
 
 

OFÍCIO DIVINO  
ADVENTO – DOMINGO 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) 
- Em seu santuário quem há de subir, (bis) 

  quem anda na justiça e sabe repartir. (bis) 
- Abram-se os portões, o Rei vai chegar, (bis) 
  portas escancaradas para o Rei passar. (bis) 

- Este Rei da glória, quem é, quem será? (bis) 
  É o Senhor da história, e vem nos libertar. (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) 

  Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação! (bis) 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Vem vindo em sua glória nosso Salvador! Abram-se 

os portões!  
O tempo do advento volta a cada ano para despertar 
em nós o desejo da Espera e a alegria do encontro.  

É um tempo para estar mais atentos/atentas aos 
sinais da sua vinda de Jesus, na voz das pessoas e 
das coisas que nos acontecem a cada dia. É tempo 

de correr ao encontro, de dar o primeiro passo... 
Você que nos acompanha neste momento recorde 
no coração as coisas da vida, como Maria, descubra 

como Deus se faz presente, na sua vida, na vida de 
outras pessoas...   Oremos com o povo de nossa 

cidade, do nosso estado, do nosso país... Juntemos 
nossa voz ao canto de todo o universo, para cantar 
a Deus o nosso hino e acolher o sol da vida que 

brilha em nós. 
 

4. HINO 

1. Ressoa clara voz / que as sombras afugenta: 
já perto, para nós, / o Cristo se apresenta. 

2. Ao grito desta voz, / a vida entorpecida, 

desperta e se levanta: / já brilha o sol da vida! 

3. Do céu desce o Cordeiro / trazendo a redenção, 
ergamos nossa voz, / que venha a Salvação! 

4. E quando ele voltar, / julgando o mundo aflito, 
de nós tenha piedade, / atenda o nosso grito. 

5. Ao Pai e ao Filho glória, / ao Espírito também, 

louvor, honra e vitória / agora e sempre. Amém. 

5. SALMO 63(62)  

O teu desejo é a tua oração. O que quer que faças, 
se desejas, não cesses de orar. (Santo Agostinho). 

1. Meu Senhor, eu te procuro, 

desde a escura madrugada. 
A minh'alma está com sede, 
de seu Deus tão apartada. 

O meu corpo está sedento 
como a terra esturricada. (bis) 

2. Em tua casa eu te contemplo,  

tua glória e teu poder. 
Teu amor é minha vida: 
vou louvar e agradecer. 

Para o céu elevo as mãos,  
desejando só te ver. (bis) 

3. A minh'alma fica farta  

 como em grande refeição. 
A alegria nos meus lábios,  

vai cantando uma canção. 
Pela noite eu penso em ti:  
perco o sono em oração. (bis) 

4. Para mim foste um socorro,  
 nos momentos de aflição. 
Me agasalho em tuas asas,  

procurando proteção. 
A minh'alma em ti se agarra. 
me sustentas com tua mão.  

5. Glória ao Pai que nos acolhe  
e a seu Filho Salvador. 
Igualmente demos glória  

ao Espírito de amor. 
Hoje e sempre, eternamente,  
cantaremos seu louvor. (bis) 
   Repetição, oração silenciosa... 

6. LEITURA BÍBLICA – Romanos 13,11-12: 

Leitura da carta aos Romanos. – Já é hora de vocês 

acordarem: a nossa salvação está agora mais 
próxima do que quando começamos a acreditar. A 

noite vai avançada, e o dia está próximo. Deixemos, 
portanto, as obras das trevas e vistamos as armas 
da luz. Vivamos honestamente como em pleno dia. – 

Palavra do Senhor. 

Responso: 

1. Muito suspira por ti  

teu povo fiel, tua Israel. (bis) 
Ó santo Messias! (bis) 

2. Tua lembrança embalsama 

dos que te amam os tristes dias. (bis) 
Ó santo Messias! (bis) 

3. A nação que te adorava 

tornaram-na escrava, encheram-na de dor. (bis) 
Ó santo Messias! (bis) 

4. Apressa-te em vir libertá-la 

em vir salvá-la, bendito Senhor, 
bendito Senhor! (bis) 

7. LEITURA PATRÍSTICA 

Leitura das cartas pastorais de São Carlos Borromeu, bispo 
– séc XVI 

Caros filhos, eis chegado o tempo tão importante e 

solene, o momento favorável, o dia da salvação, da 



paz e da reconciliação. É o tempo que outrora os 

patriarcas e profetas tão ardentemente desejaram 
com seus anseios e suspiros; o tempo que o justo 
Simeão finalmente pôde ver cheio de alegria, tempo 

celebrado sempre com solenidade pela Igreja, e que 
também deve ser constantemente vivido com fervor, 
louvando e agradecendo ao Pai eterno pela 

misericórdia que nos revelou nesse mistério. 
Celebrando cada ano este mistério da VINDA do 
nosso Salvador, a Igreja nos exorta a renovar 

continuamente a lembrança de tão grande amor de 
Deus para conosco. A Igreja deseja ainda 
ardentemente fazer-nos compreender que o Cristo, 

assim como veio uma só vez a este mundo, 
revestido da nossa carne, também está disposto a 

vir de novo, a qualquer momento, para habitar 
espiritualmente em nossos corações com a profusão 
de suas graças, se não opusermos resistência. 

Por isso, a Igreja, como mãe amantíssima e cheia de 
zelo pela nossa salvação, nos ensina durante este 
tempo, com diversas celebrações, com hinos, 

cânticos e outras palavras do Espírito Santo, como 
receber convenientemente e de coração agradecido 
este imenso benefício e a enriquecer-nos com seus 

frutos, de modo que nos preparemos para a 
chegada de Cristo nosso Senhor com tanta solicitude 
como se ele estivesse para vir novamente ao 

mundo. É com esta diligência e esperança que os 
patriarcas do Antigo Testamento nos ensinaram, 
tanto em palavras como em exemplos, a preparar a 

sua vinda. 

8. MEDITAÇÃO - silêncio – partilha... 

9. CÂNTICO DE ZACARIAS  

   Bendito seja o Senhor Deus de Israel, 
   Bendito seja o Deus do povo eleito,  
   Bendito seja Deus, 
   Bendito seja Deus, 
   Bendito seja Deus! 

1. Bendito seja o Deus de Israel, 
   Pois ele visitou seu povo e o libertou. 
   E fez pra nós surgir da raça de Davi  
   Um forte e poderoso e grande salvador! 

   Conforme ele mesmo anunciou 
   Por seus santos amigos, profetas tão antigos:  
   Que vai nos libertar de quem nos odiar, 

Das mãos de todos que são nossos inimigos! / 
Bendito seja! 

2. Misericórdia fez a nossos pais,  
   E teve assim lembrança da santa aliança, 
   Aquela promissão, jurada a Abraão,  
   De, um dia, conceder a nós esta esperança. 

   De, enfim, libertos de malvadas mãos,  
   A gente, sem temor, viver no seu amor, 
   Servindo na justiça, toda a nossa vida, 
   E santos na presença de nosso Senhor.  
   Bendito seja! 

3. E tu, menino, do alto Deus profeta, 
   À frente dele irás, caminhos abrirás; 
   Do povo a salvação, das culpas o perdão, 
   Por seu imenso amor, tu anunciarás!  

  
 
   Nasceu pra nós o sol do nosso Deus,  
   Do céu veio um clarão pra quem, na escuridão, 
   Nas trevas quem dormia, recebeu um guia  
   E no caminh' da paz os nossos passos vão! 
   Bendito seja! 

10. PRECES  

Irmãos e irmãs, glorifiquemos Jesus Cristo, nosso 
Salvador, cantando: 

Vem, Senhor Jesus! 

- Jesus, Filho do Altíssimo, anunciado pelo anjo 
Gabriel a Maria! Que o anúncio da vinda do teu 
reino, ressoe hoje no campo e na cidade, em nossa 

comunidade e no mundo inteiro... 

- Jesus, Salvador, quando João Batista percebeu a 
tua chegada, pulou de alegria no ventre de Isabel. 

Assim, nós aqui reunidos, possamos nos alegrar, 
percebendo os sinais de tua vinda no meio de nós... 

- Jesus, foste anunciado por Zacarias como Sol 

nascente; vem consolar e animar com tua visita 
todas as pessoas que estão vivendo momentos de 

sofrimento e escuridão. 

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, desejo de amor de todas as criaturas, tu és 
a nossa esperança. Faze-nos viver neste mundo com 

sabedoria, justiça e um coração filial, aguardando a 
manifestação da vinda de Jesus Cristo. Que ele 
venha completar a obra que em nós começou. 

Atende-nos, ó Pai, em nome de Jesus, nosso 
Senhor. Amém! 

11. BÊNÇÃO  

O Deus da paz nos santifique totalmente e nos 
mantenha vigilantes para o dia da vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém! 

 Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
Amém.- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
  Para sempre seja louvado! 
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