Ofício de Nossa Senhora da Conceição

O ofício de Nossa Senhora, embora de

origem medieval, é patrimônio da
fé do povo brasileiro a Maria, Mãe
de Deus. Podemos dizer que ele é
uma oração para defender a
Imaculada Conceição, que sofreu
grandes combates no século XII, por
parte de teólogos, que duraram até
o dia 8 de dezembro de 1854,
quando Pio IX, depois de consultar
os bispos do mundo inteiro,
declarou e definiu como dogma de
fé a doutrina Imaculada. Uma antiga
tradição diz que Nossa Senhora se
ajoelha no Céu quando alguém na
Terra reza o Ofício.
Em Maria está toda a plenitude de
graças. Nela o Verbo de Deus, Jesus
Cristo, se fez homem. Com a
encarnação, Maria se fez coredentora. Com sua vida de união
com Jesus, ela se torna mestra,
rainha e modelo; na morte de seu
Filho Jesus, este no-la entrega como
nossa mãe.
Por isso, louvemos a toda cheia de
graça, Maria, a mãe, mestra e rainha
da humanidade.

RITOS INICIAIS
Animador(a): Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo (cantado ou
rezado)
Assembleia: Amém.
A nós descei, Divina Luz / A nós
descei, Divina Luz/ Em nossas almas
acendei/ O amor, o amor de Jesus!/
Em nossas almas acendei/ O amor, o
amor de Jesus!
Vós sois a alma da Igreja/ Vós sois a
vida, sois o amor/ Vós sois a graça
benfazeja/ Que nos irmana no
Senhor!/ Vós sois a graça benfazeja/
Que nos irmana no Senhor!
Divino Espírito descei/ Os corações
vinde inflamar/ E as nossas almas
preparar/ Para o que Deus nos quer
falar!/
E as nossas almas
preparar/Para o que Deus nos quer
falar!
OFÍCIO DE NOSSA SENHORA
(Segunda/ Quarta/ Sábado)
Animador(a):
MATINAS E LAUDES
Deus vos salve Virgem, Filha de
Deus Pai! (bis)
Deus vos salve Virgem, Mãe de
Deus Filho! (bis)
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Nós a ti voltamos
nosso olhar confiante.
Volta para nós, oh mãe,
Teu semblante de amor.
Dá-nos teu Jesus, oh mãe,
quando a noite passar.

Salve Rainha mãe de Deus,
És auxilio dos cristãos,
Oh mãe clemente, mãe piedosa,
Doce Virgem Maria.
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA

Deus vos salve Virgem, Esposa do
Divino Espírito Santo! (bis)
Deus vos salve Virgem, Templo e
Sacrário da Santíssima Trindade!
(bis)

Por isso eu venho implorando
Com todo amor confiança
Aos vossos pés sacrossantos
É grande a minha esperança (Bis)
Rogueis por minhas preces
Ò mãe do verbo encarnado
Por vosso Filho querido
Fazei-me fugir do pecado(bis)

Agora, lábios meus, dizei e anunciai
/os grandes louvores da Virgem Mãe
de
Deus.
Sede em meu favor, Virgem
soberana, /livrai-me do inimigo com
o
vosso
valor.

Dignai-vos virgem e Senhora
De ouvir os meus clamores
Do céu mandai-me uma benção
Ó Mãe dos pecadores (bis)

Glória seja ao Pai, ao Filho e ao
Amor também, /que é um só Deus
em Pessoas três, /agora e sempre, e
sem
fim.
Amém.

Lembrai-vos puríssima virgem
Que nunca se ouviu dizer
Que aqueles que vos invocam
Deixaste de socorrer (bis)

HINO
Deus vos salve, Virgem, Senhora do
mundo, Rainha dos céus e das
virgens,
Virgem.
Estrela da manhã, Deus vos salve,
cheia / de graça divina, formosa e
louçã.
Dai pressa Senhora em favor do
mundo, /pois vos reconhece como
defensora.
Deus vos nomeou desde "ab
aeterno" /para a Mãe do Verbo,
com o qual criou:
Terra, mar e céus, e vos escolheu,
/quando Adão pecou, por esposa de
Deus.
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Deus vos escolheu, e já muito
dantes /em seu tabernáculo morada
Lhe deu.
Ouvi, Mãe de Deus, minha oração.
/Toquem vosso peito os clamores
meus.
ORAÇÃO: Santa Maria, Rainha dos
céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Senhora do mundo, que a
nenhum pecador desamparais nem
desprezais; ponde, Senhora, em mim
os olhos de Vossa piedade e
alcançai-me de Vosso amado Filho o
perdão de todos os meus pecados,
para que eu que agora venero com
devoção a Vossa santa e Imaculada
Conceição, mereça na outra vida
alcançar o prêmio da bemaventurança, por mercê do Vosso
benditíssimo Filho, Jesus Cristo,
Nosso Senhor, que, com o Pai e o
Espírito Santo, vive e reina para
sempre. Amém.
PRIMA
Sede em meu favor....
Glória seja ao Pai...
HINO
Deus vos salve, mesa para Deus
ornada, /coluna sagrada, de grande
firmeza.
Casa dedicada a Deus sempiterno,
/sempre preservada virgem do
pecado.
Antes que nascida, fostes, Virgem
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santa, /no ventre ditoso de Ana
concebida.
Sois Mãe criadora dos mortais
viventes. /Sois dos Santos porta, dos
Anjos Senhora
Sois forte esquadrão contra o
inimigo, /Estrela de Jacó, Refúgio do
cristão.
A Virgem, a criou Deus no Espírito
Santo, /e todas as suas obras, com
elas as ornou.
Ouvi, Mãe de Deus, ...
(Oração )
TERÇA
Sede em meu favor, ....
Glória seja ao Pai, ...
HINO
Deus Vos salve, trono do grão
Salomão, /Arca do Concerto, Velo de
Gedeão.
Íris do céu clara, Sarça da visão, Favo
de Sansão, Florescente vara,
A qual escolheu para ser Mãe sua, e
de Vós nasceu o Filho de Deus.
Assim Vos livrou da culpa original,
de nenhum pecado há em Vós sinal.
Vós, que habitais lá nessas alturas, e
tendes Vosso Trono sobre as nuvens
puras.
Ouvi, Mãe de Deus, ...
(Oração)

SEXTA
Sede em meu favor, ..
Glória seja ao Pai, ...
HINO
Deus Vos salve, Virgem, da Trindade
templo, alegria dos anjos, da pureza
exemplo,
Que alegrais os tristes, com vossa
clemência, Horto de deleite, Palma
da paciência.
Sois Terra bendita e sacerdotal. Sois
de castidade símbolo real.
Cidade do Altíssimo, Porta oriental,
sois a mesma Graça, Virgem
singular.
Qual lírio cheiroso, entre espinhas
duras, tal sois Vós, Senhora, entre as
criaturas.
Ouvi, Mãe de Deus, ...
(Oração)
NOA
Sede em meu favor, ...
Glória seja ao Pai, ...
HINO
Deus vos salve, Cidade, de torres
guarnecida, de Davi, com armas
bem
fortalecida.
De suma caridade sempre abrasada,
do dragão a força foi por Vós
prostrada.
Ó mulher tão forte!Ó invicta Judite!
Vós que alentastes o Sumo Davi.
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3º TERÇO - MISTÉRIOS DOLOROSOS
Terças e Sextas feiras
1ª Dezena
- No 1º Mistério Doloroso
contemplamos a agonia mortal de
Jesus, no Horto das Oliveiras (Mt
26,11-26)
2ª Dezena
- No 2º Mistério Doloroso
contemplamos como Jesus foi
açoitado e flagelado. (Mt 27,11-26)
3ª Dezena
- No 3º Mistério Doloroso
contemplamos como Jesus foi
cruelmente coroado de espinhos
por seus algozes. (Mt 27,27-31)
4ª Dezena
- No 4º Mistério Doloroso
contemplamos
como
Jesus
pacientemente carrega sua cruz ao
Calvário. (Jo 19,25-37)
5ª Dezena
- No 5º Mistério Doloroso
contemplamos a crucificação e
morte de Jesus (Jo 19,25-37)
4º TERÇO - MISTÉRIOS GLORIOSOS
Domingos e Quartas feiras
1ª Dezena
- No 1º Mistério Glorioso
contemplamos
a
Ressurreição
triunfante de Nosso Senhor Jesus
Cristo. (Jo 20,1-18)

2ª Dezena
- No 2º Mistério Glorioso
contemplamos a Ascensão de Jesus
ao Céu (Lc 20,50-53)
3ª Dezena
- No 3º Mistério Glorioso
contemplamos a vinda do Espírito
Santo sobre os Apóstolos. (At 2,-13)
4ª Dezena
- No 4º Mistério Glorioso
contemplamos a Assunção gloriosa
de Nossa Senhora ao Céu. (Sl 44,1118)
5ª Dezena
- No 5º Mistério Glorioso
contemplamos a Coroação de Nossa
Senhora como Rainha do Céu e da
Terra. (Ap 12,1-4)
AGRADECIMENTO
Infinitas graças vos damos, soberana
Rainha, pelos imensos benefícios
que todos os dias recebemos de
suas mãos liberais. Dignai-vos agora
e para sempre tomarmos debaixo de
vosso poderoso amparo e para mais
vos agradecer saudamo-vos com
uma salve rainha.
Salve Rainha mãe de Deus,
És Senhora nossa mãe,
nossa doçura, Nossa luz,
doce Virgem Maria.
Nós a ti clamamos,
filhos exilados,
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R. E Ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria…
V. Eis a escrava do Senhor.
R. Faça-se em mim segundo a Vossa
Palavra.
Ave Maria…
V. E o Verbo divino encarnou.
R. E habitou no meio de nós.
Ave Maria…
Ó MEU JESUS
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrainos do fogo do inferno. Levai as
almas todas para o Céu, e socorrei
principalmente aquelas que mais
precisarem da Vossa misericórdia,
convertei os pecadores, abençoai o
Santo Padre o Papa, nosso bispos e
todo o Clero, Santificai as nossa
Famílias e aumentai a nossa fé, e
dai-nos a paz.
1º TERÇO - MISTÉRIOS GOZOSOS
As Segundas e aos Sábados
1ª Dezena
No
1º
Mistério
Gozoso
contemplamos Anunciação do Anjo
a Nossa Senhora (Lc 1,26-38)
2ª Dezena
No
2º
Mistério
Gozoso
contemplamos a visita de Nossa
Senhora à sua prima Isabel. (Lc 1,3945)
3ª Dezena
No
3º
Mistério
Gozoso
contemplamos o nascimento de
Jesus. (Lc 2,1-21)

4ª Dezena
No
4º
Mistério
Gozoso
contemplamos a apresentação do
Menino Jesus no Templo (Lc 2,2233)
5ª Dezena
No
5º
Mistério
Gozoso
contemplamos a perda e encontro
de Jesus no Templo. (Lc 2,42-52)
2º
TERÇO
MISTÉRIOS
LUMINOSOS
As Quintas-feiras
1ª Dezena
- No 1º Mistério Luminoso
contemplamos o batismo de Jesus
no Jordão (Mt 3,13-17)
2ª Dezena
- No 2º Mistério Luminoso
contemplamos o 1º milagre de Jesus
nas Bodas de Caná. (Jo,1-12)
3ª Dezena
- No 3º Mistério Luminoso
contemplamos a proclamação do
Reino de Deus e convite à
conversão. (Mc 1,14-15)
4ª Dezena
- No 4º Mistério Luminoso
contemplamos a Transfiguração de
Jesus (Lc 9,28-36)
5ª Dezena
No
5º
Mistério
Luminoso
contemplamos a Instituição da
Eucaristia. (Mt 26,26-28)
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Do Egito o curador, de Raquel
nasceu, Do mundo o Salvador Maria
no-Lo deu.
Toda é formosa minha companheira,
nela não há mácula da culpa
primeira.
Ouvi, Mãe de Deus, ...
(Oração)
VÉSPERAS
Sede em meu favor, ...
Glória seja ao Pai, ...
HINO
Deus vos salve, relógio que,
andando atrasado, serviu de sinal ao
Verbo Encarnado.
Para que o homem suba às sumas
alturas, desce Deus dos céus para as
criaturas.
Com os raios claros do Sol da Justiça,
resplandece a Virgem, dando ao sol
cobiça.
Sois lírio formoso que cheiro respira,
entre os espinhos. Da serpente, a ira
Vós a quebrantais com o vosso
poder. Os cegos errados Vós
alumiais.
Fizestes nascer Sol tão fecundo, e
como com nuvens cobristes o
mundo.
Ouvi, Mãe de Deus...
(Oração)
COMPLETAS

Rogai a Deus, Vós, Virgem, nos
converta, que a sua ira se aparte de
nós.
Sede em meu favor, Virgem
soberana, livrai-me do inimigo com
o vosso valor.
Glória seja ao Pai, ...
HINO
Deus Vos salve, Virgem Imaculada,
Rainha de clemência, de estrelas
coroada.
Vós sobre os Anjos sois purificada.
De Deus, à mão direita, estais de
ouro ornada.
Por Vós, Mãe da Graça, mereçamos
ver a Deus nas alturas, com todo
prazer.
Pois sois Esperança dos pobres
errantes e seguro Porto dos
navegantes.
Estrela do mar e saúde certa, e
Porta que estais para o céu aberta.
É óleo derramado, Virgem, Vosso
nome, e os vossos servos vos hão
sempre amado.
Ouvi, Mãe de Deus...
(Oração)
OFERECIMENTO
Humildes oferecemos a Vós, Virgem
pia, estas orações, porque, em
Vossa
guia,
Vades Vós adiante, e na agonia Vós
5

nos animeis, ó doce Virgem Maria.
Amém.
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA
Lembrai-vos puríssima virgem
Que nunca se ouviu dizer
Que aqueles que vos invocam
Deixaste de socorrer (bis)
Por isso eu venho implorando
Com todo amor confiança
Aos vossos pés sacrossantos
É grande a minha esperança (Bis)
Rogueis por minhas preces
Ò mãe do verbo encarnado
Por vosso Filho querido
Fazei-me fugir do pecado(bis)
Dignai-vos virgem e Senhora
De ouvir os meus clamores
Do céu mandai-me uma benção
Ó Mãe dos pecadores (bis)
LADAINHA
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo Ouvi-nos
Cristo Atendei-nos
Deus Pai do Céu.
Deus Filho, redentor do mundo.
Deus, Espírito Santo.
Ssmª Trindade que sois um só Deus.
Santa Maria
Santa Mãe de Deus
Santa Virgem das Virgens
Mãe de Jesus Cristo
Mãe da Divina Graça

Mãe puríssima
Mãe castíssima
Mãe imaculada
Mãe intacta
Mãe amável
Mãe admirável
Mãe do bom conselho
Mãe do criador
Mãe do Salvador
Mãe da Igreja
Virgem prudentíssima
Virgem venerável
Virgem louvável
Virgem poderosa
Virgem benigna
Virgem fiel
Espelho de justiça
Sede de Sabedoria
Causa da nossa alegria
Vaso espiritual
Vaso honorífico
Vaso insigne de devoção
Rosa mística
Torre de Davi
Torre de Marfim
Casa de Ouro
Arca da Aliança
Porta de céu
Estrela do amanhã
Saúde dos enfermos
Refúgio dos pecadores
Consoladora dos aflitos
Auxílio dos cristãos
Rainha dos Anjos
Rainha dos patriarcas
Rainha dos Profetas
Rainha dos Apóstolos
Rainha dos Mártires
Rainha dos Confessores
Rainha das Virgens

Rainha de todos os Santos
Rainha concebida sem
original
Rainha assunta ao Céu
Rainha do Santo Rosário
Rainha da Família
Rainha da paz

pecado

(se a ladainha for rezada dento
da missa não se diz o cordeiro, que
segue)
Pr.: Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo!
Td.: Perdoai-nos, Senhor.
Pr.: Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo!
Td.: Ouvi-nos, Senhor.
Pr.: Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo!
Td.: Tende piedade de nós.
Rogai por nós santa Mãe de Deus!
Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo!
Ministro: Derramai Senhor em
nossos corações a vossa graça, para
que conhecendo pela anunciação do
anjo a mensagem da encarnação de
vosso Filho, cheguemos por sua
paixão
morte
a
glória
da
ressurreição. Por Cristo Nosso
Senhor.
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Divino Jesus, ofereço-vos este terço
que vou rezar, contemplando os
mistérios da nossa redenção. Pela
intercessão de Maria, vossa Mãe
Santíssima, a quem me dirijo,
concedei-me as virtudes para bem
rezá-lo, e a graça de ganhar as
indulgências desta santa devoção.
INTENÇÕES
Oferecemos, particularmente, em
desagravo dos pecados cometidos
contra o Santíssimo Coração de
Jesus e o Imaculado Coração de
Maria, pela paz do mundo, pela
conversão dos pecadores, pelas
almas
do
purgatório,
pelas
intenções do Papa, pelo aumento e
santificação do Clero, pelo nosso
Pároco, pela santificação e união das
famílias, pelos jovens, pelas missões,
pelos enfermos e agonizantes, por
aqueles que pediram nossas
orações, por todas as nossas
intenções mais íntimas e urgentes e
pelo nosso Brasil.
SINAL DA SANTA CRUZ
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos,
Deus nosso Senhor, dos nossos
inimigos.
Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.

(terças/quintas/ sextas e domingos,
seguir o mesmo roteiro do início até
o em nome do Pai)

CREDO

O SANTO TERÇO
OFERECIMENTO

V. O Anjo do Senhor anunciou a
Maria.

PAI NOSSO
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