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Celebração para Sexta-feira Santa. 

 
 Prelúdio  
 Acolhida 
 Leitura da sentença de Jesus [fragmento] 

 
 No ano dezenove de Tibério César, imperador romano de todo o mundo, Monarca invencível 
da Olimpíada 121... Sendo Governador da Judéia Quinto Sérgio, sob o regimento e Governador 
da cidade de Jerusalém, o Presidente gratíssimo, Pôncio Pilatos; Regente na baixa Galiléia... Eu, 
Pôncio Pilatos, aqui Presidente do Império Romano, dentro do Palácio e arqui-residência, julgo, 
condeno e sentencio à morte, Jesus, chamado pela plebe CRISTO NAZARENO e, galileu, homem 
sedicioso, contra a Lei Mosaica, e contrário ao grande Imperador Tibério César. Determino e 
ordeno, por esta, que se lhe dê morte na cruz, sendo pregado com cravos com todos os réus, 
porque congregando e ajustando homens, ricos e pobres, não tem cessado de promover 
tumultos por toda a Judéia, dizendo-se Filho de Deus e Rei de Israel, ameaçando com a ruína de 
Jerusalém e do sagrado Templo, negando tributo a CÉSAR, tendo ainda o atrevimento de entrar 
com ramos e em triunfo, com grande parte da plebe, dentro da cidade de Jerusalém. Que seja 
ligado e açoitado, e que seja vestido de púrpura, e coroado de alguns espinhos, com a própria 
cruz aos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores, e que, juntamente com ele, 
sejam conduzidos dois ladrões homicidas; saindo logo pela porta sagrada, hoje Antoniana, que se 
conduza Jesus ao monte público da Justiça, chamado Calvário, onde, crucificado e morto, ficará 
seu corpo na cruz, como espetáculo para todos os malfeitores, e sobre a cruz se ponha, em 
diversas línguas, este título: "IESUS NAZARENUS, REX IUDEORUM". Mando, também, que 
nenhuma pessoa de qualquer estado ou condição se atreva, temerariamente, a impedir a Justiça 
por mim mandada, administrada e executada com todo o rigor, segundo os Decretos  e  Leis 
Romanas,  sob as penas de rebelião contra o Imperador Romano. 

 
 Oração comunitária. 

 
Todos/as: Nosso Deus, neste dia nos lembramos do nosso mestre que foi vitimado pelos 
inimigos da Vida e da Justiça. Pedimos que dirijas nossa atenção para a cruz do Calvário de 
onde nos vem a salvação. Mostra-nos teu filho, humilhado e crucificado por nossa causa, 
para que ouçamos sua voz que te invoca em meio ao mais profundo sofrimento e desespero. 
Que a lembrança da cruz de Cristo alimente e reanime a nossa fé na tua misericórdia. Por teu 
amor, amém! 
 

 Leitura bíblica: Mateus 27.1, 2; Lucas 23.2-5; Marcos 15.6-15; Mateus 27.24-26. 
 Musica com o tema pascal 
 Leitura bíblica: Marcos 15.22-26 
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 Cântico congregacional:  
 
Se sofrimento de causei (Pablo Sosa)- Partitura em anexo 

http://www.youtube.com/watch?v=WiIpwiNemF4 
 

Se sofrimentos Te causei, Senhor, 
Se a meu exemplo o fraco tropeçou, 
Se em Teus caminhos eu não quis andar, 
Perdão, Senhor! 
 
Se vão e fútil foi o meu falar, 
Se ao meu irmão não demonstrei amor, 
Se ao sofredor não estendi a mão, 
Perdão, Senhor! 
 
Se indiferente foi o meu viver, 
Tranquilo e calmo sem lutar por Ti, 
Devendo estar mui firme no labor, 
Perdão, Senhor! 
 
Escuta, ó Deus, a minha oração. 
E vem livrar-me de incertezas mil 
Transforma a minha vida entregue a Ti 
Amém, Senhor! 

 
 

 Oração Silenciosa  
  
 

As Sete Palavras de Jesus na cruz 
[convidar 07 pessoas para lerem essas palavras e comentarem rapidamente sobre cada uma delas] 

  
1.  “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem” – Lucas 23. 33,34 

 Oração 

 

2.   “Hoje estarás comigo no Paraíso” – Lucas 23.39.43 

Cântico congregacional: Quero estar ao pé da cruz (HE 354, somente a 1ª estrofe e estribilho.) 

 

3. “Mulher, eis aí teu filho... Eis aí tua mãe” – João 19.25-27 

Cântico congregacional: A segurança do crente (HE 362, somente a 2ª estrofe e estribilho.) 

 

4. “Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste?” – Mateus 27.45-47.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=WiIpwiNemF4


 

 3 

      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

       “ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ” 

 
 
Cântico Congregacional: Rude Cruz  
  
Rude Cruz se erigiu  
Dela o dia fugiu 
Como emblema de vergonha e dor 
Mas contemplo esta cruz porque nela Jesus 
Deu a vida por mim pecador 
  

Sim eu amo a mensagem da cruz 
Té morrer eu a vou proclamar 
Levarei eu também minha cruz 
Té por uma coroa trocar 

 
Vejo a glória dos céus 
O cordeiro de Deus 
Ao calvário humilhante baixou 
Essa cruz tem pra mim 
Atrativo sem fim 
Porque nela Jesus me salvou 
 
Nesta cruz padeceu 
E por mim já morreu 
Meu Jesus para dar-me o perdão 
Eu me alegro na cruz 
Ela tem graça e luz 
Para a minha santificação 
  

 

5. “Tenho sede” – João 19.28,29 

Oração  
  
6. “Está consumado” – João 19.30 
 
Cântico congregacional:  Alto preço   
  
Eu sei que foi pago um alto preço 
Para que contigo eu fosse um meu irmão 
Quando Jesus derramou sua vida 
Ele pensava em ti, 
Ele pensava em mim, 
Pensava em nós 
 
E nos via redimidos por seu sangue 
Lutando o bom combate do Senhor 
Lado a lado trabalhando, sua Igreja edificando 
E rompendo as barreiras pelo amor. 
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E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui 
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor 
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar 
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. 
 
7.  “Pai, nas Tuas mãos entrego meu espírito” – Lucas 23.44 – 48.  
 
Oração 
 
Silêncio [despeça a igreja em silêncio e a convide para voltar no culto de páscoa] 
 

 

[Liturgia elaborada pelo pastor metodista Jonatas Rotter Cavalheiro] 
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Culto de Páscoa 

 

Aleluia! Cristo é vivo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conto esta história, cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim! 

 

 Prelúdio (HE 341) 

 Por que estamos aqui hoje? Quais as histórias que você ouviu que te chamaram a estar 
celebrando a Páscoa?  

[tempo em que as pessoas vão expressar seus motivos de celebração nesse tempo especial, história 
da sua conversão]. 
 
 Leitura Bíblica de Abertura: Isaías 25.6-9 
 Música: A Ressurreição de Jesus (HE 41) 
 Oração de adoração 
 

 

Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho, que me salvou. 
 

 Chamada à Confissão: Mateus 26. 36-41 
 Oração de Confissão 
 Palavra de Esperança: Jeremias 31.3b 
 Cântico: Amor que vence ( HE 38)  

 

Inteiramente me submeti. Plena alegria nele senti.  
 
 O que me deixa alegre ao seguir a Jesus Cristo? 

[tempo em que as pessoas vão expressar que alegrias descobriram ao seguir a Jesus Cristo]. 
 

 Credo da solidariedade: 
Creio em Deus, criador de tudo o que é bom, 
Que me ama com amor maior que o de pai 
E cuida de mim com ternura maior que a de mãe. 
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Creio em Jesus Cristo, amigo mais chegado que irmão, 
Que pagou por mim a grande dívida 
E convidou-me para ser-lhe 
Companheiro no cálice e no pão, 
Na cruz e na ressurreição. 
Creio no Espírito Santo, terno consolador, 
Que me enxuga as lágrimas dos olhos 
E me inspira nos lábios o sorriso. 
Creio na comunidade de fé, mutirão de fiéis, 
Operários de um novo tempo, 
Gestantes do novo céu e da nova terra. 
Creio no Reino pleno da vida abundante, 
Na ressurreição dos corpos oprimidos, 
Na eternidade do amor 
E na solidariedade divino-humana. 
Amém! [Luiz Carlos Ramos] 

 

 Cânticos de Louvor 
 Apresentações especiais. 

 

Conto esta história, cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim! 
 

 Edificação 

 

Anjos descendo, trazem dos Céus Provas da graça que vem de Deus. 

 
 Celebração da Ceia do Senhor (cf. Ritual da Igreja Metodista, p. 551ss do HE). 
 

 Oração de Ação de graças:  

 

Pelo pão... 

“Bendito sejas, Senhor, Deus do Universo, por este pão e este vinho, fruto da terra e do 

trabalho de homens e mulheres, que recebemos generosamente e te apresentamos: ele será 

para nós pão de vida e bebida de salvação.” 

 

Pelo vinho... 

“Assim, como as espigas, que estavam dispersas pelos campos, e as vides, que estavam 

dispersas pelas colinas, se reuniram sobre esta mesa no pão e no vinho, assim também, 

Senhor, seja reunida toda a tua Igreja, até os confins da terra, em Teu Reino.” [Equipe de 

Liturgia do CLAI – Cuba] 
 

 

 Oração Final. 
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 Benção: 

Que a tua aurora rompa as trevas; 

Que o teu sopro remova as pedras da morte; 

Que a tua voz nos deseja a paz 

Em nome do Pai da Vida 

Do Filho da Ressurreição 

E do Espírito Santo da Paz. 

Amém! 

[Luiz Carlos Ramos] 
 

 Abraço da Paz! 

 

 

 

[Departamento Nacional de Escola Dominical] 


