
MISSA DA SAGRADA FACE 
(Missa votiva nas terças-feiras,  

especialmente na terça-feira de carnaval) 
 
Antífona de Entrada     Is 50, 6-7 
Aos que me feriam, apresentei as espáduas,  
e a face àqueles que me puxavam a barba.  
Não desviei o meu rosto de bofetões e cusparadas.  
Mas não me senti desonrado  
porque o Senhor Deus veio em meu auxílio. 
 
Oração do Dia 
Ó Pai, que pela Paixão de Cristo  
nos libertastes da morte contraída pelo pecado,  
reproduzi em nós o semblante de vosso Filho,  
para que, destruída a desfigurada imagem do velho Adão,  
brilhe em nós, por vossa graça,  
a gloriosa imagem do novo Adão.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
na unidade do Espírito Santo.  
 
Primeira Leitura     Is 50, 4-9 

Não desviou o rosto dos ultrajes 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaías  
4 O Senhor Deus deu-me língua adestrada, 
para que eu saiba dizer  
palavras de conforto à pessoa abatida;  
ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, 
para prestar atenção como um discípulo.  
5 O Senhor abriu-me os ouvidos;  
não lhe resisti nem voltei atrás.  
6 Apresentei as costas  
aos que me queriam bater, 
ofereci o queixo aos que me queriam 
arrancar a barba;  
não desviei o rosto de bofetões e 
cusparadas. 
7 Mas o Senhor Deus é o meu aliado,  
por isso não me deixei abater o ânimo,  
conservei o rosto impassível como pedra, 



porque sei que não sairei humilhado.  
Palavra do Senhor.  
 
Ou: Fil 2, 6-11 
Humilhou-se a si mesmo; por isso, Deus o exaltou acima de tudo.  
 
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses 
6 Jesus Cristo, existindo em condição divina, 
não fez do ser igual a Deus uma usurpação, 
7 mas ele esvaziou-se a si mesmo,  
assumindo a condição de escravo 
e tornando-se igual aos homens .  
Encontrado com aspecto humano, 
8 humilhou-se a si mesmo,  
fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz.  
9 Por isso, Deus o exaltou acima de tudo  
lhe deu o Nome que está acima de todo nome. 
10 Assim, ao nome de Jesus,  
todo o joelho se dobre no céu, 
na terra e abaixo da terra,  
11 e toda língua proclame:  
"Jesus Cristo é o Senhor", 
para a glória de Deus Pai.  
Palavra do Senhor.  
 
Salmo de Resposta    Salmo 30(31), 2-3.12-13.15-16 
 
R. Mostrai-nos vossa Face, Senhor! 
 
2 – Senhor, eu ponho em vós minha esperança * 

que eu não fique envergonhado eternamente! 
= Porque sois justo, defendei-me e libertai-me, † 
3 – inclinai o vosso ouvido para mim; 

apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me!  
 
12 – Tornei-me o opróbrio do inimigo,  

o desprezo e zombaria dos vizinhos, 
– e objeto de pavor para os amigos; 

fogem de mim os que me vêem pela rua. 
13 – Os corações me esqueceram como um morto, 

e tornei-me como um vaso espedaçado. 
 



15 – A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, 
e afirmo que só vós sois o meu Deus! 

16 – Eu entrego em vossas mãos o meu destino; 
libertai-me do inimigo e do opressor! 

 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, aleluia, aleluia. 
Voltando-se o Senhor olhou para Pedro.  
Então Pedro se lembrou do que Jesus lhe havia dito. 
 
Evangelho     Lc 22, 54-65a 
Vendaram seus olhos e davam-lhe bofetadas. 
 
Evangelho de Jesus Cristo † segundo Lucas.  
Naquele tempo, 
54 Prenderam Jesus e o levaram, 
conduzindo-o à casa do Sumo Sacerdote. 
Pedro acompanhava de longe.  
55 Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio 
e sentaram-se ao redor. 
Pedro sentou-se no meio deles. 
56 Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo; 
encarou-o bem e disse: 
'Este aqui também estava com ele!' 
57 Mas Pedro negou: 'Mulher, eu nem o conheço!' 
58 Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: 
'Tu também és um deles.' 
Mas Pedro respondeu: 'Homem, não sou .' 
59 Passou mais ou menos uma hora, e um outro insistia: 
'Certamente, este aqui também estava com ele, 
porque é galileu!' 
Mas Pedro respondeu: 
60 'Homem, não sei o que estás dizendo!' 
Nesse momento, 
enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. 
61 Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. 
E Pedro lembrou-se da palavra 
que o Senhor lhe tinha dito: 
'Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás.' 
62 Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. 
Profetiza quem foi que te bateu? 
63 Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no; 



64 cobriam o seu rosto e lhe diziam: 
'Profetiza quem foi que te bateu?' 
65a E o insultavam de muitos outros modos. 
Palavra da Salvação.  
 
Sobre as Oferendas 
 
Acolhei, ó Pai, nossas oferendas e preces  
e olhai a Face de vosso Filho.  
Fazei que nos tornemos semelhantes a ele  
que se ofereceu a vós como vítima imaculada.  
Por Cristo, nosso Senhor.  
 
Prefácio da Paixão II 
 
Antífona da Comunhão    Jo 19,5 
Apareceu, então, Jesus, com a coroa de espinhos  
e o manto de púrpura.  
Pilatos disse: "Eis o homem."  
 
ou:        Jo 14, 9 
 
Há tanto tempo que estou convosco,  
e não me conheceste, Filipe!  
Aquele que me vê, vê também o Pai!  
 
Oração depois da Comunhão 
Ó Deus, aumentai em nós  
a eficácia deste sacramento de salvação,  
para que, associados à Paixão de vosso Filho nesta vida,  
possamos participar da glória da sua ressurreição  
para contemplar eternamente vossa face.  
Por Cristo, nosso Senhor. 


