CELEBRAÇÃO DE NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO MORTO

SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO
TRINDADE-GO – “CORAÇÃO DO BRASIL”

Trindade, 02 de abril de 2021
Sexta-feira Santa
20h30

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: Hoje nos reunimos neste Santuário para juntos
contemplarmos o mistério da morte de Cristo por amor de nós.
Jesus sofreu o Martírio e na cruz padeceu. Foi por meio da entrega
total de Cristo que aconteceu a Copiosa Redenção. É por isso que
nos reunimos em reconhecimento da grandeza daquele que não
mediu esforços para nos amar. Iniciemos esta para-liturgia cantado.

Cântico:
Bendita e louvada seja
A paixão do Redentor!
:/ Que por nós sofreu martírios,
Morreu por nosso amor. :/
2. Os céus cantam a vitória
De nosso Senhor Jesus;

:/ Cantemos também na terra
Louvores à santa cruz! :/

ACOLHIDA DA PROCISSÃO E ENTRADA DAS
IMAGENS

Animador: A história da salvação é a história do encontro do Pai
Eterno com nossa humanidade. Maria foi o caminho escolhido pelo
Pai Eterno para este encontro. Acolhamos, a imagem de nosso
Senhor Jesus Cristo morto junto com Maria, a Mãe das Dores.
Cântico para a entrada das imagens:

(Cantar até as imagens estarem colocadas em seus devidos lugares)
A morrer crucificado (Popular brasileiro)
1. Sois por mim na cruz pregado. Insultado, blasfemado. Com

cegueira e com furor. (bis)
Pela Virgem Dolorosa vossa Mãe tão piedosa. Perdoai-me, meu

Jesus. (bis)
2. Por meus crimes padecestes. Meu Jesus, por mim morrestes. Ó,

que grande é a minha dor (bis)
3. Do madeiro Vos tiraram. E à Mãe Vos entregaram. Com que

dor e compaixão! (bis)
4. No sepulcro Vos deixaram. Sepultado, Vos choraram. Magoado

Coração (bis)
5. Meu Jesus, por Vossos passos. Recebei em Vossos braços. A

mim, pobre pecador (bis)
SAUDAÇÃO INICIAL

Presidente: Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Pai, o
amor de Jesus Cristo, nosso Redentor, e a força consoladora do
Espírito Santo estejam convosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Pres.: Hoje nos reunimos para meditar a Paixão de nosso Salvador.
Cristo morreu por nós! Fez de sua vida uma doação até a morte, e
morte de Cruz. Reconhecendo este amor infinito, peçamos a graça
da conversão. Façamos nossa contrição em sinal de arrependimento
pelas nossas faltas cometidas contra a vida.

Pres.: Senhor, que o vosso Espírito venha sobre nós com o vosso
amor e a vossa misericórdia nos faça nascer de novo.
T.: Iluminai-nos, Senhor, com a luz de vosso amor!
Pres.: Que vossa luz ilumine os nossos olhos, para enxergarmos a
vida que vivemos, e recomeçá-la na fonte eterna de vossa
misericórdia.
T.: Senhor, dai-nos olhos para ver nossas fraquezas!
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Pres.: Vinde, Senhor Jesus, para que em vossa luz possamos
contemplar a bondade, o amor, a presença e a misericórdia de Deus.
T.: Ajudai-nos Senhor, a contemplar a vossa vida como sinal de
amor e entrega ao Pai Eterno!
Cântico:
Um certo dia, a beira mar apareceu um jovem Galileu. Ninguém
podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava.
Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava.
E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos
vinham ver. O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
Um certo dia, ao tribunal alguém levou o jovem Galileu. Ninguém
sabia qual foi o mal e o crime que ele fez; quais foram seus pecados.
Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns
privilegiados.
E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua
cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto amor

Pres.: Contemplemos, com piedade, o mistério da morte de Jesus
que morreu por amor a nós. É Maria aquela que nos traz a Salvação,
e que chorando recebe em seus braços Jesus morto na cruz. Nosso
Salvador morre e, por compaixão, alguns homens o descem da cruz
e o levam para o sepulcro.
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CÂNTICO DO PERDÃO

Anim.: Pelas faltas cometidas a Cristo entoemos o Cântico do
Perdão.
A um Deus clemente, chegai pecador. Perdão vos pedimos, perdoai
Senhor.
1. Pela Falsidade de Judas, traidor. Pelo falso ósculo perdoai,
Senhor!
2. Pelo Vilipêndio prisão e rigor. Pelas duras cordas perdoai,
Senhor!
3. Pelas agonias açoites e dor. Pelas apupadas perdoai, Senhor!
4. Pela cana verde pelo grande horror. Dessas bofetadas perdoai,
Senhor!
5. Pelas zombarias do manto e horror. Dos feios escarros perdoai,
Senhor!
6. Da coroa de espinhos pela aguda dor e gosta de sangue perdoai,
Senhor!
7. Pela aguda lança número e valor dessas vossas chagas perdoai,
Senhor!
8. Pelas marteladas escárnio e furor dos ferozes judeus perdoai,
Senhor!
9. Pelos duros cravos pelo grande ardor do encravamento perdoai,
Senhor!
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10. Pela total perda de sangue e clamor das sete palavras perdoai,
Senhor!
11. Pela cruel sede pelo amargor do fel e vinagre perdoai, Senhor!
12. Pelo desamparo e pelo clamor ninguém vos acode perdoai,
Senhor!
13. Pela vossa Cruz sagrado penhor a quem Vós remistes perdoai,
Senhor!
14. José e Nicodemos cheios de amor vos descem da cruz perdoai,
Senhor!
15. Pela Santa Virgem por seu puro Amor pelas vossas dores
perdoai, Senhor!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Cântico: Senhor que a tua palavra

Senhor que tua palavra transforme a nossa vida queremos caminhar
com retidão na tua luz .
No senhor está toda graça e salvação nele encontramos o amor e o
perdão
Evangelho (Jo 19,23-42)

Presidente: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.
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Todos: Glória a vós, Senhor.
Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele
em quatro partes. Uma parte para cada soldado. Deixaram de lado
a túnica. Era uma túnica sem costura, feita de uma peça única de
cima até embaixo. Então eles combinaram: “não vamos repartir a
túnica. Vamos tirar a sorte para ver com quem fica. ” Isso era para
se cumprir a escritura que diz: “repartiram minha roupa e sortearam
minha túnica. ” E foi assim que os soldados fizeram. A mãe de Jesus,
a irmã da mãe dele, Maria de Cléofas, e Maria Madalena estavam
junto à cruz. Jesus viu sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele
amava. Então disse à sua mãe: “mulher, eis aí o seu filho”. Depois
disse ao discípulo: “eis aí sua mãe”. E dessa hora em diante, o
discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo que tudo
estava realizado, para que se cumprisse a escritura, Jesus disse:
“tenho sede. ” Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma
esponja ensopada de vinagre numa vara, e aproximaram a esponja
da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: “tudo está
consumado. ” e, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era dia de
preparativos para a páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos
ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito
solene para eles. Então, pediram que Pilatos mandasse quebrar as
pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e
quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam
crucificados com Jesus. E se aproximaram de Jesus. Vendo que já
estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe
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atravessou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e
água. E aquele que viu, dá testemunho, e o seu testemunho é
verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês
acreditem. Aconteceu isso para se cumprir a escritura que diz: “não
quebraram nenhum osso dele. ” E outra passagem que diz: “olharão
para aquele que transpassaram. ” José de Arimatéia era discípulo de
Jesus, mas às escondidas, porque ele tinha medo das autoridades
dos judeus. Depois disso, ele foi pedir a Pilatos para retirar o corpo
de Jesus. Pilatos deu autorização. Então ele foi e retirou o corpo de
Jesus. Nicodemos também foi. Nicodemos era aquele que antes
tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou mais de 30 quilos
de uma mistura de mirra e resina perfumada. Então eles pegaram o
corpo de Jesus e o enrolaram com panos de linho com os perfumes,
do jeito que os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora
crucificado havia um jardim, onde estava um túmulo, em que
ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia de
preparativos para a páscoa e porque o túmulo estava perto, lá
colocaram Jesus.
Palavra da salvação.
T: Glória a vós, Senhor

PREGAÇÃO

(Imediatamente logo após a pregação segue o canto da Verônica)
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CANTO DA VERÔNICA

O VOS OMNES - Ó VÓS TODOS
O VOS OMNES - Ó VÓS TODOS
QUI TRANSITIS - QUE PASSAIS
PER VIAM - PELO CAMINHO

ATENDITE – ATENDEI
ATENDITE – ATENDEI
ET VIDETE - E VÊDE
SI EST DOLOR - SE HÁ DOR
SI EST DOLOR - SE HÁ DOR
SICUT DOLOR MEUS - SEMELHANTE À MINHA DOR
Anim.: Diante da entrega total de amor de Jesus por nós, que por
nós deu a sua vida – não existe amor maior do que dar a própria
vida. Diante da imagem do Senhor morto renovemos o nosso
compromisso de segui-lo e continuar sua missão no mundo,
buscando ser a cada dia expressão desse amor.
Cântico: Belissimo esposo
1. Beijo a tua paixão que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua
cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos,
tuas mãos que apagam o castigo do Mal. Beijo tua ferida que curou
a ferida do meu coração. Eu te beijo Senhor e a tua paixão é o Meu
tudo! És meu tudo, Jesus. Amado de minh'alma.
10

Oh Belíssimo Esposo! Mais belo que todos os homens! Santo, santo
és Tu! Belíssimo Esposo! Esconde-me em Teu lado aberto! Em Tua
chaga de Amor... de Amor!
2. Beijo a lança que abriu a fonte do Amor imortal, a fonte do Amor
sem fim que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o Teu lado
aberto jorrando rios de vida e de paz. Fazendo brotar em mim um
canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam
minhas misérias. Vergonha não há me adornas com Amor!
3. Beijo os lençóis que envolveram o Teu corpo ferido de Amor. E
cobriram meu coração revestiram-me de realeza. Beijo o Teu Santo
Sepulcro testemunha da Ressurreição quero ressuscitar também e
encerrar-me dentro de Ti. Quero em Ti mergulhar e então renascer
na Tua chaga criadora descansar a minh'alma em Teu coração!

Pres.: Rezemos juntos neste tempo de fragilidade:

T.: 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
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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!
DESPEDIDA

Presidente: Pela morte temporal de Cristo, que nos livrou da morte
Eterna, o Pai Eterno nos conduza à vida que não tem fim.
Todos: Amém.
Presidente: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.
Cântico Final: Ninguém te ama como eu
Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim.
Tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim.
Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado eu sei
bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado.
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Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz,
está é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Olhe pra
cruz, foi por ti, porque te amo Ninguém te ama como eu.
Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales Eu sei bem o
que tens sentido, ainda que nunca me reveles tenho andado ao teu
lado, junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços, pois sou
teu melhor amigo.
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