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†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO† 

 

Trindade, 20 de agosto de 2021.  

 

 

 

 
Tema: No caminho da fraternidade 

universal, temos uma Mãe 

Lema: “Mulher, eis o teu filho. 

Depois disse ao discípulo: eis aí a tua 

mãe”. 

Devocional de Nossa Senhora 

(Quinta e sexta às 19h00 e sábado e domingo as 17h00) 

 

Animador: Santuário Basílica do Divino Pai Eterno – Trindade – 

Goiás – Coração do Brasil. Caríssimos irmãos e irmãs boa noite (boa 

tarde) Sejam Bem vindos! Acolhemos também você que a partir de 

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

Difusora Pai Eterno e pela internet sejam todos acolhidos pelo amor 

misericordioso do Divino Pai Eterno. No coração dos fiéis do 

Divino Pai Eterno sempre há um lugar especial à Nossa Senhora. 

Na própria imagem do Divino Pai Eterno que veneramos neste 

santuário, encontramos a Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo coroando Nossa Senhora. Da a importância de Maria 

no mistério da Santíssima Trindade, e de como essa realidade está 
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claramente expressa na imagem do Divino Pai Eterno, decidimos 

este ano celebrar solenemente a festa de Nossa Senhora Rainha. 

Embora ela receba este título de rainha, Maria sempre se coloca ao 

nosso lado como mãe que ama e socorre sempre os seus filhos e 

filhas. Instituída como festa pelo Papa Pio XII em 1954, o próprio 

Papa Pio XII, na sua encíclica que institui esta festa, exorta à esta 

devoção todos os cristãos para que “procurem, agora com mais 

confiança, aproximar-se do trono da misericórdia e da graça, para 

pedir à nossa Rainha e Mãe socorro na adversidade, luz nas trevas e 

conforto no pranto” (n. 46). Iniciemos esse momento de devoção a 

Nossa Mãe e Rainha cantando:  

 

Cântico: Senhora e Rainha (Pe. Zezinho)  

O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. O 

povo te chama de Mãe e Rainha porquê Jesus Cristo é o Rei do céu. 

E por não te ver como desejaria te ver com os olhos da fé. Por isso 

ele coroa a tua imagem Maria por seres a mãe de Jesus, por seres a 

mãe de Jesus de Nazaré.  

Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais 

bonito é saber quem tu és: Não és deusa, não és mais que Deus, mas 

depois de Jesus, o Senhor neste mundo ninguém foi maior. 

Aquele que lê a palavra Divina por causa de Nosso Senhor. Já sabe 

que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. 

Porém se podemos orar pelos outros a Mãe de Jesus pode mais. Por 
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isto te pedimos em prece, oh, Maria que leves o povo a Jesus. 

Porquê de levar a Jesus entendes mais.  

SINAL DA CRUZ 

Animador: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

Todos: Amém.  

 

SAUDAÇÃO 

Animador: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da 

Virgem Maria, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, 

estejam convosco. 

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

 

INTENÇÕES E OFERECIMENTO 

Animador: Nossa querida mãe, nós Vos oferecemos este momento 

devocional para vos louvar e agradecer. 

Todos: Movidos pelo Espírito Santo e unidos no amor de Cristo, 

queremos convosco louvar e agradecer ao Pai Eterno, pedindo-lhe 

nas seguintes intenções: 

Animador: Pela Igreja, Povo de Deus, sinal e instrumento de 

Salvação para o mundo inteiro, rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
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Animador: Pelo Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Washington 

Cruz, seu auxiliar Dom Levi e por todos os bispos. Pelos sacerdotes, 

religiosos e religiosas em especial os Missionários Redentoristas que 

assumem a missão de evangelização nesse santuário. E pelas 

vocações sacerdotais e religiosas, rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

Animador: Pela unidade dos cristãos e de todos que de coração 

sincero procuram a Deus, rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

Animador: Pelas Missões, pelos missionários e apóstolos leigos, 

rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

Animador: Por todos os povos da terra: pela paz do mundo, ordem 

e progresso, justiça e amor, rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

Animador: Pelos pobres e abandonados, os injustiçados e 

oprimidos, os doentes e aflitos, os agonizantes, rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

Animador: Pelos que vivem na miséria ou no egoísmo, os que não 

têm a luz da Fé e da Esperança, os que precisam da nossa ajuda 

cristã, rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
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Animador: Pelos pais e mães de família, para que vivam na 

harmonia do amor conjugal e possam edificar suas famílias sobre o 

alicerce do amor, rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

Animador: Pelas crianças e jovens, para que encontrem em Jesus o 

caminho, a verdade e a vida, rezemos!  

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

Animador: Pela perseverança dos bons e conversão dos pecadores, 

rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

Animador: Pela nossa Pátria, nosso Município, pela saúde, 

felicidade e salvação de todos, rezemos! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

Animador: Diante da Imagem de Nossa Senhora sendo coroada 

pela Santíssima Trindade queremos apresentar nossas intenções, 

preces e agradecimentos.  Queremos pedir as graças especiais para 

nossa vida e nossas famílias. Enquanto cantamos as intenções são 

para ti, apresente e coloque todos os seus pedidos aos pés de Maria 

Nossa Mãe.   

 

As intenções são para ti, Senhor... 

As intenções são para ti, Senhor. (4x) 
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Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu 

me deste o carinho me deste o amor.  

 

Animador: Segundo antiga tradição na Igreja, todos nós cristãos 

somos chamados a proclamar as grandes maravilhas realizadas na 

Virgem Maria através do Ofício da Imaculada Conceição. “Uma 

antiga tradição diz que Nossa Senhora se ajoelha no Céu quando 

alguém na Terra reza o Ofício”. Na certeza da eficácia e da grandeza 

desta oração, rezemos com fé, pedindo a Virgem Mãe de Deus 

especialmente pelos pobres, pelos pecadores, pelas nossas intenções 

particulares. Nossa Senhora, rogai por nós! 

 

OFÍCIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

 

MATINAS E LAUDES 

Deus vos salve Virgem, Filha de Deus Pai! * Deus vos salve Virgem, 

Mãe de Deus Filho! * Deus vos salve Virgem, Esposa do Divino 

Espírito Santo! * Deus vos salve Virgem, Templo e Sacrário da 

Santíssima Trindade! * Agora, lábios meus, * dizei e anunciai * os 

grandes louvores * da Virgem Mãe de Deus. * Sede em meu favor, 

* Virgem soberana, livrai-me do inimigo * com o vosso valor. * 

Glória seja ao Pai, * ao Filho e ao Amor também, * que é um só 

Deus em Pessoas três, * agora e sempre, e sem fim. Amém. 
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Hino 

Deus vos salve, Virgem, * Senhora do mundo, * Rainha dos céus * 

e das virgens, Virgem. * Estrela da manhã, * Deus vos salve, cheia * 

de graça divina, * formosa e louçã. * Dai pressa Senhora * em favor 

do mundo, * pois vos reconhece * como defensora. * Deus vos 

nomeou * desde a eternidade * para a Mãe do Verbo, * com o qual 

criou: * Terra, mar e céus, * e vos escolheu, * quando Adão pecou, 

* por esposa de Deus. * Deus vos escolheu, * e já muito dantes * 

em seu tabernáculo * morada Lhe deu. * Ouvi, Mãe de Deus, * 

minha oração. * Toquem vosso peito * os clamores meus. 

 

Oração 

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, por mercê do Vosso benditíssimo Filho, Jesus 

Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 

para sempre. Amém. 

 

PRIMA 

Sede em meu favor, * Virgem soberana, * livrai-me do inimigo * 

com o vosso valor. * Glória seja ao Pai, * ao Filho e ao Amor 
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também, * que é um só Deus em Pessoas três, * agora e sempre, e 

sem fim. Amém.  

 

Hino 

Deus vos salve, mesa * para Deus ornada, * coluna sagrada, * de 

grande firmeza. * Casa dedicada * a Deus sempiterno, * sempre 

preservada * virgem do pecado. * Antes que nascida, * fostes, 

Virgem santa, 

no ventre ditoso * de Ana concebida. * Sois Mãe criadora * dos 

mortais viventes. * Sois dos Santos porta, * dos Anjos Senhora * 

Sois forte esquadrão * contra o inimigo, * Estrela de Jacó, * Refúgio 

do cristão. * A Virgem, a criou * Deus no Espírito Santo, * e todas 

as suas obras, * com elas as ornou. * Ouvi, Mãe de Deus, * minha 

oração. * Toque Vosso peito * os clamores meus. 

 

Oração 

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, por mercê do Vosso benditíssimo Filho, Jesus 

Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 

para sempre. Amém. 
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TERÇA 

Sede em meu favor, * Virgem soberana, * livrai-me do inimigo * 

com o vosso valor. * Glória seja ao Pai, * ao Filho e ao Amor 

também, * que é um só Deus em Pessoas três, * agora e sempre, e 

sem fim. Amém. 

 

Hino 

Deus Vos salve, trono * do grão Salomão, * Arca do Concerto, Velo 

de Gedeão. * Íris do céu clara, * Sarça da visão, * Favo de Sansão, 

* Florescente vara, * A qual escolheu * para ser Mãe sua, * e de Vós 

nasceu * o Filho de Deus. * Assim Vos livrou * da culpa original, * 

de nenhum pecado * há em Vós sinal. * Vós, que habitais * lá nessas 

alturas, * e tendes Vosso Trono * sobre as nuvens puras. Ouvi, Mãe 

de Deus, * minha oração. * Toquem Vosso peito * os clamores 

meus. 

 

Oração 

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, por mercê do Vosso benditíssimo Filho, Jesus 
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Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 

para sempre. Amém. 

 

SEXTA 

Sede em meu favor, * Virgem soberana, * livrai-me do inimigo * 

com o vosso valor. * Glória seja ao Pai, * ao Filho e ao Amor 

também, * que é um só Deus em Pessoas três, * agora e sempre, e 

sem fim. Amém. 

 

Hino 

Deus Vos salve, Virgem, * da Trindade templo, * alegria dos anjos, 

* da pureza exemplo, * Que alegrais os tristes, * com vossa 

clemência, * Horto de deleite, * Palma da paciência. * Sois Terra 

bendita * e sacerdotal. * Sois de castidade * símbolo real. * Cidade 

do Altíssimo, * Porta oriental, * sois a mesma Graça, * Virgem 

singular. * Qual lírio cheiroso, * entre espinhas duras, * tal sois Vós, 

Senhora, * entre as criaturas. * Ouvi, Mãe de Deus, * minha oração. 

* Toque Vosso peito * os clamores meus. 

 

Oração 

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 
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e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da 

bem-aventurança, por mercê do Vosso benditíssimo Filho, Jesus 

Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 

para sempre. Amém. 

 

NOA 

Sede em meu favor, * Virgem soberana, * livrai-me do inimigo * 

com o vosso valor. * Glória seja ao Pai, * ao Filho e ao Amor 

também, * que é um só Deus em Pessoas três, * agora e sempre, e 

sem fim. Amém. 

 

Hino 

Deus vos salve, Cidade, * de torres guarnecida, * de Davi, com 

armas * bem fortalecida. * De suma caridade * sempre abrasada, * 

do dragão a força * foi por Vós prostrada. * Ó mulher tão forte! * 

Ó invicta Judite! * Vós que alentastes * o Sumo Davi. * Do Egito o 

curador, * de Raquel nasceu, * Do mundo o Salvador * Maria no-

Lo deu. * Toda é formosa * minha companheira, * nela não há 

mácula * da culpa primeira. * Ouvi, Mãe de Deus, * minha oração, 

* toquem Vosso peito * os clamores meus. 

 

Oração 

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 
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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, por mercê do Vosso benditíssimo Filho, Jesus 

Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 

para sempre. Amém. 

 

VÉSPERAS 

Sede em meu favor, * Virgem soberana, * livrai-me do inimigo * 

com o vosso valor. * Glória seja ao Pai, * ao Filho e ao Amor 

também, * que é um só Deus em Pessoas três, * agora e sempre, e 

sem fim. Amém. 

 

Hino 

Deus vos salve, relógio * que, andando atrasado, * serviu de sinal * 

ao Verbo Encarnado. * Para que o homem suba * às sumas alturas, 

* desce Deus dos céus * para as criaturas. * Com os raios claros * 

do Sol da Justiça, * resplandece a Virgem, * dando ao sol cobiça. * 

Sois lírio formoso * que cheiro respira, * entre os espinhos. * Da 

serpente, a ira * Vós a quebrantais * com o vosso poder. * Os cegos 

errados * Vós alumiais. * Fizestes nascer * Sol tão fecundo, * e 

como com nuvens * cobristes o mundo. * Ouvi, Mãe de Deus, * 

minha oração. * Toquem Vosso peito * os clamores meus. *  
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Oração 

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, por mercê do Vosso benditíssimo Filho, Jesus 

Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 

para sempre. Amém. 

 

COMPLETAS 

Rogai a Deus, Vós, * Virgem, nos converta, * que a sua ira * se 

aparte de nós. * Sede em meu favor, * Virgem soberana, * livrai-me 

do inimigo * com o vosso valor. * Glória seja ao Pai, * ao Filho e ao 

Amor também, * que é um só Deus em Pessoas três, * agora e 

sempre, e sem fim. Amém. 

 

Hino 

Deus Vos salve, * Virgem Imaculada, * Rainha de clemência, * de 

estrelas coroada. * Vós sobre os Anjos * sois purificada. * De Deus, 

à mão direita, * estais de ouro ornada. * Por Vós, Mãe da Graça, * 

mereçamos ver * a Deus nas alturas, * com todo prazer. * Pois sois 

Esperança * dos pobres errantes * e seguro Porto * dos navegantes. 

* Estrela do mar * e saúde certa, * e Porta que estais * para o céu 
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aberta. * É óleo derramado, * Virgem, Vosso nome, * e os vossos 

servos * vos hão sempre amado. * Ouvi, Mãe de Deus, * minha 

oração. * Toquem Vosso peito * os clamores meus. 

 

Oração 

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, por mercê do Vosso benditíssimo Filho, Jesus 

Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 

para sempre. Amém. 

 

OFERECIMENTO 

 

Humildes oferecemos * a Vós, Virgem pia, * estas orações, * 

porque, em Vossa guia, * Vades Vós adiante, * e na agonia * Vós 

nos animeis, * ó doce Virgem Maria. * Amém. 

 

BÊNÇÃO FINAL 
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Animador: Sobre você, que hoje rezou e se alegrou com a beleza da 

vida, o Senhor faça descer, como a suavidade do amanhecer, sua 

benção e sua paz! 

Todos: Amém! 

Animador: Seja você como uma estrela do céu a irradiar a Luz da 

vida! Que o Senhor toque em seu coração e dissipe toda amargura 

e solidão! 

Todos: Amém! 

Animador: Toque em suas mãos para elas construam um mundo 

mais irmão! Toque em sua existência para que ela seja dom! E até 

que nos encontremos de novo, o Senhor conduza você na palma de 

sua mão! 

Todos: O Senhor esteja ao nosso lado e nos guarde em sua paz! 

Amém 

Animador: Daqui voltamos com a Santa Missa. Permaneçamos em 

paz, na força da vida, na claridade da luz, com Maria, José e Jesus! 

Todos: Amém! Assim seja, agora e sempre! 

 

Canto final: Acaso não sabeis? (Comunidade Católica colo de Deus) 

Eu me consagro a Ti Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti 

Mestra e Rainha. 

Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis tenho 

uma advogada? 
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Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi 

órfão sabe o valor do colo de mãe.  

 

 


