OFÍCIO DIVINO
ADVENTO – 2ª 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
O Senhor virá libertar o seu povo
e do mundo velho nascerá o novo.
1. Se, quem tem sede, procura a fonte,
nós procuramos o teu altar.
Vem, ó Deus vivo, salvar teu povo,
vem, sem demora nos libertar!
2. Teu povo, outrora, sofreu no Egito
todas as dores da servidão.
Teu novo povo, também, sofrido,
de ti espera libertação.
3. Marchaste, outrora, com teus amigos
e os conduziste com segurança.
Vem, novamente, marchar conosco,
Senhor da história, nossa esperança.
4. Vem, sem demora, guiar teu povo,
pelos caminhos de cada dia.
Se estás conosco, a noite é clara
e até do pranto nasce a alegria.
5. SALMO 80(79)
Pela entranhável misericórdia do nosso Deus, nos
visitará do alto o sol nascente. (Lucas 1,78)
Eis que de longe vem o Senhor
para as nações do mundo julgar,
e os corações alegres 'starão,
como nu'a noite em festa a cantar!
1. Senhor Deus, ouve, escuta:
do teu povo és o Pastor;
de tua tenda de bondade
faz-nos ver o esplendor,

teu poder desperta e vem,
vem salvar-nos, ó Senhor!
2. Até quando estarás
indignado contra a gente?...
Até quando o pão da dor
comerá amargamente
este povo que tornaste
dos vizinhos o joguete?...
3. Do Egito uma videira
arrancaste com amor,
com cuidado a replantaste,
suas raízes afundou,
e por sobre a terra toda
sua sombra se espalhou...
4. Mas, Senhor, o que fizeste?
Por que teu amor se agasta?
Derrubaste as suas cercas,
todo mundo agora passa,
cada um invade e rouba,
quebra os ramos e devasta!
5. E a vinha que plantaste
já não vens mais visitar?...
O cuidado de tuas mãos
já nem queres mais olhar?...
Desgalhada, murcha e seca,
desse jeito vais deixar?...
6. Sobre o povo que escolheste
tua forte mão estende,
tua face sobre nós,
resplender faze clemente,
restaurar-nos vem, Senhor,
vem salvar a tua gente!
Repetição... oração silenciosa...

6. LEITURA BÍBLICA –Tessalonicenses 3,12-13:

Leitura da carta aos Tessalonicenses – Que o Senhor os
faça crescer e progredir no amor mútuo e para com
todos, assim como é o nosso amor para com vocês, a
fim de que o coração de vocês permaneça firme e
irrepreensível na santidade diante de Deus, nosso Pai,
por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com todos
os seus santos. – Palavra do Senhor.
Responso:
Vem, Senhor, nos salvar
vem sem demora nos dar a paz.
1. Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha alma
em ti confio: que eu não seja envergonhado!
2. Lembra-te, Senhor, do teu amor
e da tua compaixão que são eternas!
7. LEITURA PATRÍSTICA
Dos Sermões de São Bernardo, abade - (Séc. XII)
Conhecemos uma tríplice vinda do Senhor. Entre a
primeira e a última há uma vinda intermediária. Na
primeira vinda o Senhor apareceu na terra e conviveu
com a humanidade. Na última, toda a carne verá a
salvação de Deus (Lc 3,6). A vinda intermediária é
oculta e nela somente os eleitos o vêem em si mesmos
e recebem a salvação. Na primeira, o Senhor veio na
fraqueza da carne; na intermediária, vem
espiritualmente, manifestando o poder de sua graça; na
última, virá com todo o esplendor da sua glória.
Esta vinda intermediária é, portanto, como um caminho
que conduz da primeira à última; na primeira, Cristo foi
nossa redenção; na última, aparecerá como nossa vida;
na intermediária, é nosso repouso e consolação.
Mas, para que ninguém pense que é pura invenção o
que dissemos sobre esta vinda intermediária, ouvi o
próprio Senhor: Se alguém me ama, guardará a minha
palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele (cf.

Jo 14,23). Guarda, pois, a palavra de Deus; guarda-a
de tal modo que ela entre no mais íntimo de teu ser e
penetre em todos os teus sentimentos e costumes. Se
assim guardares a palavra de Deus, virá a ti o Filho em
companhia do Pai, virá o grande Profeta que renovará
Jerusalém e fará novas todas as coisas.
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
Irmãos e irmãs, iluminados em nossa fé, aguardamos a
vinda do Senhor. Por isso, supliquemos que venha o
seu Reino, e cantemos:
Vem, Senhor, vem Senhor, vem libertar o teu
povo!
- Senhor, que vieste salvar teu povo cativo no Egito,
quando a ti clamou, vem também a nós...
- Senhor, que jamais te esqueces do teu povo, lembrate de nós que ainda hoje gememos e esperamos...
- Senhor, que mostras teu rosto aos humildes e
pequenos e a eles revelas teus segredos, mostra-nos
tua face e salva-nos...
Preces espontâneas...

Senhor Jesus, lembra-te de nós em teu Reino T: e
ensina-nos a rezar:
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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