
12 horas
Abertura
Prelúdio
HCC 128 “Digno é o Cordeiro”
(*) Oração
(*) Leitura Alternada – Isaías 52.13-53.12
Hino 266 Rude Cruz
(*) Leitura Bíblica – Marcos 15.25; Mateus 27.45
Hino 107 Ao Pé da Cruz

12h20
1ª Palavra - "Palavra de Perdão"

"Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem"
Lucas 23.34
(*) Leitura Alternada - Lucas 23.33-38
- Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucifi caram, bem 
como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda.
- Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes.
O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e 
diziam: Salvou os outros; a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, 
o escolhido.
- Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-
lhe vinagre, dizendo:
- Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
- Também sobre ele, estava esta epígrafe (em letras gregas, romanas e 
hebraicas): ESTE É O REI DOS JUDEUS.
Solo “Veio a Este Mundo o Senhor Jesus” – Laura Aimbiré
Mensagem – Rev. Flávio Viola 
Cântico “Quebrantado” 
(*) Oração
(*) Oração Silenciosa
Interlúdio

Hino Viste Quando? – Coro Rev. Zacarias de Miranda
Mensagem – Sem. Amado Florindo
Hino 269 Pureza no Sangue de Cristo
(*) Oração
(*) Oração Silenciosa
Interlúdio

14h20

7ª Palavra - "Palavra de Vitória"
"Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito"
Lucas 23.46

(*) Leitura Alternada Lucas 23.44-49
- Já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre 
toda a terra até a hora nona.
- E rasgou-se pelo meio o véu do santuário.
- Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu 
espírito! E, dito isto, expirou.
- Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: 
Verdadeiramente este homem era justo.
- E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia 
acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos.
- Entretanto todos os conhecidos de Jesus, e as mulheres que o tinham 
seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas 
cousas.
Dueto “Sacrifício” – Cindy e Élide Trancoso
Mensagem – Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto
Hino 270 Desafi o
(*) Oração
(*) Oração Silenciosa
Interlúdio

14h40

Encerramento 
Hino 274 Morto e Ressurreto
(*) 1 Coríntios 15.3-4, 12-19, 50-58
Cântico "Porque Ele Vive"
(*) Oração do Pai Nosso
(*) Bênção Apostólica
Aleluia, Ressurgiu!
Poslúdio

Campinas, 14 de abril  |  Páscoa/2017 Campinas, 14 de abril  |  Páscoa/2017 



12h40

2ª Palavra - "Palavra de Salvação"

"Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso"
Lucas 23.43
Hino Fronte Ensanguentada – Coro Rev. Zacarias de Miranda
Mensagem – Sem. Ítalo Reis 
Hino 268 Redenção
(*) Oração
(*) Oração Silenciosa
Interlúdio

13 horas
3ª Palavra - "Palavra de Amor"
"Mulher eis aí o teu fi lho...eis a tua mãe"
João 19:26-27

(*) Leitura Alternada - João 19.23-27
- Os soldados, pois, quando crucifi caram a Jesus, tomaram-lhe as vestes 
e fi zeram quatro partes, para cada soldado uma parte; e pegaram 
também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto 
a baixo.
- Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos 
sortes sobre ela para ver a quem caberá para se cumprir a Escritura: 
Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram 
sortes. Assim, pois, o fi zeram os soldados.
- E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de 
Cléopas, e Maria Madalena.
- Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis 
aí o teu fi lho.
- Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o 
discípulo a tomou para casa.
Solo “Foi Por Amor” – Luciana Fernandes 
Mensagem – Rev. Carlos Aranha Neto
Cântico “Nada além do Sangue”
(*) Oração
(*) Oração Silenciosa
Interlúdio

13h20
4ª Palavra - "Palavra de Desamparo"
"Por que me desamparaste?"
Marcos 15.34

Hino Redenção – Coro Rev. Zacarias de Miranda
(*) Leitura Alternada - Marcos 15.33-41
- Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona.

- À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloí, Eloí, lamá sabactâni? que 
quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?
- Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por 
Elias.
- E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na 
ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias 
vem tirá-lo.
- Mas Jesus, dando um grande brado, expirou.
- E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo.
- O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, 
disse: Verdadeiramente este homem era Filho de Deus.
- Estavam também ali algumas mulheres observando de longe; entre 
elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor e de José, e 
Salomé;
- as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e 
serviam; e, além destas, muitas outras que haviam subido com Ele para 
Jerusalém.
Hino 267 Precioso Sangue 
Mensagem – Sem. Maurício Gozzi 
(*) Oração
(*) Oração Silenciosa
Interlúdio

13h40

5ª Palavra - "Palavra de Sofrimento"
"Tenho sede"
João 19.28

(*) Leitura em conjunto - João 19.28-30
- Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a 
Escritura, disse: Tenho sede!
- Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma 
esponja e, fi xando-a num caniço de hissopo, lhe chegaram à boca.
- Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado! E, 
inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
Solo “Ele podia desistir” – Natália Florindo 
Mensagem – Rev. Divino Camargo
Cântico “Ele Vive!” 
(*) Oração
(*) Oração Silenciosa
Interlúdio

14 horas
6ª Palavra - "Palavra da Expiação"
“Está consumado!"
João 19.30
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