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- 6ª FEIRA SANTA - VERMELHO - ANO C - 
 

São Paulo, 15 de abril de 2022 - Missa 15h00 
 

AMBIENTE: - Altar desnudado 

Acólitos, Cerimoniário, Ministros da Palavra e Eucaristia permanecem em seus lugares 
 

RITOS INICIAIS 
14h55 Inicia-se a música: “Quem poderá resistir...” Após a execução da música, faz-se um silêncio.  
 

As 15h toca-se a matraca ou uma badalada do sino. E começa-se procissão de entrada em silêncio:  
 

 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Entrada presidente da celebração e padres concelebrantes 

- Padre faz a prostração em silencio por alguns minutos, em seguida faz a oração: 
 
 

ORAÇÃO: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA - Mantra: Tudo por causa de um grande amor 

1ª LEITURA: (Is 52, 13-53,12) 
SALMO: Sl 30 - R. “O Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito!” 

2ª LEITURA: (Hb 4, 14 - 16; 5,7 –9) 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 
 

EVANGELHO: (Jo 18,1-19-42) – Dialogado - Durante a narração da Paixão não se usa incenso nem velas. Omite-se a 

saudação ao povo e o sinal da cruz sobre o livro. No fim diz-se Palavra da Salvação, mas não se beija o livro. 

HOMILIA: 
ORAÇÃO UNIVERSAL: Missal Romano 
 

ORAÇÃO UNIVERSAL: Missal Romano pag. 255 

I. Pela santa Igreja. - Oremos irmãos e irmãs caríssimos, pela santa Igreja de Deus: que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e 

a unidade, que ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para sua própria glória.  

Ajoelhemo-nos! (depois 30 segundos) Levantemo-nos! 

 Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. 

Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo, 

nosso Senhor. Amém! 
 

II. Pelo papa. Oremos pelo nosso santo padre, o papa (…). O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o 

conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. 

Ajoelhemo-nos! (depois 30 segundos) Levantemo-nos! 

PR: Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos: protegei 

com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 

III. Por todas as ordens e categorias de fiéis. - Oremos pelo nosso bispo (…), por todos os bispos, presbíteros e diáconos da 

Igreja e por todo o povo fiel. 

Ajoelhemo-nos! (depois 30 segundos) Levantemo-nos! 

Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que 

vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 

IV. Pelos catecúmenos. - Oremos pelos (nossos) catecúmenos: que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas 

da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no 

Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos! (depois 30 segundos) Levantemo-nos! 

  Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos 

(nossos) catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso 

Senhor. Amém! 
 

V. Pela unidade dos cristãos. - Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso 

Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade.  

Ajoelhemo-nos! (depois 20 segundos) Levantemo-nos! 

Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso 

Filho. Que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo, nosso 

Senhor. Amém! 
 

VI. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor Nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na 

fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos! (depois 30 segundos) Levantemo-nos! 
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Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. 

Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém! 
 

VII. Pelos que não creem em Cristo. - Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, 

possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos! (depois 30 segundos) Levantemo-nos! 

Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar 

ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos 

outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 

VIII. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é 

reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos! (depois 30 segundos) Levantemo-nos! 

 Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos para 

que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os 

sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que 

sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 

IX. Pelos poderes públicos. - Oremos por todos os governantes: que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes 

dirija o espírito e o coração para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos! (depois 30 

segundos) Levantemo-nos! 

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade 

aqueles que nos governam. Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das 

nações e a liberdade religiosa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 

X. Por todos os que sofrem provações.  Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai todo-poderoso, para que livre o mundo de todo 

erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança e transeuntes, repatrie os 

exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos! (depois 30 segundos) Levantemo-nos! 

: Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que 

clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da 

vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 
 

ADORAÇÃO DE CRISTO NA CRUZ  
 

 

O presidente acompanhado por acólitos com velas acesas descem em silencio até a porta central da Igreja. Em seguida 

introduz a Cruz na assembleia fazendo o Descerramento da Cruz. Padre a descobre aos poucos enquanto canta por três vezes:  
 

Padre: Eis o Lenho da Cruz, do qual pendeu a Salvação mundo! Todos: Vinde, Adoremos! 
 

Cantos:       
 

RITO DE COMUNHÃO 
No momento da Adoração da Cruz, três ministros se dirigem a casa paroquial para pegar a Eucaristia. (Ambula e 2 velas) 

PAI NOSSO:  

COMUNHÃO:  

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO SOBRE O POVO:
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