6ª Feira Santa - Paixão do Senhor
10 de Abril de 2009

“Eu nasci e vim ao mundo para isto:
para dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta
a minha voz.”
Jo 18,1—19,42
- Oração Universal (Fátima/Manuela)

- Entrada em silêncio
- Sacerdote ajoelha-se em frente
ao altar
- Oração

Liturgia da Palavra

- 1ª leitura: Is 52, 13-53, 12 (Gina)

- Salmo: Pai, em vossas mãos,
entrego o meu Espírito (Fátima)
- 2ª leitura: Hb 4, 15-16; 5, 7-9 (Sandra Brito)

Aclamação do Evangelho
Louvor e Glória a Vós, Jesus Cristo Senhor
1. 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.

Evangelho (Jo 18, 1-19, 42)
Jesus Cristo (Pe. Valentim)
Narrador (José Serra)
Homem (Ricardo Caetano)
Mulher (Dóia)

Adoração da Cruz

- Apresentação da Cruz: Eis o madeiro da cruz
Vinde, Adoremos! (Carlos Nunes)
- Impropérios0HXSRYRTXHWH¿](X
em que te contristei, responde-Me.
(João Cardoso/Mª do Carmo)

1)

Por nosso amor morreu o Senhor
Numa cruz morreu o Senhor.
Recomendou dar a vida como irmão,
em sinal de amor.
Planearam a sua morte em silêncio,
Assustaram com gritos o povo
E num lenho pregaram seu corpo
À hora de noa, à hora de noa;
O Senhor, o Senhor morreu.
O Senhor morreu.

2)

3)

Poema (Sinal de Vitória)

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!

Pai Nosso
(Rezado)

Comunhão

Se vos amardes uns aos outros,
Deus permanece em vós.
(bis)
1.É este o meu mandamento:
Amai-vos como Eu vos amei.
2.Não há maior prova de amor
Do que dar a vida pelos amigos.
3.Vós sereis meus amigos
6H¿]HUGHVRTXHYRVPDQGR
4.Amai os vossos inimigos
E orai pelos que vos perseguem.
5.Não julgueis e não sereis julgados:
Perdoai e sereis perdoados.

Continuação da Adoração da
Cruz
1)

A misericórdia do Senhor
Para sempre cantarei

2)
Deus é amor. Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.

3)

Oh, oh, oh, nós te adoramos
Senhor (bis)

4)

Ó Jesus, Tu és o Salvador,
Ó Jesus, és meu amigo,
Ó Jesus eu quero-Te amar,
Hoje e para sempre.
(bis)

6.Nós sabemos que passamos da morte à vida
Porque nos amamos como irmãos.
7.Já não vos chamo servos, mas amigos,
Porque vos ensinei tudo o que ouvi de Meu Pai.

Para mais informações consulte:
www.paroquia-sppv.pt

