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Oficiante
Povo
Oficiante

Bendito seja o nosso Deus.
Agora e sempre.
Oremos
Deus onipotente, nós te suplicamos olhes com misericórdia para esta família que é tua, e pela qual nosso Senhor Jesus
Cristo não hesitou em entregar-se, traído, às mãos de homens iníquos, e sofrer morte de cruz, o qual agora vive e reina
contigo e com o Espírito Santo sempre um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém.

Liturgia da Palavra
Salmo 31
1. Em ti, Senhor, busco refúgio: não seja eu jamais confundido; livra-me em tua retidão.
2. Inclina para mim os teus ouvidos, apressa-te em me livrar; sê para mim um rochedo inexpugnável, um baluarte onde me salve.
3. Pois tu és a rocha de minha salvação e minha fortaleza; tu me conduzirás e guiarás, por amor do teu Nome.
4. Tirar-me-ás do laço oculto, que me armaram; pois tu és a minha fortaleza.
5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito; tu me redimiste, ó Senhor, Deus de verdade.
6. Aborreço os que se entregam a vaidades enganosas; eu, porém, confio no Senhor.
7. Exultarei e alegrar-me-ei na tua misericórdia; pois vês a minha aflição, conheces as angústias de minha alma.
8. Não me abandonaste ao poder do adversário; antes firmaste meus pés em lugar amplo.
9. Compadece-te de mim, porque estou atribulado; estão consumidos de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo.
10. Minha vida está gasta de pesar e os meus anos de suspiros; por causa da maldade desfalece minha força e meus ossos se
consomem.
11. Tornei-me uma vergonha por causa de meus adversários, especialmente entre os meus vizinhos e conhecidos; os que me viam na
rua fugiam de mim.
12. Estou esquecido em seu coração; sou como um vaso quebrado.
13. Ouvi a difamação de muitos, terror por todos os lados; enquanto consultavam contra mim, tentaram tirar-me a vida.
14. Mas eu confiei em ti, Senhor; eu disse: Tu és o meu Deus.
15. Os meus dias estão nas tuas mãos; livra-me dos meus adversários e dos que me perseguem.
16. Faze resplandecer tua face sobre o teu servo; salva-me por tua benignidade.
17. Não me deixes envergonhado, Senhor, porque te invoco; envergonhados e emudecidos sejam os maus.
18. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com orgulho e desprezo.
19. Oh! Quão grande é a bondade que preservas para os que te temem! Tua preparaste para os que em ti confiam, perante os filhos
dos homens.
20. Tu os esconderás das ciladas dos homens, no recesso da tua presença; no teu abrigo estarão livres das intrigas.
21. Bendito seja o Senhor, pois numa cidade fortificada fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo.
22. Dizia eu na minha precipitação: Fui cortado de diante de teus olhos; mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando a ti clamei.
23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos; porque o Senhor guarda os fiéis, mas castiga ao que usa de arrogância.
24. Tende bom ânimo e fortaleça-se vosso coração; vós todos os que esperais no Senhor.
Salmista
Povo

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio é agora e será sempre. Por todos os séculos. Amém.

Oficiante
Povo

O Santo Evangelho de N. Sr. Jesus Cristo, conforme São Mateus, capítulo 27, principiando com o versículo 1 ao 66.
Glória a Ti seja dada, oh! Senhor.

•

após a leitura o oficiante então dirá:

Oficiante
Povo

O Evangelho do Senhor
Louvado sejas, oh! Cristo.

Sermão
Intercessões
Oficiante

Povo

Bom e fiel povo de Deus, nosso Pai enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo
por Ele e que todos os que Nele crêem sejam libertados do poder do pecado e da morte e se tornem co-herdeiros da vida
eterna. Portanto, oremos pelo povo em todas as partes do mundo, para que confortem as suas necessidades. Oremos pela
Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica de Cristo, pela sua unidade no testemunho e no serviço, por todos os bispos e
ministros e pelo povo, ao qual eles servem, pelo nosso bispo, por todo o povo da Diocese, por todos os cristãos desta
comunidade e desta cidade.
Que Deus confirme sua Igreja em fé, faça-a crescer em amor e a preserve em paz.

Hino: Redenção [nº. 69 HE]

[A. J. S. N.]

1. Pendurado no madeiro,
Ó Senhor, pudeste assim
Destruir meu cativeiro
E provar-me amor sem fim!
Oficiante

Povo

Onipotente e terno Deus, que por teu Espírito governas e santificas todo o corpo da Igreja: recebe as súplicas e orações
que por todos os seus membros te oferecemos, para que estes na sua vocação e ministério, te sirvam com verdadeira
piedade e devoção: mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos por todos os povos da terra, por
aqueles que exercem autoridade. Por todos os que trabalham pelo povo e pela justiça e paz.
Que pelo auxílio de Deus possam todos buscar a justiça e a verdade de viver em paz com entendimento.

Hino: Redenção [nº. 69 HE]
[A. J. S. N.]

2. O teu sangue foi vertido,
Expiraste, ó meu Jesus,
E ficou por ti cumprido
Meu resgate sobre a cruz!
Oficiante

Povo

Onipotente Deus, anima, nós te rogamos, o amor verdadeiro pela paz em nossos corações e guia-nos com tua sabedoria,
para que o Teu domínio cresça até que a terra seja plena do conhecimento do Teu amor, por Jesus Cristo nosso Senhor.
Amém. Oremos por todos os que sofrem, pelos famintos, solitários, pobres e oprimidos, pelos doentes, feridos e
deficientes, pelos que vivem sem lar, com medo e angústia, por todos os que enfrentam tentação, dúvida e desespero,
pelos tristes e enlutados, pelos prisioneiros, refugiados e os que se encontram em perigo mortal.
Que Deus em sua misericórdia os conforte e alivie a sua dor e lhes conceda o conhecimento do seu amor e renove em nós
o desejo e a paciência para servi-los em suas necessidades.

Hino: Redenção [nº. 69 HE]
[A. J. S. N.]

3. Nesse sangue, que verteste,
Purifica-me, Senhor!
Foi por mim que tu morreste;
Sê propício ao pecador!
Oficiante
Povo

Oremos por aqueles que não receberam o Evangelho de Cristo, por aqueles que ainda não ouviram a palavra da Salvação,
por aqueles que perderam a fé, por aqueles que endureceram seu coração por causa do pecado e indiferença, pelos
inimigos da Cruz de Cristo e dos seus discípulos, por aqueles que em nome de Cristo, perseguiram e perseguem outros.
Que o Senhor abra os seus corações e os guie à fé e obediência.

Hino: Redenção [nº. 69 HE]
[A. J. S. N.]

4. Sê propício ao condenado
A lutar, na escuridão
Deste abismo do pecado,
Sob a dor da maldição.
Todos

Misericordioso Deus, Criador de todos os povos da terra, que desejas que todos vivam, tem compaixão dos que não te
conhecem como és conhecido em teu Filho Jesus Cristo. Permite que o teu Evangelho seja proclamado com graça e poder
aos que ainda não o ouviram. Volte o coração dos que te resistem. Trazes ao teu rebanho os desgarrados, para que haja
um só rebanho e um só pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Oficiante

Bom e fiel povo de Deus, confiemos nós mesmos ao Senhor e oremos pela graça de uma vida santa, para que, com todos
os que partiram desta vida e morreram na paz de Cristo e com todos, cuja fé só é conhecida por Deus, nos encontremos
dignos de entrar na plenitude da alegria de Nosso Senhor e recebamos no dia da Ressurreição a coroa da vida.
Ó Deus, cujo poder é imutável, cuja luz é eterna, olha favoravelmente tua Igreja, conduza à consumação o teu plano de
Salvação com a operação eficaz do teu cuidado por todos os seres humanos. Permite que o mundo veja e saiba que tudo
que foi abatido está sendo reerguido e as coisas que envelheceram estão sendo renovadas e tudo está sendo conduzido
para a perfeição por meio de quem todas as coisas foram feitas, teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina
contigo, na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.

Todos

Todos

Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o teu Nome, Venha o teu Reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, Assim como nós também perdoamos
aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal. Amém.

Oficiante

Ó Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, rogamo-te que faças permanecer tua compaixão, cruz e morte entre o teu juízo
e as nossas vidas, agora e na hora de nossa morte. Concede tua misericórdia e graça aos que vivem e o perdão e a graça
do descanso aos que já morreram, e à tua Igreja, paz e concórdia, e a nós pecadores, a vida e glória eternas, pois com o
Pai e o Espírito Santo vives e reinas um só Deus, agora e sempre. Amém.

* Todos se retiram em silêncio.

