
PARÓQUIA DO VERBO DIVINO – BRASÍLIA – DF 

SOLENE OFÍCIO DE TREVAS, Brasília 31 de março de 2021 

 

Comentário inicial:  

 

O Ofício das Trevas (matutina tenebrarum) é uma liturgia cristã relacionada à 

Paixão de Cristo, que existe desde o século XIII.   Embora o nome possa dar a entender, 

não é um rito enigmático e obscuro, mas uma das orações mais belas da Semana Santa.  

Em alguns lugares ele é celebrado na Segunda Feira Santa, mas o dia mais correto 

para esta celebração é entre a noite de Quarta-Feira até antes do amanhecer da Quinta, 

marcando o início do Tríduo Pascal.  

Durante muito tempo este rito permaneceu guardado pela Igreja, mas atualmente 

vem sendo retomado em diversas Paróquias e Dioceses do Brasil. 

O Ofício de Trevas mostra, de forma bastante clara, a figura do Servo Sofredor e, 

junto D´Ele, nos colocamos rezando e meditando sobre os Sofrimentos de Sua Paixão e 

Morte na Cruz. Este nome (Ofício de Trevas) tem diversas explicações:   As trevas 

naturais de meia-noite ao alvorecer, ou seja, as horas destinadas à recitação do ofício, 

lembrando as palavras de Cristo preso nas trevas da noite: “Haec est hora vestra et 

potestas tenebrarum” (Esta é a vossa hora e do poder das trevas.) (Lc 22, 53); Geralmente 

o Ofício é cantado ao cair da noite e o auxílio das luzes de velas torna-se indispensável. 

O Ofício de Trevas expressa de modo admirável, através das orações, salmos, 

lamentações, leituras e responsórios os sentimentos que animaram Nosso Senhor Jesus 

Cristo na sua Paixão. 

Seguindo uma Tradição dos primeiros cristãos, as 15 velas acesas no candelabro 

triangular são apagadas sucessivamente, exceto a vela do vértice do triângulo. As velas 

que vão sendo apagadas representam a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo que vai 

também se apagando pela ignomínia e sofrimento de sua paixão. Ao canto do Benedictus 

(Cântico de Zacarias), a décima quinta vela que simboliza Jesus Cristo, Luz que ilumina 

todo homem, é retirada pelo acólito. Terminada a Oração, apagam-se todas as luzes da 

Igreja e ouve-se o ruído das trevas. Das trevas para a luz, o ruído desvela que o Senhor 

Ressuscitou. Ao final todos cantam a Vitória de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Este ano por primeira vez, nossa paróquia introduz este ofício na programação de 

sua Semana Santa. Agradecemos à Schola Cantorum de Brasília que nos permitiu cantar 

este solene ofício. 

Em atitude de Oração e Recolhimento, acompanhemos a oração do Solene Ofício 

de Trevas. 

 

Ritos Iniciais 

 

 

Em latim: 

Oficiante: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 

T.: Ámen. 

 

Tradução: 

Oficiante: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

T.: Amém. 



 

Profissão de Fé 

 

Oficiante: Credo in unum Deum (Creio em Deus) 

 

T.: Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho, 

Nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria 

Padeceu sob Pôncio Pilatos.  

Foi crucificado, morto e sepultado desceu à mansão dos mortos ressuscitou ao 

terceiro dia, subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso de onde há 

de vir a julgar os vivos e os mortos.  

Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na 

remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.  

Amém. 

 

Pater noster - Pai nosso 

 

Pater noster, qui es in caelis; 

sanctificétur nomen tuum; 

advéniat regnum tuum; 

fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; 

et dimítte nobis débita nostra, 

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 

Oficiante: et ne nos indúcas in tentatiónem; 

T.: sed líbera nos a malo. 

 

Ave Maria 

Oficiante: Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre 

as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 

T.: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa 

morte. Amém! 

 

Glória ao Pai 

(Cantado) 

 

Oficiante: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no princípio agora e sempre. Amém! 

 

Salmodia: (Os salmos são cantados com alternação por versos entre os dois coros) 

 

Salmo 02 

 

 

Comentarista: Salmo 02. Davi quer erguer um templo ao Senhor. Deus aceita a boa 

vontade de seu servo, manda-lhe, porém, dizer pelo profeta Natan que Ele é quem erguerá 

a casa de Davi a uma sublime altura, porque o escolhera como Pai do Messias. 

Fracassarão, portanto, todas as tramas contra a Casa de Davi. Vendo seu Esposo 

conduzido à morte, a Igreja convida-nos a meditar na sua grandeza infinita e apresenta-

nos este salmo que revela à Divindade do Messias. 



 

 

Antífona em latim: Astitérunt reges terrae   

                               Et príncipes convenérunt in unum / advérsus Dóminum, 

                               Et advérsus Christum Ejus? 

 

Tradução: “Porque os reis da terra se reúnem, e conspiram os governos  

                   todos juntos contra o Deus Onipotente e o Ungido?” 

 

(senta-se) 

 

–1 Por que os povos agitados se revoltam? *  

por que tramam as nações projetos vãos?  

=2 Por que os reis de toda a terra se reúnem, †  

e conspiram os governos todos juntos *  

contra o Deus onipotente e o seu Ungido?  

 

–3 “Vamos quebrar suas correntes”, dizem eles, *  

“e lançar longe de nós o seu domínio!”  

–4 Ri-se deles o que mora lá nos céus; *  

zomba deles o Senhor onipotente.  

–5 Ele, então, em sua ira os ameaça, *  

e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz:  

 

–6 “Fui eu mesmo que escolhi este meu Rei, *  

e em Sião, meu monte santo, o consagrei!”  

 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

Antífona em latim: Astitérunt reges terrae   

                               Et príncipes convenérunt in unum / advérsus Dóminum, 

                               Et advérsus Christum Ejus? 

 

Tradução: “Porque os reis da terra se reúnem, e conspiram os governos  

                   todos juntos contra o Deus Onipotente e o Ungido?” 

 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 1ª vela) 

 

 

Salmo 21 

 

Comentarista: Salmo 21. As circunstâncias históricas deste Salmo parecem ser as 

vexações do filho revoltoso de Davi, Absalão. Cristo sofre ainda vexações maiores, dos 

filhos ingratos. Davi fugitivo é uma comovente figura do Messias. A alma que ora, como 

Davi e o Messias, as humilhações e perseguições, encontra o auxílio de Deus e, além do 

conforto, terá o mérito do sofrimento suportado com resignação. 



 

Antífona em latim: Divisérunt sibi vestimenta mea, 

                                Et super vestem meam misérunt sortem. 

 

 

Tradução: Eles dividiram as minhas roupas entre si, 

                   E sobre a minha túnica lançaram sortes. 

 

(Senta-se) 

 

–2 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? *  

E ficais longe de meu grito e minha prece?  

–3 Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, *  

clamo de noite e para mim não há resposta!  

 

–4 Vós, no entanto, sois o santo em vosso Templo, *  

que habitais entre os louvores de Israel.  

–5 Foi em vós que esperaram nossos pais; *  

esperaram e vós mesmo os libertastes.  

–6 Seu clamor subiu a vós e foram salvos; *  

em vós confiaram e não foram enganados.  

 

–7 Quanto a mim, eu sou um verme e não um homem; *  

sou o opróbrio e o desprezo das nações. 

–8 Riem de mim todos aqueles que me vêem, *  

torcem os lábios e sacodem a cabeça. 

 

 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

Antífona em latim: Divisérunt sibi vestimenta mea, 

                                Et super vestem meam misérunt sortem. 

 

 

Tradução: Eles dividiram as minhas roupas entre si, 

                   E sobre a minha túnica lançaram sortes. 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 2ª vela) 

 

Salmo 26 

 

Comentarista: Salmo 26. Neste Salmo, Davi descreve seus sentimentos, quando das 

primeiras perseguições, antes de ser ungido rei em Hedron. Deus é a luz que o guia. 

Espera que passarão os dias de aflição, que ele escapará com vida e poderá louvar o 

Senhor. 

 

  



 

Antífona em latim: Insurrexérunt in me testes iníqui,  

                               Et mentita est iníquitas sibi. 

 

Tradução: Testemunhas se levantaram contra mim, 

                  E a iniquidade tem mentido para si. 

 

(Senta-se) 

 

 

–1 O Senhor é minha luz e salvação; * 

de quem eu terei medo? 

– † O Senhor é a proteção da minha vida; * 

perante quem eu tremerei? 

 

–2 Quando avançam os malvados contra mim, * 

querendo devorar-me, 

– são eles, inimigos e opressores, * 

que tropeçam e sucumbem. 

 

–3 Se os inimigos se acamparem contra mim, * 

não temerá meu coração; 

– se contra mim uma batalha estourar, * 

mesmo assim confiarei. 

 

–4 Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, * 

e é só isto que eu desejo: 

– habitar no santuário do Senhor * 

por toda a minha vida. 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

 

Antífona em latim: Insurrexérunt in me testes iníqui,  

                               Et mentita est iníquitas sibi. 

 

Tradução: Testemunhas se levantaram contra mim, 

                  E a iniquidade tem mentido para si. 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 3ª vela) 

 

 

Solista 01: Repartiram entre si as minhas vestes 

T.: E sobre minha túnica lançaram a sorte. 

 

(Sentados. O leitor dirige-se até a Mesa da Palavra) 

 

 



LAMENTAÇÕES DO PROFETA JEREMIAS 

 

O Senhor tencionou destruir o muro da filha de Sião: estendeu o prumo, não 

retirou sua mão destruidora; enlutou baluarte e muro, junto desmoronaram. 

Por terra derrubou suas portas, destruiu e quebrou seus ferrolhos; seu rei e seus 

príncipes estão entre os pagãos. Não há lei! 

E seus profetas já não receberam visão do Senhor. Estão sentados por terra, 

silenciosos. 

Os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre sua cabeça revestidos de sacos; 

humilham até à terra sua cabeça, as virgens filhas de Jerusalém. 

De lágrimas consomem-se meus olhos, de tremor minhas entranhas, por terra 

derrama-se meu fígado por causa da ruína da filha de meu povo, enquanto pelas ruas da 

cidade desfalecem meninos e lactentes. 

Jerusalém, Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. 

 

(Terminado o canto da Lamentação do Profeta Jeremias, o Leitor volta-se ao seu lugar 

e todos se colocam de pé) 

 

Solista 02: Responsório 

Todos os meus amigos me abandonaram *  

e triunfaram os que me armavam ciladas; * 

aquele que eu amava entregou-me:/ 

e lançando-me olhares terríveis, * 

cobriram-me de chagas cruéis * 

e deram-me fel a beber. 

 

Todos: Colocaram-me entre malfeitores * 

            E não me pouparam a vida / 

 E lançando-me olhares terríveis, * 

 Cobriram-me de chagas cruéis * 

             E deram-me fel a beber. 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 4ª vela. Após o acólito apagar a 4ª vela todos 

se sentam. O leitor dirige-se até a Mesa da Palavra) 

 

 

CONTINUAÇÃO DAS LAMENTAÇÕES DO PROFETA JEREMIAS 

 

Eu sou um homem que conheceu a miséria sob a vara de seu furor. Ele me guiou 

e me fez andar na treva e não na luz. Só contra mim está volvendo sua mão todo o dia. 

Consumiu minha carne e minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e 

envolveu minha cabeça de tormento. 

Cercou-me com um muro, não posso sair; tornou pesadas minhas cadeias. Por 

mais que gritei por socorro ele abafa minha oração. Murou meus caminhos com pedra 

lavradas, obstruiu minhas veredas. 

Jerusalém, Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. 

 

(Terminado o canto da Lamentação do Profeta Jeremias, o Leitor volta-se ao seu 

lugar e todos se colocam de pé) 

 



 

Solista 04: Responsório 

Ó minha vinha escolhida! * 

Eu mesmo te gerei. /  

Como te converteste em amargura *  

Para me Crucificares e soltares Barrabás? 

 

Todos: Rodei-te, * arranquei-te as pedras e edifiquei uma torre/ 

 Como te converteste em amargura * para me Crucificares e soltares  

            Barrabás? 

            Ó minha vinha escolhida! * Eu mesmo te gerei. /  

            Como te converteste em amargura * para me Crucificares e soltares 

             Barrabás? 

     

(Neste momento, o acólito apaga a 5ª vela. Todos ficam de pé) 

 

Salmo 37 

 

Comentarista: Salmo 37. Este é um dos salmos morais. 

 Davi torturado pelas doenças, abandonado pelos amigos, perseguido pelos 

inimigos, reconhece que tinha merecido tais provações pelos seus pecados. Aceita das 

Mãos Divina o castigo, ora e espera em Deus. Davi representava o Messias sofrendo pelos 

nossos pecados e é também um modelo para o cristão. Este salmo é a consciência de 

sermos pecadores; é a aceitação das penas como expiação dos nossos pecados e uma 

súplica ardente e humilde. 

 

Antífona em latim: Vim faciébant, qui quaerébant animam méam. 

 

Tradução: Há violência contra aqueles que buscavam a minha vida. 

 

(Senta-se) 

 

2 Repreendei-me, Senhor, mas sem ira; * 

† corrigi-me, mas não com furor! 

 

–3 Vossas flechas em mim penetraram; * 

vossa mão se abateu sobre mim.  

–4 Nada resta de são no meu corpo, * 

pois com muito rigor me tratastes! 

 

– Não há parte sadia em meus ossos, * 

pois pequei contra vós, ó Senhor!  

–5 Meus pecados me afogam e esmagam, * 

como um fardo pesado me oprimem. 

 

–6 Cheiram mal e supuram minhas chagas * 

por motivo de minhas loucuras.  

–7 Ando triste, abatido, encurvado, * 

todo o dia afogado em tristeza. 

 



–8 As entranhas me ardem de febre, * 

já não há parte sã no meu corpo. 

 

 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

Antífona em latim: Vim faciébant, qui quaerébant animam méam. 

 

Tradução: Há violência contra aqueles que buscavam a minha vida. 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 6ª vela. Todos ficam de pé) 

 

Salmo 39 

 

Comentarista: Salmo 39. Saul desobedece e é rejeitado. Em seu lugar é escolhido Davi, 

o Homem segundo o Coração de Deus. Davi professa obediência ao Senhor. Este Salmo 

é essencialmente messiânico: São Paulo o emprega quando fala de Jesus Cristo, o homem 

que veio fazer a vontade do Pai. 

 

Antífona em latim: Confundantur et revereantur, qui quaerunt animam meam, ut  

                                áuferant eam. 

 

Tradução: Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma  

                   para tirá-la. 

 

(Senta-se) 

 

–2 Esperando, esperei no Senhor, * 

e inclinando-se, ouviu meu clamor.  

–3 Retirou-me da cova da morte * 

e de um charco de lodo e de lama. 

 

– Colocou os meus pés sobre a rocha, * 

devolveu a firmeza a meus passos.  

–4 Canto novo ele pôs em meus lábios, * 

um poema em louvor ao Senhor. 

 

– Muitos vejam, respeitem, adorem * 

e esperem em Deus, confiantes.  

=5 É feliz quem a Deus se confia; † 

quem não segue os que adoram os ídolos * 

e se perdem por falsos caminhos. 

Salmodia: Os salmos são cantados com alternação entre os dois coros. 

 

 

(Levanta-se) 

 



Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

Antífona em latim: Confundantur et revereantur, qui quaerunt animam meam, ut  

                                áuferant eam. 

 

Tradução: Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma  

                   para tirá-la. 

 

(Levanta-se) 

 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 7ª vela. Todos ficam de pé) 

 

(Senta-se) 

 

Salmo 53 

Comentarista:  Salmo 53. Este belo salmo é uma comovente oração do homem, 

que posto entre as mais graves provações, mas confiante na libertação, propõe render 

graças a Deus. Assim, também o Messias, pela trama da Sinagoga, é traído por um 

discípulo e abandonado pelos amigos. 

 

Antífona em latim: Alieni insurrexérunt in me, 

                                 et fortes quaesierunt animam meam. 

 

Tradução: Estranhos se levantaram contra mim, /  

                 e violentos procuram a minha alma 

 

(Senta-se) 

 

 

3 Por vosso nome, salvai-me, Senhor; * 

e dai-me a vossa justiça!  

–4 Ó meu Deus, atendei minha prece * 

e escutai as palavras que eu digo! 

 

=5 Pois contra mim orgulhosos se insurgem, † 

e violentos perseguem-me a vida: * 

não há lugar para Deus aos seus olhos.  

–6 Quem me protege e me ampara é meu Deus; * 

é o Senhor quem sustenta minha vida! 

 

–8 Quero ofertar-vos o meu sacrifício * 

de coração e com muita alegria;  

– quero louvar, ó Senhor, vosso nome, * 

quero cantar vosso nome que é bom!  

–9 Pois me livrastes de toda a angústia, * 

e humilhados vi meus inimigos! 

 

(Levanta-se) 



 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

 

Antífona em latim: Alieni insurrexérunt in me, 

                                 et fortes quaesierunt animam meam. 

 

Tradução: Estranhos se levantaram contra mim, /  

                 e violentos procuram a minha alma 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 8ª vela. Todos ficam de pé) 

 

 

Solista 05: Levantaram-se contra mim as testemunhas iníquas / 

T.: E da iniquidade mentiram contra si próprias. 

 

 

 

Pater noster, qui es in caelis; 

sanctificétur nomen tuum; 

advéniat regnum tuum; 

fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; 

et dimítte nobis débita nostra, 

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 

Oficiante: et ne nos indúcas in tentatiónem; 

T.: sed líbera nos a malo. 

 

(Todos se sentam. O leitor dirige-se até a Mesa da Palavra) 

 

 

TRATADO DE SANTO AGOSTINHO SOBRE OS SALMOS 

 

Protegeste-me da conspiração dos malvados, da multidão dos malfeitores. 

Contemplemos nossa cabeça. Muitos mártires sofreram tais tormentos, mas nenhum deles 

tem o brilho da Cabeça dos Mártires. Nela contemplamos melhor o que eles 

experimentaram. Foi protegido da multidão dos malfeitores, protegido por Deus, 

protegida sua carne pelo próprio Filho e pela humanidade que possuía. 

De fato, Ele é Filho do Homem, e Filho de Deus. Filho de Deus por causa de sua 

condição Divina. Filho do Homem por causa da condição de Servo, tendo o poder de 

entregar a sua vida e retomá-la. Que puderam fazer-lhe os inimigos? Mataram o corpo, 

mas não mataram a alma. 

 

(Todos de pé) 

 

Solista 06: Como a um ladrão * saístes com espadas e paus para Me prender./ 

      Todos os dias Eu estava convosco no templo ensinando; * e não Me prendestes 

       * e agora Me conduzis para Me flagelar e Me crucificar! 

 



      T.: Como deitassem as mãos em Jesus e O prendessem, Ele lhes disse: / 

      Todos os dias Eu estava convosco no templo ensinando; * e não Me 

       prendestes * e agora Me conduzis para Me flagelar e Me crucificar! 

 

 

(Todos de pé) 

 

Salmo 58 

 

Comentarista: Salmo 58. Em seu ódio, Saul arma cilada contra a casa de Davi para matá-

lo. A esposa de Davi, filha de Saul, salva-o, fazendo-o fugir. De seu esconderijo, Davi 

contempla os soldados de Saul que não conseguem encontrá-lo. Este salmo é a oração da 

alma angustiada, mas sempre confiante em Deus. 

 

(Senta-se) 

 

 

Antífona em latim:  Ab insurgéntibus in me, 

                                  Líbera me, Dómine, quia occupavérunt ánimam meam. 

 

Tradução: Levantaram-se contra mim /  

                   Livra-me Senhor por eu ter tomado posse da minha alma. 

 

–2 Libertai-me do inimigo, ó meu Deus, * 

e protegei-me contra os meus perseguidores!  

–3 Libertai-me dos obreiros da maldade, *  

defendei-me desses homens sanguinários!  

 

–4 Eis que ficam espreitando a minha vida, *  

poderosos armam tramas contra mim.  

=5 Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime; †  

eles investem contra mim sem eu ter culpa: *  

despertai e vinde logo ao meu encontro!  

 

=10 Minha força, é a vós que me dirijo, †  

porque sois o meu refúgio e proteção, *  

11 Deus clemente e compassivo, meu amor! 

– Deus virá com seu amor ao meu encontro, *  

e hei de ver meus inimigos humilhados.  

 

–17 Eu, então, hei de cantar vosso poder, *  

e de manhã celebrarei vossa bondade. 

 

 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

 



Antífona em latim:  Ab insurgéntibus in me, 

                                  Líbera me, Dómine, quia occupavérunt ánimam meam. 

 

Tradução: Levantaram-se contra mim /  

                   Livra-me Senhor por eu ter tomado posse da minha alma. 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 9ª vela. Todos ficam de pé) 

 

Salmo 87 

Comentarista: Salmo 87. Este salmo é o canto de um leproso afastado do convívio social, 

proibido até de frequentar o Templo de Deus; alguém, que em vida é considerado morto 

para os seus semelhantes. Além desse sofrimento moral, traz um corpo em chagas, um 

mar de dores. É uma comovente alusão à Cristo com o corpo chagado da flagelação e 

coroação, que será colocado nas sombras do sepulcro, mas há de Ressuscitar e dar louvor 

a Deus. 

 

Antífona em latim: Longe fecisti notos meos a me: 

                               tráditus sum, et non egrediébar. 

 

Tradução: Afastaram para longe de mim até meus inimigos / 

                   Estou preso, sem poder sair. 

 

(Senta-se) 

 

–2 A vós clamo, Senhor, sem cessar, todo o dia, *  

e de noite se eleva até vós meu gemido.  

–3 Chegue a minha oração até a vossa presença, *  

inclinai vosso ouvido a meu triste clamor!  

 

–4 Saturada de males se encontra a minh’alma, *  

minha vida chegou junto às portas da morte.  

–5 Sou contado entre aqueles que descem à cova, *  

toda gente me vê como um caso perdido!  

 

–6 O meu leito já tenho no reino dos mortos, *  

como um homem caído que jaz no sepulcro,  

– de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre *  

e excluiu por completo da sua atenção.  

 

–7 Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, *  

nos locais tenebrosos da sombra da morte. 

 

 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

 

 



Antífona em latim: Longe fecisti notos meos a me: 

                               tráditus sum, et non egrediébar. 

 

Tradução: Afastaram para longe de mim até meus inimigos / 

                   Estou preso, sem poder sair. 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 10ª vela. Todos ficam de pé) 

 

Salmo 93 

Comentarista: Salmo 93. Quantas vezes o maus tripudiam sobre os justos, aproveitando 

da posição social que Deus lhes deu, para cometerem injustiças e maldades! Mas Deus é 

o juiz justiceiro e haverá de um dia pedir contas e promover o triunfo final da justiça. O 

cristão é um homem da eternidade e sabe, a exemplo de Jesus, suportar tudo, aguardando 

da justiça Divina o prêmio da própria paciência e a punição dos impenitentes. 

 

Antífona em latim: Captábunt In animam justi, 

                                et sánguinem innocentem condenábunt. 

 

Tradução: Eles se ajuntam contra a alma do justo, / 

                 E condenam o sangue dos inocentes. 

 

(Senta-se) 

 

–1 Senhor Deus justiceiro, brilhai, * 

revelai-vos, ó Deus vingador! 

 –2 Levantai-vos, Juiz das nações, * 

e pagai seu salário aos soberbos!  

 

–3 Até quando os injustos, Senhor, * 

até quando haverão de vencer? 

 –4 Arrogantes derramam insultos * 

e se gabam do mal que fizeram.   

 

–5 Eis que oprimem, Senhor, vosso povo * 

e humilham a vossa herança; 

 –6 estrangeiro e viúva trucidam, * 

e assassinam o pobre e o órfão!   

 

–7 Eles dizem: ‘O Senhor não nos vê * 

e o Deus de Jacó não percebe!’ 

 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

Antífona em latim: Captábunt In animam justi, 

                                et sánguinem innocentem condenábunt. 

 

Tradução: Eles se ajuntam contra a alma do justo, / 



                 E condenam o sangue dos inocentes. 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 11ª vela. Todos ficam de pé) 

 

Solista 07: Línguas mentirosas falam contra mim 

T.: Assaltam-me com palavras de ódio, atacam-me sem motivo. 

 

(Todos se sentam. O leitor dirige-se até a Mesa da Palavra) 

 

DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS 

 

 Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o 

acima referido, exemplo de desobediência. A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais 

cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, 

articulações e medulas. 

Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa 

acomodar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. É a ela que devemos 

prestar contas. 

Temos um Sumo Sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. 

Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. 

Com efeito, temos um Sumo Sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois 

Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. 

 

(Todos de pé) 

 

Solista 08: Entregaram-me às mãos dos ímpios * e lançaram-Me no meio dos iníquos, * 

e não me pouparam a vida /Os poderosos uniram-se contra Mim, * e como gigantes 

ergueram-se contra Mim. 

 

T.: Estranhos levantaram-se contra Mim * e os fortes procuraram tirar-me a vida /  

E como gigantes ergueram-se contra Mim. 

 

(Todos se sentam. O leitor dirige-se até a Mesa da Palavra) 

 

 

 

CONTINUAÇÃO DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS 

 

 Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para 

conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. 

 Todo Sumo Sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos 

homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. 

 Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está 

cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, 

quanto pelos seus próprios. 

 Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, Aarão. 

 Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser Sumo 

Sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: “Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei.” Como diz 

em outra passagem: “Tu és Sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedec.” 



 Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e 

lágrimas Àquele que era capaz de Salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua 

entrega a Deus. 

 Mesmo sendo Filho de Deus, aprendeu o que significa a obediência a Deus por 

aquilo que Ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação 

eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, Ele foi por Deus proclamado Sumo 

Sacerdote na ordem de Melquisedec. 

 

(Todos de pé) 

 

Solista 09: Obscureceram-se meus olhos à força de chorar, * porque foi arrebatado aquele 

que me consolava /  

Vede povos todos: * Se há dor semelhante à minha dor! 

 

T.: Ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede /  

Se há dor semelhante à minha dor! 

Obscureceram-se meus olhos à força de chorar, * porque foi arrebatado aquele que me 

consolava / Vede povos todos: * Se há dor semelhante à minha dor! 

 

(Todos de pé) 

 

 

 

Salmo 50 

 

Comentarista: Salmo 50. Deus não se poupou, enviou seu próprio Filho e por amor de 

todos nós entregou-O à morte. 

 

Antífona em latim: Proprio Filio suo non pepércit Deus,  

                               sed pro nobis omnibus trádidit illum. 

 

Tradução: Deus não poupou seu próprio Filho, / 

                 Mas o entregou por todos nós. 

 

(Senta-se) 

 

–3 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! *  

Na imensidão de vosso amor, purificai-me!  

–4 Lavai-me todo inteiro do pecado, * 

e apagai completamente a minha culpa!  

 

–5 Eu reconheço toda a minha iniquidade, *  

o meu pecado está sempre à minha frente.  

–6 Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, *  

e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!  

 

– 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. 



 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

 

Antífona em latim: Proprio Filio suo non pepércit Deus,  

                               sed pro nobis omnibus trádidit illum. 

 

Tradução: Deus não poupou seu próprio Filho, / 

                 Mas o entregou por todos nós. 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 12ª vela. Todos de pé.) 

 

Salmo 142 

Comentarista: Salmo 142. Este salmo é a oração do justo desamparado e traído pelos 

seus, mas que se mantém confiante em Deus. Descreve a situação aflitiva de Davi quando 

seu filho Absalão se insurge, e querendo reinar, tenta matar o próprio Pai. 

 

 

Antífona em latim: Anxiátus est in me spíritus meus, 

                                 In me turbantum est cor meum. 

 

Tradução: O Meu espírito é de angústia dentro de mim, /O meu coração está  

                    transtornado, parte do movimento vital, que não defende 

                    do meu ser. 

 

(Senta-se) 

 

1 Ó Senhor, escutai minha prece, * 

ó meu Deus, atendei minha súplica!  

– Respondei-me, ó vós, Deus fiel, *  

escutai-me por vossa justiça!  

 

=2 Não chameis vosso servo a juízo, † 

pois diante da vossa presença *  

não é justo nenhum dos viventes.  

 

–3 O inimigo persegue a minha alma, * 

ele esmaga no chão minha vida  

– e me faz habitante das trevas, *  

como aqueles que há muito morreram.  

–4 Já em mim o alento se extingue, * 

o coração se comprime em meu peito!  

 

=5 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.  

 

 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

Antífona em latim: Anxiátus est in me spíritus meus, 

                                 In me turbantum est cor meum. 

 

Tradução: O Meu espírito é de angústia dentro de mim, /O meu coração está  

                    transtornado, parte do movimento vital, que não defende 

                    do meu ser. 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 13ª vela. Todos de pé.) 

 

Salmo 84 

Comentarista: Salmo 84. O salmista canta o ressurgimento da Palestina após o cativeiro. 

É uma figura da redenção verdadeira em que o Messias operará o reestabelecimento da 

Paz e a implantação da Santidade, com sua doutrina, seus exemplos e seus Sacramentos. 

 

Antífona em latim: Ait latro ad latronem: 

                                 Nos quidem digna factis recipímus, hic autem quid fecit? 

 

 

Tradução: Diz o ladrão para o outro: / Nós, de fato, recebemos o que nossos feitos 

                   mereciam, mas este Homem, o que Ele fez? 

 

(Senta-se) 

 

–2 Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, *  

libertastes os cativos de Jacó.  

–3 Perdoastes o pecado ao vosso povo, *  

encobristes toda a falta cometida; 

–4 retirastes a ameaça que fizestes, * 

acalmastes o furor de vossa ira. 

 

–5 Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, *  

esquecei a vossa mágoa contra nós! 

–6 Ficareis eternamente irritado? *  

Guardareis a vossa ira pelos séculos?  

 

–7 Não vireis restituir a nossa vida, *  

para que em vós se rejubile o vosso povo?  

–8 Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, *  

concedei-nos também vossa salvação! 

 

 



 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

  

Antífona em latim: Ait latro ad latronem: 

                                 Nos quidem digna factis recipímus, hic autem quid fecit? 

 

 

Tradução: Diz o ladrão para o outro: / Nós, de fato, recebemos o que nossos feitos 

                   mereciam, mas este Homem, o que Ele fez? 

 

(Neste momento, o acólito apaga a 14ª vela. Todos de pé.) 

 

Salmo 147 

 

Comentarista: Salmo 147. Este salmo é a exortação ao louvor a Deus pelos grandes 

benefícios que nos dispensa. 

 

Antífona em latim: Memento mei /  Domine Deus, cum veneris in regnum tuum 

 

Tradução: Lembre-se de mim, ó Senhor / Quando estiveres no Teu Reino  

 

(Senta-se) 

12Glorifica o Senhor, Jerusalém! * 

Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!  

 

–13Pois reforçou com segurança as tuas portas, * 

e os teus filhos em teu seio abençoou; 

–14apaz em teus limites garantiu * 

e te dá como alimento a flor do trigo.  

 

–15Ele envia suas ordens para a terra, * 

e a palavra que ele diz corre veloz; 

–16 ele faz cair a neve como lã * 

e espalha a geada como cinza.  

 

–17Como de pão lança as migalhas do granizo, * 

a seu frio as águas ficam congeladas. 

 

 

(Levanta-se) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

T.: Como era no Princípio agora e sempre. Amém! 

 

Antífona em latim: Memento mei / Domine Deus, cum veneris in regnum tuum 

 

Tradução: Lembre-se de mim, ó Senhor / Quando estiveres no Teu Reino  



 

(Todos de pé) 

 

 

Solista 10: Colocou-Me num lugar escuro 

T.: Como os que morreram para o mundo. 

 

(Neste momento, o acólito se dirige até o candelabro e com a mão direita segura o 

castiçal com a 15ª vela acesa. Permanece segurando o castiçal até o final do Cântico 

de Zacarias.) 

 

Benedictus – Lc 1,68-79 

Cântico de Zacarias – O Messias e seu precursor 

 

(Todos de pé. O Coro entoa a uma só voz o Cântico de Zacarias) 

 

68 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, * 

porque a seu povo visitou e libertou; 

–69 e fez surgir um poderoso Salvador * 

na casa de Davi, seu servidor, 

 

–70 como falara pela boca de seus santos, * 

os profetas desde os tempos mais antigos, 

–71 para salvar-nos do poder dos inimigos * 

e da mão de todos quantos nos odeiam. 

 

–72 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, * 

recordando a sua santa Aliança 

–73 e o juramento a Abraão, o nosso pai, * 

de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo, 

 

= a ele nós sirvamos sem temor † 

75 em santidade e em justiça diante dele, * 

enquanto perdurarem nossos dias. 

=76 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, † 

pois irás andando à frente do Senhor * 

para aplainar e preparar os seus caminhos, 

 

–77 anunciando ao seu povo a salvação, * 

que está na remissão de seus pecados; 

–78 pela bondade e compaixão de nosso Deus, * 

que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, 

 

–79 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. 

 

Oficiante: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

T.: Como era no princípio, agora e sempre.  



Amém. 

 

(Todos se ajoelham. O Acólito que segura o castiçal se retira do presbitério. Apagam-

se todas as luzes da Igreja. O Coro, a uma só voz, entoa o canto) 

 

Cristo foi obediente até a morte. 

Cristo se fez por nós obediente até a morte. 

Até a morte de Cruz. 

Cristo foi obediente até a morte. 

Por isso Deus o exaltou, 

E lhe deu um grande nome. 

Cristo foi obediente até a morte. 

Até a morte de cruz. 

 

Oficiante: Pai nosso que estais nos céus... 

 

(Guarda-se uns instantes de silêncio) 

 

Oficiante: Oremos. Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família, pela qual nosso Senhor 

Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Ele 

que Convosco Vive e Reina na Unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém! 

 

(Guarda-se uns instantes de silêncio. Após, todos se levantam e ouve-se o ruído das 

trevas. Sugestão: além da batida dos pés, soar as matracas) 

 

(O Acólito se dirige até o local onde se encontra o candelabro recolocando o castiçal 

com a vela no vértice. Acendem-se todas as luzes da Igreja iniciando pelo presbitério. 

Todos cantam) 

 

 

Vitória, tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás! (bis) 

 

1.Brilhando sobre o mundo, que vive sem tua luz. 

Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz! 

 

2.Aumenta a confiança do pobre e do pecador. 

Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. 

 

3.À sombra dos teus braços a Igreja viverá. 

Por ti no eterno abraço o Pai nos acolherá. 

 

(o Ofício de Trevas encerra-se neste momento. Após os Comunicados e Avisos, todos se 

dirigem a frente do Presbitério e após a devida reverência se retiram, em silêncio) 


