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APRESENTAÇÃO

Orai sem cessar. (1Ts 5,17)

Parece que hoje esta exortação do 
apóstolo Paulo, repetindo as palavras 
de Jesus (Lc 22,40.46), tem toda a sua 
atualidade como outrora para os tes-
salonicenses.

Isto porque, hoje, talvez, mais que em 
outros tempos, a problemática da ora-
ção está em evidência. As pessoas 
sentem necessidade de rezar e de en-
contrar no diálogo amoroso com Deus 
a alegria, a paz, a serenidade, as luzes 
para o discernimento. Enfim, busca-se 
respostas e graças para si e para os seus.

Nesse afã diário o homem moderno 
busca, em meio ao barulho, momen-
tos de silêncio, de quietude para um 
entretenimento com Deus ou com um 
“tu” transcendente. Essa vontade de 
rezar e sua prática diária não acontece 
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de modo tranquilo. Rezar sempre exi-
ge uma ascese, um esforço. Exige a 
busca de formas que respondam aos 
anseios de encontrar-se com Deus.

Contemplamos, assim, o nascimen to 
de novas formas de oração nos diversos 
movimentos da Igreja. A oração que 
busca suas fontes na es pi   ri tua lidade 
oriental, nos movi men tos teosóficos, a 
que nasce dos mo vi mentos de piedade 
popular e a oração que nasce do meio 
do povo como uma súplica ao Pai dian-
te de tantas neces sidades.

Tudo nos leva a pensar que rezar 
não é um ato fácil e que a vida vivida 
a partir da oração também não é; mas 
torna-se ainda mais difícil sem ouvir 
a voz de Deus.

Por isso Jesus dizia que era preciso 
rezar para não cair em tentação (Lc 
22,40.46). Ele nos deu o exemplo, 
passando noites inteiras em oração 
(Lc 6,12;9,18). Rezou também em 

Apresentação
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todos os momentos importantes de 
sua vida (Lc 3,21; 5,16; 6,12; 9,28-29). 
Ele sempre mantém o diálogo com o 
Pai (Lc 10,21; 22,42; 23,34.46). Tal foi 
o seu exemplo de oração que os dis-
cípulos quiseram aprender com ele; 
e, por isso, Jesus lhes ensinou a ora-
ção do Pai-Nosso (Lc 11,1).

A oração que Jesus nos ensinou nos 
dá o modelo de toda oração cristã. Ela 
deve ser dirigida ao Pai e deve partir 
da ação de graças, do reconhecimento 
de tudo o que o Pai é e nos fez, recor-
dando os grandes feitos de Deus, 
apresentando-lhe nossos pedidos.

Outra característica própria da ora-
ção cristã é de ser aquela que nasce da 
escuta da palavra de Deus no confron-
to com a realidade vivida cada dia. É 
por isso que o cristão, quando reza, 
obtém frutos, pois sempre saberá dis-
cernir nos acontecimentos de sua 
vida, de sua história, a manifestação 

Apresentação
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da vontade de Deus, porque Jesus dis-
se: Todo aquele que pede recebe [...] e 
ao que bater, se lhe abrirá (Lc 11,9-13).

A presente obra quer ser uma aju-
da para você rezar mais e melhor; 
para que, de fato, faça uma profunda 
experiência de comunicação com 
Deus. Por isso, ela apresenta-se divi-
dida nas seguintes partes:

1a parte: orações da manhã, da 
tarde e da noite, conforme o modelo 
da Liturgia das Horas – oração que 
brota da Palavra de Deus com os sal-
mos e preces que tornam presente o 
mistério de Cristo em cada momen-
to do dia.

2a parte: traz a Liturgia da Missa – é 
a celebração da Páscoa de Jesus e da 
nossa participação em sua vida plena 
pelo seu corpo e seu sangue – é a nos-
sa adoração e ação de graças ao Pai, 
por meio de Cristo que nos salvou na 
sua morte e ressurreição.

Apresentação
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3a parte: apresenta uma série de 
orações devocionais cristãs – orações 
que foram consagradas pela tradição, 
orações dos santos, em particular a 
oração com Maria, a Mãe de Jesus; a 
Virgem orante que intercede por nós 
e nos ensina a rezar.

Esperamos que por intermédio da 
Palavra de Deus – ouvida e rezada na 
Liturgia das Horas –, do corpo e san-
gue de Jesus nosso alimento 
eucarístico e da série de orações que 
tantos cristãos nos deixaram como 
modelo, você possa fazer sua experi-
ência de oração na comunicação 
com Deus, reconhecer seus imensos 
benefícios, louvando e bendizendo 
com o coração cheio de confiança. 
Dessa maneira, a exortação de Jesus e 
do apóstolo Paulo de rezarmos e re-
zarmos incessantemente, não ficará 
sem resposta em nós, e o Pai será 
sempre glorificado.

Apresentação



PRIMEIRA PARTE

PEQUENA 
LITURGIA DAS HORAS





Introdução

Recitai entre vós salmos, 
hinos e cânticos espirituais. 
Cantai e celebrai de todo o coração 
os louvores do Senhor. (Ef 5,19)

A palavra de Cristo permaneça entre vós 
em toda a sua riqueza, de sorte que com toda 
a sabedoria vos possais instruir e exortar 
mutuamente. Sob a inspiração da graça 
cantai a Deus de todo o coração salmos, 
hinos e cânticos espirituais. (Cl 3,16)
 

Nestes textos exortativos do após     -
tolo Paulo encontramos alguns 
ele    mentos que nos ajudarão a com-
preender esta primeira parte do livro.

Vemos que se fala da oração e al-
guns aspectos são marcantes: a oração 
é feita em clima de louvor, de ação de 
graças e também nasce da palavra de 
Deus que habita nos corações de seus 
filhos e ainda que de maneira não to-
talmente clara, o aspecto comunitário 
da oração. E, por conseguinte, esta 
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oração traz consigo a presença de 
Cristo que disse: Onde dois ou três es-
tão reunidos em meu nome, aí estou eu 
no meio deles (Mt 18,20).

A experiência da oração é, na vida 
do homem, uma experiência de salva-
ção. Foi pelo mistério pascal de Jesus, 
sua morte e ressurreição, que ele nos 
salvou. Tal experiência de salvação é 
feita por todo o corpo de Cristo, a Igre-
ja, e de muitas maneiras ela acontece. 
No entanto, ela se faz mais forte em 
determinados momentos do dia ou 
do ano, constituindo assim aquilo que 
a tradição da Igreja chama de ano li-
túrgico, ou seja, no decorrer dos dias e 
meses do ano vão se sucedendo as ce-
lebrações dos vários mistérios da vida 
de Jesus: encarnação, vida pública, 
paixão, morte, ressurreição, ascensão, 
e o envio do Espírito Santo que dá vida 
à Igreja em caminho e a espera de sua 
volta gloriosa.

Pequena Liturgia das Horas
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Dentro do ano litúrgico se insere a 
chamada Liturgia das Horas que 
constitui uma das muitas formas de 
vivência do mistério de Cristo. Como 
seu nome já diz, trata-se de uma ex-
periência da salvação de Jesus, de sua 
presença constante no mundo e em 
nossa vida a partir do ritmo de cada 
dia – manhã, tarde e noite, conduzin-
do assim à santificação do tempo.

A oração, que deve partir da reali-
dade do homem, encontra no ciclo 
da Liturgia das Horas um ambiente 
privilegiado para dar a cada momen-
to do dia, principalmente à manhã, à 
tarde e à noite, o seu verdadeiro sig-
nificado – o de iluminar a todos em 
seus trabalhos, em suas preocupa-
ções pela sua sobrevivência de modo 
que se possa reconhecer a presença 
de Deus que caminha com seu povo.

Herdeiros da tradição judaica de re-
zar pela manhã e à tarde juntamente 

Introdução
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com a oferta dos holocaustos e sacrifí-
cios (Ex 29,38-46; 30,7-8; Nm 28,3-8; 
1Cr 23,30-31), os cristãos rezam acom-
panhando as horas do dia como Jesus 
havia dado o exemplo (Mc 1,35; 6,46-
47; At 2,1; 3,1 e 10,9). E esta tradição, 
enriquecida no decorrer dos séculos, 
chegou até nós no atual esquema da 
Liturgia das Horas.

Apresentamos, na presente obra, 
somente as duas horas principais: 
manhã e tarde e depois a oração da 
noite. O esquema completo apre-
senta ainda a oração das nove 
horas, oração das doze horas, ora-
ção das quinze horas e o ofício das 
leituras.

A oração da manhã, também cha-
mada Laudes (louvor), tem por 
finalidade, como diz São Basílio, 
“consagrar a Deus os primeiros movi-
mentos de nossa alma e de nossa 
mente e, antes de nos ocuparmos 

Pequena Liturgia das Horas



17

com qualquer outra coisa, deixar que 
nosso coração se regozije em Deus”.

Por outro lado, esta hora é celebra-
da ao chegar a luz do novo dia e, por 
isso, evoca a ressurreição do Senhor 
Jesus que é a verdadeira luz que [...] 
ilumina todo homem (Jo 1,9) e o sol 
da justiça [...] (Ml 3,20) Sol nascente 
[...] (Lc 1,78). É nesse sentido que se 
entende a admoestação de São Ci-
priano: “Deve-se orar de manhã, para 
que pela oração se celebre a ressur-
reição do Se nhor” (IGLH n. 38).

A oração da tarde, também chama-
da Véspera, é celebrada quando 
anoitece e o dia já declina para dar 
“graças pelo que nele temos recebido 
ou pelo bem que nele fizemos”. Relem-
bramos, também, nossa redenção por 
meio da oração, que elevamos “como 
incenso na presença do Senhor” e na 
qual o “levantar nossas mãos” é como 
um “sacrifício vespertino”. Pode isto 

Introdução



18

“ser entendido em sentido mais sa-
grado, do verdadeiro sacrifício 
vespertino que nosso Senhor e salva-
dor entregou aos apóstolos enquanto 
ceavam, ao instituir os sacrossantos 
mistérios da Igreja; ou, também, da-
quele outro sacrifício vespertino, isto 
é, da plenitude dos tempos, pelo qual 
ele mesmo no dia seguinte, esten-
dendo suas mãos, entregou-se ao Pai 
pela salvação de todos”. E para que 
nossa esperança se focalize afinal na-
quela luz que não tem ocaso, “oramos 
e pedimos que venha de novo a nós a 
luz, rogamos pela vinda gloriosa de 
Cristo que nos trará a graça da luz 
eterna” (IGLH n.39).

A oração da noite, também chama-
da Completas, é de certa maneira o 
complemento do dia, das orações nele 
feitas, principalmente a oração da tar-
de. É uma oração de confiança em 
Deus antes do repouso. Nela estão 

Pequena Liturgia das Horas
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presentes os seguintes aspectos: a es-
catologia ou o sentido de esperança 
na realização plena do Reino e a enco-
mendação da pessoa a Deus antes do 
descanso.

Por isso, os hinos, os salmos, a pa-
lavra de Deus e as preces escolhidos a 
cada uma das horas procuram elevar 
o pensamento do cristão para a cele-
bração da Páscoa de Jesus que 
ressuscitou e que nos dará a verda-
deira vida na glória de seus santos.

Introdução
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Oração da manhã

DOMINGO
Introdução
V.  Vinde, ó Deus, em meu auxílio.
R.  Socorrei-me sem demora!
V.  Glória ao Pai, ao Filho e ao Espí-

rito Santo.
R.  Como era no princípio, agora e 

sempre. Amém. (Aleluia)

Hino
Eis que da noite já foge a sombra e a 
luz da aurora refulge, ardente. Nós, 
reunidos, a Deus oremos e invoque-
mos o onipotente.

Deus, compassivo, nos salve a todos
e nos afaste de todo o mal.
O Pai bondoso, por sua graça,
nos dê o Reino celestial. 

Assim nos ouça, ó Deus uno e trino,
Pai, Filho e Espírito consolador.

Pequena Liturgia das Horas
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Por toda a terra vibram acordes
de um canto novo em seu louvor.

Salmodia
Ant. Desde a aurora ansioso vos bus-

co, para ver vossa glória e poder.

Sl 62,2-9 
Sede de Deus 

A Igreja tem sede de seu Salvador, 
desejando saciar-se na fonte de água viva, 
que jorra para a vida eterna. (Cassiodoro)
 
 Sois vós, ó Senhor, meu Deus!*
 Desde a aurora ansioso vos busco!
=  A minh’alma tem sede de vós, †
 minha carne também vos deseja,*
 como terra sedenta e sem água!
–  Venho, assim, contemplar-vos no 

tem plo,* para ver vossa glória e 
poder.

–  Vosso amor vale mais do que a vida:* 
e por isso meus lábios vos louvam.

Oração da Manhã – Domingo
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–  Quero, assim, vos louvar pela vida,*
 e elevar para vós minhas mãos!
–  A minh’alma será saciada,*
 como em grande banquete de festa;
–  cantará a alegria em meus lábios,*
 ao cantar para vós meu louvor!
–  Penso em vós no meu leito, de 

noite,* nas vigílias suspiro por vós!
–  Para mim fostes sempre um so-

corro;* de vossas asas à sombra eu 
exulto!

–  Minha alma se agarra em vós;* 
com poder vossa mão me sustenta 
…/…

Ant. Desde a aurora ansioso vos bus-
co, para ver vossa glória e poder.

Palavra de Deus (2Tm 2,8.11-13)

Lembra-te de Jesus Cristo, saído da 
estirpe de Davi e ressuscitado dos 
mortos. Eis uma verdade absoluta-
mente certa: se morrermos com ele, 
com ele viveremos. Se soubermos 

Pequena Liturgia das Horas
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perseverar, com ele reinaremos. Se, 
porém, o renegamos, ele nos renega-
rá. Se lhe somos infiéis, ele continua 
fiel, e não pode desdizer-se.

Responso
1.  Sobre nós, venha, Senhor, a vossa 

graça.
R.  Da mesma forma que em vós nós 

esperamos.

Cântico evangélico
Ant. O Senhor tomou posse do seu 

Reino; alegremo-nos, exultemos 
no Senhor.

Cântico evangélico (benedictus). 
O Messias e seu precursor.

–  Bendito seja o Senhor Deus de Isra-
el,* que a seu povo visitou e libertou;

–  e fez surgir um poderoso Salvador*
 na casa de Davi, seu servidor,

Oração da Manhã – Domingo
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–  como falara pela boca de seus 
santos,* os profetas desde os tem-
pos mais antigos,

–  para salvar-nos do poder dos ini-
migos* e da mão de todos quantos 
nos odeiam.

–  Assim mostrou misericórdia a 
nos sos pais,* recordando a sua 
santa Aliança

–  e o juramento a Abraão, o nosso 
pai,* de conceder-nos que, liber-
tos do inimigo,

=  a ele nós sirvamos sem temor †
 em santidade e justiça diante dele,*
 enquanto perdurarem nossos dias.
=  Serás profeta do Altíssimo, ó me-

nino,† pois irás andando à frente 
do Senhor* para aplainar e prepa-
rar os seus caminhos,

–  anunciando ao seu povo a salvação,* 
que está na remissão de seus pecados;

–  pelo amor do coração de nosso 
Deus,* sol nascente que nos veio 
visitar

Pequena Liturgia das Horas
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–  lá do alto como luz resplandecen-
te* a iluminar a quantos jazem 
entre as trevas

–  e na sombra da morte estão sen-
tados* e no caminho da paz guiar 
nossos passos, guiando-nos no 
caminho da Paz.

–  Glória ao Pai, ao Filho e ao Espíri-
to Santo.

 Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém.

Ant. O Senhor tomou posse do seu Reino; 
alegremo-nos, exultemos no Senhor.

Preces
Louvemos o Cristo Senhor, nosso dia 
e nosso sol, que ilumina todo homem 
e que não tem ocaso. Clamemos:
R.  Ó Senhor, nossa vida e salvação!
Agradecidos recebemos de tua bon-
dade as primícias deste dia, ó Criador 
dos astros!

Oração da Manhã – Domingo
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–  E comemoramos tua ressurreição. 
                 R.
Teu Espírito hoje nos ensine a fazer 
tua vontade,
– e tua sabedoria sempre nos conduza.  
                  R.
Dá-nos comparecer com alegria à ce-
lebração dominical, 
– ao redor da mesa de tua palavra e 
de teu corpo.                                   R.
Nós te damos graças, 
por teus inúmeros benefícios.           R.

(intenções livres)

Pai-Nosso…
Oração
Senhor Deus todo-poderoso, que nos 
fizeste chegar ao começo deste dia, sal-
va-nos hoje com o teu poder, para não 
cairmos em nenhum pecado e fazer-
mos sempre a tua vontade em nossos 
pensamentos, palavras e ações.
Por nosso Senhor Jesus Cristo…

Pequena Liturgia das Horas
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Conclusão
V.  O Senhor nos abençoe, nos livre 

de todo o mal e nos conduza à 
vida eterna.

R.  Amém.

SEGUNDA-FEIRA

Introdução
V.  Vinde, ó Deus, em meu auxílio.
R.  Socorrei-me sem demora!
V.  Glória ao Pai, ao Filho e ao Espíri-

to Santo.
R.  Como era no princípio, agora e 

sempre. Amém. (Aleluia)

Hino
Doador da luz esplêndida,
pelo vosso resplendor,
ao passar da noite o tempo,
surge o dia em seu fulgor.

Oração da Manhã – Segunda-feira
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Verdadeira estrela-d’alva,
não aquela que anuncia
de outro astro a luz chegando
e a seu brilho se anuvia,

mas aquela luminosa,
mais que o sol em seu clarão,
mais que a luz e mais que o dia,
aclarando o coração.

Casta, a mente vença tudo,
que os sentidos pedem tanto;
vosso Espírito guarde puro;
nosso corpo, templo santo.
A vós, Cristo, rei clemente,
e a Deus Pai, eterno bem,
com o Espírito Paráclito,
honra e glória eterna. Amém.

Salmodia
Ant. Eu dirijo a minha prece a vós, Se-

nhor, de manhã já me escutais.

Pequena Liturgia das Horas
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Sl 5,2-10.12-13
Oração da manhã para pedir ajuda

Aqueles que acolherem interiormente 
a palavra de Cristo nele exultarão 
eternamente.

–  Escutai, ó Senhor Deus, minhas 
palavras,* atendei o meu gemido!

–  Ficai atento ao clamor da minha 
prece,* ó meu Rei e meu Senhor!

–  É a vós que eu dirijo a minha prece;*
 de manhã já me escutais!
–  Desde cedo eu me preparo para vós,*
 e permaneço à vossa espera.
–  Não sois um Deus a quem agra-

de a iniquidade,* não pode o mau 
morar convosco;

–  nem os ímpios poderão perma-
necer*

 perante os vossos olhos.
–  Detestais o que pratica a iniquidade*
 e destruís o mentiroso.
–  Ó Senhor, abominais o sanguinário,*
 o perverso e enganador.

Oração da Manhã – Segunda-feira
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–  Eu, porém, por vossa graça ge-
nerosa,* posso entrar em vossa 
casa.

–  E, voltado reverente ao vosso tem-
plo,* com respeito vos adoro.

–  Que me possa conduzir vossa jus-
tiça,* por causa do inimigo!

–  À minha frente aplainai vosso ca-
minho,* e guiai meu caminhar!

–  Não há, nos lábios do inimigo, leal-
dade:* seu coração trama ciladas;

–  sua garganta é um sepulcro escan-
carado* e sua língua é lisonjeira 
…/…

–  Mas exulte de alegria todo aquele* 
que em vós se refugia;

–  sob a vossa proteção se regozi-
jem,* os que amam vosso nome!

–  Porque ao justo abençoais com 
vosso amor,* e o protegeis como 
um escudo!

Ant. Eu dirijo a minha prece a vós, Se-
nhor, e de manhã já me escutais.
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