
 

TRÍDUO PASCAL EM CASA 

Sexta-feira Santa 

MEMÓRIA DA MORTE DO SENHOR  
 

 
 A partir das 15 horas, não depois das 18, cada pessoa 

individualmente, ou a família se reúne em oração. Coloca no centro 
do espaço uma cruz.  

1. SILÊNCIO  

 A celebração deste dia começa com um profundo silêncio... Quem 
preside convida os presentes a olhar a cruz em silencio, 
reconhecendo nela o mistério do amor de Deus pela humanidade.  
Depois de um tempinho, faz a oração que segue: 

2. ORAÇÃO  

Ó Deus, tudo mudou com a paixão de nosso Senhor Jesus 

Cristo. Da humanidade de Adão veio o pecado e a morte. Da 
humanidade de Jesus veio o perdão e a vida. Concede, ó 
Pai, que nos tornemos semelhantes ao teu Filho, 
transformados na sua imagem, mulheres e homens novos. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

3. SALMO 31(30),2-3.18-19.24  

Unindo nossa voz à oração de Jesus, entreguemos nas mãos 
do Pai o grito de todos os condenados à morte. Que o 
Senhor responda ao clamor dos sofredores.  

 Todos/as cantam o refrão e o/a salmista as estrofes. 

Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos 
e espero pela tua salvação! 

1. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito,  

Ó Senhor Deus, és tu quem me vai salvar; 
Tu não suportas quem serve a falsos deuses,  
Somente em ti, ó Senhor, vou confiar! 

2. Não me envergonho, Senhor, de te implorar; 
Envergonhados eu veja os malfazejos,  
Emudecidos na região dos mortos,  

Quem contra o justo só fala com desprezo!  

3. Amai a Deus! O Senhor guarda os fiéis!  
Vão pagar caro os soberbos, seus rivais!...  

De coração sede firmes, corajosos,  
Vós todos que no Senhor sempre esperais!  

4. Glória a Deus Pai, porque tanto nos amou;  

Glória a Jesus, que se deu por nosso bem;  
Glória ao Divino, que é fonte deste amor:  
Nós damos glória agora e sempre. Amém!  

4. LEITURA DO EVANGELHO – JOÃO 19,14-18.25-30 

 Um leitor ou leitora, leia pausadamente. 

Leitura da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.  

Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. 
Pilatos disse aos judeus: “Eis o vosso rei” Eles, porém, 
gritavam: “Fora! Fora! Crucifica-o!” Pilatos disse: “Hei de 

crucificar o vosso rei?” Os sumos sacerdotes responderam: 
“Não temos outro rei senão César”. Então Pilatos entregou 
Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a 

cruz sobre si e saiu para o lugar chamado “Calvário”, em 
hebraico “Gólgota”. Ali o crucificaram, com outros dois: um 
de cada lado, e Jesus no meio. Perto da cruz de Jesus, 

estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de 
Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado 
dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: “Mulher, este é 
o teu filho”. Depois disse ao discípulo: “Esta é a tua mãe”. 

Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois 
disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para 

que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: “Tenho sede”. 
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara 

uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de 
Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: “Tudo está consumado”. 
E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.  

 Todos se inclinam em silêncio 

5. ADORAÇÃO DA CRUZ 

 Uma pessoa tome nas mãos a cruz e mantenha erguida. Quem 
preside diz ou canta: 

Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. 

Vinde adoremos!  

 Quem preside faz o convite: 

Inclinemos nosso coração, adoremos o mistério do amor que 
venceu a morte com sua própria morte. Recordamos as 
dores de toda a humanidade nestes tempos de pandemia. 
Em silêncio, digamos com toda a confiança as últimas 
palavras que Jesus escutou antes da sua morte: 

“Senhor, lembre-se de mim”. 

 Alguém entoa o canto que segue, e todos repetem a ultima linha de 
cada estrofe: 

1. Bendita e louvada seja no céu a divina luz 
E nós também cá na terra, louvemos a santa cruz. (bis) 

2. Sustenta gloriosamente, nos braços o bom Jesus. 
Sinal de esperança e vida o lenho da santa cruz. (bis) 

3. Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus; 

Pagando as nossas culpas, é rei pela sua cruz. (bis) 

4. Ao povo aqui reunido, dai graça, perdão e luz; 
Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da santa cruz. (bis) 

6. SÚPLICA  

 Quem coordena faz o convite: 

Invoquemos a Cristo, dizendo com confiança: 
Salva-nos, Senhor. 

 Olha a humanidade, aterrorizada pelo medo e pela angústia. 

Salva-nos, Senhor. 

 Olha para os doentes e os moribundos, oprimidos pela 
solidão. Salva-nos, Senhor. 

 Olha para os médicos e os agentes da saúde, exaustos de 
cansaço. Salva-nos, Senhor. 

 Olha para os políticos e os governantes, que carregam o 
peso das decisões.  
Salva-nos, Senhor. 

7. PAI NOSSO  

Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso... 

8. ORAÇÃO SOBRE A FAMILIA 

Que a tua bênção, ó Deus, desça abundante sobre esta 
família, neste dia em que celebramos o mistério do amor que 
venceu a morte. Venha o teu perdão e o teu consolo, cresça 

a nossa fé em ti, a concórdia entre nós e liberdade para a 
qual Cristo nos libertou. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 A cruz seja colocada diante da porta da casa, como sinal de 
agradecimento pela salvação que vem do Senhor. 
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