
OFÍCIO DA MANHÃ  

NA ABERTURA DO ANO BÍBLICO 
DA FAMÍLIA PAULINA 

49º aniversário da páscoa do Bem-
aventurado Tiago Alberione 

 
Sobre o altar, um pequeno fogareiro com brasas acesas para o 
incenso que será colocado na abertura, no hino, no cântico de 
Zacarias e nas preces, sinal da nossa oferta de louvor. 

1. ABERTURA  

– Estes lábios meus vem abrir, Senhor, (bis)  
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)  

–  Verbo de Deus Pai, luz do amanhecer, 
A criação inteira vem te bendizer. (bis} 

– Suba nosso incenso a ti ó Senhor, (bis) 

    Recebe a oferenda do nosso louvor. (bis) 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)  

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)  
– Hoje, ó Deus da vida, vimos adorar, (bis) 
    Com o padre Alberione, vimos celebrar. (bis)  

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Neste dia em que recordamos o quadragésimo nono 
aniversário da páscoa do nosso Pai fundador, Tiago 

Alberione, abre-se para a Família Paulina o Ano Bíblico, 
de estudo, meditação, vivência e anúncio da Palavra.  

Quem preside, convida as pessoas presentes, a lembrarem as 

conquistas do povo de Deus no acesso à bíblia e, também, as 
inúmeras situações onde não há, sequer um lecionário para a 
proclamação da Palavra no Dia do Senhor, sobretudo nas 

comunidades sem eucaristia, que se reúnem em torno da 
Palavra. 

3. HINO - ODC, p. 688 

1. Ó Cristo, esplendor de Deus Pai; · Ó Sol de cada manhã: 
No primeiro clarão da aurora, · A terra anuncia a tua glória. 

2. Vestido de luz e silêncio, · Te louva o universo criado; 
A brisa do teu santo sopro devolve esperança aos viventes. 

3. A Igreja confessa a fé · E cantando te invoca: Senhor! 

Anuncia o Dia que vem · Ao povo que sofre a espera. 

4. Ao Primeiro nascido dos mortos, · Ao Pai criador do universo, 

Ao Fogo que tudo renova · Cantamos pra sempre 
“aleluia”. 

4. SALMO 63/62  

Canta-se em dois coros, refrão no início e no final. 

Cantemos o salmo, com atenção de mente e coração a 
cada palavra, que responde à sede do nosso coração, 

qual terra seca e sem água.  

A minha alma tem sede de ti,  
Tal como a terra setenta, ó meu Deus. 

1. Tu és, ó Senhor, o meu Deus!  
O meu ser tão sedento te anseia. 
A minha alma tem sede de ti  

Como terra sedenta e sem água. 

2. Venho assim te louvar em tua casa  
Para ver tua glória e poder. 

Teu amor vale mais do que a vida  
E por isso meus lábios te louvam. 

3. Quero pois te louvar pela vida 

E elevar para ti minhas mãos. 
A minh‟alma será saciada,  

como em grande banquete de festa; 

4. Cantará a alegria em meus lábios, 
Ao cantar para ti meu louvor! 

Penso em ti no meu leito, de noite,  
Nas vigílias suspiro por ti! 

5. Para mim foste sempre um socorro;  
De tuas asas à sombra eu exulto! 
A Minha alma se agarra em ti;  

Com poder tua mão me sustenta. 

6. Demos glória a Deus Pai onipotente   
E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso  

e ao Espírito que habita em nosso peito, 
pelos séculos. Amém. 

Oração: 

Ó Deus, nosso Pai, nós te buscamos no santuário que para 
nós preparaste: Jesus teu Filho amado, tenda da nossa 
oração. Faze que, depois de buscar-te, saibamos abandonar-

nos no teu abraço amoroso que dissipa todo o mal. A ti o 
louvor pelos séculos. Amém. 

5. CÂNTICO DAS CRIATURAS – Daniel 3 – ODC p. 232. 

Com todo o universo, cantemos este cântico de todas as 
criaturas ao Senhor nosso Deus. 

1. De Deus criaturas e todos mortais,  

Dizei-lhe cantando: bendito sejais!  
Ó anjos celestes que a Deus adorais,  

Dizei-lhe cantando: bendito sejais!  

Bendito sejais, ó Pai criador;  
Pai Santo e Senhor, bendito sejais! (bis)  

2. Estrelas e lua e sol que brilhais,  
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!  
O noites e dias, manhãs que raiais,  

Dizei-lhe cantando: bendito sejais!  

3. Ó ventos e nuvens que as chuvas formais,  
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!  

Montanhas e vales que o mundo enfeitais,  
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!  

4. Florestas e campos, lavouras, quintais,  

Dizei-lhe cantando: bendito sejais!  
Ó aves e peixes e os animais,  
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!  

5. Crianças e jovens, ó filhos e pais, 
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!  

Profetas e justos de Cristo sinais,  
Dizei-lhe cantando: bendito sejais! 

Oração: 

Deus criador, a gloria da tua presença enche todo o 
universo. Ajuda-nos a reverenciar-te em cada uma das 
tuas criaturas. Recebe o nosso louvor e torna-nos 

responsáveis pelo cuidado e preservação do planeta para 
as futuras gerações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

6. SALMO 149 – ODC, p. 205 

Cantemos nossa gratidão a Deus, que toma partido em 
favor dos pequenos e indefesos e sustenta os passos de 
quem luta em defesa da vida. 

1. Cantai ao Senhor um novo canto,  
Na assembleia se entoe um louvor.  
Salte de alegria o povo santo,  

Numa loa ao rei libertador;  
Louvando seu nome com danças,  



Soando a viola e o tambor!  

2. Sim, como Deus gosta da gente!  
Dos pobres ele é camarada!  

Seu povo fiel tão contente,  
Na espera final da virada,  

Entoando um canto eloquente,  
Tem nas mãos a espada afiada!  

3. Pro castigo da gente fingida  

E derrota do explorador,  
Pra acabar duma vez co‟a intriga  
E jogar na cadeia o opressor.  

A lei finalmente é cumprida,  
A vitória do povo chegou!  

4. Glória a Deus que a nós se achegou,  

Celebrá-lo à Igreja convém;  
A Cristo Jesus, nosso Senhor,  
Toda honra e glória também;  

Ao Espírito, fonte de amor,  
Igualmente se louve, amém! 

Oração  

Deus de amor, os nossos corações habitados pelo sopro 
do Espírito, te aclamam e te louvam pela ternura do teu 
amor, que se manifesta em nossas vidas e nas vitórias do 

teu povo, pequenas e sofridas vitórias na luta por vida e 
liberdade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

7. LEITURA BIBLICA - 2Ts 2,16-3,5 Lec, dominical p. 994 

Leitura da Segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses. 
Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que 
nos amou e por sua graça nos dá consolo eterno e a 
esperança feliz, concedam-lhes ânimo ao coração e os 
fortaleçam para que façam e falem tudo o que é bom. 
De resto, irmãos, rezem por nós, para que a palavra do 
Senhor se espalhe rapidamente e seja bem recebida como 
acontece entre vocês. Rezem também para que Deus nos 
livre dos homens ímpios e maus, porque nem todos tem fé. 
O Senhor, porém, é fiel. Ele manterá vocês firmes e os 
guardará do maligno. Temos plena confiança no Senhor de 
que vocês fazem e continuarão a fazer o que 
recomendamos. Que o Senhor lhes dirija o coração para o 
amor a Deus e a perseverança de Cristo. Palavra do Senhor. 

Refrão orante: 
Desça como chuva, a tua palavra,  
que se espalhe como orvalho,  

como chuvisco na relva,  
como aguaceiro na grama. Amém. 

8. MEDITAÇÃO 

“Quem ama a Bíblia a difunde. Quem ama a leitura da 
Bíblia se torna uma pessoa iluminada, útil às almas. Quem 
sabe comunicar-se bem com Deus na meditação da sua 

Palavra, torna-se, sempre mais, uma pessoa de Deus. 
Estamos no Ano Bíblico. Mas se quisermos que a Sagrada 
Escritura entre em todas as famílias e seja amada e 

entendida, o primeiro meio e o mais eficaz é sermos nós a 
ler e meditar a Bíblia. Esta é a oração vital que obterá 
para nós a graça de comunicar o Verbo de Deus”.1  

”Fala-se de um „inteligente apostolado bíblico‟. Estou 
de acordo. Contudo, tal expressão, não significa dar mais 

importância ao compilador das notas ou ao palestrante, 
do que à própria Bíblia. A Bíblia deve ser, sobretudo, lida 
e meditada; esta ação de ler e meditar a Escritura é 

                                                             
1 San Paolo 1960, ago-nov (CISP, p. 663) 

completada pela graça divina. O querer explicar demais e 
a pura exegese poderia atrapalhar a ação do Espírito 
Santo”.2  

“A nossa primeira iniciativa bíblica foi realizada em 
1921 quando imprimimos o livro dos Salmos com a nova 

tradução. Naquele tempo foi um passo importante: antes 
não havia nada semelhante. Depois promovemos a edição 
de centenas de milhares de Evangelhos”.3 

9. CÂNTICO DE ZACARIAS – ODC, p. 233 

Ao raiar deste novo dia, cantemos este hino ao Senhor, 
que nos visita e nos ilumina com o Sol que vem do alto, 

Jesus Cristo, nosso Salvador. 

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! 

10. PRECES  

Invoquemos a Cristo, nosso Mestre e Pastor e oremos: 

Ó Senhor, escuta a nossa prece. 

- Cristo, nosso Mestre, que a tua Palavra habite os 
corações do teu povo e ilumine os seus passos por 

caminhos de justiça e paz. 

- Cristo Pastor e guia do teu povo, faze que neste Ano 
Bíblico se renove em nossa Família o amor pela Palavra e 

o ardor na missão.       

Preces espontâneas... Pai nosso... 

Oração 

Deus, nosso Salvador que nos geraste filhos e filhas da 
luz, ajuda-nos a viver na justiça e praticantes da verdade, 

para que o mundo creia na Palavra que anunciamos. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.  

11. BÊNÇÃO  

Que Deus, inspirador e autor da nossa fé, faça de nós, 
discípulas e discípulos, fiéis testemunhas do Evangelho. 
Amém. 

Abençoe-nos , o Pai e o  Filho e o Espírito Santo. Amém. 

Canto final 

Não temais eu estou convosco, · Não temais, eu estou aqui. 
Não temais, mas arrependei-vos. · Daqui vos iluminarei. 

1. Eu sei em quem acreditei · E estou certo de que Ele é fiel. 
2. Vivo na fé do Filho de Deus, · Que me amou e se 
entregou por mim. 

                                                             
2 Texto manuscrito de Padre Alberione com o título “Promemoria”, 1962 
3 Alle Figlie di San Paolo 1961, 237 


