
OFÍCIO DE VIGÍLIA 
No domingo da transfiguração do Senhor 

 
1. CHEGADA silêncio - oração pessoal 
Jesus de todos salvador,  
tua luz revela o esplendor do Pai, 
nós te cantamos bendizendo, o teu amor. 

2. ABERTURA 
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis) 
vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 
- Venham adorar a Cristo Senhor, (bis) 
no alto da montanha se transfigurou. (bis) 
   acendem-se as velas 

- Ó luz radiosa, do Pai esplendor, (bis) 
  a ti rendemos glória, nosso Salvador! (bis) 
- És a luz do mundo, és a luz da vida, (bis) 
 Cristo Jesus resplende, és nossa alegria! (bis) 
 oferta-se o incenso ou ervas cheirosas 

- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis) 
 Este louvor pascal, oferta de amor! (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) 
 Glória a Jesus Cristo nossa Salvação! (bis) 
 
3. RECORDAÇÃO DA VIDA 
Em tempos tão difíceis o brilho do Cristo 
transfigurado vem irradiar a sua luz, a trazer de volta 
a esperança. Pedro Casaldáliga costuma dizer que não 
temos o direito de perder a esperança. Em momento 
tão crucial vale lembrar o  clássico poema de Brecht: 

Nada é impossível mudar 
Desconfiai do mais trivial,  
na aparência singelo.  
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
 Pois, em tempo de desordem sangrenta,  
de confusão organizada,  
de arbitrariedade consciente,  
de humanidade desumanizada,  
nada deve parecer natural,  
nada deve parecer impossível de mudar. 
 

4. HINO  
1. Ó luz radiosa e multiforme,  
brotada das águas do batismo 
e descida do céu, / nós te adoramos. 

2. Ó luz mais brilhante do que o Sol,  
luzeiro em nossa  noite escura, 
do Pai resplendor, nós te adoramos. 

3. Mistério há séculos oculto 
a três testemunhas revelado 
ó tenda de DTeus, nós te adoramos. 

4. Ó Filho amado de Deus Pai, 
A ti nosso coração se inclina 
pra ouvir tua voz. Nós te adoramos. 
 
5. SALMO 84(83)     - REFRÃO 2 P. 100 

"Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou 
fazer aqui três tendas" (Mt 17,4). 

Com o cântico dos peregrinos antigos a 
Jerusalém, cantemos nosso desejo de habitar 
com o Senhor, na certeza de sermos apoiados 
por ele. 

 

Oração salmica: 
Deus do universo vieste habitar entre nós  
e estabeleceste morada na tenda do teu Filho Amado. 
Nós te bendizemos e te pedimos: dá-nos um coração 
atento para ouvir e para gravar a sua Palavra. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

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

Aclamação ao evangelho  
Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! 
Eis meu Filho amado, nele está meu bem-querer, 
Escutai-o todos vós! 

7. EVANGELHO – Mt 17,1-9 

8. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões... 

9. CÂNTICO DE MARIA 
 
10. PRECES 
Neste dia em que celebramos a festa da 
transfiguração do Senhor,  invoquemos o Cristo 
Jesus, nosso salvador, cantando: 

Ouve-nos, amado Senhor, Jesus. 

-Ó Cristo, tu que na transfiguração revelaste a tua 
glória aos discípulos, intercede por tua Igreja que 
sente medo e desânimo diante de forças contrárias ao 
teu reino. 

Ó Cristo que foste exaltado por Deus e recebeste um 
nome acima de todo o nome, firma na fé todos os que 
em teu nome promovem a paz no mundo.  

- Ó Cristo, sol da justiça, dá ao povo brasileiro, 
determinação e resistência na luta contra  as 
injustiças e a favor da vida... 

- Ó Cristo, tu que revelaste a tua glória aos discípulos, 
intercede pela tua Igreja que sente medo diante das 
forças contrárias ao teu reino. 

Preces espontâneas 

Escuta-nos, ó Pai, por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
Dá, ó Senhor,  a todas as religiões a graça da 
comunhão em ti, e às Igrejas cristãs a unidade visível. 

Que nós sejamos um, para que o mundo creia: 
Pai nosso...  

Oração  
Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do teu filho, 
confirmaste os mistérios da fé 
pelo testemunho de Moisés e Elias 
e manifestaste de modo admirável 
a nossa glória de filhos e filhas adotivos, 
concede aos teus servos e servas a graça  
de ouvir a voz do teu Filho amado 
e compartilhar da sua herança. 
Por Cristo, nosso Senhor! Amém. 

11. BÊNÇÂO 
O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus 
Cristo, nos renove no seu amor e nos abençoe, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém. 
 
 


