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SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO 

TRINDADE-GO – “CORAÇÃO DO BRASIL” 

 

Trindade, 03 de Abril de 2021 

Sábado santo 

17h30 

 

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa saudação fraterna a 

todos vocês, que a partir de agora rezam conosco através da  TV Pai 

Eterno, Rede Vida, e Rádio Difusora Pai Eterno. 

____________________________________________________ 

Animador: Na expectativa pela celebração da páscoa, celebramos 

agora as vésperas. Contemplamos a cristo, nosso redentor, que por 

nós sofreu a paixão e cuja ressurreição nos faz participantes da vida 

eterna. Iniciemos nossa oração cantando. 

 

Cântico inicial: Teu sol não se apagará. Tua lua não terá minguante. 

Porque o senhor será tua luz. Ó povo que deus conduz. 

 

Ritos iniciais 

 

Animador: Preside a nossa celebração o Missionário Redentorista... 

 

 

VERSÍCULO INTRODUTÓRIO 

Presidente: Vinde, ó Deus, em meu auxílio.  

(Pode ser cantado) (faz-se sobre si o sinal da cruz) 

Todos: Socorrei-me sem demora. 
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Presidente: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Todos: como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

 

HINO 

 

Ó Cristo, concedei, autor da salvação, que os homens todos colham 

os frutos da paixão. 

Na cruz vencendo a morte, da vida sois Senhor; calcais o vil 

demônio, da morte causador. 

Só uma vez morrendo, da morte triunfais; aos mortos visitando, 

livrastes nossos pais. 

Do Pai agora à destra, ó vítima de amor, ouvi aos que levastes no 

sangue redentor. 

Saibamos erguer alto o lábaro da cruz, que aos filhos do pecado 

tornou filhos da luz. 

Redemos toda glória ao Pai e seu amor, ao Cristo, morto e vivo, se 

eleva igual louvor. 

 

SALMODIA 

 

Animador: Quem puder, pode se assentar 

Vamos meditar agora os salmos, percebendo que o Pai Eterno se 

revela na resposta orante do ser humano.  

 

SALMO 115(116B)  
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AÇÃO DE GRAÇAS NO TEMPLO 

 

Ant.:1 Ó morte, eu serei a tua morte! Ó inferno, eu serei tua ruína! 

 

- Guardei a minha fé, mesmo dizendo: * “é demais o sofrimento em 

minha vida! ” - Confiei, quando dizia na aflição: * “todo homem é 

mentiroso! Todo homem! ” 

- Que poderei retribuir ao Senhor Deus* por tudo aquilo que ele 

fez em meu favor? - Elevo o cálice da minha salvação, * invocando 

o nome santo do senhor. - Vou cumprir minhas promessas ao 

senhor* na presença de seu povo reunido. 

- É sentida por demais pelo senhor* a morte de seus santos, seus 

amigos. = eis, que sou o vosso servo, ó senhor! Vosso servo que 

nasceu de vossa serva; * mas me quebrastes os grilhões da 

escravidão! 

- Por isso oferto um sacrifício de louvor, * invocando o nome santo 

do senhor. -Vou cumprir minhas promessas ao senhor* na presença 

de seu povo reunido; - nos átrios da casa do senhor, * em teu meio, 

ó cidade de Sião! 

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

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Ant.1: Ó morte, eu serei a tua morte! Ó inferno, eu serei tua ruína! 

 

 

 

SALMO 142(143),1-11 
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PRECE NA AFLIÇÃO 

 

Ant.2: Jonas esteve por três dias e três noites no ventre de um peixe; 

assim também o Filho do homem ficará no coração da nossa terra. 

 

- Ó Senhor, escutai minha prece, * ó meu deus, atendei minha 

súplica! - Respondei-me, ó vós, deus fiel, * escutai-me por vossa 

justiça! 

= não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença* 

não é justo nenhum dos viventes. 

- O inimigo persegue a minha alma, * ele esmaga no chão minha 

vida - e me faz habitante das trevas, * como aqueles que há muito 

morreram. - Já em mim o alento se extingue, * o coração se 

comprime em meu peito! 

= eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, * 

recordando os vossos prodígios. = 
6
para vós minhas mãos eu 

estendo; minha alma tem sede de vós, * como a terra sedenta e sem 

água. 

- Escutai-me depressa, senhor, * o espírito em mim desfalece! = não 

escondais vossa face de mim! Se o fizerdes, já posso contar-me * 

entre aqueles que descem à cova! 

- Fazei-me cedo sentir vosso amor, * porque em vós coloquei a 

esperança!! - Indicai-me o caminho a seguir, * pois a vós eu elevo a 

minha alma! - Libertai-me dos meus inimigos, * porque sois meu 

refúgio, senhor! 
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- Vossa vontade ensinai-me a cumprir, * porque sois o meu deus e 

senhor! - Vosso espírito bom me dirija* e me guie por terra bem 

plana! 

- Por vosso nome e por vosso amor * conservai, renovai minha vida! 

- Pela vossa justiça e clemência, * arrancai a minha alma da angústia! 

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

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Ant.2: Jonas esteve por três dias e três noites no ventre de um peixe; 

assim também o Filho do homem ficará no coração da nossa terra. 

 

 

CÂNTICO FL 2,6-11  

CRISTO, O SERVO DE DEUS 

 

Ant.3: Destruí este templo, disse Cristo, e em três dias haverei de 

reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. 

 

= embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou 

ciosamente* a ser igual em natureza a deus pai. 

= porém esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um 

escravo, * fazendo-se aos homens semelhante. 

= reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, 

obedecendo até a morte, * até a morte humilhante numa cruz. 

= por isso deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais 

excelso, mais sublime, * e elevado muito acima de outro nome. 
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= para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo joelho, 

* seja nos céus, seja na terra ou nos abismos. 

= e toda língua reconheça, confessando, para a glória de deus pai e 

seu louvor: * “na verdade Jesus Cristo é o Senhor! ” 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Ant.3: Destruí este templo, disse cristo, e em três dias haverei de 

reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. 

 

LEITURA BREVE  

1Pd 1,18-21 

 

Animador: Escutemos com atenção a proclamação da Palavra, em 

que o apóstolo nos recorda onde está a nossa fé e a nossa esperança. 

 

1Pd 1,18-21 

 

Leitor 1: Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos 

pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, 

mas pelo precioso sangue de cristo, como de um cordeiro sem 

mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado 

para isso, e, neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. 

Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos 

mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em 

Deus. 
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(Em lugar do responsório breve canta-se:) 

 

Ant.: Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente, obediente até a 

morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira em 

sua glória, e deu-lhe o nome mais sublime, muito acima de outro 

nome. 

 

CÂNTICO EVANGÉLICO 

 

 (Magnificat) lc 1,46-55 

 

Animador: Fiquemos todos em pé para entoarmos o Cântico 

Evangélico.  

 

Cântico evangélico, 

 Ant.: 

Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus Pai nele foi 

glorificado, e em breve lhe dará a sua glória.  

 

(Ao iniciar o cântico, faz-se sobre si o sinal da cruz) 

 

- A minh’alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em 

Deus, meu salvador, - pois, ele viu a pequenez de sua serva, eis que 

agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

- O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome! - Seu 

amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. 

- Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos.  

- Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. 

- De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.  
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- Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, 

- Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de 

seus filhos, para sempre. 

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

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Ant.: Agora foi glorificado o filho do homem, e deus pai nele foi 

glorificado, e em breve lhe dará a sua glória. 

 

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! 

 

Leitor 2: Senhor Jesus, que do vosso lado aberto pela lança deixastes 

correr sangue e água, admirável sacramento de toda a Igreja, pelo 

mistério da vossa morte, sepultura e ressurreição, renovai a vida do 

povo de deus. 

 

Leitor 2: Senhor Jesus, que vos compadecestes até dos que tinham 

esquecido vossas promessas de ressurreição, lembrai-vos daqueles 

que não acreditam no vosso triunfo sobre a morte e vivem sem 

esperança. 
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Leitor 2: Cordeiro de Deus, vítima pascal, imolado por todos nós, 

atraí para vós a humanidade inteira. 

 

Leitor 2: Deus do universo, que dominais todos os confins da terra 

e quisestes ser encerrado num sepulcro, livrai do inferno o gênero 

humano e dai-lhe a glória da imortalidade. 

 

Leitor 2: Cristo filho do Deus vivo, que, pregado na cruz, abristes as 

portas do paraíso para o ladrão arrependido, associai à glória da 

vossa ressurreição os nossos irmãos e irmãs falecidos, semelhantes 

a vós na morte e na ressurreição. 

 

Presidente: Confirmemos agora nossos louvores e pedidos pela 

oração do senhor: 

Todos: Pai Nosso... 

 

ORAÇÃO 

 

Presidente: Ó Pai Eterno, vosso Filho unigênito desceu à mansão 

dos mortos e dela surgiu vitorioso; concedei aos vossos fiéis, 

sepultados com ele no batismo, que, pela força de sua ressurreição 

participem da vida eterna, com ele. Que convosco vive e reina, na 

unidade do espírito santo. 

Todos: Amém. 
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MEDITAÇÃO DAS ALEGRIAS DE NOSSA SENHORA 
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Animador: Irmãos e irmãs, agora somos convidados a meditar as 

alegrias da santíssima virgem Maria. Na escola de Maria, 

aprendemos a viver tanto com as dores quanto com as alegrias. A fé 

não nos deixa nunca perder a esperança! Cantemos. 

 

Cântico: Fez em mim grandes coisas, de um jeito bem novo, que 

acolhe, que integra. Fez visita a seu povo, falou e cumpriu. A Minh 

‘alma se alegra! 

 

Presidente: Ao percorrer as sete alegrias de Maria, cada cristão se 

reconhece nelas. Nossa vida de fé está marcada por estes sinais de 

Deus que nos consolam, nos fortalecem e nos estimulam.  

 

 

I - A ANUNCIAÇÃO DO ANJO E A ENCARNAÇÃO DO 

FILHO DE DEUS 

 

Animador: Primeira alegria: a anunciação do anjo e a encarnação do 

Filho de Deus. 

 

Leitor 3: “No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por deus a uma 

cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, noiva de um 

homem de nome José, da casa de Davi; a virgem chamava-se Maria. 

Entrando onde ela estava, disse-lhe o anjo: ‘alegra-te, ó cheia de 

graça, o Senhor é contigo’” (lc, 1,26-28). 
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Animador: A primeira palavra dirigida a Maria é exatamente esta. O 

anjo a convida a alegrar-se em Deus. Todo o relato da infância no 

evangelho de Lucas está repleto por este sentimento de alegria. 

Quando o messias vem, o povo se alegra. Maria prova uma imensa 

alegria ao receber o convite de deus. Sente-se de fato agraciada e 

envolvida num convite encantador. 

 

Presidente: Oremos. 

Ó Virgem Santíssima, templo da Trindade, o Pai Eterno, cheio de 

bondade e misericórdia, tendo vislumbrado vossa humildade e vossa 

pureza, vos envia um mensageiro a comunicar que ele quer nascer 

de vós. Por esta alegria, ó Maria, nós vos pedimos, ensinai-nos que 

Jesus habita também em cada um de nós. 

Ave, Maria, cheia de graça... 

 

Cântico: Quem serás tu criatura bela, que encheu meu quarto com 

tua luz, o teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. 

 

II - A VISITA À SUA PRIMA ISABEL 

 

Animador: Segunda alegria: a visita à sua prima Isabel. 

 

Leitor 4: “Naqueles dias, Maria partiu em viagem, indo às pressas 

para a região montanhosa, para uma cidade da Judeia. Entrou na 

casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Logo que Isabel ouviu a 

saudação de Maria, o menino saltou em seu seio. Ela ficou cheia do 
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Espírito Santo e exclamou em alta voz: ‘Tu és bendita entre as 

mulheres e bendito e o Fruto do teu ventre! ’” (Lc 1,39-42). 

 

Animador: Maria se dirige às pressas para visitar sua parenta. 

Quando se encontram, Isabel é tomada de euforia. Proclama que 

Maria é “bendita entre as mulheres”, título no qual ecoa a 

participação de Maria no projeto salvífico de Deus. Que cena linda 

a ser contemplada: o encontro das duas mulheres, o cuidado 

cotidiano de uma com a outra, os sonhos e as esperanças em torno 

ao filho que vai nascer. Maria experimenta a alegria de ser 

missionária, de partilhar seu tempo e suas energias com alguém que 

necessita de proteção e ajuda. De fato, há mais alegria em dar do 

que em receber! 

 

Presidente: Oremos. 

Nós vos acompanhamos, Virgem Santíssima, na alegria que tivestes 

quando visitastes a vossa prima santa Isabel e foi santificado o 

glorioso Batista. Por este mistério vos pedimos que nos alcanceis o 

perdão dos nossos pecados e a graça de continuar em nós as vossas 

virtudes de mulher servidora. 

Ave, Maria, cheia de graça... 

 

Cântico: Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós 

somos todos viandantes, mas não é fácil Sempre andar. 
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III - O NASCIMENTO DE SEU FILHO JESUS 

 

Animador:  Terceira alegria: o nascimento de seu Filho Jesus. 

 

Leitor 5: Completaram-se os dias da gestação e Maria deu à luz seu 

Filho Primogênito; envolveu-o em faixas e o deitou num presépio, 

porque não havia lugar para eles na hospedaria. Um anjo do Senhor 

apresentou-se junto dos pastores que estavam nos campos e a glória 

do Senhor os envolveu de luz; eles ficaram com muito medo. O anjo 

disse-lhes: “não tenhais medo, pois vos anuncio uma grande alegria, 

que será para todo o povo: hoje nasceu para vós um Salvador, que 

é o Cristo Senhor” (cf. Lc 2,6-11). 

 

Animador: São Lucas nos diz que o nascimento de Jesus foi motivo 

de alegria para todo o povo, a começar dos mais pobres, 

representados pelos pastores. Há alegria no céu e na terra! Todas as 

pessoas do bem sentem-se amadas por deus, no momento em que 

o Filho assume a natureza humana. Maria participa desta alegria de 

maneira única. Ela é a mãe do Filho de Deus encarnado. Gestou e 

deu à Luz Jesus. 

 

Presidente: Oremos. 

Ó Maria, vossa terceira alegria foi quando concebestes o sol, sendo 

vós estrela; o raio luminoso vos fazia semelhante à lua. Como a flor 

não perde o seu esplendor ao emanar seus perfumes à sua volta, 
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assim também vossa virgindade não perde seu esplendor no 

momento em que o Criador se digna nascer de vós. 

Ave, Maria, cheia de graça... 

 

Cântico: Filha de Sião, tu és feliz, porque o senhor está em ti. 

Salvador rei! 

 

IV - A ADORAÇÃO DOS TRÊS REIS MAGOS AO MENINO 

JESUS 

 

Animador: Quarta alegria: a adoração dos três reis magos ao menino 

Jesus. 

 

Leitor 6: “Então chegaram a Jerusalém alguns magos do oriente e 

perguntaram: ‘onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? 

Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo’. Ao verem de novo 

a estrela, sentiram uma alegria muito grande. Eles entraram e viram 

o menino com Maria, sua mãe. E caindo de joelhos o adoraram. 

Abriram seus cofres e lhe deram de presente ouro, incenso e mirra” 

(cf. Mt 2,1-2.10-11). 

 

Animador: Uma estrela anuncia a quarta alegria de Maria; é a estrela 

que paira sobre Jesus no momento em que os magos o adoram e o 

presenteiam com a riqueza variada dos bens desta terra. Os magos 

representam os povos da terra inteira que, à luz do natal do Senhor, 

se encaminham pela estrada que conduz a Jesus. 
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Presidente: Oremos. 

Ó virgem Santíssima, vós quisestes oferecer aos santos reis magos, o 

mais belo espetáculo de toda história: apresentar vosso divino filho 

para ser adorado. Queremos, durante esta meditação, entregar toda 

a nossa vontade para que sirva junto com o ouro, incenso e mirra, 

de louvor a vós e de adoração ao vosso divino menino Jesus. 

Ave, Maria, cheia de graça... 

 

Cântico: Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual.  

Vai apresenta ao pai, teu menino: luz que chegou no natal. 

E, junto à sua cruz, quando deus morrer fica de pé.  

Sim, ele te salvou, mas o ofereceste por nós com toda fé. 

 

V -  O ENCONTRO DE JESUS NO TEMPLO 

 

Animador: Quinta alegria: o encontro de Jesus no templo. 

 

Leitor 7: “Depois de três dias o encontraram no templo, sentado no 

meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o 

ouviam estavam maravilhados com sua sabedoria e com suas 

respostas. Quando seus pais o viram, ficaram muito emocionados. 

E sua mãe lhe perguntou: ‘filho, por que fizeste isso conosco? Teu 

pai e eu te procurávamos, cheios de aflição...’” (lc 2,46-52). 

 

Animador: A igreja nos convida a descobrirmos, cada vez mais, que 

amar a Cristo é saber ouvir e seguir a vontade de Deus. Encontrar-
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se com Jesus é viver o seu ensinamento: fazer a vontade do Pai 

Eterno. Durante os três dias em que Jesus esteve desaparecido, 

Maria sofria por estar longe de Jesus. Mas o sofrimento terminou 

em alegria e ação de graças: Jesus, se perdeu, mas foi reencontrado. 

 

Presidente: Oremos. 

Ó Santíssima Virgem Maria, nossa alegria se junta à vossa quando 

encontra Jesus no templo e pode abraçá-lo. 

Ave, Maria, cheia de graça... 

 

Cântico: Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha 

fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem 

perceber... 

 

VI - A RESSURREIÇÃO DE SEU FILHO JESUS 

 

Animador: Sexta alegria: a ressurreição de seu Filho Jesus. 

 

Leitor 8: “passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, 

e Salomé compraram aromas para irem embalsamar o corpo de 

Jesus. E no primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro, 

ao nascer do sol. Diziam entre si: ‘quem vai remover a pedra da 

entrada do sepulcro? ’ Mas, erguendo os olhos, viram já removida a 

pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um 

jovem sentado do lado direito, vestido de uma túnica branca, e 

ficaram cheias de espanto. Ele lhes disse: ‘não vos assusteis! Estais 
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procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou! 

Não está aqui! Vede o lugar onde o depositaram. Mas ide e dizei a 

seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o 

vereis, como vos disse. ’” 

 

Animador: Depois de viver a cruel experiência da morte de cruz, 

Maria e os seguidores de Jesus provaram uma alegria sem par. Jesus 

está vivo! Ele nos dá a paz. Ele venceu a morte! A ressurreição fez a 

comunidade de Jesus compreender que este homem de Nazaré é o 

filho de deus! Com este novo olhar, compreenderam tantas coisas 

que Jesus fez e disse. Maria participa da ressurreição de Jesus de 

forma original: refaz lembranças, ilumina fatos, nutre sua fé, está 

presente como mãe da comunidade. 

 

Presidente: oremos. 

A sexta alegria, ó Maria, vos foi concedida no momento em que 

cristo ressuscita dos mortos, no terceiro dia. Por este mistério, nossa 

fé se fortifica, nossa esperança renasce, a morte é afastada, o inimigo 

é vencido e a pessoa humana é liberta. 

Ave, Maria, cheia de graça... 

 

Cântico: Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita 

sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, 

do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de deus, rogai por nós 

pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! 
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VII-  A ASSUNÇÃO E A COROAÇÃO COMO RAINHA DO 

CÉU E DA TERRA 

 

Animador: Sétima alegria: a Assunção e a Coroação de Maria como 

rainha do céu e da terra. 

Contemplar o mistério da assunção não é uma alienação da 

realidade, ao contrário: conhecendo para onde vamos, somos 

chamados a viver ainda melhor o nosso dia a dia. Tudo o mais, 

inclusive a nossa existência, deverá, então, estar em função desse fim 

último que é deus. Assim, tudo o que vivermos já aqui será uma 

graça para a nossa vida, pois viveremos com o pensamento em deus 

e, portanto, santificando principalmente os nossos afazeres e o nosso 

contato com os irmãos. 

 

Presidente: Oremos. 

Ó virgem Maria, o Cristo vos concede vossa sétima alegria quando 

ele a chama deste mundo para o céu e vos eleva ao trono do Pai 

Eterno. Por esta alegria, fazei-nos sentir os efeitos de vossa ternura 

e protegei-nos do pecado, conduzindo-nos às eternas alegrias.  

Ave, Maria, cheia de graça... 

 

Cântico: O Senhor fez por mim maravilhas. Santo, santo, santo é o 

seu nome! (Bis) 

 

MEDITAÇÃO 
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Animador: louvando a Maria, a Mãe do nosso Redentor, cantemos 

a salve Regina. 

 

Cântico: Salve regina, mater misericordiae; vita, dulcedo, et spes 

mostra, salve! Ad te clamamos exsules filii hevae. Ad te suspiramos, 

gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata 

mostra: illos tuos misericordes óculos ad nos converte. Et lesum, 

benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O 

clemens, o pia, o dulcis virgo maria.  

 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 

 

Animador: Consagremos nossa vida a nossa senhora cantando: 

 

Cântico: Consagração a nossa senhora (Tradicional) 

 

DESPEDIDA 

 

Presidente: Ide em paz e o senhor vos acompanhe. 

Todos: graças a deus. 

 

Cântico final: Teu sol não se apagará. Tua lua não terá minguante. 

Porque o senhor será tua luz. Ó povo que deus conduz. 

 

 


