
VIGÍLIA EUCARÍSTICA 

“Em nome de Cristo, suplicamo

Dirigente: Senhor, reunidos nessa Vigília Eucarística
ensinamentos. Estamos aqui para adorar
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Todos:Amém! 

Dirigente: Neste momento, queremos recordar o sacrifício e a entrega que Cristo
salvar cada um de nós e por todos aqueles que se encontram angustiados e excluíd
a Tua bondade e Teu amor, possam encontrar morada em nossos corações.

Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz

Tem piedade de nós, Jesus pelo sangue jorrado

Do teu coração, pelo teu sacrifício misericórdia

 

Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder

Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó senhor

Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder

Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó senhor

 

Deus pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo

Sua alma e sua divindade em expiação dos nossos pecados

Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder

Nós te adoramos te bendizemos te glorificamos, ó senhor

Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder

Nós te adoramos te bendizemos te glorificamos, ó senhor

Silêncio para oração e meditação pessoal (5 min). 
 

Dirigente: Em sua mensagem para a Quaresma, o papa Francisco nos recorda o que 
escreveu na exortação apostólica 
crucificado, deixa-te salvar sempre de novo. E quando te aproximares para confessar os 
teus pecados, crê firmemente na sua misericórdia que te liberta de toda a culpa. 
Contempla o seu sangue derramado pelo grande amor que te tem e deixa
ele.”. Busquemos um diálogo face a face com o Senhor, para experimentar sua 
misericórdia infinita. 

VIGÍLIA EUCARÍSTICA – SEXTA-FEIRA SANTA  10/04/20

“Em nome de Cristo, suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus” 
(2Cor 5, 20)  

 

Senhor, reunidos nessa Vigília Eucarística, queremos lembrar de todos os S
ensinamentos. Estamos aqui para adorar e louvar o Teu santo nome.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Neste momento, queremos recordar o sacrifício e a entrega que Cristo
salvar cada um de nós e por todos aqueles que se encontram angustiados e excluíd
a Tua bondade e Teu amor, possam encontrar morada em nossos corações. 

CANTO 

Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz 

Tem piedade de nós, Jesus pelo sangue jorrado 

Do teu coração, pelo teu sacrifício misericórdia 

imortal e de poder 

Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó senhor 

Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder 

Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó senhor 

Deus pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo 

ndade em expiação dos nossos pecados 

Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder 

Nós te adoramos te bendizemos te glorificamos, ó senhor 

Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder 

glorificamos, ó senhor

Silêncio para oração e meditação pessoal (5 min).  

Em sua mensagem para a Quaresma, o papa Francisco nos recorda o que 
escreveu na exortação apostólica Christusvivit: “Fixa os braços abertos de Cristo 

e salvar sempre de novo. E quando te aproximares para confessar os 
teus pecados, crê firmemente na sua misericórdia que te liberta de toda a culpa. 
Contempla o seu sangue derramado pelo grande amor que te tem e deixa-te purificar por 

álogo face a face com o Senhor, para experimentar sua 

FEIRA SANTA  10/04/20 

vos com Deus” 

, queremos lembrar de todos os Seus 
e louvar o Teu santo nome. 

Neste momento, queremos recordar o sacrifício e a entrega que Cristo fez para 
salvar cada um de nós e por todos aqueles que se encontram angustiados e excluídos. Que 

Em sua mensagem para a Quaresma, o papa Francisco nos recorda o que 
: “Fixa os braços abertos de Cristo 

e salvar sempre de novo. E quando te aproximares para confessar os 
teus pecados, crê firmemente na sua misericórdia que te liberta de toda a culpa. 

te purificar por 
álogo face a face com o Senhor, para experimentar sua 



L 1: “Não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai para não 
cairdes em tentação; pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca.” (Mt 26, 40-41) 

Todos:Jesus Sacramentado, por vossa infinita misericórdia, perdoai-nos. 

L 2: “‘Qual dos dois quereis que eu solte?’ Eles gritaram: ‘Barrabás!’. Pilatos perguntou: 
‘Que farei com Jesus, que é chamado o Cristo?’ Todos gritaram: ‘Seja crucificado!’.”  (Mt 
23,21) 
 
Todos:Jesus Sacramentado, por vossa infinita misericórdia, perdoai-nos. 

L 1: “Ali crucificaram Jesus e os malfeitores: um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus 
dizia: ‘Pai, perdoa-lhes! Eles não sabem o que fazem!’.” (Lc 23, 33-34) 

Todos:Jesus Sacramentado, por vossa infinita misericórdia, perdoai-nos. 

L 2: “‘Jesus, lembra-te de mim, quando começares a reinar’. Ele lhe respondeu: ‘Em 
verdade te digo: hoje estarás comigo no Paraíso’.”. (Lc 23, 42-43) 

Todos:Jesus Sacramentado, por vossa infinita misericórdia, salvai-nos.  

 

Canto 

Senhor eu estou aqui 
Venho te pedir piedade de mim 
Senhor eu estou aqui 
Venho te pedir piedade de mim 
 
Cristo eu estou aqui 
Venho te pedir piedade de mim 

Cristo eu estou aqui 
Venho te pedir piedade de mim 
 
Senhor estamos aqui 
Viemos te pedir piedade de nós 
Senhor estamos aqui 
Viemos te pedir piedade de nós

 

Silêncio para oração e meditação pessoal (5 min).  

 

Dirigente: Ouçamos a Palavra de Deus, que revela seu amor e misericórdia para conosco. 

 

CANTO  

Louvor e glória a Ti, Senhor! / Cristo, Palavra de Deus! Cristo, Palavra de Deus!  
 
L 3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João (15, 1-9). 

“Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, ele corta; e todo 
ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estais limpos por causa 
da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo 
não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não 
podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós, os ramos. 
Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim, nada 
podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. 
Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e 



minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu 
Pai é glorificado: que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, 
assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor.” 

Silêncio para oração e meditação pessoal (5 min). 

 
Salmo 85(86) 

Mulheres: Inclinai, Senhor, vossos ouvidos e 
atendei-me, porque sou pobre e miserável. 
Protegei minha alma, pois vos sou fiel; salvai o 
servidor que em vós confia.  

Homens: Vós sois meu Deus; tende compaixão de 
mim, Senhor, pois a vós eu clamo sem cessar. 
Consolai o coração de vosso servo, porque é para 
vós, Senhor, que eu elevo minha alma.  

Mulheres: Porquanto vós sois, Senhor, clemente 
e bom, cheio de misericórdia para quantos vos 
invocam. Escutai, Senhor, a minha oração; 
atendei à minha suplicante voz. 

Homens: Neste dia de angústia é para vós que eu 
clamo, porque vós me atendereis. Não há entre 
os deuses um que se vos compare, Senhor; não 
existe obra semelhante à vossa.  

Mulheres: Todas as nações que criastes virão 
adorar-vos, e glorificar o vosso nome, ó Senhor. 
Porque vós sois grande e operais maravilhas, só 
vós sois Deus.  

Homens: Ensinai-me vosso caminho, Senhor, para 
que eu ande na vossa verdade. Dirigi meu 
coração para que eu tema o vosso nome.  

Mulheres: De todo o coração eu vos louvarei, ó 
Senhor, meu Deus, e glorificarei o vosso nome 
eternamente. Porque vossa misericórdia foi 
grande para comigo, arrancastes minha alma das 
profundezas da região dos mortos.  

Homens: Ó Deus, os soberbos se levantaram 
contra mim, uma turba de prepotentes odeia a 
minha vida, eles que nem vos têm presente ante 
os olhos.  

Mulheres: Mas vós, Senhor, sois um Deus 
bondoso e compassivo; lento para a ira, cheio de 
clemência e fidelidade. Olhai-me e tende piedade 
de mim, dai ao vosso servo a vossa força, salvai o 
filho de vossa escrava.  

Homens: Dai-me uma prova de vosso favor, a fim 
de que verifiquem meus inimigos, para sua 
confusão, que sois vós, Senhor, meu sustento e 
meu consolo. 

 

 

  

Silêncio para oração e meditação pessoal (5 min). 

 
Dirigente: Adorar o Senhor é um ato pelo qual demonstramos nosso amor e respeito. Na 
presença de Jesus Sacramentado, reconheçamos que, sem Ele, nada podemos e firmemos 
o compromisso de sermos os ramos que permanecem na videira e dão muitos frutos. 
Se possível, fiquemos de joelhos e, face a face com o Cristo, lembremos-nos de tudo o que 
somos e temos devemos ao Seu amor e à Sua misericórdia. 
 
Dirigente: Graças e louvores sejam dados a todo o momento. (3x) 

Todos:Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. (3x) 

Dirigente: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Todos:Como era no princípio, agora e sempre, amém! 



 

CANTO

1. Deus de amor, nós te adoramos neste 
Sacramento / Corpo e Sangue que fizeste nosso 
alimento. / És o Deus escondido, vivo e vencedor. 
/ A teus pés depositamos todo nosso amor. 
 
2. Meus pecados redimistes sobre a Tua Cruz, / 
com Teu Corpo e com Teu Sangue, ó Senhor 
Jesus! / Sobre os nossos altares, vítima sem par / 
Teu Divino sacrifício queres renovar. 
 
3. No Calvário se escondia Tua Divindade / mas 
aqui também se esconde tua humanidade: / creio 

em ambas e peço, como o bom ladrão / no Teu 
Reino, eternamente, Tua Salvação. 
 
4. Creio em ti ressuscitado, mais que São Tomé / 
mas aumenta na minh’alma o poder da fé. / 
Guarda a minha esperança, cresce o meu amor! / 
Creio em ti ressuscitado, meu Deus e Senhor! 
 
5. Ó Jesus, que nesta vida, pela fé eu vejo / 
realiza, eu te suplico, este meu desejo: / ver-te, 
enfim, face a face, meu Divino Amigo! / Lá no 
Céu, eternamente, ser feliz contigo!

 

Silêncio para oração e meditação pessoal (5 min). 

 
Dirigente: Muitas vezes, na correria do mundo acelerado, não damos a devida atenção às 
coisas que acontecem ao nosso redor e não somos capazes de interromper as nossas 
rotinas para cuidar e ajudar ao próximo. 
Este ano, a Campanha da Fraternidade traz como tema: “Fraternidade e Vida: Dom e 
Compromisso” e o lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, nos convidando a olhar, 
de forma mais atenta e cuidadosa para quem precisa. 
“Um samaritano que passava, ao ver o homem, sentiu compaixão. Essa compaixão nasceu 
do seu modo diferente de olhar, do seu modo diferente de perceber aquela realidade. Essa 
compaixão o levou a se aproximar do homem, gastar tempo, modificar parcialmente sua 
viagem, tudo para não ser indiferente com aquele que sofria diante dele.” (Texto Base CF, 
07) 
Restaurados pela Palavra de vida e salvação, somos convidados a testemunhar e estimular 
a solidariedade, de forma que sejamos capazes de aprender com o bom samaritano: o 
próximo é aquele a quem me aproximo e dedico cuidado e atenção. 
 
Silêncio para oração e meditação pessoal (5 min). 

 

L 1: “Não se deve questionar quem é o destinatário do amor. Importa identificar quem 
deve amar e não tanto quem deve ser amado, pois todos devem ser amados, sem 
distinção. Não importa quem é o próximo. Importa quem, por compaixão, se torna 
próximo do outro (Lc 10, 36).”  (Texto Base CF, 09) 

Todos:Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. 

L2: “Sentir compaixão e cuidar com ternura é reacender a chama de uma vida; é 
reconstruir uma história; é aquecer um coração desesperado; é iluminar quem está na 
escuridão; é abrir os braços para quem precisa de um abraço; é fazer-se presente onde 
ninguém deseja estar ou queira ficar.” (Texto Base CF, 136) 

Todos:Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. 



L 3: “Santa Dulce passou por momentos difíceis, mas nunca desanimou de continuar 
fazendo o bem ao próximo e a fé a ajudou a perseverar no caminho de defesa da vida, do 
cuidado fraterno e da compaixão terna. ‘Habitue-se a ouvir a voz do seu coração. É 
através dele  que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em 
frente, vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada’”. (Texto Base CF, 142) 

Todos:Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. 

L 1: “As mudanças que tanto queremos no mundo só serão reais se começarem em nós, a 
partir de nós, afetando, assim, o ambiente em que vivemos. A conversão pastoral é fruto 
da conversão pessoal ‘Vai e faze o mesmo’ (Lc 10,37). Daí a importância de renovarmos, 
pessoalmente o nosso compromisso de cuidado e valorização da vida”. (Texto Base CF, 184) 

Todos:Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. 

 

Dirigente: Rezemos juntos a oração da Campanha da Fraternidade 2020. 

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem 
viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o 
mundo como um jardim a ser cultivado com 
amor. 
 
Dai-nos um coração acolhedor para assumir a 
vida como dom e compromisso. 
 
Abri nossos olhos para ver as necessidades dos 
nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres 
e marginalizados. 
 
Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão 
expressa no cuidado fraterno, próprio de quem 
reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. 
 

Inspirai-nos palavras e ações para sermos 
construtores de uma nova sociedade, reconciliada 
no amor. 
 
Dai-nos a graça de vivermos em comunidades 
eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, 
se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, 
a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição 
Aparecida e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom 
do Brasil. 
 
Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que 
dá a vida. 
 
Amém! 
 
 

Pai nosso...  Ave Maria...   Glória ao Pai... 

Silêncio para oração e meditação pessoal (5 min). 

 

Dirigente: Cantemos o Hino da Campanha da Fraternidade 2020. 

1. Deus de amor e de ternura, contemplamos 
Este mundo tão bonito que nos deste 
Desse dom, fonte da vida, recordamos 
Cuidadores, guardiões tu nos fizeste 
 
Peregrinos, aprendemos nesta estrada 
O que o bom samaritano ensinou 
Ao passar por uma vida ameaçada 
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou 
 
2. Toda vida é um presente e é sagrada 

Seja humana, vegetal ou animal 
É pra sempre ser cuidada e respeitada 
Desde o início até seu termo natural 
 
 
 
3. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida 
Ver felizes os teus filhos, tuas filhas 
É a justiça para todos, sem medida 
É formarmos, no amor, bela Família 
 



4. Mata a vida o vírus torpe da ganância 
Da violência, da mentira e da ambição 

Mas também o preconceito, a intolerância 
O caminho é a justiça e conversão 

 

Benção 

Dirigente: Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-nos o Deus rico de amor 
e misericórdia! 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos:Amém! 

Dirigente: Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. 

Saída em silêncio. 

 

(Equipe de Subsídios Litúrgicos Paroquial) 

 

 

 

  


