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- Entrada em silêncio

- Sacerdote ajoelha-se em frente ao altar

- Oração

- 1ª leitura: Is 52, 13-53, 12  (João Cardoso)

- Salmo: Pai, em vossas mãos, entrego o meu Espírito  (Fátima)

- 2ª leitura: Hb 4, 15-16; 5, 7-9 (Irmã Glória)

- Aclamação do Evangelho:

Louvor e Glória a Vós, Jesus Cristo Senhor
Cristo obedeceu à morte e morte de cruz,
Por isso Deus o exaltou,
e Lhe deu o nome que está acima de todos os nomes.

Bendita e louvada seja
A Paixão do Redentor
Que para nos livrar das culpas
Padeceu por nosso amor.

1. Padeceu grandes tormentos
Duros martírios na cruz
Morreu para nos salvar
Bendito seja Jesus.

2. Quando por nós padecestes,
Ó bom Jesus Salvador
Quem há que possa entender
Tantos excessos de amor.

O Senhor é a minha força,
Ao Senhor o meu canto,
Ele é nosso salvador
N’Ele eu confio e nada temo.  (2x)
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Rezado
- Apresentação da Cruz -  Eis o madeiro da cruz.... (Serra)

Vinde, Adoremos!

 - Impropérios - Meu povo que te fiz Eu,
        em que te contristei,  responde-Me.  (Nuno Rocha/Mª do Carmo)

Por nosso amor morreu o Senhor
Numa cruz morreu o Senhor.
Recomendou dar a vida como irmão, em sinal de amor.

1. Deixa que o amor de Deus te toque,
Com Seu Espírito de Luz
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie
E Seu Espírito de amor, descerá em teu coração
E dar-te-á paz.

Jesus, ó Jesus, enche-nos de Ti. (bis)

2. Oh, vem cantar com alegria, que Deus encheu o teu coração
E tuas mãos se elevam para o bendizer
Entrega-lhe as tuas dores, e as tuas preocupações
E Ele virá e tomará conta de ti.

1. Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma,

Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz.    (2x)

2. Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome,

3. Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.
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Deus é amor. Atreve-te a viver por amor. Deus é
amor, nada há a temer.

Minha alma tem sede de Ti,
Deus Eterno e Santo
Vem dar-me a Tua paz, Senhor meu Rei
Tu és minh’alegria, Oh vem a mim!

A Misericórdia do senhor
Para sempre cantarei.
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Meu Pai, meu Pai, eu me abandono a Ti .  (2x)

1. O que quer que de mim faças,
Eu Te agradeço
Estou pronto para tudo
Aceito tudo.

2. Desde que a Tua vontade
Em mim se faça
E em tudo o que criaste,
Nada mais quero.

3. Nas Tuas mãos eu hoje entrego
A minha vida,
Meus projectos e sonhos,
Porque Te amo.

4.Eu preciso entregar-me
Com confiança
E dar-me a Ti sem medida
Porque és meu Pai.
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- Evangelho: Jo 18, 1-19, 42

* Jesus Cristo (Padre Valentim)
* Narrador (Manuela)
* Resposta Homem (Nuno Rocha)
* Resposta Mulher (Dóia)

4. O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.

5. Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia,

6. Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor,

- Oração Universal Ouvi-nos Senhor. (rezado)
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Ó Ó Ó...
Nós te adoramos Senhor!


