OFÍCIO DA MANHÃ
SEXTA – ADVENTO

5. SALMO 147(146),1-11
Vem, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro
(Apocalipse 21,9).
Jerusalém, Povo de Deus, Igreja santa,
levanta e vai, sobe as montanhas, ergue o
olhar:
Lá no oriente desponta o sol da alegria,
que vem de Deus aos filhos teus: eis o teu dia!

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
Oh! Vem, Senhor, não tardes mais,
Vem saciar nossa sede de paz!
1. Oh! Vem, como chega a brisa do vento
Trazendo aos pobres justiça e bom tempo!
2. Oh! Vem, como chega a chuva no chão
Trazendo fartura de vida e de pão!
3. Oh! Vem, como chega a luz que faltou
Só tua palavra nos salva, Senhor!
4. Oh! Vem, como chega a carta querida
Bendito carteiro do reino da vida!
5. Oh! Vem, como chega o filho esperado
Caminha conosco, Jesus bem-amado!
6. Oh! Vem, como chega o libertador
Das mãos do inimigo, nos salva, Senhor!

1. Louvai, é bom cantar,
merece o nosso Deus!
Jerusalém renova
e junta os filhos seus!
Dos corações feridos,
quem cuida é Deus dos céus!
2. São quantas as estrelas,
quem é que vai saber?...
Quem sabe o nome delas?...
Só ele tem poder!
Levanta os humilhados,
os maus vai abater!
3. Cantai a nosso Deus,
ao som de violões!
Com nuvens cobre os céus,
e desfaz os torrões!
E faz brotar nos campos,
as ervas e os feijões!
4. Fornece o alimento,
às aves e animais!
Na força dos guerreiros,
meu Deus não se compraz!
Quem teme e nele espera
lhe agrada muito mais!
5. Ao Pai do céu louvemos
e ao que vem, cantemos;
E ao Divino, então,
a nossa louvação!
Os Três que são um Deus,
exalte o povo seu!
6. LEITURA BÍBLICA – ICoríntios 1,7b-9:

Leitura da primeira carta aos Coríntios. – O
testemunho de Cristo tornou-se firme em vocês que
esperam a revelação de nosso senhor Jesus Cristo. É
ele que também os fortalecerá até o fim, para que
vocês não sejam acusados no Dia de nosso Senhor
Jesus Cristo. O Deus que chamou vocês para a
comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, ele é fiel. –

Palavra do Senhor.
Responso:

Vem, vem Senhor Jesus, vem,
vem, vem amado Senhor! (bis)
1. Vem nos libertar, vem nos salvar,
a injustiça é grande, o inimigo é forte,
vem, vencedor da morte!
2. Corre, bem depressa, vem nos ajudar.
O dia passou, a noite escurece,
fica sempre com a gente.
7. LEITURA PATRÍSTICA

Do livro “Imitação de Cristo” - (Séc. XV)
Não te preocupes muito em saber quem é por ti ou
contra ti; mas deseja e procura que Deus te ajude em
tudo que fizeres. Tem boa consciência e Deus será tua
boa defesa. A quem Deus quiser ajudar, nenhum mal
poderá prejudicar.
Ele sabe o tempo e o modo de te libertar; portanto,
entrega-te a ele inteiramente. A Deus pertence aliviarnos e tirar-nos de toda confusão.
Às vezes é muito útil, para guardar maior humildade,
que os outros conheçam e repreendam nossos defeitos.
Quando a pessoa, por causa de seus defeitos, se
humilha, então facilmente acalma os outros, e desarma
os que estão irados contra ele. O humilde, Deus
protege e livra; ao humilde ama e consola.
O humilde, depois de receber uma afronta, conserva
sua paz: porque confia em Deus e não no mundo.
Primeiro conserva-te em paz; depois poderás pacificar
os outros.
O pessoa pacífica é mais útil do que o letrado.
Quem está em boa paz não suspeita mal de ninguém.
Mas quem é descontente e inquieto, com diversas
suspeitas se atormenta: não tem sossego nem deixa os
outros sossegarem.
Diz muitas vezes o que não devia; e deixa de fazer o
que mais lhe conviria. Preocupa-se com as obrigações
alheias e descuida-se das próprias. Se queres que te
suportem, suporta também os outros.
Refrão meditativo
Por ele esperem seu dia vem,
tenham coragem Jesus já vem.
8. MEDITAÇÃO - Slêncio – 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
Oremos a Cristo, nosso salvador, que desceu do céu
para a nossa salvação:
Vem, Senhor nos salvar!
- Senhor Jesus Cristo, predito pelos profetas, revigora
nas Igrejas o espírito missionário.
- Senhor Jesus, esperado por Maria com amor de mãe,
dá-nos perseverança no amor, em cada momento da
nossa vida.
- Senhor Jesus Cristo, anunciado por João Batista, que a
tua chegada nos encontre vigilantes.

Preces espontâneas...
Dá, ó Senhor, às Igrejas cristãs, a unidade visível. T:
Que nós sejamos um para que o mundo creia.
Pai nosso...

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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