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Animador Caríssimos irmãos e irmãs boa noite! Sejam Bem vindos 

no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos também 

você que a partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai 

Eterno, Rádio Difusora Pai Eterno sejam todos acolhidos pelo amor 

misericordioso do Pai.   

Nesta noite, fazemos memória da dor e do sofrimento de Cristo no 

calvário. Ao contemplar o encontro da Virgem das Dores com seu 

filho Jesus, percebemos que a fé nos dá a força para compreender 

as dificuldades de nossa vida. A mãe sofre, chora pelo filho, mas 

compreende sua missão e lhe oferece o olhar da esperança.  

Acolhamos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo junto com a 

imagem de Nossa Senhora das Dores cantando.   

 

Cântico inicial e de entrada das imagens: 

 

Na solidão do calvário 

Letra: fr. José moacyr cadenassi / música: ir. Míria t. Kolling  

 

1. Na solidão do calvário, junto à cruz, lá estavas, mãe de Jesus, pelas 

dores, a tua fé renovavas! 

 

Sou a mãe da fortaleza e esperança: perseverem no caminho, sejam 

luz! Frente a tantos desafios da jornada, esta vida se renova pela cruz! 

(bis) 
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2. Teu coração foi ferido pela cruel, vil espada, e apontou novo 

rumo: vida no amor, conquistada! 

 

3. Vem ensinar-nos, Maria, a recriar esta história, pelo trabalho do 

reino, sem violência e discórdia! 

 

Ritos iniciais 

Animador: Preside a nossa celebração o missionário... 

 

SAUDAÇÃO INICIAL 

 

Presidente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

Presidente: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai 

Eterno e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

Em Maria, Deus encontra-se com a humanidade! 

 

Anim.: Em Maria, Deus encontra-se com a humanidade! 

 

Anim.: Assim nos diz o Evangelho: “O anjo Gabriel foi enviado por 

Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, 

noiva de um homem, de nome José, da casa de Davi; a virgem 

chamava-se Maria” (Lc 1, 26-27). 
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Belo é esse momento da Anunciação. Deus quis aproximar-se 

plenamente de nossa humanidade. Escolheu Maria, santuário da 

eternidade, obra-prima da missão do Filho e do Espírito Santo na 

plenitude dos tempos. O Pai encontra, pela primeira vez, a Morada 

onde seu Filho e o Espírito Santo podem habitar no meio de nossa 

humanidade. Há realidade mais bela do que essa? 

 

Cântico: Pecador, agora é tempo 

 

1. Pecador agora é tempo de contrição e conversão. Volta a Deus, 

vence o pecado e renova o coração. 

2. Vinde os fracos, vinde os tristes, vinde todos ao perdão. Vinde 

todos para a fonte donde brota a salvação. 

3. Se já erramos o caminho, pecadores, todos nós, vamos todos para 

a casa, Deus é Pai, Deus é amor. 

 

Anim.: Maria é o “trono” da Sabedoria divina. Nela está presente o 

povo escolhido e amado por Deus e que acolhe a salvação que Ele 

nos ofereceu. Na humildade, Maria acolheu a vontade de Deus e 

fez-se sua serva, sua escrava, sua servidora. E assim pode e deve ser 

o povo fiel do Senhor. 

 

Cântico:  

Eis-me aqui 

Marco Frisina 
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Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis que eu venho. Eis-me 

aqui, eis-me aqui, tua vontade se cumpra em mim. 

 

Pres.: Esse momento da Anunciação é sublime, porque é o encontro 

da paz, da vida, da felicidade, rejeitado por Adão e Eva no paraíso e 

agora realizado por Maria. O nó que Eva atou por sua 

incredulidade, Maria o desatou por sua fé, por sua disponibilidade, 

dizem-nos os Santos Padres. No Sim de Maria está a certeza de 

nossa salvação, pois, acolhendo Jesus, Ela acolheu a vontade salvífica 

do Pai, em seu Filho Jesus Cristo. 

 

 

Cântico: 

Entrou no mundo a morte 

Letra: d. Carlos Alberto Navarro / música: ir. Míria kolling 

 

Entrou no mundo a morte: mulher caiu, Adão pecou. Jesus 

trouxe nova sorte; Maria, em dor, colaborou!  

A mãe, com terno abraço, afaga o Cristo que morreu. Corpo 

chagado, dorme em seu regaço: homem tão belo, verdadeiro 

Deus! Fomos culpados, mas perdoados! Mãe da piedade, 

rogai por nós! 

 

Maria encontra-se com o Cristo na alegria e na dor! 



 

 

6 

 

Anim.: Maria encontra-se com o Cristo na alegria e na dor! 

 

Anim.: Quando houve a festa de casamento em Caná da Galiléia, 

Maria foi quem salvou os noivos daquela situação desagradável, 

como a falta de vinho. E suas palavras aos ajudantes da festa são para 

nós também: “Fazei tudo o que Ele vos disser”! (Jo 2,5). Ela começa 

ali a ser a Mãe da humanidade, pois convida-nos a acolher a Palavra 

de Jesus, Palavra da Redenção. Essa festa é a festa do Reino, e são 

felizes e vivem na alegria os que acolhem o Senhor e sua Palavra. 

 

T.: Ajudai-nos, Senhor, a fazer tudo o que vosso Filho nos disser! 

 

Anim.: Maria encontra-se com Jesus num momento de dor: o do 

Calvário! Não temos desse momento nenhum relato das palavras de 

Maria e de Cristo. Tudo se realizou no silêncio. Porém, é um 

silêncio que fala alto, que grita forte. Enquanto, muitas vezes, na 

história da salvação, a humanidade rejeitou seu Senhor, como agora 

no caminho do Calvário, Maria é a Mãe que consola, que acredita, 

que aceita tudo o que vem de Deus. É presença de amor. 

 

Cântico: 

Virgem do silêncio 

D.r. 
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Nossa Senhora, virgem do silêncio, quero sempre te amar, 

deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno 

ganhar. 

Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da 

alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. 

Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de jesus 

e dizer que na loucura da cruz vou seguir. 

 

 

Pres.: Uma verdade que nenhum cristão pode esquecer é a iniciativa 

que Deus sempre toma em seu amor para vir ao encontro de nossa 

humanidade. Na Anunciação há um encontro solitário: o de Deus 

com Maria, por meio do Arcanjo Gabriel. Na Anunciação uma só 

criatura se põe a serviço de Deus, para que o Espírito Santo nela 

gerasse o Filho de Deus. Mas no Cenáculo, naquele dia de 

Pentecostes, com ela estavam os Apóstolos, que disponíveis à 

vontade de Deus geraram a Igreja. 

 

Cântico: 

Cenáculo de amor 

Walmir Alencar 

Reunidos aqui, num cenáculo de amor, pedimos forças pelas 

mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos 

e não deixará faltar para nós seu auxílio.  
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Vinde, Espírito Santo! Vinde por meio da poderosa 

intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa 

amadíssima esposa. (bis) 

 

Anim.: Diante de nós encontram-se Maria e o Filho de Deus que 

dela nasceu, Jesus Cristo. Maria foi a primeira criatura humana a 

seguir o Cristo, a escutar sua Palavra redentora, e a colocar em 

prática e que Ele ensinava. Maria está intimamente ligada aos 

mistérios de Cristo. É sua primeira discípula, e como o Cristo, 

também foi fiel até o fim. Ela nos ensina, com sua própria vida, a 

sermos discípulos autênticos, fiéis e comprometidos pela causa do 

Reino. Com Maria, todos nós temos a possibilidade de sermos fiéis 

colaboradores do Reino de Cristo. 

 

Cântico: 

Primeira cristã 

Pe. Zezinho 

Primeira cristã, Maria da luz, sabias, ó mãe, amar teu Jesus. 

Primeira cristã, Maria do amor, sabias, ó mãe, seguir teu 

Senhor! 
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Nossa Senhora das milhões de luzes, que teu povo acende 

pra te louvar, iluminada, iluminadora, inspiradora de quem 

quer amar! E andar com Jesus! E andar com Jesus. 

 

Pres.: Eis, pois, o que deve ser nosso encontro com o Cristo: Beber 

sempre dessa fonte de inesgotável amor que é Jesus Cristo. Ninguém 

pode realizar-se nesta terra que pisamos todos os dias se deixa para 

trás aquele que por nós ofereceu sua vida. Maria também nos 

ofereceu sua vida, pois cumpriu a vontade de Deus. Por isso, ela é 

modelo fiel de cada cristão, é modelo de evangelização autêntica, é 

modelo de Evangelho. O fundamento de nossa fé é Jesus Cristo, e 

Maria vem dizer-nos para escutá-lo com atenção e fazer de suas 

palavras nosso projeto de vida. Se hoje participamos deste momento 

litúrgico, deve, pois, brotar bem dentro de nós a vontade sincera de 

fazer definitivamente de Cristo o Senhor de nossa vida. 

 

 

Cântico: 

Ave, Maria, mãe do salvador 

Frei Luiz turra 

1. Ave, Maria, mãe do Salvador, viva esperança do povo 

sofredor. Faz-se na terra sinal do nosso Deus, vem orientar 

os homens, filhos teus. 
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Maria, Mãe da Igreja, rainha universal, modelo de virtude, 

liberta-nos do mal. Ensina ser fiel, o povo do Senhor; que o 

mundo se transforme no reino de amor. 

 

Somente em Cristo encontramos sentido para a vida! 

 

Anim.: Somente em Cristo encontramos sentido para a vida! 

 

Anim.: Jesus falou abertamente ao mundo sobre a verdade do 

Reino. Mostrou-nos que a vida está em primeiro lugar, acima de 

qualquer outro valor ético: “Eu vim para que todos tenham a vida e 

a tenham plenamente” (Jo 10,10). Nós, que agora estamos juntos 

rezando e meditando sobre o encontro de Maria e de Jesus, 

deixemo-nos tocar por essa Palavra de Cristo. Nela também se 

realiza o verdadeiro encontro da pessoa com seu Criador, da 

humanidade com seu Filho Redentor. A vida é o encontro de Deus 

conosco, e de nossa humanidade com o Cristo. 

 

T.: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida 

plenamente! (cantado) 

 

Evangelho 

 

Cântico: Louvor e glória a ti, Senhor 
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Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus! Cristo, palavra 

de Deus!    

O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca 

de Deus. 

 

Evangelho: Lc 23, 27-32 

 

Naquele tempo no caminho do calvário seguia-o uma grande 

multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam 

por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: 'Filhas de Jerusalém, não 

choreis por mim! Chorai por vós mesmas e por vossos filhos! 

Porque dias virão em que se dirá: 'Felizes as mulheres que nunca 

tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca 

amamentaram'. Então começarão a pedir às montanhas: 'Caí sobre 

nós! E às colinas: 'Escondei-nos!' Porque, se fazem assim com a 

árvore verde, o que não farão com a árvore seca?' 

Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 

 

Homilia  

 

Cântico: Estás aqui o Mãe   

Por teus olhos eu aprendo a esperar. Por teus lábios eu aprendo a 

louvar. Em teus passos eu aprendo a caminhar. Ao ver-te aos pés da 

cruz aprendo a confiar. Quando a força me faltar. Quando a vida 
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me provar eu quero estar em teus braços, ó Mãe e de ti aprender a 

crer, a esperar, a amar. (2x) 

Estás aqui, ó Mãe! Estás aqui, ó Mãe! Consolo no caminho, ternura 

e carinho sob o teu manto encontrei meu lugar. (2x) Maria! (4x) 

Estás aqui, ó Mãe! Estás aqui, ó Mãe! Sob o teu manto encontrei 

meu lugar. (bis) 

 

CÂNTICO DE VERÔNICA  

 

Pres.: Rezemos juntos neste tempo de fragilidade: 

 

T.: Deus todo-poderoso e eterno, refresco na fadiga, apoio na 

fraqueza: de Ti todas as criaturas recebem energia, existência e vida. 

Chegamos a Ti para invocar sua misericórdia. Conhecemos a 

fragilidade da condição humana vivendo a experiência de uma nova 

epidemia viral. Confiamos a Ti os enfermos e suas famílias: traz cura 

para o corpo, mente e espírito. Ajude todos os membros da 

sociedade a fazerem seu trabalho e fortalecer o espírito de 

solidariedade entre eles. Apoie e conforte médicos e profissionais 

de saúde nas linhas de frente e todos os prestadores de cuidados, na 

execução de seus serviços. Tu que és a fonte de todo bem abençoe 

a família humana abundantemente, remova todo o mal de nós e dê 

uma fé firme a todos os cristãos. Liberte-nos da epidemia que está 

nos atingindo para que possamos voltar com calma às nossas 

ocupações habituais e louvar-Te e agradecer-Te com um coração 
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renovado. Confiamos em você e apresentamos nossa petição a você 

porque és Pai e o Autor da Vida, e com seu Filho, Nosso Senhor 

Jesus Cristo, em união com o Espírito Santo, vive e reine para todo 

o sempre. Amém. Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós! 

 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA DO PERPETUO 

SOCORRO  

BÊNÇÃO FINAL  

 

Pres.: O Senhor esteja convosco 

T.: Ele está no meio de nós. 

Pres.: O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na 

compaixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus 

e ao próximo, a graça de sua bênção. 

T.: Amém.  

Pres.: O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, concedei-

vos receber o dom da vida 

T.: Amém.  

Pres.: Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, 

participeis igualmente de sua ressurreição. 

T.: Amém.  

Pres.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 

Santo.  

T.: Amém.  
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CANTO FINAL: Maria em Deus exultemos 

1. Com Maria em Deus exultemos neste canto de Amor-louvação; 

Escolhida dentre os pequenos Mãe-profeta da libertação!(bis) 

És a imagem da Nova Cidade, sem domínio dos grandes 

ou  nobres; O teu canto nos mostra a verdade, que teu Deus é do 

lado dos pobres.(bis) 

Maria de Deus, Maria da gente, Maria da singeleza da flor! Vem 

caminhar, vem com seu povo, de quem provaste a dor. 

2. És o grito do irmão boia-fria nesta América empobrecida; 

Espoliado com vil valentia do direito ao chão de sua vida. (bis) 

És Maria de nossos caminhos, solidária de tantas Marias. Coroada 

de sangue e espinhos, pela exploração noite e dia. (bis) 

 

 


