
DOMINGO DO TEMPO COMUM 

OFÍCIO DA MANHÃ 
 

1. CHEGADA. –  silêncio,  oração pessoal 

      O sol nasceu, é novo dia, bendito seja Deus 
     quanta alegria... 

 

2. ABERTURA –  de pé, fazendo o sinal da cruz nos lábios, durante o primeiro verso: 

- Estes lábios meus vem abrir, Senhor, (bis) 

 cante este minha boca sempre o teu louvor! (bis) 

- Venham, adoremos, Cristo ressurgiu, (bis) 

 a criação inteira o Senhor remiu! (bis) 

- Venham, um canto novo, ao Senhor cantar, (bis) 

 Seu nome, ó terra inteira, venham celebrar! (bis) 

- Nada são os grandes, tudo é ilusão, (bis) 

 quem fez os céus merece nossa louvação. (bis)  

- Céus e terra dancem de tanta alegria, (bis) 

 Deus com sua ternura nos governa e guia! (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)  

 glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito! (bis) 

- Aleluia irmãs, aleluia irmãos. (bis) 

 Povo de sacerdotes a Deus louvação. (bis) 
 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Nesta manhã de domingo, dia em que a fazemos memória da ressurreição de Jesus,  convidamos você que nos 

escuta neste momento, a compartilhar desta oração, para bendizer a Deus pelas vitórias conquistadas, para entregar 

a Deus esta nova semana que começa, em comunhão com todas as comunidades que neste dia se reúnem em nome 

de Jesus. 
 

4. HINO  

Canta, meu povo! / Canta o louvor de teu Deus 

que se fez homem e por nós morreu, 

que ressuscitou pelo amor dos seus. 

1. Somos a nação santa e o povo eleito  

um sacerdócio real. 
Deus nos chamou das trevas à sua luz  
sua luz imortal. 

2. Nós somos transportados da morte à vida  
pelo amor dos irmãos. 

Nós amamos até nossos inimigos,  
é a lei do cristão. 

3. Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo,  

tu vives em mim. 
O meu desejo é um dia ver a tua face,  
na glória sem fim. 

 

5. SALMO 63 (62)  

Pai, aqueles que me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória 
que tu me deste (Jô 17,24) 

1. Meu Senhor, eu te procuro,  

desde a escura madrugada. 
A minh'alma está com sede,   
de seu Deus tão apartada. 

 
O meu corpo está sedento  
como a terra esturricada. (bis) 

2. Em tua casa eu te contemplo,  
tua glória e teu poder. 



Teu amor é minha vida:  
 
vou louvar e agradecer. 

Para o céu elevo as mãos,  
desejando só te ver. (bis) 

3. A minh'alma fica farta  
como em grande refeição. 
A alegria nos meus lábios,  

vai cantando uma canção. 

Pela noite eu penso em ti:  

perco o sono em oração. (bis) 

4. Para mim foste um socorro,  

nos momentos de aflição. 

Me agasalho em tuas asas,  

procurando proteção. 

A minh'alma em ti se agarra.  

me sustentas com tua mão.  

5. Glória ao Pai que nos acolhe  

e a seu Filho Salvador. 

Igualmente demos glória  

ao Espírito de amor. 

Hoje e sempre, eternamente, 

cantaremos seu louvor. (bis) 

Silêncio ... Instrumental... 

Oração: 

Senhor, tu nos criaste para ti e nosso coração anseia por ti. Sustenta-nos no teu amor e na fidelidade à tua Palavra. 

A ti nosso louvor para sempre. Amém. 

6. LEITURA BÍBLICA –1Pedro 2,4-5.9-10: 

Leitura da primeira carta de Pedro – Aproximem-se do Senhor, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e 

preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo 
espiritual, e formando um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus 
Cristo.Vocês, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras 

maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz maravilhosa. – Palavra do Senhor.  

 

7. RESPONSO – MEDITAÇÃO 

Este é o dia que o Senhor fez!  

Seja para nós um dia de alegria, aleluia. 

Seja de festa este dia! 

Seja para nós um dia de alegria, aleluia. 
Hoje o Cristo ressuscitou! 

Seja para nós um dia de alegria, aleluia. 

 

8. CÂNTICO DE ZACARIAS   

Bendito seja o Senhor Deus de Israel, 

Bendito seja o Deus do povo eleito,  

Bendito seja Deus, 

Bendito seja Deus, 

Bendito seja Deus! 

1. Bendito seja o Deus de Israel, 

   Pois ele visitou seu povo e o libertou. 

   E fez pra nós surgir da raça de Davi  

   Um forte e poderoso e grande salvador! 

   Conforme ele mesmo anunciou 

   Por seus santos amigos, profetas tão antigos:  

   Que vai nos libertar de quem nos odiar, 



   Das mãos de todos que são nossos inimigos! 

   Bendito seja! 

2. Misericórdia fez a nossos pais,  

   E teve assim lembrança da santa aliança, 

   Aquela promissão, jurada a Abraão,  

   De, um dia, conceder a nós esta esperança. 

   De, enfim, libertos de malvadas mãos,  

   A gente, sem temor, viver no seu amor, 

   Servindo na justiça, toda a nossa vida, 

   E santos na presença de nosso Senhor. 

   Bendito seja! 

3. E tu, menino, do alto Deus profeta, 

   À frente dele irás, caminhos abrirás; 

   Do povo a salvação, das culpas o perdão, 

   Por seu imenso amor, tu anunciarás!  

   Nasceu pra nós o sol do nosso Deus,  

   Do céu veio um clarão pra quem, na escuridão, 

   Nas trevas quem dormia, recebeu um guia  

   E no caminh' da paz os nossos passos vão!  

   Bendito seja! 

 
9. PRECES 
Neste domingo, recordando a criação do mundo e a nossa ressurreição em Cristo, bendigamos o Senhor, dizendo:  

Bendito seja o Senhor, nosso Deus! 

-Bendito sejas, Senhor, pela luz deste novo dia e pela claridade de Jesus que brilha em nós, afastando toda escuridão.  

- Bendito sejas, Senhor, pelos rios e pelas matas, pelos pássaros e pelos peixes, pela terra que produz os alimentos e pela 

alegria de viver. 

- Bendito sejas pelo teu Espírito que renova todas as coisas e pela fé que nos faz perseverar no serviço do teu reino.  

Preces espontâneas...   

Dá, ó Senhor, às Igrejas cristãs, a unidade visível. T: Que nós sejamos um, para que o mundo creia.  

Pai nosso... Pois vosso é o Reino o poder e a glória para sempre. 

Oração 

Ó Deus, defensor da vida, o teu Filho Jesus venceu a morte pela sua ressurreição.  
Unidos a ele, possamos vencer toda injustiça e todo mal. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

 

10. BÊNÇÃO  

O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.  
Faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável. Amém.  
Que ele dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém. 

+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

  Para sempre seja louvado. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


