
Oficio Divino das Comunidades 

1. CHEGADA – Silencio, oração pessoal... 

Misericordioso é Deus, sempre, sempre, o 

cantarei... 

2. ABERTURA: 

1. Venham o nações ao senhor cantar (Bis) 

Ao Deus do universo venham festejar (Bis) 

2. Venham adoremos ao nosso senhor. (Bis) 

É tempo de quaresma que ele consagrou (Bis) 

3. Não fechemos hoje nossos corações (Bis) 

Sua voz escutemos com toda atenção (Bis) 

4. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espirito 

(Bis) 

Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito 

(Bis) 

5. Venham com fervor para a oração (Bis) 

Se aproxima a Páscoa da Ressureição (Bis) 

3. RECORDAÇÃOD A VIDA: 

Nesta quarentena, convidamos a cada um e cada 

uma, a compartilhar desta oração, entregando a 

Deus nossas vidas, desafios, alegrias e tristezas 

desses dias. Também as experiências de reviver as 

coisas mais simples do dia a dias, como está mais 

junto da família, partilhar das refeições juntos, 

conversar sobre os sentimentos, sempre na certeza 

de que Jesus nosso senhor, caminha conosco! 

4. HINO: 

Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação 

Ao pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo 

de conversão!  

1. Os caminhos do Senhor São verdade, são amor: 

Dirigi os passos meus: Em vós espero, ó Senhor! 

Ele guia ao bom caminho Quem errou e quer 

voltar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem 

salvar  

2. Viverei com o Senhor Ele é meu sustento. Eu 

confio, mesmo quando Minha dor não mais 

aguento Tem valor aos olhos seus Meu sofrer e 

meu morrer Libertai o vosso servo E fazei-o 

reviver!  

3. A palavra do Senhor É a luz do meu caminho 

Ela é vida, é alegria Vou grava-la com carinho 

Sua lei, seu mandamento É viver a caridade 

Caminhemos todos juntos Construindo a unidade! 

5. SALMO: 

Renovai o vosso espirito e a vossa mentalidade 

(Efésios 4,23) 

Meu Deus, ó meu Deus, por que me 

abandonaste? (bis)  

1. Meu Deus, ó meu Deus, por que me 

abandonaste? Não acha este traste paz em seu 

lamento, De dia eu não aguento de tanto chorar, 

De noite a gritar, e sem ter alento.  

2. E tu, que estás no Trono assentado, Os pais no 

passado em ti confiavam, Quando eles chamavam, 

eram libertados, Assim, confiados, não se 

envergonhavam!  

3. Quanto a mim, sou u verme, um ente sem graça, 

Motivo nas praças de riso e galhofa. E dizem com 

mofa: "Que Deus o liberte, E o desaperte, se dele 

'inda gosta!"  

4. Por ti fui formado no ventre materno, Co'afago 

tão terno eu fui aleitado, A ti consagrado, bem 

pequenininho, E hoje, sozinho, e tão angustiado. 

5. Me sinto cercado de touros ferozes, me atacam 

atrozes, parecem leões, Já se decompõe minh'alma 

partida, Qual cera vertida é meu coração!  

6. Já sinto na goela o gosto da morte, Jogado à 

sorte de cães tão malvados, Em bandos irados, que 



eu perco a fala, Minha boca se cala, ninguém do 

meu lado!  

7. Furaram minhas mãos, cravaram meus pés, 

meus ossos, de vez, eu posso contar, Pessoas a 

olhar, mexendo as cabeças, Minhas vestes 

sorteiam e pegam a mangar.  

8. Porém, meu Senhor, não fiques de fora, Me 

livra da hora, da facada certa, Dos dentes das 

feras, do lobo feroz, Da ira do algoz, minha vida 

liberta!  

9. Vou anunciar teu nome aos irmãos, E na 

reunião de ti vou falar... Quem com Deus está, 

entoe o estribilho, Jacó e seus filhos, num eterno 

cantar!  

10. Deus não desprezou o pobre coitado, Ficou do 

seu lado, e ouviu seu clamor. A ti meu louvor, em 

frente do povo, Renovo de novo meus votos de 

amor!  

11. Os pobres famintos verão a fartura, Numa 

terra futura a Deus louvarão, E os povos então, de 

terras distantes, Alegres, confiantes, pra ti 

voltarão.  

12. És Rei e Senhor de todas as gentes, Da terra, 

os potentes, te adorarão, A ti servirão os meus 

descendentes, Que és Justo, contentes, aos filhos 

dirão.  

13. A Deus demos glória, ao Pai Criador, E ao 

Libertador, seu Filho, Jesus, Ao Santo Espírito 

glorifiquemos, Na fé celebremos a glória da Cruz! 

6. LEITURA BIBLICA: Êxodo 19, 4-6a 

 

7. MEDITAÇÃO: 

LEITOR: O Senhor mandou seus anjos para teus 

passos vigiarem. 

TODOS: Eles te sustentarão para teus pés não 

tropeçarem. 

LEITOR: Os perigos mais temidos sem temer 

vais enfrenta-los. 

LEITOR: Já que a mim se confiou, cuidarei de 

resguarda-los. 

LEITOR: Glória ao Pai e glória ao Filho e ao 

Divino nosso amparo. 

8. CÂNTICO EVANGELICO: 

Pela manhã canta-se o Canto de Zacarias: 

 

1. Bendito o Deus de Israel, que a seu povo 

visitou e deu-nos libertação enviando um Salvador 

na casa do rei Davi, seu ungido servidor, na 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, 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, 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, 

anunciando o perdão a um povo pecador. 

 

5. É ele o Sol do oriente que nos veio visitar da 

morte e da escuridão vem a todos libertar, a nos 

seu povo remido para a paz faz caminhar, a nos 

seu povo remido para a paz faz caminhar. 

 

6. Ao nosso Pai demos glória e a Jesus louvor 

também, louvor e glória igualmente ao Espirito 

que vem, que nosso louvor se estenda hoje, agora 

e sempre Amém, que nosso louvor se estenda 

hoje, agora e sempre Amém. 

Pela tarde canta-se o Magnificat: 

 

Virá o dia em que todos ao levantar a vista, 

veremos nesta terra reinar a liberdade. (bis) 

 

1. Minh’alma engrandece o Deus libertador, 

se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador 

Pois ele se lembrou do seu povo oprimido 

e fez da sua serva a Mãe dos esquecidos. 

 

2. Imenso é seu amor, sem fim sua bondade, 

pra todos que na terra lhe seguem 

na humildade. Bem forte é nosso Deus, levanta o 

seu braço, espalha os soberbos, destrói todos os 

males. 

 



3. Derruba os poderosos dos seus tronos 

erguidos com sangue e suor de seu povo oprimido 

E farta os famintos, levanta os humilhados, 

arrasa os opressores, os ricos e os malvados. 

 

4. Protege o seu povo, com todo o carinho, 

fiel é seu amor, em todo o caminho! 

Assim é o Deus vivo, que caminha 

na história, bem junto do seu povo, em busca da 

vitória. 

 

5. Louvemos nosso Pai, Deus da libertação, 

que acaba a injustiça, miséria e opressão. 

Louvemos os irmãos que lutam com 

valia, fermentando a história pra vir o grande dia! 

 

9. PRECES: 

Invoquemos a Cristo, nosso senhor, que nos abriu 

o caminho da vida nova dizendo: 

Cristo Filho do Deus vivo, tem piedade de nós.  

Preces espontâneas... Rezar por sua família, pelas 

pessoas infectadas pelo COVID-19, pelas pessoas 

que morreram, etc... 

10. PAI NOSSO: 

11. ORAÇÃO FINAL: 

Ó Deus de ternura e compaixão, tu és a fonte de 

toda a ação justa e de toda a palavra boa. Neste 

tempo de deserto, ensina-nos a rezar; neste tempo 

de penitência, ensina-nos a praticar o verdadeiro 

jejum; neste tempo de caridade, ensina-nos a 

repartir com os irmãos. Por Cristo, Jesus, nosso 

senhor. Amém! 

12. BENÇÃO: 

Que o Deus da paz nos faça capazes de cumprir 

sua vontade, fazendo tudo o que é bom, agora e 

sempre. Amém! Axé! Awerê! Aleluia! 

Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espirito Santo. 

Amém. 

- Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para 

sempre seja louvado. 

 

13. Saideira:  

 

1. Deus de amor e de ternura, contemplamos este 

mundo tão bonito que nos deste desse dom, fonte 

da vida, recordamos cuidadores, guardiões tu nos 

fizeste. 

Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o 

bom samaritano ensinou ao passar por uma 

vida ameaçada ele a viu, compadeceu-se e 

cuidou. 

2. Toda vida é um presente e é sagrada seja 

humana, vegetal ou animal é pra sempre ser 

cuidada e respeitada desde o início até seu termo 

natural. 

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida ver 

felizes os teus filhos, tuas filhas é a justiça para 

todos, sem medida é formarmos, no amor, bela 

Família. 

4. Mata a vida o vírus torpe da ganância da 

violência, da mentira e da ambição mas também o 

preconceito, a intolerância o caminho é a justiça e 

conversão. 
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