
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

OFÍCIO DOS DIAS DA SEMANA 
Depois da Epifania 

 

1. CHEGADA - silêncio -  oração  

2. ABERTURA  

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

  cante esta minha boca sempre o teu louvor!  
- Hoje um Salvador para nós nasceu, (bis) 

  alegres, adoremos, ele é nosso Deus. (bis) 
- O Senhor é Rei, na terra alegria, (bis)    

  sua justiça e glória o céu anuncia! (bis) 
- Diante de Deus todos se ajoelham, (bis) 
  ouvem sua Palavra, cantam e festejam. (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.  
  Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis) 

- Aleluia, irmãos, o Senhor chegou! (bis) 
  Saudemos com alegria nosso Salvador! (bis) 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 
De coração agradecido pela manifestação de Deus em Jesus Cristo, o filho 
de Maria, nascido em Belém e manifestado a todos os povos, oremos pela 

paz, cantando o nosso hino. 

4. HINO 



O que era noite tornou-se dia,  
o que era trevas resplandeceu!  

O que era morte tornou-se vida  
porque há um Deus que hoje nasceu! 

1. Sobre a terra pesa a noite  

sobre os pobres pesa a opressão, 
sobre os braços dos pequeninos  
 Jesus, Deus menino, traz a redenção!  

2. Há mulher pequena e pobre 
respondendo "sim" ao amor  

há um homem buscando guarida  
na terra ferida, nasce o Salvador! 

3. Caminheiros vêm de longe  

uma estrela vem do céu  
confundindo a reis e tiranos  

se cumprem os planos benditos de Deus! 

4. Entre o campo e a cidade,  
entre a noite e o alvorecer,  

cantam o galo, os anjos e o povo  
Deus, menino-novo para nós quis nascer!  

Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) 

 
5. SALMO 96(95)    

Hoje uma luz brilhou para nós, hoje nasceu, o Cristo, Senhor  

- Cantai ao Senhor Deus um canto novo,  

Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!  
- Cantai e bendizei seu santo nome!  
Dia após dia anunciai sua salvação.  

- Manifestai a sua glória entre as nações  
E entre os povos do universo, seus prodígios!  

- Pois Deus é grande e muito digno de louvor,  
É mais terrível e maior que os outros deuses.  

- Porque um nada são os deuses dos pagãos.  
Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus:  

- Diante dele vão a glória e a majestade  
E o seu templo, que beleza e esplendor!  

- Ó família das nações, dai ao Senhor,  



Ó nações, dai ao Senhor poder e glória,  
- Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!  

Oferecei um sacrifício nos seus átrios.  

- Adorai-o no esplendor da santidade,  

Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!”  
- Ele firmou o universo inabalável,  
E os povos ele julga com justiça.  

- O céu se rejubile e exulte a terra,  
Aplauda o mar com o que vive em suas águas;  

- Os campos com seus frutos rejubilem,  
E exultem as florestas e as matas  

- Na presença do Senhor, pois ele vem,  
Porque vem para julgar a terra inteira.  

- Governará o mundo todo com justiça,  
E os povos julgará com lealdade.  

- Glória a Deus presente em toda a terra,  

A Jesus que o Pai nos enviou,  
- Ao Espírito, de Deus amor materno,  

Toda graça, toda honra e louvor. 
 

6. LEITURA BÍBLICA - leitura do dia ou Isaías 9,5 

Leitura do profeta Isaías. – Nasceu para nós um menino, um filho nos foi 
dado; sobre o seu ombro está o manto real, e ele se chama “conselheiro 

admirável”, “Deus forte”, “Pai para sempre”, “Príncipe da paz”. Grande 
será o  seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e seu 
reino, firmado e reforçado com o direito e a justiça desde agora e para 

sempre. – Palavra do Senhor. 

7. RESPONSO 

A palavra se fez carne, / aleluia, aleluia. 

A palavra se fez carne, / aleluia, aleluia. 
E habitou entre nós, – aleluia, aleluia. 

E nós vimos sua glória, – aleluia, aleluia. 
Glória ao Pai e ao Filho / e ao Espírito Santo. 
A palavra se fez carne, / aleluia, aleluia.  

8. MEDITAÇÃO - silêncio – partilha… 

9. CÂNTICO DE ZACARIAS  (Lucas 1,68-79)  



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 será 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 

10. PRECES 



Adorando o mistério do natal de Jesus, o Sol da justiça, façamos chegar a 
ele nossa intercessão. 

Atende-nos, ó Salvador. 

- Jesus, pelo teu natal abriste para nós os caminhos do Reino; abre nosso 
coração para acolher-te hoje e sempre... 

- Jesus, nosso irmão, quiseste ser um de nós; sê luz para os cegos, força 
dos fracos e auxílio de todos os que sofrem... 

- Tu que nasceste pobre e humilde, que o mundo possa te enxergar nas 

crianças e nos pequenos e encontrar em ti a felicidade que procura. 
Preces espontâneas... 

Pai nosso…  

Oração 

Ó Deus, ao proclamarmos que o teu Filho se fez humano no seio de Maria, 

nós te pedimos, que sejamos livres de todos os males que nos cercam. 
Que o Sol da justiça que raiou em nosso mundo, se levante cada dia para 
iluminar os caminhos de nossa humanidade, para guiar nossos passos na 

busca da paz. A ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. 

11. BÊNÇÃO 

O Deus de toda claridade, nos ilumine com a luz de Jesus Cristo, nos tire 
da escuridão e nos faça caminhar como filhos e filhas da luz, agora e 
sempre. Amém. 

- Abençoe-nos o Pai e o filho e o Espírito santo. Amém. 
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

  Para sempre seja louvado. 
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