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†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO† 

 

Trindade, 21 de agosto de 2021.  

Cor Litúrgica: branco  

 

 

 
Tema: No caminho da fraternidade 

universal, temos uma Mãe 

Lema: “Mulher, eis o teu filho. 

Depois disse ao discípulo: eis aí a tua 

mãe”. 

Para a sacristia 

Orações do dia: 643  

Prefácio: 445 

Oração Eucarística: 482 

 

Missa 17h30  

Animador: Santuário Basílica do Divino Pai Eterno – Trindade – 

Goiás – Coração do Brasil. Caríssimos irmãos e irmãs boa tarde 

Sejam Bem vindos! Acolhemos (também) você que a partir de agora, 

se une em oração conosco pela TV Pai Eterno, Rede Vida e Rádio 

Difusora Pai Eterno e pela internet sejam todos acolhidos pelo amor 

misericordioso do Divino Pai Eterno. Acolhemos de forma muito 

carinhosa nesse dia os religiosos e religiosas aqui presentes e que nos 

acompanham pelas redes sociais nesse dia que rezamos de forma 

especial pelas vocações Religiosas. Celebremos o terceiro dia do 

Tríduo em preparação a festa de Nossa Senhora Rainha.  
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 Hoje preside a nossa celebração o Missionário Redentorista 

__________________. Iniciemos nossa celebração cantando o 

cântico inicial.   

 

†RITOS INICIAIS† 

 

Cântico inicial: Augusta Rainha (Aline Brasil)  

Ó Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos 

Recebeste de Deus o poder e a missão. De pisar a cabeça do mal e 

por isso rogamos a vós. Que envieis o exército celeste para nos 

ajudar 

Salve Maria, Augusta Rainha do céu! Ao teu comando os anjos 

batalharão e vencerão. Salve Maria Augusta Rainha do céu! Ao teu 

comando os anjos batalharão e vencerão 

Perseguindo os demônios, combatendo todos eles. Reprimindo sua 

audácia, precipitando no abismo 

 

†SAUDAÇÃO INICIAL† 

 

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

Todos: Amém. 
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Presidente: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da 

Virgem Maria, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 

estejam convosco. 

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

 

†INTRODUÇÃO AO MISTÉRIO CELEBRADO† 

 

Animador: No caminho da fraternidade universal, temos uma mãe 

que caminha com a humanidade em todos os momentos de sua 

trajetória. Nossa prece nesta terceira noite é: “Com a Mãe Rainha, 

solidários aos pés da Cruz”. Na Fratelli Tutti, o Papa Francisco 

afirma que a “solidariedade manifesta-se concretamente no serviço, 

que pode assumir formas muito variadas de cuidar dos outros.” A 

Igreja pode reconhecer na figura de Maria este serviço solidário que 

se expressa na mística do cuidado. Como Mãe, acompanhou o seu 

Filho de Belém até a Cruz e lá, no ápice do sofrimento, recebeu o 

discípulo amado consigo e nele, a Igreja. Que esta celebração 

desperte em nós um coração solidário e confiante, como o de Maria.      

 

†ATO PENITENCIAL† 

 

Presidente: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da 

Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e 

invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. (Pausa)  
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Cântico penitencial: Confesso a Deus (Flávio Luiz J. Ferreira)  

1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso e a vós irmãos, confesso que 

pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha 

culpa, tão grande culpa. 

Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós! (bis) 

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu 

peço que rogueis, a Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a minha 

culpa, tão grande culpa. 

 

Presidente: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 

os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.  

 

Todos: Amém. 

 

†HINO DE LOUVOR† 

 

Cântico do hino de louvor: Glória a Deus nas alturas (Ir. Miria T. 

Kolling)  

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra a todos por Ele amados! 

1. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos 

louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 

glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória! 

2. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de 

Deus, Filho de Deus Pai, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado 
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do mundo, tende piedade de nós! Vós que tirais o pecado do 

mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende 

piedade de nós! 

3. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus 

Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de 

Deus Pai! Amém, amém, amém, amém! Amém! 

 

†ORAÇÃO DO DIA† 

 

Presidente: Oremos (Pausa para oração) 

Ó Deus, que fizestes a Mãe do vosso Filho nossa Mãe e Rainha, dai-

nos, por sua intercessão, alcançar o reino do céu e a glória prometida 

aos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

†LITURGIA DA PALAVRA - DEUS NOS FALA† 

 

Animador:  Deus vive no meio do seu povo e sua presença é sinal 

de alegria. A escuta atenta da Palavra confirma a fé e dá esperança 

de que Ele caminha conosco, mesmo nas tribulações. Ouçamos 

com atenção.  

 

PRIMEIRA LEITURA: Zac 2, 14-17  
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Leitura do Livro profeta Zacarias: 

14
 “Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no 

meio de ti, diz o Senhor. 
15
 Muitas nações se aproximarão do Senhor, 

naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás 

que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. 
16
 O Senhor entrará em 

posse de Judá, como sua porção na terra santa, e escolherá de novo 

Jerusalém. 
17 

Emudeça todo mortal diante do Senhor, ele acaba de 

levantar-se de sua habitação”.  

Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus. 

 

RESPONSÓRIO:  Judite 13, l8bcde.19  

— Tu és grande honra de todo o nosso povo! 

Todos: Tu és grande honra de todo o nosso povo! 

— Bendito é o Senhor, nosso Deus, que criou toda a terra e os céus, 

e te levou a decepar a cabeça do chefe de nossos inimigos! 

— A esperança de que desta prova, jamais deixará o coração de todos 

que hão de lembrar-se, do poder do Senhor para sempre.  

 

†ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO† 

 

Aleluia, aleluia, aleluia! 
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— Ó bendita entre as mulheres, concebestes Jesus Cristo, de Deus o 

próprio Filho, e Redentor das nossas vidas.  

 

EVANGELHO Jo 19,25-27 

Presidente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Presidente: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo 

João. 

Todos: Glória a vós, Senhor. 

 

Naquele tempo, 25Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, 

a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. 26Jesus, 

ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à 

mãe: “Mulher, este é o teu filho”. 27Depois disse ao discípulo: “Esta 

é a tua mãe”. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. 

Presidente: Palavra da Salvação. 

Todos: Glória a vós, Senhor. 

 

†HOMILIA† 

 

†LADAINHA DE NOSSA SENHORA† 
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Animador:  Como filhos e filhas amados de Maria, Rainha do Céu 

e da terra, a invoquemos nos seus diversos títulos cantando a 

Ladainha de Nossa Senhora.  

 

S:. Senhor, tende piedade de nós 

T:. Senhor, tende piedade de nós 

S:. Cristo, tende piedade de nós 

T:. Cristo, tende piedade de nós 

S:. Senhor, tende piedade de nós 

T:. Senhor, tende piedade de nós 

S:. Cristo, ouvi-nos 

T:. Cristo, atendei-nos 

S:. Pai dos céus, que sois Deus 

T:. Tende piedade de nós 

S:. Filho redentor do mundo, que sois Deus 

T:. Tende piedade de nós 

S:.Espírito Santo, que sois Deus 

T:. Tende piedade de nós 

S:. Santíssima Trindade que sois um só Deus 

T:. Tende piedade de nós 

 

Santa Maria, rogai 
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Santa Mãe de Deus, rogai 

Santa Virgem das Virgens, rogai 

Rogai por nós 

 

Mãe de Jesus Cristo, rogai 

Mãe da Divina Graça, rogai  

Mãe Puríssima, rogai 

Rogai por nós 

 

Mãe Castíssima, rogai 

Mãe Imaculada, rogai 

Mãe Intacta, rogai 

Rogai por nós 

 

Mãe Amável, rogai 

Mãe Admirável, rogai 

Mãe do Bom Conselho, rogai 

Rogai por nós 

 

Mãe do Criador, rogai 
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Mãe do Salvador, rogai 

Virgem Prudentíssima, rogai  

Rogai por nós 

 

Virgem Benigna, rogai 

Virgem Fiel, rogai 

Arca da Aliança, rogai 

Rogai por nós 

 

Sede de Sabedoria, rogai 

Causa de nossa alegria, rogai 

Vaso Espiritual, rogai 

Rogai por nós 

 

Saúde dos Enfermos, rogai 

Refúgio dos Pecadores, rogai 

Consoladora dos Aflitos, rogai 

Rogai por nós 
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Auxílio dos Cristãos, rogai 

Rainha dos Anjos, rogai 

Rainha dos Patriarcas, rogai 

Rogai por nós 

 

Rainha dos Profetas, rogai 

Rainha dos Apóstolos, rogai 

Rainha dos Mártires, rogai 

Rogai por nós 

 

Rainha dos Confessores, rogai 

Rainha das Virgens, rogai 

Rainha de todos os Santos, rogai 

Rogai por nós 

 

Rainha elevada aos Céus, rogai 

Rainha do Santo Rosário, rogai 

Rainha da Paz, rogai 

Rogai por nós 
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Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, * Perdoai-nos 

Senhor. * Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, * 

Ouvi-nos Senhor, * Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, * Tende piedade de nós. 

 

(Terminada a Ladainha o Presidente canta a seguinte oração) 

Presidente: Rogai por nós Santa Mãe de Deus! 

Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 

 

Presidente: OREMOS: (Cantado) 

Ó Pai Eterno, nós vos pedimos:  

concedei-nos a saúde do corpo e da alma  

e, pela gloriosa intercessão da Virgem Maria,  

fazei que sejamos livres das tristezas  

deste mundo e gozemos da alegria eterna.  

Por Cristo Senhor nosso. 

Todos:  

 

†LITURGIA EUCARÍSTICA† 
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Animador: Enquanto o pão e o vinho que serão consagrados são 

preparados, somos chamados depositar, com Cristo, a oferta de 

nossa vida como sacrifício agradável ao Pai Eterno. A oferta que 

realizamos é um gesto de gratidão ao Pai Eterno. Por meio deste 

gesto concreto, podemos manter a obra de Evangelização deste 

santuário Basílica. Você que está aqui presente, pode manifestar o 

seu gesto de caridade e compromisso missionário depositando sua 

oferta nos cofres presentes nos corredores do Santuário e você que 

está em casa, reza conosco através dos meios de comunicação, pode 

fazer seu gesto concreto apontando a câmera do seu celular para o 

QR Code na tela do seu vídeo ou pela chave PIX 62/98/591/45/41. 

Ou ainda se tornando um colaborador permanente inscrevendo-se 

na associação Filhos do Pai Eterno pelo telefone 62/35/06/98/00 e 

pelo portal paieterno.com. Seu gesto de doação se transforma em 

bênção para todo o Brasil.  Que o Pai Eterno abençoe a sua 

generosidade! 

 

Cântico de preparação das oferendas: Nossa Senhora recebe os 

dons (Letra/Música: Júlio Cezar Marques Ricarte. (Maestro do PEMSA – 

Santuário Nacional de Aparecida - Adaptação autorizada o Santuário Basílica 

do Divino Pai Eterno) 

 

1. Senhora, Mãe e Rainha, recebe agora os dons dos filhos teus. 

Senhora, Mãe e Rainha, entrega depois esses dons ao nosso Deus.  
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Coração acolhedor da Palavra, educador da fé, inspirador da 

missão: Maria, transborda tua paz! Vem consolar os aflitos: hoje e 

sempre, os filhos teus, pois só tu és, ó Maria, “reflexo do coração 

materno de Deus”. 

2. Senhora, Mãe e Rainha, percebe com quanto amor aqui viemos. 

Senhora, Mãe e Rainha, acolhe o pouco que temos e aqui trazemos. 

3. Senhora, Mãe e Rainha, consegue a graça do amor aos devotos 

teus. Senhora, Mãe e Rainha, alcança um lugar para nós no céu de 

Deus. 

 
 

†ADMONIÇÃO† 

 

Presidente: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja 

aceito por Deus Pai Todo Poderoso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a Gloria 

do seu Nome, para o nosso bem e de toda Santa Igreja. 
 

 

†ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS† 

 

Presidente: Ó Deus, celebrando a memória da Virgem Maria, nós vos 

trazemos nossas oferendas e suplicamos que o Cristo venha em nosso 

socorro, pois se ofereceu por nós na cruz como sacrifício sem mancha. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 
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†PREFÁCIO DA VIRGEM MARIA I† 

 

Presidente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Presidente: Corações ao alto. 

Todos: O nosso coração está em Deus. 

Presidente: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

Todos: É nosso dever e nossa salvação. 

 

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-

vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 

e todo-poderoso, e na festa Nossa Senhora Rainha, sempre Virgem, 

celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu 

o vosso Filho único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz 

eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam a vossa 

grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a 

nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz: 

Santo: Santo (L.: Missal Romano e M.: Pe. Wallison Rodrigues) 

 

SANTO 

SANTO! 

Santo, Santo, Santo, 

Senhor, Deus do universo, 

o céu e a terra proclmam vossa glória. 
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Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! 

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! 

Bendito o que vem 

em nome do Senhor! 

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! 

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! 

 

†ORAÇÃO EUCARISTICA III† 

 

NA VERDADE, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que 

criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso 

Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e 

santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para 

que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício 

perfeito.  

Todos: Santificai e reuni o vosso povo!  

POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as 

oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de 

que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 

Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.  

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!  

NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, e 

o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:  

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE 

SERÁ ENTREGUE POR VÓS.  
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Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, 

deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:  

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 

SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA 

REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 

MIM.  

Eis o mistério da fé! 

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 

ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!  

CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua 

paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 

ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos 

em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.  

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!  

OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o 

sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-

nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do 

Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 

espírito.  

Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 

QUE ELE FAÇA de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a 

vida eterna com os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 

São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, N. (o santo do 
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dia ou o padroeiro) e todos os santos, que não cessam de interceder 

por nós na vossa presença.  

Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!  

E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa 

reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 

Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 

neste mundo: o vosso servo o papa Francisco, o nosso bispo 

Washigton, e seu auxiliar Levi, com os bispos do mundo inteiro, o 

clero e todo o povo que conquistastes.  

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!  

ATENDEI às preces da vossa família, que está aqui, na vossa 

presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e 

filhas dispersos pelo mundo inteiro.  

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!  

ACOLHEI com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs 

que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. 

Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da 

vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.  

Todos: A todos saciai com vossa glória!  

Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.  

POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-

poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 

agora e para sempre.  

Todos: Amém.  
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†RITO DA COMUNHÃO† 

 

Presidente: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu 

divino ensinamento, ousamos dizer: 

_________________________________________ 

Todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; 

venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,  assim na terra 

como no céu; o pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as 

nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 

 

Presidente: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 

vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres 

do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 

esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador. 

Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 

 

Presidente: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu 

vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos 

pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 

desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 

Santo. 

Todos: Amém. 

Presidente: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

Todos: O amor de Cristo nos uniu. 
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Presidente: Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, o Cristo e 

Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. 

Enquanto isso, canta-se ou recita-se: 

Todos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 

nós. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. 

Essas palavras podem ser repetidas várias vezes, se a fração do pão 

se prolonga. Contudo, na última vez se diz: dai-nos a paz. 

 

Presidente: Felizes os convidados para o Banquete nupcial do 

Cordeiro. 

_________________________________________ 

Presidente: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Todos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma palavra e serei salvo. 

 

Cântico de comunhão: Povo de Deus foi assim (Letra: José Thomaz 

Filho e Música: Fr. Fabreti) 

1. Povo de Deus, foi assim: Deus cumpriu a palavra que diz: "Uma 

virgem irá conceber", e a visita de Deus me fez mãe! Mãe do Senhor, 

nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a 

confiança total, e escutar o teu Filho que diz: 



 

 

21 

Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos! 

Planta meu reino, transforma a terra! Mais que coragem, tens minha 

mão! 

2. Povo de Deus, foi assim: nem montanha ou distância qualquer 

me impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus. Fui irmã! Mãe 

do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender desapego, 

bondade, teu "Sim", e acolher o teu Filho que diz: 

3. Povo de Deus, foi assim: meu menino cresceu e entendeu, que a 

vontade do Pai conta mais, e a visita foi Deus quem nos fez. Mãe do 

Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a 

vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz: 

4. Povo de Deus, foi assim: da verdade jamais se afastou. Veio a 

morte e ficou nosso pão. Visitou-nos e espera por nós! Mãe do 

Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a verdade, a 

firmeza, o perdão e seguir o teu Filho que diz: 

 

†DEPOIS DA COMUNHÃO† 

 

Presidente: Oremos. (Pausa para oração) 

Alimentados, ó Deus, pelo sacramento celeste, ao celebrarmos a 

realeza de Maria, concedei que participemos eternamente do 

banquete do vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 
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†ORAÇÃO VOCACIONAL† 

 

Animador: Junto com Maria, Senhora e Rainha, coloquemos todos 

os religiosos e religiosas e rezemos pelas suas vocações e peçamos 

também que o Senhor da messe envie operários para sua messe. 

Rezando confiantes:   

 

Enviai Senhor   

Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe 

é grande, Senhor e os operários são poucos! (bis)  

 

Todos: Maria, Mulher da escuta, abre os nossos ouvidos; faz com 

que saibamos ouvir a Palavra do teu Filho Jesus no meio das mil 

palavras deste mundo; faz com que saibamos ouvir a realidade em 

que vivemos, cada pessoa que encontramos, especialmente quem é 

pobre e necessitado, quem se encontra em dificuldade. 

Maria, Mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, 

a fim de que saibamos obedecer à Palavra do teu Filho Jesus, sem 

hesitações; concede-nos a coragem da decisão, de não nos 

deixarmos arrastar para que outros orientem a nossa vida. 

Maria, Mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés 

se movam apressadamente rumo aos outros, para levar a caridade e 
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o amor do teu Filho Jesus, para levar ao mundo, como tu, a luz do 

Evangelho. Amém! 

Animador: Você jovem que deseja seguir pelo caminho da Vida 

Religiosa dizendo seu Sim como Maria entre em contato conosco 

pelo endereço que aparece na tela do seu televisor ou pelo 

Instagram @savredentorista.go 

 

†HINO MARIANO E ORAÇÃO DO TERCEIRO DIA DO 

TRIDUO† 

 

Animador: Voltemos ao nosso olhar a imagem da Santíssima 

Trindade coroando a Virgem Maria e rezemos cantando o hino 

mariano e a oração do terceiro dia do tríduo em louvor a nossa 

Mãe.  

 

Hino Mariano: Salve Rainha, Mãe de Deus (L e M: José Alves) 

Salve Rainha, Mãe de Deus, és Senhora nossa Mãe, nossa doçura, 

nossa luz, doce Virgem Maria.  

Nós a ti clamamos, filhos exilados. Nós a ti voltamos nosso olhar 

confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos 

teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar.  

Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão, ó Mãe clemente, 

Mãe piedosa, doce Virgem Maria. 
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Presidente: Na serenidade ou na escuridão da existência, dirijamo-

nos a Maria confiando-nos à sua intercessão continua, porque do 

Filho nos possa alcançar toda a graça e misericórdia necessárias 

para o nosso peregrinar ao longo das sendas do mundo. 

Todos: Deus vos salve, Maria, esposa de Deus Espírito Santo! 

Presidente: Estais perante quem o mundo se ajoelha a quem a 

terra adora, reverente. 

Todos: Deus vos salve, Maria, esposa de Deus Espírito Santo! 

Presidente: Peçais que Deus venha em nosso auxílio, Virgem 

bendita, e que as trevas afugente. 

Todos: Deus vos salve, Maria, esposa de Deus Espírito Santo! 

Presidente: Oremos: 

Todos: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais 

nem desprezais; ponde, Senhora, em mim os olhos de Vossa 

piedade e alcançai-me de Vosso amado Filho o perdão de todos 

os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção a 

Vossa santa e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar 

o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento do Vosso 

benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e 

o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. 

 

Consagração a Nossa Senhora  

Ò minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço, 

inteiramente todo vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos 
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dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, 

minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. 

Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como Filho(a) 

consagrado(a) vosso(a). Amém.   

 

Presidente: Rogai por nós Santa Mãe de Deus! 

Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!  

 

†VIVAS† 

 

†BENÇÃO FINAL E DESPEDIDA† 

 

Presidente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Presidente:  O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria 

quis salvar a todos, vos enriqueça com sua benção. 

Todos: Amém. 

Presidente: Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção 

da Virgem, por quem recebestes o autor da vida. 

Todos: Amém. 

Presidente:  E vós, que vos reunistes hoje, para celebrar sua 

solenidade, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. 

Todos: Amém. 

Presidente: Pela intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, 

Nossa Senhora Rainha, abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai , 

Filho e Espírito Santo. 
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Todos: Amém. 

Presidente:  Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em Paz e o 

Senhor vos acompanhe. 

Todos: Graças a Deus!  

 

Cântico final: Paráfrase da salve Sainha (Santo Afonso de Liguorio) 

1. Salve dos céus Rainha a nós tão ó Mãe do Belo amor! De nós 

carinhosa protege nos piedosa, ó Mãe do Belo amor! De nossas 

almas vida doçura dos que Te amam esperança dos que clamam a 

ti nos altos céus 

2. A ti as nossas preces, de Eva infelizes filhos, em nosso triste exílio 

te erguemos a chorar! Neste trevoso vale, de pranto e de gemido, 

com coração dorido pedimos proteção.  

3. A nós volve, em defesa os olhos teus benignos, pois somos réus 

indignos más somos filhos teus! Com teu olhar piedoso, sê luz aos 

pecadores; acende em mil ardores do justo coração.  

4. Depois do triste exílio, sacia nosso anseio e o fruto do teu seio 

nos mostra enfim jesus! Rainha de clemência, ó Mãe suave e pia, 

doce virgem Maria, pra sempre seja assim! 

 

 

 


