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TEMPO COMUM - QUINTA-FEIRA 

OFÍCIO DA MANHÃ 

 

1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal 
 

2. ABERTURA 

- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, 

  Cante esta minha boca sempre o teu louvor! 
- Venham, adoremos a nosso Senhor.(bis) 

  Hoje ele nos reúne em seu grande amor.(bis) 

- Venham em seu nome, venham se alegrar, 
Ele é a nossa força, vamos aclamar. 

- Desde muito tempo, desde Israel, 

Bom é lembrar seus feitos, seu amor fiel. 
- Para quem caminha ele reservou 

O mel que sai da rocha e o trigo em flor 

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

  Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.  
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!(bis) 

  Do povo que trabalha, a Deus louvação! (bis) 

 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Neste nosso ofício da manhã, convidamos você que está sintonizado conosco, a consagrar esta primeira hora do dia, 

bendizendo a Deus  pela graça de viver, pela esperança que renasce em cada manhã... Oremos em comunhão com 

as pessoas que neste momento se dirigem para um dia de trabalho e de luta pela sobrevivência, que oferecem a 
Deus o sacrifício de louvor da sua própria vida... Juntemos nossa voz ao louvor de toda a criação, cantando o nosso 

hino. 

 

4. HINO  

1. Ó luz radiosa e multiforme, 
Brotada das águas do batismo 
E descida do céu, 
Nós te adoramos. 

2. Ó luz sideral e esplendorosa, 
No meio da nossa noite oculta 
De tristeza e de dor, 
Nós te adoramos. 

3. Ó luz matinal e jubilante, 
Qual fogo de amor sobre a distância 
De todos os mortais, 
Nós te adoramos. 

4. Ó luz infinita e aconchegante, 
Cantada na paz do nosso encontro, 
No interior e ao redor, 
Nós te adoramos. 

5. SALMODIA 

Salmo 57(56)  

"Vão por todo o mundo e proclamem o Evangelho a toda criatura" (Mateus 28,19. 

O amor do Senhor por seu povo não conhece limites, nem barreiras. Apresentemos a Ele nosso compromisso 
de cantar o seu amor continuamente em nosso dia-a-dia. 

Até o céu chegue ó Deus a tua glória. 
Vem governar nossa terra,  
nossa história! 

1. Meu coração está firme, ó meu Deus, 
meu coração está firme, eu vou cantar; 
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despertai todos, minha glória, meu violão, 
meu cavaquinho, a manhã vou despertar! 

2. Eu vou louvar-te entre os povos, ó Senhor, 
entre as nações para ti eu vou tocar, 
pois teu amor é maior do que os céus 
tua verdade nas nuvens a chegar! 

3. Ao Pai do céu demos glória todo dia 
e a seu Filho, Jesus, vamos louvar, 
e ao Espírito suave ventania, 
meus irmãos, vamos todos festejar! 
 
Salmo 147(147),12-20 – parte B  
 
Glorifica o Senhor, Jerusalém!     
Celebra o teu Deus, ó Sião. 

- Pois reforçou com segurança as tuas portas 
e os teus filhos em teu seio abençoou; 
- a paz em teus limites garantiu 
e te dá como alimento a flor do trigo. 

- Ele envia as suas ordens para a terra 
e a palavra que ele diz corre veloz; 
- Ele faz cair a neve como lã 
e espalha a geada como cinza. 

- Como de pão lança as migalhas do granizo, 
a seu frio ficam as águas congeladas; 
- Ele envia sua Palavra e as derrete, 
sopra o vento e de novo as águas correm. 

- Anuncia a Jacó sua Palavra, 
seus preceitos, suas leis a Israel; 
- Nenhum povo mereceu tanto carinho, 
a nenhum outro revelou os seus preceitos. 

- Gloria a Deus presente em nossa história 
e a Jesus que o Pai nos enviou, 
- ao Espírito de Deus amor materno 
toda graça, toda honra e louvor.  
 

6. LEITURA BÍBLICA - Romanos 15,1-3 

Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. 
Nós que temos convicções firmes devemos suportar as fraquezas dos menos fortes e não buscar nossa própria 

satisfação. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem, visando a edificação. Com efeito, Cristo 

também procurou a sua própria satisfação, mas, como está escrito: os ultrajes dos que te ultrajavam caíram sobre 

mim. Palavra do Senhor. T: Graças a Deus. 

 

Responso: 
Quero cantar tua força, Senhor.  

Aclamar pela manhã o teu amor. 

Sim, nosso Deus és rochedo fiel.  

Aclamar pela manhã ... 

Como são grandes tuas obras, Senhor.  

Aclamar pela manhã  

Todos os povos te adoram, ó Deus.  

Aclamar pela manhã ... 

Quero cantar tua força Senhor.  

Aclamar pela manhã ... 

 

7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões 

 

8. CÂNTICO DE ZACARIAS 
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1. Bendito o Deus de Israel 
   Que seu povo visitou 
   E deu-nos libertação  
   Enviando um Salvador,  
   Da casa do rei Davi,  
   Seu ungido servidor. 

2. Cumpriu a voz dos profetas  
   Desde os tempos mais antigos, 
   Quis libertar o seu povo  
   Do poder dos inimigos, 
   Lembrando-se da aliança  
   De Abraão e dos antigos. 

3. Fez a seu povo a promessa  
   De viver na liberdade, 
   Sem medos e sem pavores 
   Dos que agem com maldade  
   E sempre a ele servir  
   Na justiça e santidade. 

4. Menino, serás profeta  
   Do Altíssimo Senhor  
   Pra ir à frente aplainando  
   Os caminhos do Senhor, 
   Anunciando o perdão  
   A um povo pecador. 

5. É ele o Sol Oriente  
   Que nos veio visitar.  
   Da morte, da escuridão,  
   Vem a todos libertar.  
   A nós seu povo remido 
   Para a paz faz caminhar. 

6. Ao nosso Pai demos glória  
   E a Jesus louvor também. 
   Louvor e glória, igualmente, 
   Ao Espírito que vem.  
   Que nosso louvor se estenda 
   Hoje, agora e sempre. Amém! 
 

9.  PRECES 

Apresentemos nosso louvor e as necessidades de todo o povo ao Senhor, Deus da aliança. 

Escuta-nos, Senhor! 

- Firma, ó Pai, os passos dos que trabalham pela paz, para que alcancem frutos de justiça. 

-  Renova, Senhor, as maravilhas de tua ação libertadora para todos os que estão cativos e esmagados pela opressão. 

- Aumenta a comunhão entre nós e as comunidades do mundo inteiro. 

Preces espontâneas... 

Pai nosso... 

 

Oração 
Ó Deus, pela vinda de Cristo, Jesus, nos reuniste e nos escolheste para continuar a mesma caminhada dos profetas, 
discípulos e mártires. Nós te agradecemos e pedimos a força do teu Espírito, para sermos fiéis nesta missão tão 

importante que a nós confiaste. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém. 

 

10.  BÊNÇÃO 
Pela força feminina do Espírito, o Senhor acenda em nós o fogo do seu amor, e nos abençoe agora e sempre. 

Amém! 

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

  Para sempre seja louvado!              


