
Oficio Divino das Comunidades 

1.CHEGADA – Silencio, oração pessoal... 

Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser 

permanece em mim... 

Indo e vindo trevas e luz, tudo é graça Deus nos 

conduz... 

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: 

Neste sábado, convidamos a cada um e cada uma, a 

compartilhar desta oração, entregando a Deus nossas 

vidas, desafios, alegrias e tristezas do dia a dia. 

Também ações e realizações, sempre na certeza de que 

Jesus nosso senhor, caminha conosco! 

4.HINO: 

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo 

irmão! 

1. Eis que eu vos dou o meu novo Mandamento 

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado 

2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu 

preceito 

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado 

3. Como o Pai sempre me ama, assim também Eu vos 

amei 

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado 

4. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento 

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado 

5. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim 

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado 

6. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos 

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado 

5.SALMO: 

Como te cantarei, Senhor? Como te cantarei, 

Senhor? Como te cantarei, Senhor? Como te 

cantarei, Senhor? 

1. Quando a justiça nos falta Quando o poder nos 

oprime Quando forçaram calar nossa voz Nossa dor, 

Senhor! Quando da terra expulsos Em terra alheia 

sofremos Quando obrigaram a esquecer Nossa história 

de amor, Senhor! 

2. Quando arrancam os frutos E o lucro de nossas 

mãos Quando é negado ao pobre O direito e o valor, 

Senhor! Quando perseguem e matam Os companheiros 

da gente Quando esmagam a esperança E nos fazem o 

terror, Senhor! 

3. Quando prometem e enganam A confiança do povo 

Quando dividem os pequenos Num plano traidor, 

Senhor! Quando na cruz te afogaste No poço de nossa 

dor Contigo ressuscitamos Jesus vencedor, Senhor! 

6.LEITURA BIBLICA: Isaías 58, 1 – 9 

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.  

- Jesus, tu és inicio da nova humanidade. Recria o teu 

povo, recria a cada um e cada uma de nós no teu 

amor... 

-Abre os nossos olhos, senhor, para enxergarmos tudo 

o que deve mudar em nossa vida, em nosso bairro, em 

nosso país... 

-Abre nosso coração, para que sejamos capazes de nos 

reconciliar contigo e com os irmãos, perdoando em teu 

nome, aqueles que nos ofenderam ou nos 

prejudicaram... 

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. 

- O auxilio divino permaneça sempre conosco. E com 

nossos irmãos e irmãs ausentes. 
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