
 

OFÍCIO DIVINO NA FESTA DE MARIA MADALENA                      
Discípula e apóstola dos apóstolos 

 

 

Propomos aqui, o ofício divino na Festa de Santa Maria Madalena, nos moldes do Ofício Divino das Comunidades, com 
base no formulário da Liturgia das Horas para o dia 22 de julho. Além do ofício da manhã e da tarde, acrescentamos o 
ofício de vigília para as comunidades e grupos que tem Madalena por padroeira. Pudemos contar com o precioso 
trabalho de Reginaldo Veloso, para versão e melodia de antífonas, responso e salmos: partituras e áudios 
correspondentes serão disponibilizados no site da Revista de Liturgia em julho: www.revistadeliturgia.com.br. A do 
salmos 63{62) para o oficio da manhã, vejam adiante (p. 35).  Para o hino, temos a versão do pe. Josenildo Nunes, (ver 
adiante, p. 35),  além das que estão na Liturgia das horas: a do Frei Joaquim Fonseca e do Pe. José Weber. Para quem 
usa a Liturgia das Horas, Estas e outras partituras podem ser encontradas no Liturgia das Horas: música. São Paulo: 
Paulus, p. 1486-1495.  
 

 
OFÍCIO DE VIGÍLIA 

 
1. CHEGADA – silêncio - oração pessoal  
 
2. ABERTURA  

– Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)  

Ao Deus do universo venham festejar! (bis)  

Acendem-se as velas  

- Luz da alegria, do Pai esplendor, (bis) 
a ti rendemos glória, nosso Salvador. (bis) 

- Vence as nossas trevas, nossa escuridão. (bis) 
Ó Luz que não se apaga, és nosso clarão, (bis) 

Oferta-se incenso ou ervas cheirosas  

– Suba nosso incenso a ti, Ó Senhor! (bis)  

Este louvor pascal se oferta com amor. (bis)  

– Nossas mãos orantes, para o céu subindo, (bis)  
Cheguem como oferenda ao som deste hino! (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)  

Lembrando Madalena, a Deus louvação. (bis)  

3. RECORDAÇÃO DA VIDA  

Celebramos a memória de santa Maria Madalena, a quem 
o Ressuscitado confiou o primeiro anúncio pascal. Maria, 

oriunda de Magdala, na Galileia, dedicou-se ao serviço de 
Jesus após ter sido curada por ele (Lc 8,2). Esteve 

presente aos pés da cruz, compareceu ao sepultamento 

do corpo do Senhor e foi a primeira a reconhecer o 
Ressuscitado (Jo 20,11-18). Assim, santa Maria Madalena 

tornou-se o símbolo de toda pessoa crente chamada a 
ser testemunha e apóstola da ressurreição. Em sua 

memória, peçamos ao Senhor, a quem Maria amava e 

procurava de todo o coração, a graça de uma Igreja mais 
pascal. Compartilhemos entre nós a lembrança de 

mulheres que brilham como luz no meio de nós... 

4. HINO  

1. Ó estrela feliz de Mágdala, 
para ti nosso culto e louvor, 

Jesus Cristo te uniu a si mesmo 

por estreita aliança de amor. 

2. Seu poder ele em ti revelou, 

repelindo as potências do mal. 
E na fé te ligaste ao Senhor 

pelos laços de amor sem igual. 

3. O amor te impeliu a segui-lo 
com vibrante e fiel gratidão. 

Em cuidados se fez manifesta  

a ternura do teu coração. 

4. Tu ficaste de pé com Maria 

junto ao Cristo pendente da Cruz. 
Com aromas ungiste seu corpo, 

que verás ressurgido na luz. 

5. Testemunha primeira, tu foste 
anunciar que Jesus ressurgiu. 

Guia o povo na Páscoa nascido 
nos caminhos que Cristo seguiu. 

6. Honra, glória e louvor à Trindade, 

cujo amor fez prodígios em ti. 
Contemplemos também sua face, 

quando o dia da glória surgir. 

5. SALMO 16 (15)   

No primeiro dia da semana,  
cedo, vem Maria Madalena, 

quando a noite ainda estava escura,  

para ver do Mestre a sepultura. 

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.  

6.  CÂNTICO DO NT - Colossenses 1,12-20 

Com este hino, usado nas celebrações de batismo das 
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primeiras comunidades, sintamo-nos parte da nova 

criação e da nova humanidade, renovada em Jesus 
Cristo.  

Ao Pai agradecemos, 

Pois o Senhor nos conduz  
À posse da herança  

Dos consagrados, na luz!  

1. Ao arrancar-nos das trevas,  

Nos transportou ao reinado  

Do Filho amado e querido,  
Que nos perdoa os pecados.  

Cópia do Deus invisível,  
Da criação o primeiro,  

E quanto existe no mundo  
Por meio dele foi feito.  

2. Por meio dele foi feito  

O que há no céu e na terra,  
O que se vê e o que não,  

E os tronos de quem governa...  

Tudo foi feito por ele,  

Antes de tudo ele existe,  

Tudo foi feito pra ele  
E nele tudo subsiste.  

3. Da Igreja Cristo é a cabeça,  
Dos mortos quem principia,  

O que renasce primeiro  
E em tudo tem primazia...  

Pois Deus, em sua riqueza,  

No Cristo quis habitar;  
Por ele, Deus e o mundo  

Vão se reconciliar:  

O Céu e a Terra se encontram  

Na paz de Cristo Jesus,  

Paz que se faz por seu sangue,  
O sangue da sua cruz. 

7. LEITURA BÍBLICA  

Evangelho da festa - João 20,11-18 ou:  

2Cor 5,14-17: 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios. 
14O amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um 

só morreu por todos, e que, logo, todos morreram. 15De 
fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não 

vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por 
eles morreu e ressuscitou. 16Assim, doravante, não 

conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, 

se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já 
não o conhecemos assim. 17Portanto, se alguém está em 

Cristo é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. 
Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. 

8. MEDITAÇÃO – silêncio – responso:  

Vai dizer aos irmãos: “O Senhor ressurgiu!” 

Vai dizer aos irmãos: “O Senhor ressurgiu!” 

Por que choras, Mulher? 

O Senhor ressurgiu! 

A quem tu procuras? 

O Senhor ressurgiu? 

Glória ao e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Vai dizer aos irmãos: “O Senhor ressurgiu!” 

9. CÂNTICO DE SIMEÃO  

Junto à cruz de Jesus, eis as mulheres! 

Madalena com a Mãe do meu Senhor. 

Uma dor tão imensa e a certeza: 
Vai brilhar o triunfo do Amor. 

1. Agora, Senhor, podes deixar  
Partir em paz teu servidor,  

Porque os meus olhos já contemplam,  
Da salvação o resplendor!  

Segundo a tua palavra,  
Vi a tua salvação;  

Manda em paz teu servidor,  
No fulgor do teu clarão!  

2. Pra todos os povos preparaste  

A salvação que resplendeu:  
A luz que ilumina as nações todas,  

A glória deste povo teu! 

Glória ao Pai, glória ao Menino,  
Deus que veio e Deus que vem;  

Glória seja ao Divino,  
Que nos guarde sempre. Amém!  
 
10.  PRECES  

Com Maria Madalena, adoremos o nosso Salvador e, 

confiantes, lhe supliquemos. 

Nós te damos muitas graças, te rogamos, ó Senhor! 

Filho amado do Pai, curaste Maria Madalena fazendo dela 
uma nova criatura para despertar em toda Igreja a 

consciência do novo nascimento, celebrado pelo Batismo. 

Nós te damos muitas graças, te rogamos, ó Senhor! 

Acolheste Madalena aos pés da Cruz, como testemunha do 
teu amor até o fim para que tenhamos firmeza em nossa fé, 

e acreditemos na força vitoriosa do amor. 

Nós te damos muitas graças, te rogamos, ó Senhor! 

Confiastes a Maria Madalena junto com outras mulheres o 

anúncio da Ressurreição aos irmãos. Que nossas vidas 
sejam igualmente um testemunho da Ressurreição no meio 

em que vivemos, para que as pessoas vendo nossas ações, 
deem glória ao Pai. 

Nós te damos muitas graças, te rogamos, ó Senhor! 
Preces espontâneas... 

Oremos com as palavras que Jesus nos ensinou: Pai 

nosso... 

Oração 

Deus nosso Pai,   
teu Filho Ressuscitado  
confiou a Maria Madalena o primeiro anúncio da 
ressurreição.  
Concede também a nós em comunhão com ela,  
a graça de proclamarmos pela nossa vida  
que o Cristo ressuscitado vive,  
e que a morte já não tem poder sobre ele, nem sobre nós.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

11. BÊNÇÃO  
O Deus da consolação nos dê a graça de vivermos em 

fraterna alegria e ajuda mútua, por Cristo, nosso Senhor. 
Amém!  

Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 
– Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.  
Para sempre seja louvado! 

 
 

 
 

 



OFÍCIO DA MANHÃ 

1. CHEGADA – Silêncio - oração pessoal  

2. ABERTURA  

Aleluia! Eis a pedra removida, Aleluia!  

O sepulcro está vazio! Aleluia, aleluia! 

Aleluia! Ó mulher por que tu choras. Aleluia. 

A quem procuras? Ó Maria! aleluia, aleluia. 
Aleluia! Rabunni! ela responde. Aleluia!  

E vai dizer: Vi o Senhor. Aleluia! Aleluia! 

Aleluia. Gloria a Deus Senhor da vida. Aleluia.  

Por tão grande alegria. Aleluia, aleluia. 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA  

Maria Madalena é uma mulher apaixonada, que não 

mede distância nem sacrifício para expressar seu amor. 
Ei-la aos pés de Jesus, escutando encantada suas 

palavras... Ei-la fiel aos pés da cruz. Ei-la a primeira a 

chegar ao sepulcro na madrugada da Ressurreição. Com 
certeza temos exemplos de gente assim no meio da 

gente. Tentemos lembrar, especialmente, mulheres que 
se entregam de corpo e alma, quando abraçam alguma 

causa, quando se preocupam com alguém precisado de 

alguma atenção ou cuidado... 

4. HINO – Partitura abaixo 

1. Luminosa, a aurora desperta  
e o triunfo de Cristo anuncia. 

Tu, porém, amorosa, procuras  
ver e ungir o seu Corpo, ó Maria. 

2. Quando o buscas, correndo ansiosa, 

vês o anjo envolvido em luz forte; 
ele diz que o Senhor está vivo 

e quebrou as cadeias da morte. 

3. Mas amor tão intenso prepara 

para ti recompensa maior: 

crês falar com algum jardineiro, 
quando escutas a voz do Senhor. 

4. Estiveste de pé junto à cruz, 
com a Virgem das Dores unida; 

testemunha e primeira enviada 

és agora do Mestre da vida. 

5. Bela flor de Mágdala, ferida 

pelo amor da divina verdade, 
faze arder o fiel coração 

com o fogo de tal caridade. 

6. Dai-nos, Cristo, imitarmos Maria 

em amor tão intenso, também, 

para um dia nos céus entoarmos 
vossa glória nos séculos. Amém. 

5. SALMO 63 [62]  

Em meu peito arde o meu coração... 

quero ver, quero ver meu Senhor! 

:eu procuro, eu procuro meu bem... 
onde está, onde está meu amor?...: 

1. Ó meu Deus, ó Deus meu, desde cedo eu te anseio, 
O meu ser tão sedento, por ti só anelo... 

- Minha carne te busca, por ti ela anseia. 
Como  terra sem água, feito árida areia.  

2. Assim eu gostaria de te comtemplar, 

Teu poder, tua glória, no Templo a provar! 
- Pois mais doce que a vida é teu grande amor,  

E meus lábios irão celebrar teu louvor! 

3. E por toda minha vida, eu te bendirei, 
Em teu Nome, meus braços e mãos erguerei! 

- Como em rico banquete me saciarei, 

Com alegria nos lábios eu te louvarei! 

4. Noite adentro, em meu leito, em ti eu me ligo, 

Sobre ti, noite adentro, em vigília, eu medito 
- Pois tens sido pra mim um socorro constante 

  De tuas asas à sombra, eu canto exultante! 

5. E meu ser todo em ti se segura e agarra, 
Tua destra é o que me sustenta e ampara... 

- De minha vida os que buscam a destruição 
Às profundas da terra é que descerão! 

- E entregues nas mãos de quem usa da espada, 
Dos chacais vão findar qual presa abocanhada! 

6. Mas quem reina com Deus, nele irá se alegrar 

E feliz há de ser quem por Ele jurar! 
- E tapada a boca de toda mentira,  

Glória ao Deus que meu canto anima e inspira! 

Oração sálmica  

Ó Deus, nós te buscamos no santuário que preparaste 

para nós: Jesus Cristo, teu Filho. Ele é nossa segurança e 
nossa paz. Concede que, buscando-o de todo o nosso 

coração, nos abandonemos em seus braços e sejamos 
capazes de vencer todo o mal que nos circunda. Por 

cristo, nosso Senhor. Amém. 

6. SALMO 149  

Chorando Maria inclinou-se, 

Para dentro do túmulo olhou: 
Viu dois anjos vestidos de branco 

Que diziam: “Ele ressuscitou!” 

1. Cantai ao Senhor um novo canto,  

Na assembleia se entoe um louvor.  

Salte de alegria o povo santo,  
Numa loa ao rei libertador;  

Louvando seu nome com danças,  
Soando a viola e o tambor!  

2. Sim, como Deus gosta da gente!  

Dos pobres ele é camarada!  
Seu povo fiel tão contente,  

Na espera final da virada,  
Entoando um canto eloquente, 

Tem nas mãos a espada afiada!  

3. Pro castigo da gente fingida  
E derrota do explorador,  

Pr’acabar duma vez co’a intriga  
E jogar na cadeia o opressor.  

A lei finalmente é cumprida,  

A vitória do povo chegou!  

4. Glória a Deus que a nós se achegou,  

Celebrá-lo à Igreja convém;  
A Cristo Jesus, nosso Senhor,  

Toda honra e glória também;  

Ao Espírito, fonte de amor,  
Igualmente se louve, amém! 

Oração sálmica: 
Deus da Aliança, nossa comunidade exulta de alegria 

pela vitória do amor realizada por teu Filho Jesus e 
testemunhada por Madalena e as outras discípulas na 



manhã da Ressurreição. Que a força que irradia o Cristo 

ressuscitado se manifeste em nosso mundo, na vida das 
Mulheres, na luta dos pobres e de todos os 

marginalizados, que têm fome e sede da justiça e em ti 

confiam. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  

 

7. LEITURA BÍBLICA  

Aclamação 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!  {bis] 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!  {bis] 

Vem dizer-nos, ó Maria, no caminho o que havia? 

“Vi o Cristo redivivo e o túmulo vazio”! [bis] 

Evangelho - João 20,11-18 

Durante a proclamação do evangelho, as pessoas se 
aproximam do ambão, o livro pode ser incensado.  

8. MEDITAÇÃO 

Depois de breve silêncio ler como homilia 

Das Homilias sobre os evangelhos, de São Gregório 

Magno, papa, século VI 1 

Maria Madalena, tendo ido ao sepulcro, não encontrou o 

corpo do Senhor. Julgando que fora roubado, foi avisar 
aos discípulos. Estes vieram também ao sepulcro, viram e 

acreditaram no que a mulher lhes dissera. Sobre eles 

está escrito logo em seguida: Os discípulos voltaram 
então para casa (Jo 20,10). E depois acrescenta-se: 

Entretanto, Maria estava do lado de fora do túmulo, 
chorando (Jo 20,11). 

Este fato leva-nos a considerar quão forte era o amor 
que inflamava o espírito dessa mulher, que não se 

afastava do túmulo do Senhor, mesmo depois de os 
discípulos terem ido embora. Procurava a quem não 

encontrara, chorava enquanto buscava e, abrasada no 
fogo do seu amor, sentia a ardente saudade daquele que 

julgava ter sido roubado. Por isso, só ela o viu então, 

porque só ela o ficou procurando. Na verdade, a eficácia 
das boas obras está na perseverança, como afirma 

também a voz da Verdade: Quem perseverar até o fim, 
esse será salvo (Mt 10,22). 

Ela começou a procurar e não encontrou nada; continuou 
a procurar, e conseguiu encontrar. Os desejos foram 

aumentando com a espera, e fizeram com que chegasse 
a encontrar. Pois os desejos santos crescem com a 

demora; mas se diminuem com o adiamento, não são 

desejos autênticos. Quem experimentou este amor 
ardente, pôde alcançar a verdade. Por isso afirmou Davi: 

Minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. 
Quando terei a alegria de ver a face de Deus? (Sl 41,3). 

Também a Igreja diz no Cântico dos Cânticos: Estou 
ferida de amor (Ct 5,8). E ainda: Minha alma desfalece 

(cf. Ct 5,6). 

Mulher, por que choras? A quem procuras? (Jo 20,15). É 

interrogada sobre o motivo de sua dor, para que 

aumente o seu desejo e, mencionando o nome de quem 
procurava, se inflame ainda mais o seu amor por ele. 

Então Jesus disse: Maria (Jo 20,16). Depois de tê-la 

tratado pelo nome comum de mulher sem que ela o 

tenha reconhecido, chama-a pelo próprio nome. Foi 
como se lhe dissesse abertamente: Reconhece aquele 
por quem és reconhecida. Não é entre outros, de 
maneira geral, que te conheço, mas especialmente a ti. 
Maria, chamada pelo próprio nome, reconhece quem lhe 

falou; e imediatamente exclama: Rabuni, que quer dizer 
Mestre (Jo 20,16). Era ele a quem Maria Madalena 
procurava exteriormente; entretanto, era ele que a 

impelia interiormente a procurá-lo. 

9. CÂNTICO DE ZACARIAS  

Mal começava o domingo, a semana, 

Lá vem as mulheres com flores aromas! 
De passo em passo, de rua em rua, 

O sol já havia surgido aleluia! 

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! 

10. PRECES  

Lembrando Maria Madalena a primeira a levar a notícia 

do Ressuscitado, oremos.  

Ouve-nos Senhor. 

- Dá à tua Igreja o amor fiel com que foste amado por 

Madalena tua discípula amada e apóstola do teu 
evangelho. 

- Firma em nossas comunidades o discipulado e o 

ministério das mulheres a exemplo das discípulas que te 
seguiram, contribuíram no teu ministério e foram 

apóstolas da tua ressurreição. 

- Dá-nos a graça de viver a vida nova que nos foi dada 

no batismo, para vencer o medo da noite escura e 
alcançar a alegria da páscoa. 

Preces espontâneas... 

Orando com as palavras que Jesus nos confiou, 
digamos:  Pai-nosso... 

Oração  
Deus nosso Pai,  teu Filho Ressuscitado confiou a Maria 

Madalena o primeiro anúncio da ressurreição. Concede 

também a nós em comunhão com ela, a graça de 
proclamarmos pela nossa vida que o Cristo ressuscitado 

vive, e que a morte já não tem poder sobre ele, nem 
sobre nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 
11. BÊNÇÃO  

O Deus da consolação nos dê a graça de vivermos em 

fraterna alegria e ajuda mútua, por Cristo, nosso Senhor. 
Amém!  

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



Para sempre seja louvado! 
 
10. BÊNÇÃO  
O Deus da consolação nos dê a graça de vivermos em 

fraterna alegria e ajuda mútua, por Cristo, nosso Senhor. 
Amém!  
Abençoe-nos o Deus todo-amoroso, o Pai e o Filho e o 
Espírito Santo. Amém. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

OFÍCIO DA TARDE 
 

1. CHEGADA – Silêncio - oração pessoal  

2. ABERTURA  

– 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)  

 Lembrando Madalena a Deus louvação. (bis)  

3. RECORDAÇÃO DA VIDA  

4. HINO  

1. Ó estrela feliz de Mágdala, 

para ti nosso culto e louvor, 
Jesus Cristo te uniu a si mesmo 

por estreita aliança de amor. 

2. Seu poder ele em ti revelou, 

repelindo as potências do mal. 

E na fé te ligaste ao Senhor 
pelos laços de amor sem igual. 

3. O amor te impeliu a segui-lo 
com vibrante e fiel gratidão. 

Em cuidados se fez manifesta  
a ternura do teu coração. 

4. Tu ficaste de pé com Maria 
junto ao Cristo pendente da Cruz. 

Com aromas ungiste seu corpo, 

que verás ressurgido na luz. 

5. Testemunha primeira, tu foste 

anunciar que Jesus ressurgiu. 
Guia o povo na Páscoa nascido 

nos caminhos que Cristo seguiu. 

6. Honra, glória e louvor à Trindade, 

cujo amor fez prodígios em ti. 
Contemplemos também sua face, 

quando o dia da glória surgir. 

5. SALMO 111 [110] 

Maria Madalena e a outra companheira 

Vão ver a sepultura, o dia amanhecia... 
Jesus as encoraja e diz: “A meus irmãos, 

Que vão á Galileia, vocês lhes anunciem”. 

1. Dou graças ao Senhor de coração,  

Com os santos todos seus em comunhão.  
São grandes as proezas do Senhor,  

Matéria são de estudo e de amor.  

2. Bonito e formidável o que ele faz,  

Ninguém sua justiça abafa não;  
Deixou uma coleção de maravilhas  

E conosco tem carinho e compaixão.  

3. Fornece a quem o teme o alimento,  

Se lembra que assinou uma aliança;  

Demonstra ao povo todo, seus portentos  
E deixa-lhe as nações por sua herança.  

4. É justo e verdadeiro o que ele faz,  
Comprova que é fiel nas suas leis, 

Pois foram preparadas para serem  
Bem cumpridas com verdade e honradez.  

5. Envia a liberdade ao povo seu,  
Renova para sempre o seu amor;  

Princípio do saber: temer a Deus!  

Cantemos para sempre o seu louvor!  

6. Ao Pai que a todos nós se manifesta,  

Ao Filho Jesus Cristo, o Salvador,  
Ao Espírito que habita em nosso peito,  

Toda honra, toda graça, todo amor! 

Oração sálmica: 

Deus da nossa libertação, nós te damos graças de todo 
coração, porque teu Filho inaugurou uma nova aliança. Dá-

nos sabedoria e que teu Espírito exulte em nós e faça de 

nós novas criaturas. Te pedimos por Cristo nosso Senhor, 
que vive e reina pelos séculos. Amém. 

6. CÂNTIDO CO NT - Apocalipse (19,1-7)  

Jesus pergunta  

a Madalena: 
por que tu choras?  

A quem tu buscas? 

1. A salvação pertence a Deus;  
A nosso Deus, glória e poder,  

Porque são justas suas sentenças  
E verdadeiro o que vai dizer! (bis)  

2. Louvai a Deus, a nosso Deus,  
Os servos seus, seus seguidores,  

Louvai a Deus, louvai nosso Deus,  
Tanto os pequenos quanto os maiores! (bis)  

3. Nosso Senhor, que tudo pode,  

Passa a reinar sobre a nação;  
Muita alegria, saltemos todos,  

A Deus a glória e a louvação! (bis)  

4. Porque chegou a grande festa  

E o Cordeiro vai se casar;  
A sua esposa, vestida em linho,  

Já está pronta pra se encontrar! (bis)  

5. Glória a Deus Pai, glória a Jesus,  

Glória ao Espírito que é luz,  

Cante a esposa e os convidados,  
Cantemos todos os libertados! (bis) 

7. LEITURA BÍBLICA - Romanos 8,28-30 

Leitura da carta aos Romanos. Sabemos que tudo contribui 

para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados para a salvação, de acordo com o projeto de 

Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor 
desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à 
imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito 

numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, 
também os chamou. E aos que chamou, também os tornou 

justos; e aos que tornou justos, também os glorificou. 
Palavra do Senhor. 



8. MEDITAÇÃO – Silêncio – responso: 

Já não chores Maria: O Senhor ressurgiu. 
Já não chores Maria: O Senhor ressurgiu. 

Anuncia aos irmãos: O Senhor ressurgiu. 
Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Já não chores Maria: O Senhor ressurgiu. 

9. CÂNTICO DE MARIA 

Ó Maria, o mestre te chama, 

Ó Madalena, ouve a voz do Senhor! 
Primeira a vê-lo, anuncia: “Eis, ressuscitou!” 

1. Minh’alma exalta o Senhor  
E o meu coração, vibrando, se alegra  

Em Deus que é meu Salvador,  
O Deus que minh’alma alegre celebra. 

2. Ele voltou seu olhar  

Para a pequenez de sua servidora  
E todas as gerações  

Me proclamarão feliz e ditosa!  

3. Ele que é todo poder  

Me fez grandes coisas: santo é seu nome!  
Sua bondade se estende,  

De pais para filhos, sobre os que o temem!  

4. Ele agiu com braço forte  

E os cheios de orgulho ele dispersou!  

Botou abaixo os potentes;  
Humildes, pequenos, ele elevou!  

5. Ele enricou os famintos  
E os ricos, sem nada, embora mandou!  

Ele a seu povo acudiu,  
De sua promessa aos pais se lembrou!  

6. Ele aliou-se a Abraão  

E a seus descendentes, sem fim, também!  
Glória ao Pai por seu Filho,  

No Espírito Santo, pra sempre. Amém!  

9. PRECES  

Com Maria Madalena, adoremos o nosso Salvador e, 
confiantes, lhe supliquemos. 

Nós te damos muitas graças, te rogamos, ó Senhor! 

Filho amado do Pai, curaste Maria Madalena fazendo dela 

uma nova criatura para despertar em toda Igreja a 

consciência do novo nascimento, celebrado pelo Batismo. 

Nós te damos muitas graças, te rogamos, ó Senhor! 

Acolheste Madalena aos pés da Cruz, como testemunha do 
teu amor até o fim para que tenhamos firmeza em nossa fé, 

e acreditemos na força vitoriosa do amor. 

Nós te damos muitas graças, te rogamos, ó Senhor! 

Confiastes a Maria Madalena junto com outras mulheres o 

anúncio da Ressurreição aos irmãos. Que nossas vidas 
sejam igualmente um testemunho da Ressurreição no meio 

em que vivemos, para que as pessoas vendo nossas ações, 
deem glória ao Pai. 

Nós te damos muitas graças, te rogamos, ó Senhor! 
Preces espontâneas... 

Oremos com as palavras que Jesus nos ensinou: Pai 

nosso... 

Oração  

Deus nosso Pai,  teu Filho Ressuscitado  
confiou a Maria Madalena o primeiro anúncio da 

ressurreição.  
Concede também a nós em comunhão com ela,  
a graça de proclamarmos pela nossa vida  
que o Cristo ressuscitado vive,  
e que a morte já não tem poder sobre ele, nem sobre nós.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

10. BÊNÇÃO  
O Deus da consolação nos dê a graça de vivermos em 

fraterna alegria e ajuda mútua, por Cristo, nosso Senhor. 
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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