Preparação: Na Sexta-feira Santa vivênciamos o silêncio, meditação, agradecimento e contemplação de Jesus
morto na cruz.
Os símbolos ajudam a rezar: Crucifixo, pano vermelho, Bíblia, Imagem de Nossa Senhora.

SEXTA-FEIRA – Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo
Deus nos Reúne
Juntos: Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos! Em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo. Amém!
Leitor1: Vamos celebrar a misericórdia de Deus que está sempre junto de nós e nos ajuda a carregarmos nossas
cruzes. Jesus é o nosso Cireneu que nos reergue do chão e nos ajuda com o peso de nossas cruzes.
Juntos: Eterno Pai, nos vos oferecemos, o Corpo e o Sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso
Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro.

Deus quer nos falar (1 Pedro 2, 21b-24)
“Cristo sofreu por vós deixando-vos um exemplo, a fim
de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado
algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca.
Quando injuriado, não retribuía as injúrias;
atormentado, não ameaçava; antes, colocava a sua
causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a
cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a
fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a
justiça. Por suas feridas fostes curados.”
- Palavra do Senhor
- Graças a Deus!

Vamos Conversar
* Santo Afonso diz que a loucura da cruz é a loucura de
um Deus que tudo faz para nos demonstrar o quanto nos
ama. Reconhecemos e honramos esse amor?
* Jesus continua a sofrer seu calvário em todos aqueles
que sofrem e se angustiam nas dores causadas pela
injustiça e pela indiferença. Consigo enxergar Jesus nos
irmãos? Sou Cireneu para eles?
*Pelas chagas somos curados! Jesus quer nos curar de
todos os males do nosso corpo e da nossa alma. Quais
são nossas enfermidades? Estamos dispostos a ser
curados?

Contemplar nossa vida na cruz de Cristo
Ao venerarmos a imagem do Crucificado adoramos o mistério de amor de um Deus que morre para nos dar
vida! Contemplando a Cruz de Cristo, vamos rezar pedindo por nossa família e por todos aqueles que passam por
provações e tribulações, para que Jesus, como o Cireneu, os ajude a carregar suas cruzes. Que todos os nossos
sofrimentos completem os sofrimentos da Paixão de Nosso Senhor:
Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro!
- Pelos nossos irmãos e irmãs mais pobres e abandonados para que sejam assistidos em suas necessidades;
- Pelos desempregados e trabalhadores autônomos, para que sejam sustentados pela vossa segurança;
- Pelos doentes e enfermos para que sejam confortados em suas dores;
- Pelas gestantes, seus esposos e por todos os casais que almejam a graça da paternidade;
- Pelos governantes e lideranças, para que dirijam o povo de Deus com justiça e amor;
(Podem ser acrescentadas preces espontâneas)
Jesus, nossa cura, nos conduz ao Pai
Após um breve instante de silêncio, vamos rezar juntos a oração que nos coloca em intimidade com Deus, Nosso Pai.
(Profundo Silêncio). Pela oração e pelo sangue de Cristo derramado no madeiro da cruz confirmamos nossa filiação
divina nos dirigindo ao nosso Deus, dizendo: Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai...
Juntos: Estivemos Reunidos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!

