
SEXTA-FEIRA SANTA 

Neste dia, em que “Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado”, a Igreja meditando na 

Paixão do Senhor e adorando a Cruz, comemora o seu nascimento do lado de Cristo 

crucificado na cruz e intercede pela salvação do mundo inteiro. 

CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO 

(Num espaço preparado pela família onde a mesma se irá reunir para esta Celebração coloca-se 

no centro uma Cruz com a imagem de Cristo Crucificado. Junto dela pode estar uma Imagem de Nossa 

Senhora, uma candeia e a Sagrada Escritura aberta no Evangelho Segundo São João 18, 1-19.42. A 

Celebração deve ser adaptada consoante a realidade familiar). 

Quando todos estiverem reunidos, sugere-se as três horas da tarde, faz-se um minuto 

de silêncio contemplando a Cruz 

PAI: Reunimo-nos em família neste momento de oração, para contemplarmos a Tua 

Cruz, Senhor, e nos deixarmos interpelar na fé, sobre o cumprimento da tua total liberdade, da 

Tua "hora".  

 

MÃE: Tu o disseste um dia, dando plenitude à Tua missão: "Chegou a hora de ser 

glorificado o Filho do Homem" (Jo12, 23).  

FILHOS: A Tua "hora" exprime a vontade do dom total da Tua vida, oferecida por amor.  

AVÓS: Em toda a Tua existência terrena, Tu revelaste-Te um Filho que Se abandona ao 

Pai, no poder do Espírito, para corresponder totalmente ao Seu desígnio de amor, que deves 

manifestar ao mundo.  

FILHOS: Quando este desígnio de amor te pediu o dom da vida em obediência ao Pai, na 

Cruz, soou a Tua "hora", que recriou o mundo.  

PAI: A Cruz foi revelação do mistério da "hora" da Tua Glória: "Se o grão de trigo, 

lançado à terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si 

mesmo perde-se; mas quem se despreza a si mesmo, neste mundo, assegura para si a vida 

eterna" (Jo 12,24-25).  

FILHOS: Hoje nos dizes, novamente: "Se alguém me serve, que me siga, e onde Eu 

estiver, aí estará também o Meu servo" (Jo 12, 26); "Se alguém quiser vir após Mim, negue-se a 

si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me" (Mc 8,34).  

PAI: Ensina-nos, Senhor, Pai de todos os dons, a viver as nossas vidas, sem medos e 

resistências. A crescer na humildade, na sabedoria, no amor. Faz que valorizemos o silêncio 

que fala sem palavras, fruto do Teu Espírito, o silêncio da fé. Ensina-nos a silenciar os nossos 

corações e as nossas mentes para que possamos escutar o sopro do Espírito Santo em nós e 

sentir a Tua presença no fundo do nosso ser. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor.  

TODOS: Ámen.  



MÃE: Agora, Senhor, no silêncio sereno de quem escuta, queremos ouvir a Tua Palavra 

de Salvação, fonte para a verdadeira conversão e reconciliação. Só na escuta da Palavra 

podemos descobrir e experimentar o amor e a bondade de Deus, que se manifestam de 

maneira inesperada e surpreendente; e entender que afinal o Crucificado a tudo deu um 

sentido, o sentido da Vida!  

PAI: A Sua Palavra e o testemunho da Sua Vida são a razão de continuar a haver tantos 

"loucos" que, cravados também na Cruz, espantam e surpreendem o mundo; de continuar a 

haver homens a aquecer-se no "fogo" que Ele ateou e desde então ninguém mais conseguiu 

apagar.  

AVÓS: Foi a Sua Cruz que incendiou o mundo! Foi a Sua Palavra que deu sentido ao 

mundo! Felizes os que, olhando a Sua Cruz e escutando a Sua Palavra, descobrem o sentido de 

todos os seus porquês e da sua vida.  

 

MÃE: Escutemos a narrativa da Paixão e Morte de Jesus segundo o Evangelho de São 

João: 

“Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do 

Cédron. Havia lá um jardim, onde Ele entrou com os seus discípulos. Judas, que O ia entregar, 

conhecia também o local, porque Jesus Se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando 

consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos 

sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali, com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus 

tudo o que Lhe ia acontecer, adiantou-Se e perguntou-lhes:  

PAI:  «A quem buscais?».  

MÃE:  Eles responderam-Lhe:  

FILHOS:  «A Jesus, o Nazareno».  

MÃE:  Jesus disse-lhes:  

PAI:  «Sou Eu». 

 MÃE:  Judas, que O ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: «Sou 

Eu», recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente:  

PAI:  «A quem buscais?».  

MÃE:  Eles responderam:  

FILHOS:  «A Jesus, o Nazareno».  

MÃE:  Disse-lhes Jesus:  

PAI:  «Já vos disse que sou Eu. Por isso, se é a Mim que buscais, deixai que estes se 

retirem».  



MÃE:  Assim se cumpriam as palavras que Ele tinha dito: «Daqueles que Me deste, não 

perdi nenhum». Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo 

do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse 

a Pedro:  

PAI: «Mete a tua espada na bainha. Não hei-de beber o cálice que meu Pai Me deu?».  

MÃE:  Então, a companhia de soldados,  o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se 

de Jesus e manietaram-n’O. Levaram-n’O primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás,  que era o 

sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: «Convém 

que morra um só homem pelo povo». Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro 

discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do 

sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta, do lado de fora. Então o outro discípulo, 

conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a 

Pedro:  

AVÓS:  «Tu não és dos discípulos desse homem?».  

MÃE: Ele respondeu:  

AVÓS:  «Não sou».  

MÃE:  Estavam ali presentes os servos e os guardas, que, por causa do frio, tinham 

acendido um braseiro  e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. 

Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. 

Jesus respondeu-lhe:  

PAI:  «Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde 

todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque Me interrogas? Pergunta aos 

que Me ouviram o que lhes disse: eles bem sabem aquilo de que lhes falei». 

MÃE:  A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a 

Jesus e disse-Lhe:  

AVÓS:  «É assim que respondes ao sumo sacerdote?».  

MÃE  Jesus respondeu-lhe:  

PAI:  «Se falei mal, mostra-Me em quê. Mas, se falei bem, porque Me bates?». 

 MÃE:  Então Anás mandou Jesus manietado  ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro 

continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então:  

AVÓS:  «Tu não és também um dos seus discípulos?».  

MÃE:  Ele negou, dizendo:  

FILHOS  «Não sou».  

MÃE:  Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro 

cortara a orelha: 



   AVÓS: «Então eu não te vi com Ele no jardim?». 

 MÃE:  Pedro negou novamente,  e logo um galo cantou. Depois, levaram Jesus da 

residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não 

se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e 

perguntou-lhes:  

AVÓS:  «Que acusação trazeis contra este homem?».  

MÃE: Eles responderam-lhe:  

AVÓS:  «Se não fosse malfeitor, não t’O entregávamos».  

MÃE:  Disse-lhes Pilatos:  

AVÓS:  «Tomai-O vós próprios, e julgai-O segundo a vossa lei».  

MÃE:  Os judeus responderam:  

FILHOS:  «Não nos é permitido dar a morte a ninguém».  

MÃE:  Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia 

morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-Lhe: 

AVÓS:  «Tu és o rei dos Judeus?».  

MÃE:  Jesus respondeu-lhe: 

PAI:  «É por ti que o dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?».  

MÃE:  Disse-Lhe Pilatos:  

AVÓS:  «Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que Te 

entregaram a Mim. Que fizeste?».  

MÃE:  Jesus respondeu: 

 PAI:  «O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus 

guardas lutariam para que Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui».  

MÃE:  Disse-Lhe Pilatos:  

AVÓS:  «Então, Tu és rei?».  

MÃE:  Jesus respondeu-lhe: 

 PAI:  «É como dizes: sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da 

verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz».  

MÃE:  Disse-Lhe Pilatos:  

AVÓS:  «Que é a verdade?».  



MÃE:  Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: 

 AVÓS:  «Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estais habituados  a que 

eu vos solte alguém pela Páscoa. 

FILHOS:  «Esse não. Antes Barrabás».  

MÃE: Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e O 

açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-Lha na cabeça e 

envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se d’Ele e diziam:  

FILHOS:  «Salve, rei dos Judeus». 

 MÃE: E davam-Lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: 

AVÓS:  «Eu vo-l’O trago aqui fora, para saberdes que não encontro n’Ele culpa 

nenhuma». 

MÃE:  Jesus saiu,  trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes:  

AVÓS: «Eis o homem».  

MÃE:  Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram:  

FILHOS:  «Crucifica-O! Crucifica-O!».  

MÃE:  Disse-lhes Pilatos: 

AVÓS:  «Tomai-O vós mesmos e crucificai-O, que eu não encontro n’Ele culpa alguma».  

MÃE:  Responderam-lhe os judeus: 

 FILHOS:  «Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque Se fez Filho de 

Deus». 

 MÃE:  Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório 

e perguntou a Jesus: 

 AVÓS:  «Donde és Tu?». 

 MÃE:  Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-Lhe então Pilatos:  

AVÓS:  «Não me falas? Não sabes que tenho poder para Te soltar e para Te crucificar?».  

MÃE:  Jesus respondeu-lhe:  

PAI:  «Nenhum poder terias sobre Mim,  se não te fosse dado do alto. Por isso, quem Me 

entregou a ti tem maior pecado».  

MÃE:  A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam:  

FILHOS:  «Se O libertares, não és amigo de César: todo aquele que se faz rei é contra 

César».  



MÃE:  Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no 

lugar chamado «Lagedo», em hebraico «Gabatá». Era a Preparação da Páscoa, por volta do 

meio-dia. Disse então aos judeus:  

AVÓS: «Eis o vosso rei!».  

MÃE:  Mas eles gritaram:  

FILHOS:  «À morte, à morte! Crucifica-O!». 

MÃE:  Disse-lhes Pilatos:  

AVÓS:  «Hei-de crucificar o vosso rei?».  

MÃE: Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes:  

FILHOS:  «Não temos outro rei senão César».  

MÃE:  Entregou-lhes então Jesus, para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. 

Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado Lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. 

Ali O crucificaram, e com Ele mais dois: um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu 

ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz; nele estava escrito: «Jesus, o Nazareno, Rei dos 

judeus». Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado  

era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os 

príncipes dos sacerdotes dos judeus: 

 FILHOS:  «Não escrevas: ‘Rei dos Judeus’, mas que Ele afirmou: ‘Eu sou o rei dos 

Judeus’».  

MÃE:  Pilatos retorquiu: 

 AVÓS:  «O que escrevi está escrito».  

MÃE:  Quando crucificaram Jesus,  os soldados tomaram as suas vestes, das quais 

fizeram quatro lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não 

tinha costura: era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: 

FILHOS:  «Não a rasguemos, mas lancemos sortes,  para ver de quem será». 

 MÃE:  Assim se cumpria a Escritura: «Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram 

sortes sobre a minha túnica». Foi o que fizeram os soldados. 

Estavam junto à cruz de Jesus sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria, mulher de Cléofas, e 

Maria Madalena. Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto, Jesus disse a sua Mãe:  

PAI:  «Mulher, eis o teu filho».  

MÃE:  Depois disse ao discípulo:  

PAI: «Eis a tua Mãe». 



 MÃE:  E a partir daquela hora,  o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que 

tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: 

 PAI:  «Tenho sede».  

MÃE:  Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja 

embebida em vinagre e levaram-Lha à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou:  

PAI:  «Tudo está consumado». 

 MÃE:  E, inclinando a cabeça, expirou. (Momento de breve silêncio) 

  Por ser a Preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, – 

era um grande dia aquele sábado – os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as 

pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao 

outro que tinha sido crucificado com ele.  

Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto, não Lhe quebraram as pernas, mas um dos 

soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é 

que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade,  para que 

também vós acrediteis. 

Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: «Nenhum osso lhe será 

quebrado». Diz ainda outra passagem da Escritura: «Hão-de olhar para Aquele que 

trespassaram». Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por 

medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lho. José 

veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que, antes, tinha ido de 

noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase cem libras de mirra e aloés. Tomaram 

o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é 

costume sepultar entre os Judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um 

jardim e, no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por 

causa da Preparação dos Judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. 

 Palavra da salvação. 

TODOS: Glória a vós, Senhor. 

(Podem partilhar sobre a personagem com quem mais se identificam ou a palavra de 

Jesus mais significativa ou algum episódio narrado e a importância disso para a vida) 

PAI: A sua Cruz continua a segredar-nos o rumo, a apontar-nos o caminho, a revelar o 

sentido definitivo e verdadeiro da vida. 

MÃE: Sendo a expressão mais sublime da fecundidade do amor de Deus por nós, ela 

permanece teimosamente alçada na vida dos homens de cada tempo, de cada lugar.  

AVÓS: Mas que importa que Ele tenha morrido na Cruz se os homens continuam a ser 

pregados nela?  



PAI: Vemos, ouvimos e lemos, no sofrimento do mundo: a cruz não serviu para nada 

perante a mentira que continua a ser o quadro negro onde os espertos maquinam cálculos e 

fórmulas de eficácia. Questiona-se a verdade com o cinismo e essa mesma verdade, quando 

incómoda, é amordaçada. Usa-se ironicamente a cruz na lapela do fato, mas continua a jogar-

se aos dados para ver quem dela tira mais dividendos.  

PAI: Por este mundo, pedimos-Te perdão, Servo Redentor da Humanidade:  

(Os pais queimam junto da Cruz num recipiente preparado os vários papéis onde foram 

escrevendo os propósitos da sua conversão) 

TODOS: Kyrie, eleison.  

AVÓS: Mas que importa que Ele tenha morrido na cruz se os homens continuam a ser 

pregados nela?  

MÃE: Vemos, ouvimos e lemos, nas lágrimas do mundo: continua a haver homens 

manietados por sorrisos; a haver homens que vendem a alma e a dignidade por trinta moedas, 

outros talvez por menos, porque de noite deitam contas à vida e dormem com a 

responsabilidade do pão para os filhos. Anda-se na boca com o nome do Homem que morreu 

na cruz, mas amealha-se cuidadosamente o dinheiro e o prazer no coração, e as palavras não 

são as da Boa Notícia.  

PAI: Por este mundo, pedimos-Te perdão, Servo Redentor da Humanidade:  

(Os Avós queimam junto da Cruz num recipiente preparado os vários papéis onde foram 

escrevendo os propósitos da sua conversão) 

TODOS: Christe, eleison,  

AVÓS: Mas que importa que Ele tenha morrido na Cruz se os homens continuam a ser 

pregados nela?  

FILHOS: Vemos, ouvimos e lemos, nos gritos do mundo: continua a haver homens a 

baloiçar na corda do desespero; a sentir a solidão em jardins habitados; e homens entretidos a 

lavar das mãos o sangue da hipocrisia. E ainda, na vida, o peso da doença da carne e da morte 

imprevista e não anunciada, ou dela consentida e antecipada.  

PAI:  Por este mundo, pedimos-Te perdão, Servo Redentor da Humanidade:  

(Os filhos queimam junto da Cruz num recipiente preparado os vários papéis onde foram 

escrevendo os propósitos da sua conversão) 

TODOS: Kyrie, eleison  

PAI: Deus de infinita misericórdia,  

Que, pela paixão de Cristo Nosso Senhor  

Destruístes a morte,  

herança do antigo pecado  

Transmitida a todo o género humano,  



Fazei que, renovados à imagem do Vosso Filho 

Assim como, pela nossa natureza,  

Levamos a imagem do homem terrestre  

Levemos também, pela Vossa graça,  

A imagem do homem celeste.  

Por Nosso Senhor Jesus Cristo que é Deus Convosco  

na Unidade do Espírito Santo.  

 

TODOS: Ámen.  

 

 

(Todos adoram a Cruz podendo beijá-la) 

 

PAI:  Senhor Deus, nosso Pai,  

nós te agradecemos podermos juntos  

invocar-Te e escutar a Tua Palavra de vida e de esperança.  

Tu conheces a nossa vida até aos mais íntimos recantos.  

Tu nunca nos esquecestes; mais ainda:  

Tu nos amas e vens hoje, mais uma vez,  

encher as mãos vazias que para Ti estendemos.  

Pela Paixão e Morte de Teu Filho Jesus Cristo,  

Tu tomaste sobre Ti as nossas trevas e o nosso medo,  

a fim de podermos conhecer a Paz e a Alegria.  

Nós pedimos que nos concedas o Teu Espírito  

para que a proclamação da Tua Palavra  

chegue até ao fundo do nosso coração e do nosso espírito  

e nos dê vida nova.  

 

TODOS: Ámen  

MÃE: Aos pés da cruz, participa Maria, mediante a Fé, no mistério desconcertante da 

morte redentora de Seu Filho, bem diferente da fé dos discípulos que se puseram em fuga.  

AVÓS: Quando Jesus disse do alto da cruz "Mulher, eis o Teu Filho", abriu, de maneira 

nova, o coração de Sua Mãe e revelou-lhe a nova dimensão do amor e o novo alcance do amor 

a que ela fora chamada.  

MÃE: Na Cruz, Maria torna-se a Mãe de todos os homens e de todos os crentes. Aí, onde 

ela nos oferece o Filho e se oferece com Ele, ela torna-se Mãe duma nova humanidade, gerada 

pelo Espírito.  

AVÓS: Unidos a ela, à sua missão, queremos também aprender a oferecer a nossa vida 

unidos a Cristo, para que o mundo tenha vida e a tenha em abundância.  

CANTO 



Tu és o sol do novo amanhecer  

Tu és farol da vida a renascer  

Maria! Maria!  

És poema de amor  

És minha mãe e Mãe do meu Senhor!  

 

PAI:  Por Maria, Mãe da Divina graça e auxilio dos cristãos, para que o Senhor conceda a 

todos os homens o dom de viverem na amizade de Deus e fomente a esperança no coração 

daqueles que pelo sofrimento e pela cruz a perderam. Oremos.  

TODOS: Converte-nos, Senhor, ao Teu amor!  

MÃE: Por Maria, Mãe da misericórdia e causa da nossa alegria, para que nos alcance 

uma verdadeira conversão ao dom de Deus e nos faça viver na alegria do "vinho novo" como 

verdadeiras testemunhas do Ressuscitado. Oremos.  

TODOS: Converte-nos, Senhor, ao Teu amor!  

AVÓS. Por Maria, Mãe do Salvador, Senhora das Dores, para que nos alcance o dom da 

fidelidade e da generosidade para com Deus e nos faça viver a graça da redenção com todo o 

entusiasmo e doação da nossa própria vida. Oremos.  

TODOS: Converte-nos, Senhor, ao Teu amor!  

PAI: Senhor, que fizestes da Virgem Santa Maria a mulher forte, sempre ao lado de seu 

Filho concedei-nos também a nós a graça de colaborarmos generosamente na obra da 

redenção da humanidade. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor.  

TODOS: Ámen.  

Avé Maria… 

CANTO: 

Quanto esperei este momento  
Quanto esperei que estivesses aqui  

Quanto esperei que Me falasses  

Quanto esperei que viesses a Mim  

 

Sei bem o que tens vivido  

Sei bem porque tens chorado  

Eu sei bem porque tens sofrido  

Sempre estive a teu lado.  

 

Ninguém te ama como Eu  

Ninguém te ama como Eu  
Olha p'ra cruz  

É a minha maior prova  

Ninguém te ama como Eu.  



Ninguém te ama como Eu.  

Ninguém te ama como Eu.  

Foi por Ti, só por Ti, porque te amo  

Ninguém te ama como Eu.  

 

 

 


