TEMPO COMUM - TERÇA-FEIRA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
O nosso olhar se dirige a Jesus,
O nosso olhar se mantém no Senhor.
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis)
Ele se manifesta nosso Salvador. (bis)
- Ó Senhor, meu Deus, desde o amanhecer (bis)
Com sede eu te procuro, vem me atender! (bis)
- Como a terra seca do sertão por água, (bis)
Assim por ti suspiro eu de corpo e alma! (bis)
- Toda a minha vida eu vou bendizer, (bis)
Pedindo a tua bênção, minhas mãos erguer! (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 novo dia que amanhece nós o recebemos das mãos de Deus, louvando o seu nome, em comunhão com as
pessoas que neste momento se dirige para uma nova jornada de trabalho e de luta. Convidamos você que está
sintonizado conosco neste momento, a compartilhar desta nossa oração, a bendizer a Deus pela graça de viver,
pelas pessoas que fazem parte da sua vida...
4. HINO
A ti, ó Deus teu povo cante o louvor
Ao teu amor responda com mais amor.
1. Senhor, tua Igreja somos nós
Numa só voz,
É teu tudo o que somos e o que temos
E aqui vimos para adorar.
2. Senhor, a graça imensa de viver
Sem merecer,
A graça de ser filho e de te amar,
Vamos louvar e agradecer.
3. Senhor, no sofrimento e na alegria
De cada dia,
Ajuda-nos a amar o que é melhor,
E o teu amor aumente em nós.
5. SALMODIA
Salmo 3
"Até mesmo os cabelos de suas cabeças estão contados" (Mateus 10,30)
Rezemos este salmo colocando nossa confiança em Deus que cuida de nós, mesmo quando nos sentimos

sem defesa. É ele
quem sempre se coloca perto de nós e nos sustenta, como fez com seu Filho Jesus.
1. Senhor, são demais os que oprimem,
os que contra mim se exibem;
são muitos aí a dizer:
"Seu Deus não o vai socorrer!" (bis)
2. Mas tu és escudo e proteges,

mi’a glória, a cabeça me ergues...
Se grito ao Senhor sou ouvido,
do seu monte santo atendido. (bis)
3. Eu deito, adormeço e desperto,
pois sei que o Senhor está perto...
Não temo essa gente em motim,
que avança feroz contra mim. (bis)
4. Levanta-te, ó Deus, vem salvar-me,
os meus inimigos, abate.
De ti vem, Senhor, salvação
e bênçãos pra tua Nação! (bis)
5. Ao Pai demos glória e a Jesus,
seu Filho, que é nossa luz!
Ao Espírito, Mãe de ternura,
louvores de toda criatura.
Silêncio, instrumento....

Salmo 149
"Vocês devem saber: os santos é que vão julgar o mundo"(1Cor 6,2).
Com um antigo cântico guerreiro, agradeçamos ao Senhor o seu julgamento em favor dos oprimidos e o seu
amor que nos reúne na comunidade dos seus filhos.
1. Cantai ao Senhor um novo canto,
na assembléia 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 eloqüente,
tem nas mãos a espada afiada!
3. Pro castigo da gente fingida
e derrota do explorador,
pr'acabar duma vez c'oa 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 revelou,
celebrá-lo ao povo convém.
ao Cristo Jesus nosso Senhor,
toda glória e honra também;
ao Espírito Mãe de amor
igualmente se louve. Amém!
6. LEITURA BÍBLICA – Filipenses 2,2b-5:
Leitura da carta aos Filipenses
Irmãos e irmãs, tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma e um só pensamento. Não façam nada por
competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si
mesmo. Que cada um procure, não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos
sentimentos que havia em Jesus Cristo. – Palavra do Senhor.
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.
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!
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Confiando na misericórdia do Senhor, a ele entreguemos nossos pedidos:
Senhor, tem piedade de nós!
. Pela paz no mundo inteiro e pela libertação dos povos oprimidos.

. Pelas pessoas doentes e desesperançadas, pelos idosas e solitárias.
. Pelas comunidades da caminhada e por todas as Igrejas cristãs.
Preces espontâneas... Pai nosso...

Oração
Ó Deus, desde o amanhecer, clareias nossos corações com a tua luz, dá-nos a força de preparar diante de Jesus, teu
Filho, os caminhos da justiça e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da nossa salvação nos abençoe, faça brilhar sobre nós a sua paz, agora e sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

