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†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO† 

†TRINDADE – GO. CORAÇÃO DO BRASIL † 

 

Trindade, 02 de abril de 2021.  

Cor Litúrgica: roxa   

Sexta-feira Santa  

 

 

 

                                                                                                     06h55 

 

Animador: Irmãos e irmãs: bom dia! A nossa saudação a 

você que reza conosco através da TV Pai Eterno, Rede Vida 

de Televisão, Rádio Difusora Pai Eterno e Trindade FM.  

_______________________________________________ 

Sexta-feira Santa: dia de jejum e abstinência. Mas, sobretudo, 

de esperança! Nesta celebração das laudes, peçamos perdão 

pelas vezes em que não seguimos o exemplo de Jesus, que 

perseverou na fidelidade e obediência à vontade do Pai 

Eterno.  Façamos nesta cerimônia litúrgica o nosso louvor ao 

Pai Eterno, que pela Santa Cruz nos trouxe a Copiosa 

Redenção. Iniciemos a nossa celebração, cantando.  

 

Cântico inicial: 

Alma de Cristo 
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D.r. 

Alma de Cristo, santificai-me 

corpo de Cristo, salvai-me 

sangue de Cristo, inebriai-me 

água do lado de Cristo, lavai-me 

paixão de Cristo, confortai-me 

ó bom Jesus, ouvi-me 

dentro de vossas chagas, escondei-me 

Não permitais que eu me separe de Vós 

do espírito maligno defendei-me 

na hora da morte chamai-me 

E mandai-me ir para Vós 

para que com vossos Santos vos louve 

por todos os séculos dos séculos, amém 

por todos os séculos, amém 

Amém... 

 

Ritos iniciais 

 

Animador: Preside a nossa oração......... 

 

 
INVITATÓRIO 
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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 94(95) 

CONVITE AO LOUVOR DE DEUS 

 

- Vinde, exultemos de alegria no Senhor * aclamemos o 

rochedo que nos salva! - ao seu encontro caminhemos com 

louvores, *e com cantos de alegria o celebremos! 

- na verdade, o Senhor é o grande Deus, * O grande Rei, 

muito maior que os deuses todos. - tem nas mãos as 

profundezas dos abismos, * e as alturas das montanhas lhe 

pertencem; - o mar é dele, pois foi ele quem o fez, * e a 

terra firme suas mãos a modelaram. 

- vinde adoremos e prostremo-nos por terra, * e 

ajoelhemos ante o Deus que nos criou! = porque ele é o 

nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos seu povo e seu 

rebanho, * as ovelhas que conduz com sua mão. 

= oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “não fecheis o coração 

como em meriba, * como em massa, no deserto, aquele dia 

- em que outrora vossos pais me provocaram, * apesar de 

terem visto as minhas obras”. 
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= quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse: “eis 

um povo transviado, * seu coração não conheceu os meus 

caminhos! ” - e por isso lhes jurei na minha ira: * “não 

entrarão no meu repouso prometido! ” 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

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 fez 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.  
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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 por amor. 

 

SALMODIA 

 

Animador: Podemos nos assentar. A salmodia de hoje nos 

convida à reconhecer que caminhamos muitas vezes na 

infidelidade. Ao mesmo tempo, também percebemos a 

misericórdia infinita do Pai Eterno, que não nos resgatou 

com ouro ou prata, mas com o sangue do Cordeiro sem 

mancha. 

SALMO 50(51) 

TENDE PIEDADE, Ó MEU DEUS! 

 

Ant.1: Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou 

por todos nós. 

 

- 
3
tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! * na imensidão 

de vosso amor, purificai-me! - lavai-me todo inteiro do 

pecado, * e apagai completamente a minha culpa! 

- eu reconheço toda a minha iniquidade, * o meu pecado 

está sempre à minha frente. - foi contra vós, só contra vós, 

que eu pequei, * e pratiquei o que é mau aos vossos olhos! 
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- mostrais assim quanto sois justo na sentença,*  e quanto é 

reto o julgamento que fazeis. - 
7
vede, Senhor, que eu nasci 

na iniquidade, * e pecador já minha mãe me concebeu. 

- mas vós amais os corações que são sinceros, * na intimidade 

me ensinais sabedoria. - aspergir-me e serei puro do pecado, 

* e mais branco do que a neve ficarei. 

- fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, * e exultarão 

estes meus ossos que esmagastes. - desviai o vosso olhar dos 

meus pecados * e apagai todas as minhas transgressões! 

- criai em mim um coração que seja puro, * dai-me de novo 

um espírito decidido.  - ó senhor, não me afasteis de vossa 

face,* nem retireis de mim o vosso santo espírito! 

- dai-me de novo a alegria de ser salvo * e confirmai-me com 

espírito generoso! - ensinarei vosso caminho aos pecadores, 

* e para vós se voltarão os transviados. 

- da morte como pena, libertai-me, * e minha língua exaltará 

vossa justiça! - abri meus lábios, ó senhor, para cantar, * e 

minha boca anunciará vosso louvor! 

- pois não são de vosso agrado os sacrifícios, * e, se oferto 

um holocausto, o rejeitais. - meu sacrifício é minha alma 

penitente, * não desprezeis um coração arrependido! 
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- sede benigno com Sião, por vossa graça, * reconstruí 

Jerusalém e os seus muros! - e aceitareis o verdadeiro 

sacrifício, * os holocaustos e oblações em vosso altar! 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Ant.1: Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou 

por todos nós. 

 

CÂNTICO HAB 3,2-4.13ª.15-19 

DEUS HÁ DE VIR PARA JULGAR. 

 

Ant.2: Jesus Cristo nos amou até o fim e lavou nossos 

pecados com seu sangue. 

 

- eu ouvi vossa mensagem, ó senhor, * e enchi-me de temor. 

- manifestai a vossa obra pelos tempos* e tornai-a conhecida. 

- ó senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos* de ter 

misericórdia! - deus virá lá das montanhas de temã, * e o 

santo, de farã. 

- o céu se enche com a sua majestade, * e a terra, com sua 

glória. - seu esplendor é fulgurante como o sol, * saem raios 

de suas mãos. 
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- nelas se oculta o seu poder como num véu, * seu poder 

vitorioso. - para salvar o vosso povo vós saístes, * para salvar 

o vosso ungido. 

- 
15
e lançastes pelo mar vossos cavalos * no turbilhão das 

grandes águas. - ao ouvi-lo estremeceram-me as entranhas * 

e tremeram os meus lábios. 

- a cárie penetrou-me até os ossos, * e meus passos vacilaram. 

- confiante espero o dia da aflição, * que virá contra o 

opressor. 

- ainda que a figueira não floresça * nem a vinha dê seus 

frutos, - a oliveira não dê mais o seu azeite, * nem os campos, 

a comida; 

- mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos * e o gado nos 

currais: - mesmo assim eu me alegro no senhor, * exulto em 

deus, meu salvador! 

- o meu deus e meu senhor é minha força * e me faz ágil 

como a corça; - para as alturas me conduz com segurança * 

ao cântico de salmos.  

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ant.2: Jesus Cristo nos amou até o fim e lavou nossos 

pecados com seu sangue. 
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SALMO 147(147B) 

RESTAURAÇÃO DE JERUSALÉM 

 

Ant.3: Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa 

ressurreição nós celebramos. A alegria chegou ao mundo 

inteiro, pela cruz que nós hoje veneramos. 

 

- glorifica o Senhor, Jerusalém! * ó Sião, canta louvores ao 

teu Deus! 

- pois reforçou com segurança as tuas portas, * e os teus 

filhos em teu seio abençoou; - a paz em teus limites garantiu 

* e te dá como alimento a flor do trigo. 

- ele envia suas ordens para a terra, * e a palavra que ele diz 

corre veloz; - ele faz cair a neve como lã * e espalha a geada 

como cinza. 

- como de pão lança as migalhas do granizo, * a seu frio as 

águas ficam congeladas. - ele envia sua palavra e as derrete, 

* sopra o vento e de novo as águas correm. 

- anuncia a Jacó sua palavra, * seus preceitos e suas leis a 

israel. - nenhum povo recebeu tanto carinho, * a nenhum 

outro revelou os seus preceitos. 

 

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

 

Ant.3: Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa 

ressurreição nós celebramos. A alegria chegou ao mundo 

inteiro, pela cruz que nós hoje veneramos. 

 
LEITURA BREVE 

 

Animador: A sagrada escritura é a fonte de nossa oração 

cristã. Acompanhemos com atenção. 

Leitor 1: Is 52,13-15 

Ei-lo, o meu servo será bem sucedido; sua ascensão será ao 

mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-

lo – tão desfigurado ele estava que não parecia ser um 

homem ou ter aspecto humano – do mesmo modo ele 

espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se 

manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado 

e conhecendo coisas que jamais ouviram. 

 

HOMILIA 

 

(Em lugar do responsório breve canta-se:) 

Ant.: Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente, * 

obediente até a morte e morte de cruz. 
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CÂNTICO 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.: 

Acima de sua cabeça puseram escrito o motivo da culpa e do 

crime de cristo: Jesus Nazareno, o rei dos Judeus. 

 

(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,  

-
 
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,  
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= 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.: 

Acima de sua cabeça puseram escrito o motivo da culpa e 

do crime de cristo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. 

PRECES 

 

Presidente: Adoremos com sincera piedade a Cristo, nosso 

Redentor, que por nós sofreu a paixão e foi sepultado para 

ressuscitar ao terceiro dia; e peçamos humildemente: 

Todos: senhor, tende piedade de nós! 
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(O leitor, do ambão da palavra, profere as preces)  

 

Leitor 2: Cristo, nosso mestre e Senhor, obediente até a 

morte por nosso amor, ensinai-nos a obedecer sempre à 

vontade do Pai Eterno. 

 

Leitor 2: Cristo, nossa vida, que morrendo na cruz, 

destruístes o poder da morte e do inferno, ensinai-nos a 

morrer convosco, para merecermos também ressuscitar 

convosco na glória. 

 

Leitor 2: Cristo, nosso rei, que fostes desprezado como um 

verme e humilhado como a vergonha do gênero humano, 

ensinai-nos a imitar a vossa humildade salvadora. 

 

Leitor 2: Cristo, nossa salvação, que destes a vida por amor 

dos seres humanos, vossos irmãos e irmãs, fazei que nos 

amemos uns aos outros com a mesma caridade. 

 

Leitor 2: Cristo, nosso salvador, que de braços abertos na 

cruz quisestes atrair para vós a humanidade inteira, reuni em 
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vosso reino os filhos e filhas do pai eterno dispersos pelo 

mundo.  

 

Presidente: E agora, obedientes à vontade de nosso senhor 

Jesus cristo, ousamos dizer: 

Todos: Pai nosso... 

 

ORAÇÃO 

 

Presidente: Olhai com amor, ó Pai Eterno, esta vossa família, 

pela qual nosso senhor Jesus Cristo livremente se entregou 

às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Por nosso 

senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito 

Santo.  

Todos: Amém. 

 

 

 

BÊNÇÃOS ESPECIAIS 

 

Animador: Apresentemos agora a água, os objetos de 

devoção, as chaves de nossas casas e veículos, para que sejam 

abençoados. 

(ver página em anexo) 
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CONSAGRAÇÃO AO 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: 

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. 

 

BENÇÃO E DESPEDIDA 
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Presidente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: le 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. 

 

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. 
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Presidente: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.  

Todos: graças a deus. 

 

Cântico final: 

Deus santo! Deus forte! 

Ir. Kelly patrícia 

Senhor, pela tua paixão no abandono da cruz, tende piedade 

de nós! Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu 

sacrifício, misericórdia.  

Deus santo! Deus forte! Deus imortal e de poder! Nós te 

adoramos, te bendizemos, te glorificamos ó senhor!  

Deus pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de cristo. Sua 

alma e sua divindade em expiação dos nossos pecados. 

 


