
 

 

 

     SEXTA-FEIRA DA QUARESMA 

 

 

 

2. ABERTURA 

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. (bis) 
Vem, não demores mais em nos libertar. (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis) 

- O Senhor te guarde, Ele é teu vigia, (bis) 

quem te garante à noite e governa o dia. (bis) 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Entreguemos ao Senhor este dia que chega ao fim 

recordemos no coração as coisas boas que 
aconteceram e recebamos dele o perdão e a 
misericórdia. 

Breve silêncio 

- Converte-nos, ó Deus, nosso Salvador.  
Mostra-nos o teu perdão e o teu amor. 

Deus de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna! Amém! 

4. HINO 

1. Bendita e louvada seja no céu a divina luz,  

E nós, também, cá na terra, louvemos a santa cruz.  

2. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus;  
Cantemos também na terra, louvores à santa cruz.  

3. Sustenta gloriosamente nos braços ao bom Jesus;  
Sinal de esperança e vida o lenho da santa cruz.  

4. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz,  
Seguindo sublime exemplo de nosso Senhor Jesus.  

 

5. SALMO 31(30) 

Ele salvará o seu povo dos seus pecados (Mt 1,21). 

Com Jesus na cruz, entreguemos nas mãos do Pai o 
grito de todos os condenados à morte. Que o Senhor 
responda ao clamor dos sofredores. 

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

1. Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo, 
não tenha eu de que me envergonhar; 
por tua justiça me salva, e teu ouvido 

ouça meu grito: “vem logo libertar!” 

2. Sê para mim um rochedo firme e forte, 
uma muralha que sempre me proteja; 

por tua honra, Senhor, vem conduzir-me, 
vem desatar-me, és minha fortaleza! 

3. 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! 

 

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! 

6. LEITURA BÍBLICA – 1Corintios 2,7-10ª: 

Leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. – 
Falamos da sabedoria de Deus, escondida em mistério, 
e que Deus, antes dos séculos, já havia destinado para 

a nossa glória. Nenhum dos chefes deste mundo 
conheceu essa sabedoria. Porque, se a tivessem 
conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 

Mas assim está escrito: “As coisas que os olhos não 
viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano 
não alcançou, essas coisas Deus preparou para os que 

o amam”. – Palavra do Senhor. 

7. RESPONSO 
- Senhor em vossas mãos, eu entrego meu espírito. 

  Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu 
espírito. 
- Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo povo. 

  Eu entrego o meu Espírito! 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo! 
  Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu 

espírito! 

8. CÂNTICO DE SIMEÃO [Lucas 2,19-32]  

Com o sábio Simeão, figura da humanidade que espera 
ver a realização das promessas de Deus, cantemos 
nossa confiança de receber sua paz e salvação em 

cada momento de nossa vida.  

Salvai-nos, Senhor, quando velamos, 
guardai-nos também quando dormimos. 

Nossa mente vigie com o Cristo, 
nosso corpo repouse em sua paz. 

- Deixai, agora, vosso servo ir em paz, 

  conforme prometestes, ó Senhor. 

- Pois meus olhos viram vossa salvação 
  que preparastes ante a face das nações: 

- Uma luz que brilhará para os gentios 
  e para a glória de Israel, o vosso povo. 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

  como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

9. ORAÇÃO 

Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que 
tornas leve o fardo e suave o jugo dos que te seguem, 
acolhe os trabalhos deste dia e dá-nos um repouso 

tranqüilo, para amanhã te servirmos com maior 
generosidade. Tu que és Deus com o Pai, na unidade 
do Espírito Santo. Amém. 

10. BÊNÇÃO 

O Senhor nos dê uma noite tranquila e no fim da vida 
uma morte santa. Em nome do Pai do Filho e do Espírito 

Santo! Amém. 

Saudação à Maria 
Firme de pé, junto da cruz, 

estava Maria, mãe de Jesus,  
estava Maria, mãe de Jesus! 
 


