
TEMPO COMUM - SÁBADO 
OFÍCIO DA MANHÃ 

(Memória da Santa Virgem Maria) 
 
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) 

  Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador. (bis) 
- Ao Senhor pertence o céu e a terra,        
  Todas as criaturas, tudo quanto encerram. (bis) 

- Em seu santuário quem há de subir 
  Quem anda na justiça e sabe repartir. (bis) 

- Só assim merece a bênção do Senhor, 
  Vai receber a herança do Deus salvador. (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 

  Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.  
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 
 Com  a Virgem Maria, a Deus louvação! (bis) 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Nesta manhã de sábado, dia de merecido descanso semanal, dia 

também que o povo consagra à mãe de Jesus. Fazendo memória de 
Maria, juntemos nossa voz ao louvor de toda a criação, cantando o 
nosso hino. 

 
4. HINO 

1. Ela era pobre, silenciosa e até sofrida; 
   Olhava com ternura a rosa e amava a vida. 

2. Ao receber o mensageiro inesperado,  

   Ficou surpresa, o dia inteiro, com seu recado. 

3. Ofereceu-se, então, sozinha, ao bom mistério, 

   Sabendo que era Deus quem vinha a seu critério. 

4. Disse que ele, os prepotentes esvaziariam, 
   E que aos mais pobres e carentes elevaria. 



5. Sentiu que nessa tão secreta maternidade,  
   Nascia a compreensão completa da liberdade. 

6. Cantemos hoje, com Maria, a esperança,  
   Louvando a Deus com alegria, que foi criança. 
 

5. SALMO 92(91)  

"Quem permanece em mim, eu fico com ele, e então ele dará 
muito fruto" (Jo 15,4). 

Cada sábado, Israel canta ao Senhor este hino de louvor por 
suas obras maravilhosas. Agora nós o retomamos, 

aprofundando a sabedoria com que Deus governa o mundo e 
que ele dá aos justos. 

Como o pau d’arco a florir 

vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir, 
 o justo vai em ti, Senhor!   (Sl 92,13s)  

1. Como é bom agradecer 
     e tocar em teu louvor, 
     de manhã e pela noite 

     proclamar o teu amor, 
     celebrar com violões 
     os teus feitos, ó Senhor! 

2. Em teus feitos eu me alegro, 
    no labor das tuas mãos, 

    tuas obras são demais, 
    teus projetos fundo vão 
    e só mesmo um idiota 

    nada disso entende não! 

3. Como erva pelos campos 

    os maus podem florescer, 
    mas acabam destruídos, 
    seu destino é perecer; 

    tu, Senhor, lá nas alturas! 
    Malfeitores a correr! 

4. Tu me dás vigor de um touro, 
    óleo novo a me crismar, 



    minha vista enxerga longe 
    os que estão a me espreitar, 

    meus ouvidos longe escutam 
    o que estão a maquinar. 

5. Qual palmeira brota o justo, 

    qual pau-d’arco a se expandir, 
    bem plantado em tua casa,  
    mesmo idoso irá florir, 

    proclamar que tu és justo, 
    injustiça, não, em ti! 

6. Glória ao Pai que nos cultiva, 
    glória ao Filho que plantou, 
    e ao Espírito que rega 

    com o orvalho do amor, 
    glória ao Deus três vezes santo 

    cante o justo em seu louvor! 
 
6. LEITURA BÍBLICA - Gálatas 4,4-7: 

Leitura da Carta aos Gálatas. Irmãos e irmãs, quando chegou a 
plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma 
mulher, submetido à Lei para resgatar aqueles que estavam 

submetidos à Lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. A 
prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos 

nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai! 
Portanto, você já não é escravo, mas filho; e se é filho, é também 
herdeiro por vontade de Deus. Palavra do Senhor. T: Graças a Deus. 

 
7. RESPONSO - Meditação 

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 

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 

Junto com o povo da primeira Aliança, e junto com Maria, 
apresentemos ao Senhor nossos louvores e nossos pedidos: 

Ó Senhor, escuta nossa prece! 

- Nós te louvamos, Senhor, tu, o único Deus; queremos te amar e 
glorificar por toda a nossa vida. 

- Nós te agradecemos esta semana de trabalho e de comunhão. Que 
os pobres e cansados recuperem o direito do descanso semanal. 

- Recebe, o esforço das pessoas e grupos que trabalham pela paz no 
mundo e pela unidade das Igrejas. 

- Recebe em teu reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta 

vida em tua amizade. 

Preces espontâneas... 

Pai nosso... 

Oração 

Ó Deus, tu nos amas com amor de mãe. Celebrando, neste sábado, 

a memória de Maria, mãe de Jesus, nós te pedimos, derrama em 
nossos corações a graça do teu Espírito, para que as nossas 
energias e todo o nosso viver sejam consagrados a ti. Por Cristo 

nosso Senhor. Amém. 
 

10. BÊNÇÃO 
A paz de Deus que supera toda compreensão, guarde nossos 
corações e nossos pensamentos no Cristo Jesus. 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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