letra e música: fr. Luís turra)
Convertei-vos e crede no evangelho, eis o tempo favorável. (2x)
Presidente: “Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores, para
que eles se convertam” (lc 5,32).
Todos: Amém.

ORAÇÃO

Presidente: Oremos.
Ó Pai Eterno, que constituístes Redentor do mundo o vosso Filho
Unigênito e por Ele, vencida a morte, nos recuperastes
misericordiosamente para a vida; concedei-nos que, recordando as
suas sete palavras na cruz, possamos compreender também as
nossas cruzes e mereçamos unir-nos a vós em perpétua caridade e
nos entregarmos com os frutos da redenção. Por nosso senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: amém.

AS SETE PALAVRAS DE JESUS NA CRUZ

Animador: Assentemo-nos. Irmãos e irmãs, contemplando a cruz
de nosso senhor Jesus Cristo, vamos refletir sobre a intensidade de
suas últimas palavras: o abandono total nas mãos do Pai Eterno é a
salvação para quem se sente abandonado por todos.
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I - “PAI, PERDOA-LHES, POIS NÃO SABEM O QUE
FAZEM.”

Animador: Primeira palavra: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o
que fazem. ”
No auge do sofrimento, Cristo não perde a dimensão da fragilidade
do ser humano e implora o perdão para nossas culpas. Seu sangue
derramado na cruz nos torna limpos para voltar à casa paterna.
Leitor 1: somos também capazes de perdoar a nós mesmos e aos
outros? Quando oramos: "perdoai-nos, assim como perdoamos",
sabemos o que pedimos? Nos aceitamos incondicionalmente como
somos e nos respeitamos? Quem não perdoa a si mesmo não
perdoa a ninguém mais. Quem não se aceita não aceita aos outros.
Pois para isso é necessário que se reconheça as próprias dificuldades
e limitações, esforçando-se para se corrigir. E, dessa mesma forma,
agir sempre com os outros.
Presidente: Pai Eterno, ensina-nos a perdoar com o seu coração.
Dai-nos a graça de buscar uma existência mais amorosa e fraterna,
aprendendo que o perdão começa em nós, para depois chegar ao
coração dos outros.
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Cântico: Perdoai-nos, ó pai (Letra: jaime vitalino dos santos /

música: pe. José weber)
Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem
os ofendeu!
1. Se eu não perdoar a meu irmão, o Senhor não me dá o seu
perdão. Eu não julgo para não ser julgado; perdoando é que serei
perdoado.

II - “EM VERDADE TE DIGO: HOJE ESTARÁS COMIGO
NO PARAÍSO. ”

Animador: Segunda palavra: “Em verdade te digo: hoje estarás
comigo no paraíso. ”
Sentindo dores, o homem crucificado ao lado de Jesus não o
insultou como os demais. Ao contrário, pediu e recebeu o seu
perdão incondicional e imediato. Cristo não lhe prometeu o paraíso
para depois. Tampouco lhe falou de novas vidas. "hoje mesmo",
afirmou Jesus!
Leitor 2: Quantos de nós desacreditamos nessa misericórdia divina,
acreditando que somente nosso esforço, nesta e em outras vidas, nos
tornará dignos de voltar ao pai.
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Presidente: Pai Eterno, por meio de Jesus, ensine-nos a sermos
pessoas de misericórdia. Que olhando para a miséria do nosso
coração possamos depositá-la em suas mãos paternais.
Cântico: O que agrada a deus (L. Alfredo)
O que agrada a Deus em minha pequena alma. É que eu ame minha
pequenez e minha pobreza.
É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.

III - “MULHER, EIS AÍ O TEU FILHO. FILHO, EIS AÍ TUA
MÃE! ”

Animador: Terceira palavra: “mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a
tua mãe! ”
Apesar de todas as nossas infidelidades, ele não nos deixou órfãos:
deu a sua própria mãe como nossa mãe. Mas seremos dignos de ser
filhos daquela que disse o “sim”, totalmente incondicional, quando
convidada a ser parte do plano de deus para nos salvar? Seremos
nós também capazes de dar esse “sim” incondicional e, em cada
atividade, testemunhar o evangelho sem timidez?

Leitor 1: Não fomos feitos filhos adotivos de Maria e, por
consequência, irmãos de Jesus Cristo, apenas para nos
vangloriarmos

de

ser

cristãos,
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sacerdotes

ou

ministros

extraordinários da igreja. Somente tomando consciência disso,
ouviremos de Jesus: "filho, eis aí a tua mãe!
Presidente: Pai Eterno, fonte de todo amor e de todo o bem, ensinanos a viver como filhos de Maria, assim como Jesus o foi. Deste
modo, seremos para o mundo a face do amor e da esperança de
dias melhores, seguindo em tudo o evangelho de Jesus de Nazaré.
Cântico: Eis aí tua mãe (Walmir Alencar)
João era o discípulo amado de Jesus em seu coração havia grande
necessidade do seu amor. Aos pés da cruz, vendo seu Mestre partir
quanta solidão! Já não sabia aonde ir disse Jesus: "Mulher, eis aí o
teu filho. Filho, eis aí tua mãe!".
Se a saudade aperta ainda o teu coração e a estrada deserta não
parece ter fim. Hoje deixo contigo força e direção olha pra Ela e
espera por mim. Não temas em recebê-la por mãe!
Será o teu consolo, teu colo materno, pois lá está o Esposo. Ama-a,
ama-a, ama-a!

IV - “ TENHO SEDE! ”

Animador: Quarta palavra: “tenho sede! ”
Jesus teve sede, mas, ao invés de água, deram-lhe vinagre. Também
para nós Jesus vive a dizer: "tenho sede! ” Tenho sede de homens e
mulheres, adultos e jovens, que caminhem comigo. Que não
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tenham medo de correr riscos, que não se apeguem aos títulos,
cargos e aos bens transitórios deste mundo. Que estejam dispostos
a levar a boa nova a todas as criaturas.
Leitor 2: Hoje Jesus continua a nos dizer: tenho sede de justiça e de
trabalho para todos, pois, afinal, meu pai não criou o mundo só para
alguns, mas indistintamente para todos. Tenho sede de pessoas que
não aceitem o erro, porque é muito difícil combatê-lo. Tenho sede
de ver a humanidade inteira totalmente feliz! Saciem, pois essa
minha sede, e a minha redenção pela cruz estará plenamente
realizada!
Presidente: Pai Eterno, abri nossos corações para que sejamos
audazes em ouvir os apelos do seu filho Jesus. Que sejamos nós os
primeiros a ouvir o evangelho e a colocá-lo em prática na nossa vida.
Cântico: Adoração (Vanildo de paiva / pr. Cláudio kupka, fábio

henrique / Pe. Osmar bezutte)
Pai de amor, aqui estamos celebrando a Unidade. Somos teus filhos
amados nesta mesa da igualdade. Somos uma só família, somos um
só coração. Eis que a graça da partilha entre nós faz-se oração!

No raiar de um novo tempo vida nova então se faz. A esperança do
teu povo é justiça, amor e paz!
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Ó Jesus, Senhor da vida vem trazer libertação! Desta gente tão
sofrida vem mostrar-Te Deus-Irmão. Tua cruz é rumo certo junto a
Ti vamos seguir, pois teu Reino está bem perto: as sementes vão
florir!

V - “ELI, ELI, LAMÁ SABACHTANI? ”
“MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONASTE? ”

Animador: Quinta palavra: “meu deus, meu deus, por que me
abandonaste? ”
Teria deus abandonando seu filho na cruz? Certamente não.
Contudo, Jesus sofria tanto que ele sentiu falta do carinho de seu e
nosso pai. Quantas vezes nós também gritamos a mesma coisa,
porém sem qualquer convicção de que deus nos escuta. Quantas
vezes passamos meses e anos esquecidos de deus, nunca nos
lembrando de conversar com ele, ou agradecer tudo o que dele
recebemos. Mas, quando nos sobrevém qualquer sofrimento e a dor
nos atinge, gritamos revoltados: "por que nos abandonastes?" Mas
não é ele quem nos abandona: nós é que o abandonamos. E, de
repente, queremos atribuir a ele todos os sofrimentos que nós
mesmos criamos, para nós e para os outros.

Leitor 1: Meus irmãos, quantas vezes fazemos de nossa relação com
deus uma transação comercial: "eu lhe dou esmolas e orações
apressadas, em compensação quero receber tudo aquilo que penso
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ter direito. E, se não recebo o que quero, protesto: "por que me
abandonaste?". No entanto, a frase de Jesus “por que me

abandonaste? ” Nos faz refletir sobre a profunda relação do filho
com o Pai Eterno: Jesus tinha necessidade da presença do pai e na
cruz ele se sente abandonado, mas, a ressurreição irá mostrar que o
pai não o deixou entregue à morte.
Presidente: Pai Eterno, guia-nos na fé, na esperança e na caridade
para fundamentarmos nossa vida na vida de seu filho Jesus, sabendo
que mesmo na dor, nos sofrimentos e em meio aos problemas, a
sua luz se faz presente em nosso caminhar.
Cântico: (D.r.) Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste?

(bis)
VI - “ TUDO ESTÁ CONSUMADO! ”

Animador: Sexta palavra: “tudo está consumado! ”
Jesus Cristo olha do alto da cruz o novo mundo que começa. A
humanidade recebe – em letras de lágrimas, suor e sangue – a sua
quitação por todas as dívidas assumidas. Mas estará tudo consumado
para cada um de nós em particular? Será que nada mais tenho a
fazer? Posso me esquecer de que Cristo não permanece morto, que
ele ressuscitou e está presente em cada ser humano?
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Leitor 2: Jesus consumou sua obra redentora na cruz. Mas foi
exatamente ali que começou a nossa obra pessoal, como redimidos
discípulos de cristo. Tudo estará consumado quando conseguirmos
expulsar deste mundo o egoísmo, a ambição, o desamor, a miséria
e a falta de oportunidade para todos.
Presidente: Pai Eterno, dá-nos a graça de atendermos aos apelos da
fé para sermos genuinamente discípulos de Jesus de Nazaré, em
favor do reino de deus.
Cântico: Ninguém te ama como eu. (bis)
Ninguém te Ama como Eu. Ninguém te Ama como Eu. Olhe para
a cruz, está é a minha grande prova. Ninguém te Ama como Eu
Ninguém te Ama como Eu. Ninguém te Ama como Eu. Olhe para
a cruz, foi por ti, porque Te amo. Ninguém te Ama como Eu

VII - “PAI, EM TUAS MÃOS ENTREGO O MEU
ESPÍRITO! ”

Animador: Sétima palavra: “Pai, em tuas mãos entrego o meu
Espírito! ”
Chega ao final a agonia da cruz, cristo entrega-se totalmente nas
mãos do pai eterno. Um dia, ao entregarmos também nosso espírito
nas mãos do pai, com certeza ele não nos perguntará pelas grandes
obras que fizemos.
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Presidente: Voltar ao calvário é redirecionar nossa vida. É tomar a
decisão corajosa de entregar ao pai não somente nosso espírito, mas
nossas mãos, nosso coração, nossa mente e toda a nossa vida. Com
certeza ele já está de braços abertos a nossa espera como o pai do
filho pródigo. Basta que nos lancemos neles, com total amor e
confiança.
Cântico: Louco de amor por Jesus (Antônio Osasco)
Meu Senhor, despojou-se de si sendo Deus, se fez homem se
entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim e
meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz.

Eu te amo, sou louco de amor por Ti, meu Jesus. Tu és minha paz,
minha luz, meu Rei e meu Bom Pastor. Eu te amo, sou louco de
amor por Ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus,
meu Senhor.
PREGAÇÃO

(Logo após a breve reflexão, o presidente motiva toda a assembleia
a rezar o Pai Nosso...)
Todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso
nome...
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BENÇÃO FINAL

Presidente: O Senhor esteja convosco.
Todos: ele está no meio de nós.
Presidente: Abençoe-vos deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito
Santo.
Todos: Amém.
Presidente: Ide em paz e o senhor vos acompanhe.
Todos: graças a deus.
Cântico final: Foi por você (Anjos de Resgate)
Encontrei-me com Jesus num jardim nunca vi nada tão lindo assim.
Minhas dores entreguei em suas mãos! E Jesus foi falando pra mim.
Das feridas que eu recebi não saíram sangue nem dor. Foi por isso
que o mal eu venci, porque delas só saia amor. Foi sempre o meu
amor.
Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso
sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi
por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se
querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor. Que cura
sua dor.

15

