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TEMPO COMUM - SEGUNDA-FEIRA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
Desde a manhã preparo uma oferenda
e fico Senhor, a espera do teu sinal.
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis)
Ele é o Deus da vida, nosso Criador. (bis)
- Teu amor preencha nosso amanhecer (bis)
E toda vida alegres vamos conviver! (bis)
- Sobre nós, ó Deus, venha o teu amor, (bis)
De nossas mãos a obra vem firmar, Senhor! (bis)
- A ti, ó meu Deus, louvo e agradeço (bis)
As lidas deste dia eu te ofereço.(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)
Do povo que trabalha, a Deus louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
Neste nosso ofício da manhã, oramos em comunhão com as pessoas que neste momento inicia a nova sema de
trabalho e luta. Convidamos você que nos escuta neste momento, a compartilhar desta nossa oração, a bendizer a
Deus para entregar a Deus esta nova semana que começa, em comunhão com todas as comunidades que neste dia
se reúnem em nome de Jesus.
4. HINO
Louvado sejas, meu Senhor,
por todas tuas criaturas!
1. Pelo raiar de um novo dia
despertando a passarada
para a vida celebrar.
2. Pelas estrelas, pela lua,
que nos enchem de ternura,
noite a dentro a namorar!
3. Pela mulher que em sua vida
vem dar força e nos ajuda
a este mundo humanizar.
4. Pelo trabalhador do campo
que arranca o pão da terra
pra família sustentar.
5. Pelo operário da cidade
que caleja sua mão
tanta coisa a fabricar.
6. Pelas pessoas que se ajuntam
pra lutar por seus direitos

Ou:
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1. Clarão da glória do Pai
Resplende, ó sol verdadeiro,
A criação, hoje exulte
Como no dia primeiro.
2. Rebrilha, ó sol da justiça,
Com teu imenso esplendor,
Da treva arranca teu povo
Derrama em nós teu amor.
3. O nosso pão seja Cristo
E a fé nos seja bebida
O Santo Espírito bebamos
Nas fontes puras da vida.
4. Louvor ao Ressuscitado
Que a própria morte venceu,
A Ele, ao Pai e ao Espírito
Louvor eterno no céu.
5. SALMO 90(89)
"Vocês estão mortos e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus" (Cl 3,3).
Este salmo, atribuído a Moisés, medita sobre a vida que é frágil e expressa a confiança no Senhor que nos salva. Nós o
rezamos hoje, para que todas as nossas ações seja sinal da presença de Deus. Que ele confirme a obra de nossas mãos.
1. Senhor, tens sido sempre o nosso abrigo!
Bem antes que as montanhas se elevassem
bem antes que este mundo fosse erguido.
2. És Deus de geração em geração!
Disseste ao ser humano que criaste:
voltai ao pó, voltai, filhos de Adão.
3. Pra ti mil anos logo vão embora
igual ao dia de ontem que passou
ou como a noite curta, não demora.
4. Tu os levas, feito o sono da manhã
que passa igual à erva que floresce
e à tarde, já fenece, seca e vã.
5. Tua ira nos deixou apavorados,
diante de tua face, nossas culpas
segredos à tua luz são revelados.
6. Como um suspiro passam nossos dias,
setenta anos, dura nossa vida,
oitenta pra quem tem muita energia.
7. Correndo os anos passam, com aflições.
Ensina a bem contar os nossos dias
tornando sábios nossos corações.
8. Aos que te servem, volta, ó meu Senhor,
e alegres, toda a vida cantaremos
desde a manhã nos mostra o teu amor.
9. O que sofremos muda em alegria,
revela a nós, teus servos, o que fazes
aos nossos filhos tuas maravilhas.
10. Que venha sobre nós tua doçura,
das nossas mãos confirma o trabalho,
vem dar tua bênção, dando-nos fartura.
11. Louvor a ti, ó Pai, Deus de bondade,
em Cristo resplandece a tua face,
no Espírito teu dom, tua claridade.
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Oração:
Senhor, Deus fonte de sabedoria, tu existe desde toda a eternidade e nos formaste à tua imagem. Não abandones ao poder
da morte o que chamaste à vida, mas ensina-nos a bem contar os nossos dias, com uma conduta conforme o evangelho de
Jesus, teu Filho e nosso Senhor. Amém.

6. LEITURA BÍBLICA - 2Tessalonicenses 3,10b-13:
Irmãos e irmãs, ouvimos dizer que entre vocês existem alguns que vivem à-toa, sem fazer nada e em contínua
agitação. A essas pessoas mandamos e pedimos, no Senhor Jesus Cristo, que comam o próprio pão, trabalhando em
paz. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem.
Responso:
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
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.
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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
Apresentemos ao Senhor nossa intercessão e o clamor de todo o povo, dizendo:
Inclina, Senhor, teu ouvido, escuta nosso pedido!
- Acompanha, Senhor, nesta nova semana, todos os trabalhadores do campo e da cidade. Dá a todos o teu Espírito.
- Conforta e fortalece, Senhor, os desempregados e marginalizados, faze-lhes sentir teu apoio e comunhão proteção.
- Abençoa, Senhor, os esforços em defesa do meio ambiente e todas as organizações que trabalham para tornar este
mundo mais habitável.
- Fortalece nossa comunidade no serviço uns dos outros e de todos os irmãos, por um mundo mais humano e
liberto.
Preces espontâneas...

Pai nosso...
Oração
Pai querido, criador de todas as coisas boas que existem neste mundo! No início desta semana de trabalho, olha
para nós. Orienta e acompanha os nossos pensamentos, palavras e ações. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.
10. BÊNÇÃO
O Deus da vida nos abençoe e confirme a obra de nossas mãos agora e sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

