ORAÇÃO DA MANHÃ
4º Domingo na Quaresma
22 de Março de 2019 ATD

De pé

L Em nome do Pai e do T Filho e do Espírito Santo.
C Amém.

[S. Mateus 28.19]

L Ó SENHOR, de manhã ouves a minha voz;
C quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a tua
resposta.
L Que todo o meu ser louve o SENHOR,
C e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos!
L Ó SENHOR, põe as palavras certas na minha boca,
C e eu te louvarei.
SALMODIA

Salmo 5.3
Salmo 103.2
Salmo 51.15

Salmo 142; antífona v.5

L Ao Senhor ergo a minha voz e | clamo;*
com a minha voz suplico | ao Senhor.
C Derramo diante dele a minha | queixa,*
à sua presença exponho a minha an- | gústia.*
L Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reco- | nheça,
nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se inte- | resse.
C A ti clamo, Senhor, e | digo:*
“Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos
vi- | ventes.”
L Atende ao meu clamor, pois me sinto muito | fraco.*
Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes
| do que eu.
C Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu |
nome;*
os justos me rodearão, quando me fizeres | esse bem.

L & C Glória ao Pai e ao | Filho*
e ao Espírito | Santo,
como era no prin- | cípio*,
agora é e para sempre será,
de eternidade a eternidade. | Amém.
L Atende ao meu clamor, pois me sinto muito | fraco.*
Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes
| do que eu.
LEITURAS BÍBLICAS
Sentado

Isaías 42.14-21:
―Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive; mas
agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo
ofegarei, e estarei esbaforido. 15 Devastarei os montes e as colinas, e
farei secar toda a sua vegetação; tornarei os rios em terra firme e
secarei os lagos. 16 Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem,
farei com que andem por veredas desconhecidas; tornarei as trevas em
luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei
e nunca os abandonarei. 17 Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha
os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de
fundição: ‗Vocês são os nossos deuses.‘‖ 18 ―Escutem, surdos, e vocês,
cegos, olhem, para que possam ver. 19 Quem é tão cego como o meu
servo, ou tão surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é tão
cego como o meu amigo, e tão cego como o servo do Senhor? 20 Você vê
muitas coisas, mas não as observa; ainda que tenha os ouvidos abertos,
não ouve nada.‖ 21 Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria
justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa.
14

Após a leitura:

L Esta é a Palavra do Senhor.
C Demos graças a Deus.

De pé

São João 9.1-7,13-17,34-39:
1

Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. 2 E os
seus discípulos perguntaram: — Mestre, quem pecou para que este
homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? 3 Jesus respondeu: — Nem
ele pecou, nem os pais dele; mas isso aconteceu para que nele se
manifestem as obras de Deus. 4 É necessário que façamos as obras
daquele que me enviou enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém
pode trabalhar. 5 Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 6
Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com
a lama untou os olhos do cego. 7 Então disse ao cego: — Vá lavar-se no
tanque de Siloé. Siloé quer dizer ―Enviado‖. O cego foi, lavou-se e
voltou vendo. 13 Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. 14 E era
sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. 15 Então os
fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu:
— Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. 16 Por isso,
alguns dos fariseus diziam: — Esse homem não é de Deus, porque não
guarda o sábado. Mas outros diziam: — Como pode um homem pecador
fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. 17 De novo
perguntaram ao cego: — O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe
abriu os olhos? Ele respondeu: — É um profeta. 34 Mas eles disseram:
— Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram.
35
Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo,
perguntou: — Você crê no Filho do Homem? 36 Ele respondeu: — Quem
é, Senhor, para que eu creia nele? 37 E Jesus lhe disse: — Você já o tem
visto, e é aquele que está falando com você. 38 Então ele afirmou: — Eu
creio, Senhor! E o adorou. 39 Jesus continuou: — Eu vim a este mundo
para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem
cegos.
Após a leitura:

L Este é o Evangelho do Senhor.
C Glórias a ti, ó Cristo.

CREDO APOSTÓLICO
L&C

Creio em Deus Pai todo-poderoso,
Criador do céu e da terra.

Is 63.16; Mt 3.17, 6.9; Gn 17.1
Gn 1.1; Jr 51.15; Cl 1.16

E em Jesus Cristo,
At 4.11-12
seu único Filho, nosso Senhor,
Jo 1.18, 3.16; At 10.36
o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
Mt 1.18
nasceu da virgem Maria, `
Lc 1.34-35
padeceu sob Pôncio Pilatos,
Mt 27.2,26
foi crucificado, morto e sepultado;
Jo 19.18,30; Mc 15.46; Rm 5.6; Jo 19.38-42
desceu ao inferno,
1Pe 3.18-19; Ef 4.9
no terceiro dia ressuscitou dos mortos,
Mt 17.23; 28.5-6; 1Co 15.4-8
subiu ao céu
Lc 24.51; At 1.9-11
e está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
Sl 110.1; Hb 1.3
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Jo 14.3; Mt 25.31-33; At 10.42
Creio no Espírito Santo,
Mt 28.19; Jo 14.16-17; 15.26; 2Co 3.17
na santa Igreja Cristã - a comunhão dos santos, Ef 5.27; 1Co 10.16; Ap 7.9-14
na remissão dos pecados,
At 2.38; 1Pe 3.21; Tt 3.5
na ressurreição da carne e na vida eterna.
1Ts 4.16-17; 1Co 15.12-23; Ap 22
Amém.
Ap 22.20
HINO

1. Luz do mundo, Jesus Cristo,
vem dissipa as ilusões;
tira o véu de nossos olhos,
ilumina os corações,
para ver-te, para ver-te.
Ouve as nossas orações.

2. Onde as trevas do pecado
obscurecem teu amor,
faze a luz do teu ensino
dominar, ó Salvador!
Resplandeça, resplandeça
tua glória, ó Redentor.
Hinário Luterano 64
Letra: Sarah Poulton Kalley, 1872, alt.
Música: David McCarthy, n.1931

Sentado

HOMILIA

3. Luz dos homens! Luz da vida!
brilha com poder nos teus!
Esclarece suas mentes,
mostra-lhes o grande Deus.
Luz do mundo! Luz do mundo!
és o resplendor dos céus.

4. Nos desertos deste mundo,
onde reina Satanás,
faze ouvir teu Evangelho,
que consolo ao mundo traz.
Luz divina! Luz Divina!
dá-nos sempre a tua paz.
Hinário Luterano 64
Letra: Sarah Poulton Kalley, 1872, alt.
Música: David McCarthy, n.1931

De pé

ORAÇÕES
KYRIE

Marcos 10.47

L & C Senhor tem piedade de nós.
Cristo tem piedade de nós.
Senhor tem piedade de nós.
PAI-NOSSO

S. Mateus 6.9-13

C 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.
ORAÇÃO DO DIA

L Todo-poderoso Deus, nosso Pai Celestial, tuas misericórdias são
novas a cada manhã; e apesar de merecermos somente punição, nos
recebes como teus filhos e atendes todas as nossas necessidades, do
corpo e da alma. Concede que reconheçamos de coração a tua bondade
misericordiosa, dando graças por todos os teus benefícios e servindo-te
de boa vontade; através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que
vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre.
C Amém.

ORAÇÃO EM TEMPOS DE AFLIÇÃO

L Deus todo-poderoso, Pai Celestial, dá-nos graça para confiar em ti
durante este tempo de doença e aflição. Em tua misericórdia põe um
fim a esta epidemia que nos aflige. Concede alívio aos que sofrem, e
conforto aos que lamentam por eles. Sustenta toda equipe médica em
seus deveres, e faz com que teu povo sempre sirva a ti e ao próximo em
amor e compaixão. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
C Amém.
BENEDICAMUS

L Louvemos ao Senhor.
C Demos graças a Deus.

[Salmo 103.1]

BÊNÇÃO

L O todo-poderoso e misericordioso Deus, Pai e T Filho e Espírito
Santo, os abençoe e os guarde.
C Amém.
HINO

1. Eu creio em ti Senhor,
pois tu sofreste a dor
por mim na cruz.
Vem, ouve o meu orar,
a culpa vem tirar
e faze-me ficar só teu, Jesus.

2. Vem rica graça dar,
e força para amar
com zelo e ardor.
Por mim foi teu morrer.
Vem, faze o amor arder,
fiel e puro ser por ti, Senhor.

3. E quando eu percorrer
o vale do Sofrer,
vem me guiar.
As trevas torna luz,
bem leve a minha cruz.
Só junto a ti Jesus,
eu quero andar.

4. Meu sonho vai findar,
a vida irá mudar,
a morte vem.
Oh! Tira o medo então;
Do céu me dá visão
e toma a minha mão,
Jesus. Amém.
Hinário Luterano 426
My Faith looks up to Thee
Letra: Ray Palmer, 1830; trad. Martim Carlos Warth, 1981
Música: Lowell Mason, 1832

Ordem devocional traduzida e adaptada de Treasury of Daily Prayer,
Concordia Publishing House, 2006.
Próprios do dia: Culto Luterano – Lecionários,
Editora Concórdia, 2009.
Orações: Pastoral Care Companion,
Concordia Publishing House, 2007
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