TEMPO COMUM - SEXTA-FEIRA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham, adoremos a nosso Senhor! (bis)
Doando sua vida ele nos salvou. (bis)
- Venham, exultemos todos no Senhor, (bis)
Ele é nosso rochedo, nosso Salvador! (bis)
- Somos o seu povo, o rebanho seu, (bis)
Ele é nosso Pastor, ele é nosso Deus! (bis)
- Não fechemos hoje nosso coração, (bis)
Sua voz escutemos com toda atenção! (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
Nesta hora da manhã, bendizendo a Deus por mais um dia que amanhece, convidamos você que está sintonizado
conosco, a orar conosco, em comunhão com as pessoas que neste momento se dirigem aos seus trabalhos ou que
estão à procura de emprego. Juntemos nossa voz ao louvor de toda a criação, cantando o nosso hino.
4. HINO
Luz na frente, paz na guia
Deus que me alumia, vem!
Guiar os passos da gente
Por caminhos novos, vem!
Nos defende dos perigos
Dos inimigos da vida
Vem, ó Deus, nos socorrer,
Nos defender, vem!
Luz na frente, paz na estrada
Deus da caminhada, vem!
Levantar quem está caído,
Curar os feridos, vem!
Vem refazer a justiça
Às multidões esmagadas
Transforma os nossos destinos
Somos divinos também!
Luz na frente, paz na história,
Ó Deus da memória, vem!
Refaz em nossa lembrança
A tua aliança, vem!
O Evangelho do teu Filho
Ganhe novo brilho na gente
Tua graça nos perdoe,
Nos abençoe. Amém!

5. SALMODIA
Salmo 51(50)

"Vou me levantar, e vou encontrar meu pai, e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti" (Lc 15,18).
Reconheçamos que somos pecadores e peçamos ao Senhor que crie em nós um coração novo e nos dê seu
Espírito de santidade.
Senhor Deus, misericórdia!
1. Misericórdia de mim, Deus de bondade,
misericórdia por tua compaixão!
Vem me lavar das sujeiras do pecado, vem me livrar de tamanha perdição!
Reconheço toda a minha maldade,
diante de mim a vastidão de minha ofensa...
Foi contra ti, meu Senhor, o meu pecado,
e pratiquei o que é mal em tua presença!
2. Bem sei da retidão dos teus mandados e da verdade que teu falar propõe,
mas te lembras: eu nasci já na maldade
e no pecado concebeu-me minha mãe!
Que tu amas a verdade sei e sinto
e me ensinas o saber do coração;
vem me banhar com tua graça e serei limpo,
mais puro que um capucho de algodão!
3. Faz-me escutar uma palavra de alegria
e assim contentes vão dançar os ossos meus;
A minha culpa apagarás em pleno dia
e os meus pecados faz sumir dos olhos teus!
Cria em mim um coração imaculado,
não desprezes a poeira que criaste,
não me ponhas para fora do teu lado
e teu Espírito não se afaste deste traste!
4. Que teu perdão me inunde de alegria
e um espírito generoso me sustente;
ensinarei aos maus as tuas vias,
será imensa a procissão dos penitentes!
Vem me livrar de toda morte violenta
e tua justiça, ó meu Senhor, irei gritando;
abre meus lábios e esta boca bem atenta,
o teu louvor alegremente irá cantando!
5. Pois tu não queres sacrifício nem oferta,
meu sacrifício é meu espírito contrito.
Um coração que esmagado se converta.
Tu não desprezas, nem te vai despercebido!
Derrama, enfim, tuas graças em Sião,
vem, reconstrói as ruínas do teu povo;
aceitarás as oferendas e oblações,
Receberás em teu altar um culto novo!
6. Louvor a ti, o universo todo adora,
tu és a paz, a vida plena e o perdão.
Do mundo inteiro vem a prece que te implora,
ó vem depressa e dá-nos tua salvação.
Salmo 100(99) - Dom
"Tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus" (1Cor 3,22-23).
Louvemos ao Senhor como o povo antigo fazia nas procissões ao templo. Agradeçamos ao Nsso criador e
pastor a graça de participarmos do seu povo e recebermos sempre o seu favor.
Aclame a Deus, ó terra inteira,
venha adorar o Senhor!
1. Com alegria sirva a seu Deus
gritando alegre, ó povo seu!

2. Lembre, o eterno é nosso Deus,
ele nos fez, nós somos dele.
3. Somos seu povo, vamos cantando,
somos ovelhas do seu rebanho!
4. Entre no templo agradecendo,
seu santo nome bendizendo!
5. Sim, o Senhor, só ele é bom,
e para sempre o seu amor!
6.Sua verdade dura pra sempre,
ele é fiel eternamente!
7. Glória a Deus Pai, glória a Jesus
e ao Divino eterna luz.
6. LEITURA BÍBLICA - 1Pedro 1,6-9:
Irmãos e irmãs, vocês devem alegrar-se, mesmo se agora, passam por várias provações. Desse modo, a fé que vocês
têm será provada como o ouro no meio do fogo. O ouro vai desaparecer, mas a fé que vale muito mais, não se
perderá, até o dia da revelação de Jesus Cristo. Vocês nunca viram Jesus e, apesar disso, o amam. Não o vêem, mas
acreditam. E por isso sentem alegria extraordinária e gloriosa, porque alcançam a meta da fé, que é a salvação.
Responso:
Quero cantar tua força, Senhor.
Aclamar pela manhã o teu amor.
Sim, nosso Deus és rochedo fiel. Aclamar ..
Como são grandes tuas obras, Senhor.
Aclamar pela manhã
Todos os povos te adoram, ó Deus. Aclamar ...
Quero cantar tua força Senhor. Aclamar ...
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
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!
9. PRECES
Adoremos a Cristo que por sua cruz trouxe a salvação a toda a humanidade.
Sê nossa luz, sê nosso caminho, Senhor!
- Cristo, sol da justiça, ilumina-nos, perdoa nosso pecado e por tua misericórdia, faze-nos viver em tua comunhão.
- Firma no teu amor todos os que sofrem perseguição por causa do teu reino.
- Abençoa neste dia os doentes e todas as pessoas que passam por qualquer sofrimento.
- Ensina-nos a assumir nossas provações e a viver hoje em profunda comunhão contigo e entre nós.
Preces espontâneas...

Pai nosso...
Oração
Ó Deus , nosso Pai, na manhã de uma sexta-feira levaram Jesus, preso, ao tribunal do governador. O justo foi
condenado pelos injustos. Olha hoje por nós que somos discípulos e discípulas dele e faze-nos corajosos no serviço
do teu povo, confiantes na vitória da ressurreição. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus da paciência e da consolação, seja força em nossos sofrimentos, agora e sempre. Amém.
Abençoe-nos, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

