IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL

Ordem para o Ofício de Louvor

Ofício de Louvor

Povo -

Hino: 198 H.E.

Oficiante -

Oficiante -

Povo Oficiante Povo Oficiante Povo -

O Senhor é a minha luz e a minha salvação: a quem temerei?
O Senhor é a força da minha vida: de quem me recearei?
Abre, ó Senhor os nossos lábios.
E a nossa boca anunciará os teus louvores.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, é agora, e será sempre, por todos os
séculos. Amém.
Louvai ao Senhor.
O nome do Senhor seja louvado.

Povo Oficiante Povo Oficiante Povo Oficiante -

Ó minha alma, louva ao Senhor, e tudo quanto há em mim
bendiga o seu santo nome.
E pela felicidade que sentimos, ao lado de nossos pais, nossos
irmãos e nossos amigos;
Louvamos-te, ó Deus.
Dá-nos corações sensíveis às necessidades dos outros;
Suplicamos-te que nos ouças, bom Senhor.
Dá-nos mentes prontas para compreender aquilo que requeres
de nós;
Atende às nossas súplicas, bom Senhor.
Que o teu santo Nome seja glorificado em nossa Capela, que
o teu reino se estabeleça em nossos corações, e que, pelo
nosso exemplo, muitos venham a te conhecer a amar.
Ouve os nossos rogos, bom Senhor.

Laudate Dominum (Sl. 150)

Povo -

Louvai ao Senhor no seu santuário * louvai-o no firmamento do seu poder.
Louvai-o pelos seus atos poderosos, * louvai-o conforme a excelência da sua
grandeza.
Louvai-o com o som da trombeta, * louvai-o com o saltério e harpa.
Louvai-o com o adufe e a flauta, * louvai-o com o instrumento de cordas e
com órgãos.
Louvai-o com címbalos sonoros, * louvai-o com címbalos altissonantes.
Tudo quanto têm fôlego, * louve ao Senhor.
Glória ao Pai, e ao Filho, * e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, é agora, e será sempre, por todos os séculos. Amém.

Orações extemporâneas

Leituras
•

Estando o povo sentado, far-se-ão as leituras próprias para o dia, que
serão anunciadas como segue:

Leitor - A palavra de Deus, escrita no Livro de I Reis, capítulo 17,
começando com o versículo 8 ao 16.
•

Após a leitura deve o leitor dizer:

Leitor –
Povo –

Palavra do Senhor.
Demos graças a Deus.

Hino: 180 H.E.

Oficiante -

E agora, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo,
seja com justiça, atribuída toda honra, poder, majestade e
domínio, desde agora e para sempre. Amém.

Hino: 307 H.E.

Oficiante –

Povo –
•

O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme
S. Marcos, no capítulo 12, começando com o versículo 38 ao
44.
Glória Te seja dada, ó Senhor.

Após a leitura do Evangelho, o Leitor dirá:

Leitor –
Povo –

O Evangelho do Senhor.
Louvado sejas, ó Cristo.

Oficiante –

Povo –
•

O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme
S. Marcos, no capítulo 12, começando com o versículo 38 ao
44.
Glória Te seja dada, ó Senhor.

Após a leitura do Evangelho, o Leitor dirá:

Leitor –
Povo –

O Evangelho do Senhor.
Louvado sejas, ó Cristo.

Meditação

Meditação

Glória in Excelsis

Glória in Excelsis

Glória a Deus nas alturas,
E na terra paz, boa vontade entre os homens,
Nós te louvamos, bendizemos, adoramos,
Glorificamos e te damos graças por tua grande glória.
Ó Senhor Deus, Rei do Céu, Deus Pai Onipotente.
Ó Senhor, Unigênito Filho, Jesus Cristo;
Ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Eterno Pai,
Que tiras os pecados do mundo,
Tem misericórdia de nós.
Tu que tiras os pecados do mundo,
Recebe a nossa oração.
Tu que estás à destra de Deus Pai,
Tem misericórdia de nós.
Porque só tu és Santo;
Só tu és o Senhor;
Só tu, ó Cristo, com o Espírito Santo,
És altíssimo na glória de Deus Pai. Amém.

Glória a Deus nas alturas,
E na terra paz, boa vontade entre os homens,
Nós te louvamos, bendizemos, adoramos,
Glorificamos e te damos graças por tua grande glória.
Ó Senhor Deus, Rei do Céu, Deus Pai Onipotente.
Ó Senhor, Unigênito Filho, Jesus Cristo;
Ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Eterno Pai,
Que tiras os pecados do mundo,
Tem misericórdia de nós.
Tu que tiras os pecados do mundo,
Recebe a nossa oração.
Tu que estás à destra de Deus Pai,
Tem misericórdia de nós.
Porque só tu és Santo;
Só tu és o Senhor;
Só tu, ó Cristo, com o Espírito Santo,
És altíssimo na glória de Deus Pai. Amém.

Credo Apostólico

Credo Apostólico

Creio em Deus Pai Todo-poderoso,
Criador do céu e da terra:
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor:
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo.
Nasceu da Virgem Maria:
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, e sepultado:

Creio em Deus Pai Todo-poderoso,
Criador do céu e da terra:
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor:
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo.
Nasceu da Virgem Maria:
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, e sepultado:

desceu ao Hades;
ressuscitou ao terceiro dia:
subiu ao Céu,
e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-poderoso:
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo:
na santa Igreja Católica:
na Comunhão dos Santos:
na remissão dos pecados:
na ressurreição do corpo:
e na Vida Eterna. Amém.
Oficiante Povo Oficiante Todos -

Oficiante -

Povo Oficiante -

Povo Oficiante Povo Oficiante -

O Senhor seja convosco.
Seja também contigo.
Oremos.
Pai nosso, que estás nos céus,
Santificado seja o teu Nome,
Venha o teu Reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
E perdoa-nos as nossas dívidas,
Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação,
Mas livra-nos do mal;
Pois teu é o Reino, e o poder, e a glória para sempre.
Amém.
Pelas maravilhas de todas as estações: pelas campinas
verdejantes, pelas folhagens que tombam e de novo brotam, e
pelos frutos deliciosos;
Ó minha alma, louva ao Senhor.
Por todos os seres vivos: pelos pássaros que nos ensinam
alegres cantos; pelos animais que nos servem e nos fornecem
alimento e roupa.
Ó minha alma, louva ao Senhor.
Pela bendita luz do sol e pela brisa fresca e suave; pela lua e
pelas estrelas que embelezam a noite;
Ó minha alma, louva ao Senhor.
Pelas alegrias de hoje: pelos novos amigos, colegas e
professores.

