
________________ 12horas ________________
ABERTURA
> Cântico – Louvemos ao Senhor
(*) Leitura Bíblica – Marcos 15.25; Mateus 27.45
> Hino Digno é o Cordeiro (HCC 128)
(*) Oração
> Leitura Alternada – Isaías 52.13-53.12 (NVI)
- Vejam, o meu servo agirá com sabedoria; será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado.
- Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele; sua aparência estava tão 
desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem; não parecia um ser humano;
- de igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que 
não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão.
- Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 
- Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não 
tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o 
desejássemos.
- Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. 
Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em 
estima.
- Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças; contudo 
nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido.
- Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas 
iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
- Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; 
e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
- Ele foi oprimido e afligido; e, contudo, não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado para o 
matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca.
- Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi 
eliminado da terra dos viventes; por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado.
- Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse 
cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca.
- Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, embora o Senhor tenha feito da 
vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor 
prosperará em sua mão.
- Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito; pelo seu conhecimento meu 
servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles.
- Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, 
porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou 
o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
> Hino 226 A História de Cristo
> Afirmação de Fé
> Interlúdio
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1ª Palavra - "PALAVRA DE PERDÃO"
"Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem"

Lucas 23.34

> Coral Rev. Zacarias de Miranda – Precioso Deus
> Leitura Alternada - Lucas 23.33-38
- Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, 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.
> Hino 107 Ao Pé da Cruz
> Mensagem – Rev. Daniel Porto Sellis
Pastor da Igreja Presbiteriana de Hortolândia
(*) Oração
(*) Oração Silenciosa
> Interlúdio

________________ 12h40 ________________

2ª Palavra - "PALAVRA DE SALVAÇÃO" 
"Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso"

Lucas 23.43

> Cântico Especial, Ully Tognolo – Via Dolorosa
> Leitura Alternada - Lucas 23.39-43
- Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva- te a ti 
mesmo e a nós também.
- Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando 
sob igual sentença?
- Nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem; mas este 
nenhum mal fêz.
- E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino.
- Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
> Mensagem – Sem. Alexandre Clemente da Silva
Seminarista na Igreja Presbiteriana de Campinas
> Hino 268 Redenção
(*) Oração
(*) Oração Silenciosa
> Interlúdio

________________ 13horas ________________

3ª Palavra - "PALAVRA DE AMOR"
"Mulher eis aí o teu filho...eis a tua mãe"

João 19:26-27

> Cântico – Quebrantado
> Leitura Alternada - João 19.23-27
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- Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 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 fizeram 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 filho"
- Depois disse ao discípulo: "Eis aí tua mãe". Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa.
> Mensagem – Rev. Gerson da Rocha Gouveia Filho
Pastor da Igreja Presbiteriana de Águas de Lindóia
> Oração
> Hino 264 Ó Fronte Ensanguentada
> Oração Silenciosa
> Interlúdio

________________ 13h20 ________________

4ª Palavra - "PALAVRA DE DESAMPARO"
"Por que me desamparaste?"

Marcos 15. 34

> Cântico Especial, Paula Silveira – De Joelhos
> 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 alí estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias.
- E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a naponta 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 abaixo.
- 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 Galiléia, o acompanhavam e serviam; e, além destas, muitas 
outras que haviam subido com Ele para Jerusalém.
> Mensagem – Rev. Joílson Pereira Zachello Evaristo 
Pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Flamboyant
> Coral Rev. Zacarias de Miranda – Ao Contemplar a Rude Cruz
> Oração
> Oração Silenciosa
> Interlúdio

________________ 13h40 ________________

5ª Palavra - "PALAVRA DE SOFRIMENTO"
"Tenho sede"

João 19.28

> Hino 267 Precioso Sangue
> Leitura em Conjunto - João 19.28-30
> Mensagem – Rev. Flávio Viola Machado
Pastor da Igreja Presbiteriana de Campinas
> Cântico Especial, Família Oliveira – Rude Cruz
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> Oração
> Oração Silenciosa 
> Interlúdio

________________ 14horas ________________

6ª Palavra - "PALAVRA DA EXPIAÇÃO"
“Está consumado"

João 19.30

> Cântico – Nada além do Sangue 
> Leitura em Conjunto - João 19.30
> Oração
> Mensagem – Sem. Allan Robert Pelegrinello
Seminarista na Igreja Presbiteriana de Campinas
> Oração
> Hino 262 Contemplação da Cruz
> Oração Silenciosa
> Interlúdio

________________ 14h20 ________________

7ª Palavra - "PALAVRA DE VITÓRIA"
"Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito"

Lucas 23.46

> Coral Rev. Zacarias de Miranda – Cordeiro de Glória 
> 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, disto 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 Galiléia, 
permaneceram a contemplar de longe estas cousas.
> Mensagem – Rev. Ricardo Soares Matos
Pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara
> Hino 270 Desafio 
> Oração
> Oração Silenciosa 
> Interlúdio

________________ 14h40 ________________

ENCERRAMENTO

(*) Mateus 28. 1-10
> Cântico – Porque Ele Vive
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica 
> Amém Tríplice
> Poslúdio


