
 

OFÍCIO DIVINO 
ADVENTO – 3ª FEIRA MANHÃ 

 

 
 

 

 

1. CHEGADA  

2. ABERTURA  

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

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

  vem vindo em sua glória nosso Salvador. (bis) 
- Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo! (bis) 

  Venham, pelo deserto, um caminho abrindo! (bis) 
- O Senhor nos chama para a conversão, (bis) 
  a ele  preparemos nosso coração! (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) 
  Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação! (bis) 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo. 
A ele preparemos nosso coração e entreguemos o 

louvor da nossa vida, no início deste dia. O advento é 
um tempo de despertar para a possibilidade de abrir 

caminhos no deserto.   
Você que nos acompanha neste momento, talvez esteja 
passando por esta experiência...  

coloque nas mãos de Deus o seu dia, recorde no 
coração as pessoas que estão precisando de luz, de 

força... 



 Oremos  de todo coração, apresentemos a Deus o 

nosso louvor. Juntemos nossa voz ao canto de todo o 
universo, para cantar a Deus o nosso hino. Que venha o 

seu reino!  
 

4. HINO 

1. Sentinela vai-se a noite,  
que sinais me tens a dar? 

Que me dizes das promessas  
do divino amor sem par? 
Caminheiro! Não percebes  

sobre o monte a cintilar, 
nova estrela portadora  

de mensagem singular? 

2. Sentinela! Tais fulgores  

podem bênçãos predizer? 
Sim, o brilho desta estrela  
novos tempos vem trazer; 

novos dias, novas eras, 
tudo novo nos vai ser 

para todos neste mundo, 
quando o brilho seu vencer! 

3. Sentinela, eis! Nasce o dia;  
foge a noite, tudo é luz; 
vai-se a treva, cesse o medo,  

já nos falam de Jesus! 
Sentinela vai-te embora,  

grande graça nos conduz. 
Pois na terra já dominam  
 doce amor, a paz, a luz. 

 

5. SALMO 24(23) 

 



Bendito aquele que vem em nome do Senhor (Lucas 

19,38). 

Vem vindo o Senhor,  

vem vindo o Rei da glória!  
Quem tem mãos inocentes,  
com ele vai morar! 

Abri as vossas portas,  
que o Rei já vai chegar! (bis) 

1. O mundo / e tudo o que tem nele é de Deus, 
a terra e os que aí vivem, todos seus! 
Foi Deus / que a terra construiu por sobre os mares,

  
no fundo do oceano, seus pilares! 

2. Quem vai / subir ao monte santo do Senhor, 
da sua casa vai ser morador? 

Quem tem / as mãos bem limpas de toda maldade 
e puro o coração na lealdade! 

3. Quem vai / subir ao monte santo do Senhor, 

da sua casa vai ser morador? 
Quem não / confia em deuses falsos, deuses vãos, 

nem jura em prejuízo dos irmãos! 

4. A bênção, / a bênção do Senhor receberá, 

justiça e salvação encontrará! 
Aí / está a geração que busca a Deus, 
a face do Senhor, Deus dos hebreus! 

5. Quem é, / quem é, então, quem é o Rei da Glória?... 
O Deus forte Senhor da nossa história! 

Portões / antigos se escancarem, vai chegar, 
alerta, o rei da glória vai entrar! 

6. Quem é, / quem é, então, quem é o Rei da glória?... 

O Deus que tudo pode é o Rei da glória! 
Aos Três, / ao Pai, ao Filho e ao Confortador 

da Igreja que caminha o louvor!  



Silêncio... repetição...  

6. LEITURA BÍBLICA –1 Tessalonicenses 5,23-24:  

Leitura da primeira carta aos Tessalonicenses. – Que o 
próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade. 

Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam 
conservados de modo irrepreensível para a vinda de 

nosso Senhor Jesus Cristo! Quem chamou vocês é fiel e 
realizará tudo isso. – Palavra do Senhor.  

Responso: 
Abre as portas, deixa entrar o Rei da glória. 
É o tempo ele vem orientar a nossa história! 

Quem subirá até o monte do Senhor, 
quem ficará em sua santa habitação? 

Quem tem mãos puras e inocente o coração, 
quem não dirige sua mente para o crime. 

7. LEITURA PATRÍSTICA 

Dos Sermões de Santo Agostinho, bispo - (Séc. V) 
 

João é a voz, Cristo, a Palavra. 
João era a voz, mas o Senhor, no princípio, era a 

Palavra (Jo 1,1). João era a voz passageira, Cristo, a 
Palavra eterna desde o princípio. 
Suprimi a palavra, o que se torna a voz? Esvaziada de 

sentido, é apenas um ruído. A voz sem palavras ressoa 
ao ouvido, mas não alimenta o coração. 

Justamente porque é difícil não confundir a voz com a 
palavra, julgaram que João era o Cristo. Confundiram a 

voz com a palavra. Mas a voz reconheceu o que era 
para não prejudicar a palavra. Eu não sou o Cristo (Jo 
1,20), disse João, nem Elias nem o Profeta. 

Perguntaram-lhe então: Quem és tu? Eu sou, 
respondeu ele, a voz que grita no deserto: “Aplainai o 



caminho do Senhor” (Jo 1,19.23). É a voz do que grita 

no deserto, do que rompe o silêncio.  
Imitai o exemplo de João.  

Se tivesse dito: “Eu sou o Cristo”, facilmente teriam 
acreditado nele, pois já era considerado como tal antes 
que o dissesse. Mas não disse; pelo contrário, 

reconheceu o que era, disse o que não era, foi humilde. 
Viu de onde lhe vinha a salvação; compreendeu que era 

uma lâmpada e temeu que o vento do orgulho pudesse 
apagá-la. 

Refrão meditativo 

Por ele esperem seu dia vem,  
tenham coragem Jesus já vem. 

8. MEDITAÇÃO - Silêncio – partilha... 

9. 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 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 

Invoquemos o Cristo Jesus, esperança e alegria dos 

pobres de todos os tempos, cantando: 

Vem, Senhor Jesus! 

- Senhor, vem fortalecer as mãos cansadas e os pés 
vacilantes; enche de tua esperança os corações 
abatidos... 

- Faze-nos corajosos em assumir nossa vocação de 
profetas, anunciando e preparando os caminhos do teu 

Reino em nossa América Latina. 

- Dá-nos a graça de aguardar com alegria a tua vinda, e 
colaborar na gestação de uma nova sociedade... 

   Preces espontâneas... 



Dá, ó Senhor, às Igrejas cristãs, a unidade visível. T: 

Que nós sejamos um para que o mundo creia. 
Pai nosso... pois vosso é o reino, o poder e a glória 

para sempre. 

Oração 

Ó Deus, promessa de paz, dá-nos esperar solícitos a 

vinda de Jesus Cristo, nosso salvador. Que ele, ao 
chegar, nos encontre vigilantes na escuta da Palavra, 

na oração e no amor fraterno a serviço do teu reino. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

11. BÊNÇÃO 

O Deus da paz nos mantenha vigilantes em seu amor 

até o dia da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. 
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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