ORDEM DAS VÉSPERAS
Sexta-feira Santa

No dia de hoje contemplamos o sofrimento e morte de nosso Senhor. Não
observamos este dia como um “funeral” para Cristo, e nem como o martírio de
um injustiçado, mas sim recordando que nosso Senhor escolheu entregar sua vida
voluntariamente por amor de nós, o que fica visível em seu silêncio e passividade
diante daqueles que o acusavam e condenavam. Também lembramos a causa de
tamanho sacrifício: o nosso pecado; e, atentando para o fato de que é o próprio
Filho de Deus quem suporta tamanha agonia, vemos quão grave é a nossa culpa
e o castigo que merecemos. Por isso, a Sexta-feira Santa é marcadamente um dia
de arrependimento, reflexão e tristeza pela nossa iniquidade. Em conformidade
com o caráter deste dia, a música é mantida ao mínimo, o serviço inicia e conclui
em silêncio, grande parte da liturgia é apenas falada, palavras elaboradas de
louvor são omitidas e o templo encontra-se desprovido de seus adornos habituais,
destacando assim a falta de luz, vida e alegria trazida ao mundo pelo pecado, e
suportada por nosso Senhor no calvário. Por outro lado, a Sexta-feira Santa
também é um dia de gratidão e louvor ao nosso Salvador, por ter ele se disposto
a sofrer em nosso lugar, a fim de que agora já nenhuma condenação pese sobre
aqueles que nele confiam.

_____________________

VERSÍCULOS DE ABERTURA

L Abre, Senhor, os meus lábios,
C e a minha boca manifestará o teu louvor.
L Apressa-te, ó Deus, em me livrar;
C apressa-te em ajudar-me, ó Senhor.
Louvor a ti, ó Cristo, Cordeiro da nossa salvação.

Salmo 51.15
Salmo 70.1

SALMODIA

Salmo 22.1,7-18; antífona v.1 9

L | Senhor*, não te afas- | tes de mim;
força | minha*, apressa-te em me | socorrer.
L Deus meu, | Deus meu*, por que me desampa- | raste?
Por que se acham longe de minha | salvação* as palavras de
meu ge- | mido?
C Todos os que me veem zom- | bam de mim;* fazem caretas e
balançam a cabeça, di- | zendo:
“Confiou no Senhor! Ele que o | livre!* Salve-o, pois nele | tem
prazer.”
L Contudo, tu és quem me | fez nascer;* e me preservaste, estando eu
ainda ao seio de | minha mãe.
A ti me entreguei desde o meu nasci- | mento;*
desde o ventre de minha mãe, tu és | o meu Deus.
C Não te distancies de mim, porque a tribulação está | próxima,*
e não há quem me a- | jude.
Muitos touros me | cercam,*
fortes touros de Basã me ro- | deiam.
L Contra mim abrem a | boca,* como faz o leão que despedaça
e | ruge.
Derramei-me como água, e todos os meus ossos se
desconjun- | taram;* meu coração fez-se como cera, derreteu-se
den- | tro de mim.
C Secou-se o | meu vigor,* como um caco de | barro,
e a língua se me apega ao céu da | boca;* assim, me deitas no
pó da | morte.

L Cães me cercam; um bando de malfeitores me ro- | deia;*
traspassaram-me as mãos | e os pés.
Posso contar todos os meus | ossos;*
os meus inimigos estão olhando para mim e me enca- | rando.
C Repartem entre si as minhas | roupas* e sobre a minha túnica
lançam | sortes.
Tu, porém, Senhor, não te afas- | tes de mim;*
força minha, apressa-te em me | socorrer.
A PAIXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO

Hino:
1. Quero, ó Cristo, meditar
no teu sofrimento;
do teu trono vem guiar
o meu pensamento.
Possa eu ver, ó meu Jesus,
quão atroz tormento
exigiu na infame cruz
nosso salvamento.
3. Não me faças ver, porém,
tua dor somente,
mas a causa e o grande bem
quero ter em mente.
Ah! de tão cruel paixão,
meu Senhor amado,
eu, com minha transgressão,
sou o mais culpado.¹
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2. Faze esta alma contemplar
tuas ansiedades,
teus grilhões, Jesus, e o mar
de perversidades:
cuspe, murros e aguilhão,
cravos, cruz e morte.
Meu Jesus! oh! que paixão!
que suplício forte!

¹(Is 43.24; 1 Tm 1.15)
Jesu, deine Passion
Letra: Sigismund von Birken, 1663;
trad. Martilho Lutero Hasse, 1919-2004
Música: Melchior Vulpius, 1609;
arr. Lutheran Book of Worship, 1978

L Leitura da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus:
Leitura: São Mateus 27.1-31
Hino:
1. Ó fronte ensanguentada,
ferida pela dor;
de espinhos coroada,
marcada pelo horror!
Ó fronte, outrora ornada
de eterna glória e luz,
agora desprezada –
adoro-te Jesus.1
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2. Ó rosto glorioso,
que sempre fez tremer
o mundo poderoso,
fizeram-te sofrer!
O quanto estás mudado!
O teu sublime olhar,
de tão atormentado,
não vejo mais brilhar.

Leitura: São Mateus 27.32-56
Hino:
3. O que tens suportado
foi minha própria dor;
eu mesmo sou culpado,
de tua cruz, Senhor.
Oh! vê-me, aflito e pobre:
só ira mereci;
com tua graça encobre
o mal que cometi!2
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4. Pertenço ao teu rebanho,
Jesus, meu bom pastor;
Senhor, favor tamanho
provem do eterno amor.
Do verbo dos teus lábios
eu sempre me nutri.
Os pensamentos sábios
obtenho só de ti.

Leitura: São Mateus 27.57-66
Hino:
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5. Momentos de alegria
e grande bem-estar,
ó meu divino Guia,
eu sinto ao meditar.
no que por mim fizeste.
A fim de me remir
a própria vida deste.
É bom a ti seguir.

RESPONSÓRIO

6. Quando eu partir um dia,
comigo vem estar.
Perfeita garantia
na morte vieste dar.
Que toda a tua angústia
me livre da aflição:
e o diabo e sua astúcia
não mais me afligirão.3

1 João 2.1-2; Isaías 53.5; Salmo 32.1

L Temos advogado junto ao Pai; Jesus é a propiciação
pecados.
C Ele foi traspassado pelas nossas transgressões . . .
pisaduras fomos sarados.
L Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada.
C Ele foi traspassado pelas nossas transgressões . . .
pisaduras fomos sarados.
L Temos advogado junto ao Pai; Jesus é a propiciação
pecados.
C Ele foi traspassado pelas nossas transgressões . . .
pisaduras fomos sarados.
Hino
7. Quando eu partir um dia,
comigo vem estar.
Perfeita garantia
na morte vieste dar.
Que toda a tua angústia
me livre da aflição:
e o diabo e sua astúcia
não mais me afligirão.

pelos nossos
e pelas suas

e pelas suas
pelos nossos
e pelas suas
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8. Consola-me na morte,
lembrando a tua dor;
és meu escudo forte,
glorioso Vencedor.
Estando a contemplar-te,
confiante vou dizer,
feliz, ao abraçar-te:
Assim é bom morrer!4

1

(Is 53.3) 2(Is 53.5) 3(Cl 1.20) 4(Ap 21.4)
O Haupt voll Blut und Wunden
Letra: Paul Gerhard, 1656, baseado em Salve caput cruentatum, atribuído a
Arnulf von Löwen, 1200-1250; trad. em Hinário da IECLB, 1961, alt. (estr.1-3);
Rodolpho F. Hasse, 1890-1968 (estr. 4-5); Anônimo (estr. 6-8)
Música: Hans Leo Hassler, 1601; arr. The Lutheran Hymnal, 1941

HOMILIA
CÂNTICO: NUNC DIMITTIS

S. Lucas 2.29-32

ORAÇÕES

L Kyrie eleison.
L Christe eleison.
L Kyrie eleison.

C Senhor, tem piedade.
C Cristo, tem piedade.
C Senhor, tem piedade.

S. Marcos 10.47

C 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 T livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder,
e a glória, para sempre. Amém.
S. Mateus 6.9-13

L O Senhor esteja convosco.
C E contigo também.
2 Timóteo 4.22
L Oremos:
Deus Todo-Poderoso, contempla graciosamente esta tua família pela qual
nosso Senhor Jesus Cristo esteve disposto a ser traído e entregue nas mãos
de homens pecadores para sofrer a morte sobre a cruz; pelo mesmo Jesus
Cristo, teu Filho, nosso Senhor que vive e reina contigo e com o Espírito
Santo, um só Deus agora e para sempre.
C Amém.
Todo-poderoso e eterno Deus, permitiste que teu Filho suportasse por nós
as dores da cruz e assim removesse de nós o poder de Satanás. Ajuda-nos a
nos lembrarmos de darmos graças pela paixão de Nosso Senhor, pelo
perdão dos pecados e pela redenção da morte eterna; por Jesus Cristo,
nosso Senhor.
C Amém.

TTT

Ordem litúrgica traduzida e adaptada de Lutheran Service Book – Altar Book
(Concordia Publishing House, 2006)
Fonte dos hinos: Hinário Luterano – Igreja Evangélica Luterana do Brasil, 2016
Para maiores informações entre em contato conosco por meio de nossa página; ficaremos
felizes em ajudar.

