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†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO†
†TRINDADE – GO. CORAÇÃO DO BRASIL †

Trindade, 01 de abril de 2021.
Cor Litúrgica: roxa
Quinta-feira Santa

06h55

Animador: Irmãos e irmãs: bom dia! A nossa saudação fraterna a
você que nos acompanha pela Tv Pai Eterno, Rede Vida de
Televisão, Rádio Difusora Pai Eterno e Trindade Fm.
____________________________________________________________

Nesta quinta-feira Santa nos reunimos em comunhão com toda a
Igreja para rezar o nosso louvor matinal ao Pai Eterno e consagrar
todo o nosso dia. Na celebração das laudes contemplamos o
mistério de Cristo, que nos libertou da morte para a vida. Iniciemos
a nossa celebração, cantando.
Cântico inicial:
Lembra, senhor, o teu amor

Letra: Reginaldo Veloso / música: Daniel de Angeles augusto
pereira
Lembra, senhor, o teu amor fiel para sempre! Que os inimigos não
triunfem sobre o povo! De suas angústias, ó senhor, livra tua gente!
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1. Senhor, meu deus, a ti elevo a minha alma, em ti confio: que eu
não seja envergonhado. Não se envergonhe quem em ti põe sua
esperança, mas, sim, quem nega por um nada sua fé!
Ritos iniciais
Animador: preside a nossa oração.........
INVITATÓRIO

Presidente: Abri os meus lábios, ó Senhor.

(faz sobre os lábios o sinal da cruz com o dedo polegar)
Todos: e minha boca anunciará Vosso louvor.
SALMO 99(100)
ALEGRIA DOS QUE ENTRAM NO TEMPLO

= Aclamai o Senhor, ó terra inteira, / servi ao Senhor com alegria, *
/ ide a ele cantando jubilosos!
= sabei que o Senhor, só ele, é Deus, / ele mesmo nos fez, e somos
seus, * / nós somos seu povo e seu rebanho.
= entrai por suas portas dando graças, / e em seus átrios com hinos
de louvor, * / dai-lhe graças, seu nome bendizei!
= sim, é bom o Senhor e nosso Deus, / sua bondade perdura para
sempre, * / seu amor é fiel eternamente!

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
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Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
HINO

O fel lhe dão por bebida / sobre o madeiro sagrado. / espinhos,
cravos e a lança / ferem seu corpo e seu lado. / no sangue e água que
jorram, / mar, terra e céu são lavados.
Ó cruz fiel, sois a árvore / mais nobre em meio às demais, / que selva
alguma produz / com flor e frutos iguais. / ó lenho e cravos tão doces,
/ um doce peso levais.
Árvore, inclina os teus ramos, / abranda as fibras mais duras. / a
quem te faz germinar / minora tantas torturas. / leito mais brando
oferece / ao santo rei das alturas.
Só tu, ó cruz, mereceste / suster o preço do mundo / e preparar para
o náufrago / um porto, em mar tão profundo. / quis o cordeiro
imolado
Banhar-te em sangue fecundo.
Glória e poder à trindade. / ao pai e ao filho, louvor. / honra ao
espírito santo. / eterna glória ao senhor, / que nos salvou pela graça
/ e nos remiu pelo amor.
SALMODIA

Animador: Podemos nos assentarmos. Os salmos são belos poemas
de louvor. Contemplemos o mistério de Cristo, e também o mistério
humano em toda a sua plenitude. Rezemos esta salmodia com o
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SALMO 79(80)
VISITAI, SENHOR, VOSSA VINHA

Ant.1: olhai, Senhor, e contemplai meu sofrimento! Escutai-me e
vinde logo em meu auxílio!
- ó pastor de Israel, prestai ouvidos. * vós, que a José apascentai qual
um rebanho! = vós, que sobre os querubins vos assentais, / aparecei
cheio de glória e esplendor* ante Efraim e benjamim e manasses! /despertai vosso poder, ó nosso deus, * e vinde logo nos trazer a
salvação!
= convertei-nos, ó senhor deus do universo, / e sobre nós iluminai a
vossa face! * se voltardes para nós, seremos salvos!
- até quando, ó senhor, vos irritais, * apesar da oração do vosso
povo? /- vós nos destes a comer o pão das lágrimas, * e a beber
destes um pranto copioso. /- para os vizinhos somos causa de
contenda, * de zombaria para os nossos inimigos.
= convertei-nos, ó senhor deus do universo, / e sobre nós iluminai a
vossa face! * se voltardes para nós, seremos salvos!
- arrancastes do Egito esta videira, * e expulsastes as nações para
plantá-la; / - diante dela preparastes o terreno, * lançou raízes e
encheu a terra inteira.
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- os montes recobriu com sua sombra, * e os cedros do senhor com
os seus ramos; /- até o mar se estenderam seus sarmentos, * até o
rio os seus rebentos se espalharam.
- por que razão vós destruístes sua cerca, * para que todos os
passantes a vindimem, / - o javali da mata virgem a devaste, * e os
animais do descampado nela pastem?
= voltai-vos para nós, deus do universo! / olhai dos altos céus e
observai. * visitai a vossa vinha e protegei-a!
- foi a vossa mão direita que a plantou; * protegei-a, e ao rebento
que firmastes! / - e aqueles que a cortaram e a queimaram, * vão
perecer ante o furor de vossa face.
-pousai a mão por sobre o vosso protegido, * o filho do homem que
escolhestes para vós! /- e nunca mais vos deixaremos, senhor deus!
* dai-nos vida, e louvaremos vosso nome!
= convertei-nos, ó senhor deus do universo, / e sobre nós iluminai a
vossa face! * se voltardes para nós, seremos salvos!

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant.1: olhai, Senhor, e contemplai meu sofrimento! Escutai-me e
vinde logo em meu auxílio!
CÂNTICO IS 12,1-6
EXULTAÇÃO DO POVO REDIMIDO
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Ant.2: Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo!
- 1Dou-vos graças, ó senhor, porque estando irritado, * acalmou-se a
vossa ira e enfim me consolastes. / - 2eis o deus, meu salvador, eu
confio e nada temo; * o senhor é minha força, meu louvor e
salvação.
- 3com alegria bebereis no manancial da salvação, * 4e direis naquele
dia: "dai louvores ao senhor, / - invocai o seu santo nome, anunciai
suas maravilhas, * entre os povos proclamai que seu nome é o mais
sublime
- 5louvai cantando ao nosso deus, que fez prodígios e portentos, *
publicai em toda a terra suas grandes maravilhas! / - 6exultai cantando
alegres, habitantes de Sião, * porque é grande em vosso meio o deus
santo de Israel!"

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant.2: Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo!

SALMO 80(81)
SOLENE RENOVAÇÃO DA ALIANÇA.

Ant.3: Deus nos deu de comer a flor do trigo, e com o mel que sai
da rocha nos fartou.
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- Exultai no senhor, nossa força, * e ao deus de Jacó aclamai! / cantai salmos, tocais tamborim, * harpa e lira suaves tocai! / - na lua
nova soai a trombeta, * na lua cheia, na festa solene!
- Porque isto é costume em Jacó, * um preceito do deus de Israel; /
- 6Uma lei que foi dada a José, * quando o povo saiu do Egito.
= Eis que ouço uma voz que não conheço: / "aliviei as tuas costas de
seu fardo, * cestos pesados eu tirei de tuas mãos. / = na angústia a
mim clamaste, e te salvei,
De uma nuvem trovejante te falei, * e junto às águas de meriba te
provei.
- ouve, meu povo, porque vou te advertir! * Israel, ah! Se quisesses
me escutar: /- em teu meio não exista um deus estranho* nem
adores a um deus desconhecido!
= porque eu sou o teu deus e teu senhor, / que da terra do Egito te
arranquei. * abre bem a tua boca e eu te sacio!
- mas meu povo não ouviu a minha voz, * Israel não quis saber de
obedecer-me. / - deixei, então, que eles seguissem seus caprichos, *
abandonei-os ao seu duro coração.
- quem me dera que meu povo te escutasse! * que Israel andasse
sempre em meus caminhos! / - seus inimigos, sem demora,
humilharia* e voltaria minha mão contra o opressor.
- os que odeiam o senhor o adulariam, * seria este seu destino para
sempre; / - eu lhe daria de comer a flor do trigo, * e com o mel que
sai da rocha o fartaria".
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant.3: Deus nos deu de comer a flor do trigo, e com o mel que sai
da rocha nos fartou.
LEITURA BREVE

Animador: A sagrada escritura é a fonte de nossa oração cristã.
Portanto, escutemos com atenção.

Hb 2,9b-10
Leitor 1: Vemos Jesus coroado de glória e honra, por ter sofrido a
morte. Sim, pela graça de deus em favor de todos, ele provou a
morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as
coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse
o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de
sofrimentos.
HOMILIA

RESPONSÓRIO BREVE

Presidente: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! Ele
é a nossa salvação e nossa glória para sempre.

Todos: lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! / Ele é a
nossa salvação e nossa glória para sempre.
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Presidente: Se com Ele nós morremos, também com Ele viveremos.
Todos: Ele é a nossa salvação e nossa glória para sempre.
Presidente: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos!
Ele é a nossa salvação e nossa glória para sempre.

CANTICO EVANGÉLICO
(BENEDICTUS) LC 1,68-79

Animador: O cântico de Zacarias é um louvor ao Pai Eterno que
escuta e responde ao clamor do seu povo. Em pé, entoemos o
cântico Evangélico.

Cântico evangélico, ant.:

Ardentemente eu desejei comer convosco esta páscoa antes de ir
sofrer a morte.
(ao iniciar o cântico, faz-se sobre si o sinal da cruz)
(E o sacerdote incensa o altar enquanto o cântico é entoado)
- Bendito seja o senhor Deus de Israel, / que a seu povo visitou e
libertou; - e fez surgir um poderoso salvador / na casa de Davi, seu
servidor,
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- como falara pela boca de seus santos, / os profetas desde os tempos
mais antigos, / - para salvar-nos do poder dos inimigos / e da mão de
todos quantos nos odeiam.
- assim mostrou misericórdia a nossos pais, / recordando a sua santa
aliança / - e o juramento a Abraão, o nosso pai, / de conceder-nos
que, libertos do inimigo,
= a ele nós sirvamos sem temor / em santidade e em justiça diante
dele, / enquanto perdurarem nossos dias. / = serás profeta do
altíssimo, ó menino, / pois irás andando à frente do senhor / para
aplainar e preparar os seus caminhos,
- anunciando ao seu povo a salvação, / que está na remissão de seus
pecados; / pela bondade e compaixão de nosso deus. / que sobre
nós fará brilhar o sol nascente.
- para iluminar a quantos jazem entre as trevas / e na sombra da
morte estão sentados / - e para dirigir os nossos passos / guiando-os
no caminho da paz.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Cântico evangélico, ant.:

Ardentemente eu desejei comer convosco esta páscoa antes de ir
sofrer a morte.
PRECES
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Presidente: A Cristo, Eterno Sacerdote, a quem o Pai Eterno ungiu
com o Espírito Santo para anunciar aos cativos a libertação,
supliquemos humildemente; e digamos:
Todos: Senhor, tende piedade de nós!

(O leitor, do ambão da palavra, profere as preces)
Leitor 2: Vós, que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão e assim
entrar na glória, conduzi vossa Igreja à páscoa da eternidade.

Leitor 2: Vós que, elevado na cruz, deixastes a lança do soldado vos
traspassar, curai as nossas feridas.
Leitor 2: Vós que transformastes o madeiro da cruz em árvore da
vida, concedei de seus frutos aos que renasceram pelo batismo
Leitor 2: Vós que, pregado na cruz, perdoastes o ladrão
arrependido, perdoai-nos também a nós, pecadores.
Presidente: Confirmemos agora nossos louvores e pedidos pela
oração do Senhor:
Todos: pai nosso...
ORAÇÃO
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Presidente: Pai Eterno, amar-vos acima de tudo é ser perfeito;
multiplicai em nós a vossa graça e concedei, aos que firmamos nossa
esperança na morte do vosso Filho, alcançarmos por sua
ressurreição aqueles bens que na fé buscamos. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.

BENÇÃOS ESPECIAIS

Animador: Apresentemos agora a água, os objetos de devoção, as
chaves de nossos veículos, para que sejam abençoados.

(ver páginas em anexo)
CONSAGRAÇÃO AO DIVINO PAI ETERNO

Animador: Renovemos a nossa consagração ao Pai Eterno.
Presidente: Divino Pai Eterno
Aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em
vós Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa
bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos
mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos
irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura.
Vós nos atraís ao vosso Santuário e nos acolheis de braços abertos.
Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso filho. Nosso Senhor,
e nos dais sempre o vosso Perdão.
Presidente: Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós:
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Nossas Famílias, para que vivam em paz e harmonia;
Nossas Casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença;
Nossas Alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor;
Nossas Preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade;
Nossas Doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia;
Nossos Trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa benção.
Presidente: Divino Pai Eterno
Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e
renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da Paz e da fidelidade à vossa
Igreja. Pela intercessão de nossa Senhora, Mãe do vosso querido
Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da Salvação Eterna.
Todos: Amém.
BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

Presidente: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.

Presidente: O Pai Eterno, que na paixão do seu Filho unigênito vos
deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a
Deus e às pessoas, o dom inefável da sua bênção.
Todos: Amém.

Presidente: Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte
eterna, o Pai Eterno vos conduza à vida que não tem fim.
Todos: Amém.
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Presidente: Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de
humildade de cristo, o Pai Eterno vos torne participantes da sua
ressurreição.
Todos: Amém.
Presidente: Pela intercessão da Bem-Aventurada e sempre Virgem
Maria, abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito
Santo.
Todos: Amém.

Presidente: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.
Cântico final:
Lembra, senhor, o teu amor

Letra: Reginaldo Veloso / música: Daniel de Angeles augusto
pereira
Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre! Que os inimigos não
triunfem sobre o povo! De suas angústias, ó senhor, livra tua gente!
2. Mostra-me, senhor, os teus caminhos, e faz-me conhecer a tua
estrada! Tua verdade me orienta e me conduz, porque és o deus da
minha salvação!
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