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Animador Caríssimos irmãos e irmãs boa noite! Sejam Bem vindos 

no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos você que a 

partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai Eterno sejam 

todos acolhidos pelo amor misericordioso do Pai.   

 

Animador Prezados irmãos e prezadas irmãs em Cristo! Hoje é 

Terça-feira Santa – na Tradição da Igreja, Terça-Feira de Trevas; 

ainda estamos em pleno período da Quaresma. Todo este tempo 

tem como objetivo preparar-nos para a maior de todas as festas 

cristãs: a Páscoa. Estamos reunidos para contemplar a Paixão e 

Morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Supliquemos a 

Deus Espírito Santo que nos ilumine para entendermos 

corretamente os sofrimentos de Jesus, para vermos bem a causa de 

sua morte que são os nossos pecados e a bênção de sua morte que 

é a nossa salvação. Que o Espírito Santo nos fortaleça e firme-nos 

na fé e na vida santificada.  Neste Oficio das Trevas faremos uso de 

uma liturgia especial, cujo nome em latim é "Tenebrae", e cujo 

significado é "trevas". Daí o nome O OFÍCIO DAS TREVAS.  De 

onde vem isso e o que quer dizer? O costume de se realizar esta 

liturgia vem da Igreja Primitiva. Esta paraliturgia tem como o 

propósito imprimir as terríveis consequências do pecado, bem como 

ressaltar a grandiosidade do sacrifício de Cristo. A característica 

especial desse ofício e do qual, provavelmente ganhou seu nome, é 

o apagar de certo número de velas, colocadas num "candelabro". As 

velas serão apagadas uma a uma. O apagar sucessivo das velas 
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representa a aparente vitória dos poderes das trevas e a aparente 

derrota do plano da redenção com a crucificação. O apagar das velas 

também tem por objetivo relembrar os eventos que causaram a 

terrível escuridão que cobriu toda a terra por ocasião da crucificação 

de Jesus. Uma das velas – a 8ª vela – que se encontra no Centro do 

candelabro ou do Altar, não será apagada, permanece acesa para 

simbolizar que, mesmo em meio à morte e escuridão, as forças do 

inferno não prevalecerão contra a luz de Cristo.  Sua ressurreição é 

certa. Ele vive eternamente, e nós também viveremos!  

 

HINO:  

 

- Humildes, ajoelhados/ na prece que a fé inspira, / ao justo Juiz 

roguemos/ que abrande o rigor da ira.  

- Ferimos por nossas culpas/ o vosso infinito amor. / A vossa 

misericórdia/ do alto infundi, Senhor.  

- Nós somos, embora frágeis, / a obra de vossa mão;/ a honra do 

vosso nome/ a outros não deis, em vão.  

- Senhor, destruí o mal, / fazei progredir o bem; / possamos louvar-

vos sempre, / e dar-vos prazer também.  

- Conceda o Deus Uno e Trino, / que a terra e o céu sustêm, / que 

a graça da penitência / dê frutos em nós. Amém.  

 

INVOCAÇÃO: 

 



 

 

4 

Pres.: Vinde ó Deus em meu auxilio 

T.: socorrei-nos sem demora! 

 

Canto: Amado Jesus  

Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo e seu 

amor também, ele é um só Deus, pessoas três, agora e sempre e 

sempre amém.  

 

SALMODIA 

 

Salmo 21 (22) 

Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?  

1. Riem de mim todos aqueles que me veem, / torcem os lábios e 

sacodem a cabeça: / “Ao Senhor se confiou, ele o liberte / e agora o 

salve, se é verdade que ele o ama!”. 

2. Cães numerosos me rodeiam furiosos / e por um bando de 

malvados fui cercado. / Transpassaram minhas mãos e meus pés / e 

eu posso contar todos os meus ossos. 

3. Eles repartem entre si as minhas vestes / e sorteiam entre si a 

minha túnica. / Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, / ó 

minha força, vinde logo em meu socorro!  

4. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos / e no meio da 

assembleia hei de louvar-vos! / Vós, que temeis ao Senhor Deus, dai-

lhe louvores, / glorificai-o, descendentes de Jacó, / e respeitai-o, toda 

a raça de Israel! 
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CONFISSÃO DOS PECADOS  

 

Salmo 50 (51)  

 

Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos 

1.Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! */ Na imensidão de 

vosso amor, purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, */ e 

apagai completamente a minha culpa!  

2. Eu reconheço toda a minha iniquidade, * / o meu pecado está 

sempre à minha frente.  Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, 

* / e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!  

3. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, * / e quanto é reto 

o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniqüidade 

* / e pecador já minha mãe me concebeu.   

4. Mas vós amais os corações que são sinceros, */ na intimidade me 

ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, */ e mais 

branco do que a neve ficarei.  

 

ORAÇÃO 

 

Pres.: Ó Senhor Jesus, tu foste traído, preso, acusado, ridicularizado, 

abandonado, rejeitado, expulso, expatriado, desterrado, esquecido, 

zombado, açoitado, condenado, maltratado, ferido, humilhado, 

desamparado, morto e sepultado por nós.  



 

 

6 

 

CANTO: Noites traiçoeiras  

1. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. 

Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, ele vai ajudar 

você. 

 Oh, oh, oh Deus lhe trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. 

Oh, oh, oh, oh Ele é autor da fé do princípio ao fim de todo esse 

momento. Oh, oh, oh ,oh e ainda se vier noites traiçoeiras se a cruz 

pesada for Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você 

chorar, mas Deus te quer sorrindo. 

 

Anim.: Vamos retroceder no tempo, a fim de reviver, ainda que 

brevemente, as emoções daqueles que de fato as viveram e sentiram. 

Relembrar, em espírito, fatos muito importantes. Assim que o dia 

amanheceu, eles o prenderam numa cruz com grandes pregos. Ao 

meio dia, trevas cobriram a terra. Às três horas, ele entregou o 

espírito. José de Arimatéia e Nicodemos pediram seu corpo a 

Pôncio Pilatos. Rapidamente eles o desceram da cruz e, 

cuidadosamente, o puseram a descansar numa sepultura, que ainda 

não tinha sito usada. Uma escolta foi colocada, os romanos puseram 

o seu selo na grande pedra. "Está consumado!" O Filho de Deus está 

morto! Deus não poupou seu próprio Filho. Antes o entregou por 

nós.   

 

PRIMEIRA LEITURA: Mt 26, 47-50 (Jesus é preso)  
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Leitor 1: Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos Doze, com 

uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a 

mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor 

tinha combinado com eles um sinal, dizendo: 'Jesus é aquele que eu 

beijar; prendei-o!' Judas, logo se aproximou de Jesus, dizendo: 

'Salve, Mestre!' E beijou-o. Jesus lhe disse: 'Amigo, a que vieste?' 

Então os outros avançaram lançaram as mãos sobre Jesus e o 

prenderam. Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 

 

Pres.: "Judas, traís o Filho do homem com um beijo?" 

Humanamente falando, os eventos trágicos daquela noite começam 

com Judas Iscariotes. Judas era um dos doze. E em sua mente 

confusa, fervilhava a ideia de que Jesus, o "operador de milagres", 

poderia libertar-se. Por trinta moedas de prata, o preço de um 

escravo, Jesus foi entregue aos que queriam prendê-lo. Jesus agora 

ficou abandonado. Os homens voltam-se contra ele. Seus amigos 

negaram conhecê-lo e, assustados, mantiveram-se à distância. Um 

de seus discípulos o entregou nas mãos do inimigo. Existe maior 

tragédia na vida de uma pessoa do que ser traída por alguém que se 

ama? Por alguém que se está disposto a dar a própria vida?  

 

HINO: 
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- O fel lhe dão por bebida / sobre o madeiro sagrado. / Espinhos, 

cravos e lança / ferem seu corpo e seu lado. 

- No sangue e água que jorram, / mar, terra e céu são lavados. / Ó 

cruz fiel sois a árvore / mais nobre em meio às demais. 

- Que selva alguma produz / com flor e frutos iguais. / Ó lenho e 

cravos tão doces, / um doce peso levais.  

- Árvore, inclina os teus ramos, / abranda as fibras mais duras. / A 

quem te fez germinar / minora tantas torturas. 

- Leito mais brando oferece / ao Santo Rei das alturas. / Só tu, ó 

Cruz, mereceste / suster o preço do mundo.  

- E preparar para o náufrago / um porto, em mar tão profundo. / 

Quis o cordeiro imolado / banhar-te em sangue fecundo.  

- Glória e poder à Trindade. / Ao Pai e ao Filho Louvor. / Honra ao 

Espírito Santo. / Eterna glória ao Senhor.  

 

Canto: Indo e vindo 

"Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz." 

 

Anim.: Como cordeiro foi levado ao matadouro; e como ovelha 

muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Ele 

foi cortado da terra dos viventes; por causa das transgressões do seu 

povo, ele foi ferido. Derramou sua alma na morte e foi contado com 

os transgressores. Por causa da transgressão do seu povo, ele foi 

ferido. 
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SEGUNDA LEITURA: Mt 26, 57-68 (Jesus perante o sinédrio) 

 

Leitor 2: Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do Sumo 

Sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da Lei e os 

anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do 

Sumo Sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como 

terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o Sinédrio 

procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo 

à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas 

falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas, que 

afirmaram: 'Este homem declarou: 'posso destruir o Templo de 

Deus e construí-lo de novo em três dias'.' Então o Sumo Sacerdote 

levantou-se e perguntou a Jesus: 'Nada tens a responder ao que estes 

testemunham contra ti?' Jesus, porém, continuava calado. E o Sumo 

Sacerdote lhe disse: 'Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se 

tu és o Messias, o Filho de Deus.' Jesus respondeu: 'Tu o dizes. 

Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do 

Homem sentado à direita do Todo-poderoso, vindo sobre as nuvens 

do céu.' Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: 

'Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois 

agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece?' 

Responderam: 'É réu de morte!' Então cuspiram no rosto de Jesus e 

o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: 'Faze-nos 

uma profecia, Cristo, quem foi que te bateu?' Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 
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Pres.: Eis que o povo escolhido o rejeitou. Caifás, o sumo-sacerdote, 

levantou-se e exclamou: "Este homem blasfemou contra Deus!". Seu 

próprio povo fez esta acusação contra ele! Você consegue sentir o 

desgosto desta ação? Ele, como Deus, manteve, abençoou, corrigiu 

e ajudou seu povo contra inimigos incontáveis. Para a manutenção 

da sua Igreja, ele criou nos corações dos seus fiéis a esperança no 

Messias. Agora que o Messias chegara, o seu povo exclama contra 

ele: "este homem blasfemou contra Deus!" É considerado um 

intruso, e prepara-se para matá-lo.  

 

Canto: Indo e vindo 

"Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz." 

 

Anim.: Lamentai com a virgem que pelo marido de sua mocidade 

está cingida em panos de saco. Vivei, pastores, em meio às cinzas e 

aos panos de saco; pois o grande e terrível Dia do Senhor chegou! 

Cingi-vos e lamentai, sacerdotes. Vivai, ministros do altar. Passai a 

noite vestidos em pano de saco. 

 

TERCEIRA LEITURA: Lc 23,1-12 (Jesus perante Pilatos e 

Herodes) 

 

Leitor 3: Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a 

Pilatos. Não encontro neste homem nenhum crime. Começaram 
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então a acusá-lo, dizendo: 'Achamos este homem fazendo subversão 

entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando 

ser ele mesmo Cristo, o Rei.' Pilatos o interrogou:   'Tu és o rei dos 

judeus?' Jesus respondeu, declarando: 'Tu o dizes!' Então Pilatos   

disse aos sumos sacerdotes e à multidão: 'Não encontro neste 

homem nenhum crime.' Eles, porém, insistiam: 'Ele agita o povo, 

ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até 

aqui.' Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: 'Este homem é galileu?' 

Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos 

enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém 

naqueles dias. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com 

desprezo. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia 

muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava 

vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. 

Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os 

mestres da Lei estavam presentes e o acusavam com insistência. 

Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou 

dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. 

Naquele dia Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois 

antes eram inimigos. Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 

 

Pres.: Herodes nada tinha a ver com ele. Herodes fazia parte do 

povo escolhido e ocupava posição de liderança. Mas Herodes 

zombou dele – e o mandou de volta a Pilatos. Sua própria nação o 
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declarou fora-da-lei. Você já foi abandonado pelos que lhe são mais 

queridos? Quando você puder sentir as terríveis angústias de uma 

pessoa totalmente abandonada, experimentará um pouco do que ele 

sentiu naquela noite. Ó Jerusalém, tua dança se tornou em lamento; 

lança cinza sobre a tua cabeça e cinge-te com pano de saco. Pois o 

teu Redentor foi cortado da terra dos viventes.  

 

Canto: Indo e vindo 

"Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz." 

 

QUARTA LEITURA: Lc 23,13-25 (De novo perante Pilatos)  

 

Leitor 4: Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o 

povo, e lhes disse: 'Vós me trouxestes este homem como se fosse 

um agitador do povo. Pois bem! Já o interroguei diante de vós e não 

encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais; nem Herodes, 

pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez 

para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a 

multidão começou a gritar: 'Fora com ele! Solta-nos Barrabás!' 

Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por 

homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar 

Jesus. Mas eles gritavam: 'Crucifica-o! Crucifica-o!' E Pilatos falou 

pela terceira vez: 'Que mal fez este homem? Não encontrei nele 

nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o 

soltarei.' Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, 
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pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre 

mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou 

o homem que eles queriam - aquele que fora preso por revolta e 

homicídio - e entregou Jesus à vontade deles. Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 

 

Pres.: Pilatos lavou suas mãos diante dele. Ele reconheceu que Jesus 

era inocente, mas mesmo assim o entregou para ser crucificado. 

Pilatos – o mundo! Esta era a última saída, a última pessoa a quem 

ele poderia recorrer, sua última chance de apelo – e tudo se foi! 

Agora, apenas a Via Crucis está diante dele. O caminho do 

sofrimento – a cruz pesada, as mulheres que choram, a multidão 

que escarnece, o vinagre, a coroa de espinhos, os pregos... agora ele 

só tem a cruz.  

 

Canto: Indo e vindo 

"Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz." 

 

QUINTA LEITURA: Lc 23,26-38 (Rumo ao Calvário e à 

crucificação) 

 

Leitor 5: Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de 

Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-

la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de 

mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, 
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voltou-se e disse: 'Filhas de Jerusalém, não choreis por mim! Chorai 

por vós mesmas e por vossos filhos! Porque dias virão em que se 

dirá: 'Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que 

nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram'. Então 

começarão a pedir às montanhas: 'Caí sobre nós! E às colinas: 

'Escondei-nos!' Porque, se fazem assim com a árvore verde, o que 

não farão com a árvore seca?' Levavam também outros dois 

malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram 

ao lugar chamado 'Calvário', ali crucificaram Jesus e os malfeitores: 

um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: 'Pai, perdoa-

lhes! Eles não sabem o que fazem!' Depois fizeram um sorteio, 

repartindo entre si as roupas de Jesus. Este é o Rei dos Judeus. O 

povo permanecia lá, olhando. E até os chefes zombavam, dizendo: 

'A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se, de fato, é o Cristo de 

Deus, o Escolhido!' Os soldados também caçoavam dele; 

aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, e diziam: 'Se és o rei dos 

judeus, salva-te a ti mesmo!' Acima dele havia um letreiro: 'Este é o 

Rei dos Judeus.' Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 

 

Pres.: Secou-se o meu vigor como um caco de barro; e a língua se 

me apega ao céu da boca; assim me deitas no pó da morte. Tu, 

porém, Senhor, não te afastes de mim; força minha, apressa-te em 

socorrer-me. Isto aconteceu uma única vez em toda a história. 

Apenas uma vez Deus esqueceu-se de um homem, quando 
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esqueceu Jesus, o Cristo. Se você quiser, experimente. Mas será 

difícil você imaginar o que isto realmente significa: ser abandonado 

por Deus. Ele sempre está com você até o fim do mundo. Este é o 

motivo do seu clamor tão agonizante na cruz. Deus Pai o tinha 

abandonado. Este era o abismo mais profundo no qual ele podia ter 

sido lançado naquele dia em que ele foi o nosso substituto na morte. 

 

Canto: Indo e vindo 

"Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz." 

 

SEXTA LEITURA: Mt 27, 45-46 (Jesus sofreu até mesmo o 

abandono de Deus)  

 

Leitor 6: Desde o meio-dia até às três horas da tarde, houve 

escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um 

forte grito: 'Eli, Eli, lamá sabactâni?', que quer dizer: 'Meu Deus, 

meu Deus, por que me abandonaste?' Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 

 

Pres.:   

 

Canto: Foi por Você  

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 
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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 tua 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 tua dor que cura sua 

dor! 

 

Canto: Indo e vindo 

"Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz." 

 

SÉTIMA LEITURA: Mt 27,45-50 (A morte de Jesus)  

 

Leitor 7: Desde o meio-dia até às três horas da tarde, houve 

escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um 

forte grito: 'Eli, Eli, lamá sabactâni?', que quer dizer: 'Meu Deus, 

meu Deus, por que me abandonaste?' Alguns dos que ali estavam, 

ouvindo-o, disseram: 'Ele está chamando Elias!' E logo um deles, 

correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na 

ponta de uma vara, e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: 

'Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo!' Então Jesus deu outra vez 

um forte grito e entregou o espírito. Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 
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Pres.: Então, clamando em alta voz, ele inclinou sua cabeça e 

entregou seu espírito. Esquecido pelos homens e por Deus no seu 

sacrifício supremo para Deus e pelos homens, ele morreu. Quando 

os soldados vieram, furaram o seu lado e dali brotou sangue e água. 

Conforme afirmam os médicos, isto é sintoma de alguém que 

morreu de maneira muito angustiosa e dramática. Fui contado com 

aqueles que desceram ao mais profundo abismo; sou como alguém 

sem vigor, porém livre em meio à morte. Tu me deitaste no mais 

profundo abismo, na escuridão. Sou como alguém sem vigor.  

 

CANTO: Louco de amor por ti  

1 - Meu Senhor, despojou-se de si sendo Deus se fez homem se 

entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, e 

meu irmão se humilhou veio ao mundo e das trevas fez luz. 

Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tú és minha paz, 

minha luz, meu Rei e meu Bom Pastor eu te amo, sou louco de 

amor por ti, meu Jesus Tú és minha paz, minha luz, meu Deus meu 

Senhor (2x) 

2 - Meu Senhor. que tudo criou por amor não foi recebido pelo 

povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe os cruéis que não 

sabem que matam o Filho de Deus. 
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Pres.: Então eles tiraram Jesus da cruz. Com gentileza e ternura, José 

de Arimatéia e Nicodemos desceram o corpo de Jesus e carregaram-

no a uma sepultura que ainda não tinha sido usada. Então, como era 

chegada a Páscoa, cada um foi para sua casa comemorar a antiga 

festa. Abatimento, melancolia e tristeza tomaram conta dos 

discípulos. O Mestre e Amigo que amavam estava morto. 

 

Canto: Indo e vindo 

"Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz." 

 

OITAVA LEITURA: Lc 23, 50-53 (O sepultamento)  

 

Leitor 8: Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do 

Conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos 

outros membros. Ele era de Arimatéia, uma cidade da Judéia, e 

esperava a vinda do Reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu 

o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e 

colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda 

tinha sido sepultado. Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 

 

Pres.: Quando o Senhor foi sepultado, uma grande pedra foi rolada 

diante de seu túmulo. O sepulcro foi lacrado, a pedra foi selada e, 

para não deixar margem a dúvidas, uma escolta de soldados 

romanos foi designada para guardar o túmulo. Os principais 
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sacerdotes e fariseus vieram a Pilatos e lhe pediram que selasse a 

sepultura e ali pusesse guardas.  

 

CANTO: Deixa e luz do céu entrar 

1. Tú anseias, eu bem sei, por salvação, / tens desejo de banir a 

escuridão / abre, pois de par em par teu coração / e deixa a luz do 

céu entrar. 

Deixa a luz do céu entrar (deixa a luz céu entrar) a luz do céu entrar 

(deixa a luz céu entrar) abre bem as portas do teu coração e deixa a 

luz do céu entrar. 

 

Pres.: Eis que uma luz ainda brilha. Nem tudo se foi e nem tomaram 

a vida do Senhor para sempre. Nem inferno, nem morte, nem 

sepultura o prenderão. Pois em três dias ele reconstruirá o templo 

que eles tentaram destruir. A vitória não é deles. É Cristo quem 

triunfa! Em meio a fatos extraordinários, como o terremoto, as 

trevas sobre a terra, a cortina do templo que se rasga, as sepulturas 

que se abrem, ele vive! Mil graças sejam a ti rendidas, ó querido 

Jesus!    

 

Canto: a nós descei divina a luz  

A nós descei, Divina Luz! A nós descei, Divina Luz! Em nossas 

almas acendei o amor, o amor de Jesus! Em nossas almas acendei o 

amor, o amor de Jesus! 
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NONA LEITURA: Lc 23, 54-56 (A "espera")  

 

Leitor 9: Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava 

começando. As mulheres, que tinham vindo da Galileia com Jesus, 

foram com José, para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora 

colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e 

bálsamos. E, no sábado, elas descansaram, conforme ordenava a 

Lei. Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 

 

Pres.: Tu, porém, ó Senhor, tem compaixão de nós. Graças te 

damos, Senhor. As mulheres sentadas diante do sepulcro choravam 

e lamentavam por causa da morte do Senhor. Cristo tornou-se 

obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso, Deus o 

exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo 

nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, 

na terra e debaixo da terra.  

 

HOMILIA 

 

Canto: Aos pés da Cruz  

Vou ficar bem aqui aos pés de tua Cruz olhando em teus olhos Tua 

face de Luz. Não sou merecedor de todo este Amor. Perdoa porque 

eu o matei. 
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Ah! Por que zombam de ti e não te consolam? Não veem o bem 

que fizeste por toda a Terra. Ah! Por que não deixa a cruz e larga o 

sofrer? E ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. 

Ouço o teu grito chamar meu nome. Entrega-me ao Pai e lava o meu 

pecado. O céu se abre a dor me consome. Não tenho mais dúvidas: 

és o Filho de Deus! 

 

T.: Cordeiro divino, morto pelos pecados do mundo, sê 

compassivo. Cordeiro divino, morto pelos pecados do mundo, sê 

compassivo.  Cordeiro divino, morto pelos pecados do mundo, 

concede-nos paz. Amém. 

 

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 

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 
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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! 

 

BÊNÇÃO FINAL 

 

Pres.: O Senhor esteja convosco 

T.: Ele está no meio de nós. 

Pres.: O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na 

compaixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus 

e ao próximo, a graça de sua bênção. 

T.: Amém.  

Pres.: O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, concedei-

vos receber o dom da vida 

T.: Amém.  

Pres.: Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, 

participeis igualmente de sua ressurreição. 

T.: Amém.  

Pres.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 

Santo.  

T.: Amém.  
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CANTO FINAL: Pecador, agora é tempo 

1. Pecador agora é tempo de contrição e conversão. Volta a Deus, 

vence o pecado e renova o coração. 

2. Vinde os fracos, vinde os tristes, vinde todos ao perdão. Vinde 

todos para a fonte donde brota a salvação. 

3. Se já erramos o caminho, pecadores, todos nós, vamos todos para 

a casa, Deus é Pai, Deus é amor. 

 


