
OFÍCIO DA TARDE 
NA HORA DO PÔR DO SOL 

 
1. CHEGADA – silêncio, oração pessoal 
   Confiemo-nos ao Senhor, / ele é justo e tão bondoso, 

   confiemo-nos ao Senhor, aleluia! 
 

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

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 

 Vem, não demores mais, vem nos libertar! (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) 
 Nesta oração da tarde, a Deus louvação. (bis)  

 
3. RECORDAÇÃO DA VIDA  
Fazer a recordação do dia que passou, colocando no coração de Deus as 
coisas boas e confiando à sua compaixão as turbulências.  

 

4. HINO  
1. Lenta e calma sobre a terra, 
desce a noite e foge a luz, 

vem brilhar em nossas trevas,  
vem conosco, bom Jesus!  

2. Em silêncio passa a noite, 
vão-se as trevas, chega a luz!  

Amanhã é novo dia,  
vem conosco, bom Jesus!  

3. Vem conosco, Cristo amigo,  

quem do alto nos conduz. 
Sê a luz dos nossos passos, 

vem conosco, bom Jesus!  
 

 
5. SALMO  



Os levitas antigos não recebiam propriedade. O Senhor Deus 
devia ser a porção que eles herdavam. Hoje, retomando o 
canto deles, peçamos ao Senhor que ele seja nossa única 
riqueza e segurança na vida. Em seu nome trabalhamos para 
conquistar a terra e a justiça para todos.  

1. Protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo;  
“só tu és meu bem”, eu digo ao Senhor.  

Rejeito esses deuses que o mundo promove;  
aos grandes não sirvo, nem presto favor.  

2. Aqui, nesta terra, és, Deus, minha herança,  
em ti meu destino, porção garantida:  
Tiraram a sorte pra ver minha parte,  

tu és a mais bela herança da vida.  

3. Bendito o Senhor que é meu conselheiro,  

à noite me alerta o meu coração.  
Pra sempre o Senhor perante os meus olhos,  

com ele meus passos não vacilarão.  

4. O meu coração se alegra contente,  
até minha carne repousa segura.  

No mundo dos mortos tu não me abandonas,  
nem deixas teu servo preso à sepultura.  

5. Tu me ensinarás da vida o caminho,  
em tua presença há muita alegria.  
O Deus do universo, qual Mãe se mostrou,  

cantemos louvores de noite e de dia.  
 

7. LEITURA BÍBLICA: evangelho do dia ou Colossenses 3,12-17: 
Leitura da Carta aos Colossenses – Irmãos e irmãs, vocês são 

escolhidos de Deus, santos e amados. Vistam-se, então, de 
sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, 
paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem 

mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada 
um perdoe o outro, do mesmo modo que o Senhor perdoou 

vocês. E acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço 



da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. – 
Palavra do Senhor.  
 
Responso  
Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí 

está. 
    

8. MEDITAÇÃO – Silêncio, partilha... 
     

9. CÂNTICO DE MARIA (Lucas 1,46-55)  
Com Maria, serva do Senhor e figura da Igreja, cantemos as 
maravilhas que o Senhor fez por nós por meio de Jesus 

Cristo, e façamos nosso o projeto de Deus.  

O Senhor fez em mim maravilhas,  

Santo é seu nome. 

 – A minh’alma engrandece o Senhor  

e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;  
 – Porque olhou para a humildade de sua serva,  
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.  

 – O Poderoso fez em mim maravilhas,  
e santo é o seu nome!  

 – Seu amor para sempre se estende  
Sobre aqueles que o temem;  
 – Manifesta o poder de seu braço,  

Dispersa os soberbos;  
 – Derruba os poderosos de seus tronos  

e eleva os humildes;  
 – Sacia de bens os famintos,  

despede os ricos sem nada.  
 – Acolhe Israel, seu servidor,  
fiel ao seu amor.  

 – Como havia prometido a nossos pais,  
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.  

 – Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  



    como era no princípio, agora e sempre. Amém  
 

10. PRECES 
No final deste dia, coloquemos diante do Senhor nossas vidas 
e a vida de todo o universo:   

Nós te entregamos, Senhor.  

- Faze com que, no meio das lutas e provações da vida, nos 

sintamos participantes da tua paixão, para experimentar, em 
nós, a alegria da tua glória. 

- Reanima a esperança dos doentes, dá-lhes serenidade e 
saúde e faze-nos solícitos em socorrer e cuidar. 
- Ensina-nos a carregar a nossa cruz em união com os teus 

sofrimentos, para que se manifeste em nós a luz da tua glória. 
- Acolhe na tua casa nossos irmãos e irmãs que partiram; por 

tua compaixão descansem em paz.   
Preces espontâneas... 

Senhor Jesus, lembra-te de nós em teu reino. T: E ensina-nos 

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

 
Oração 

Fica conosco ó Deus, nosso Pastor. A nós, que 
experimentamos o peso das atividades do dia e das tensões do 
mundo, dá o repouso e a força renovadora do teu amor. Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

11. BÊNÇÃO  
O Deus que nos chamou à comunhão com Jesus Cristo nos 
fortaleça em nossas provações e nos abençoe, ele que é (+) 

Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

  Para sempre seja louvado. 


