
Oficio de Louvor e Suplicas a São Miguel Arcanjo  

 

 

Sacerdote:  

Bendito seja o nosso Deus, agora e sempre, e pelos séculos dos 

séculos. 

 

Coro: Amém 

 

Leitor: Ó Rei Celestial, Espírito Consolador, Espírito da Verdade, que 

estás em todo lugar e tudo preenches, Tesouro dos bens e Doador 

da Vida, vinde e habita em nós, e purifica-nos de todas impurezas e 

salva o bondoso as nossas almas.[www.arcanjomiguel.net] 

 

Leitor: Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de 

nós. (3 vezes). 

 

Leitor: Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e 

pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

Leitor: Ó Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, purifica-

nos de nossos pecados. Soberano, perdoa as nossas faltas. Santo, 

vinde e cure as nossas enfermidades, pela gloria de Teu Nome. 

Senhor, tem piedade. (3 vezes).[www.arcanjomiguel.net] 

 

Leitor: Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e 

pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

Leitor: Pai nosso, que estás nos Céus! Santificado seja o Teu Nome! 

Venha a nós 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 

nossa dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E 

não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. 

 

Sacerdote: Porque Teu é o Reino, o Poder e a Glória, Pai, Filho e 
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Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. 

 

Coro: Amém. 

 

Sacerdote: O Senhor Deus a nós nos revelou. Bendito o que vem em 

Nome do Senhor. 

 

Coro: O Senhor Deus a nós nos revelou. Bendito o que vem em 

Nome do Senhor. 

 

Sacerdote: Glorificai ao Senhor, porque Ele é Misericordioso e a Sua 

Graça é Eterna. 

 

Coro: O Senhor Deus a nós nos revelou. Bendito o que vem em 

Nome do Senhor. 

 

Sacerdote: Tentaram-me e perseguiram-me, mas eu venci em Nome 

do Senhor. 

 

Coro: O Senhor Deus a nós nos revelou. Bendito o que vem em 

Nome do Senhor. 

 

Sacerdote: Não morrerei, mas viverei e anunciarei as Obras do 

Senhor! 

 

Coro: O Senhor Deus a nós nos revelou. Bendito o que vem em 

Nome do Senhor! 

 

Sacerdote: O Senhor Deus a nós se Revelou! 

 

Coro: Bendito o que vem em Nomo do Senhor! 

 

Tropário a São Miguel 

Coro: Como exemplo de toda obediência e confiança,/ foste 

escolhido o Arcanjo de Deus /para defender o Trono do Altíssimo/ 



Privilegiado por esta Sagrada Mansão/ O Arcanjo/ de Pura Luz/ 

Ilumina às nossas vidas/ com a Tua espada de fogo/. Tu és o nosso 

Guardião/. Protege-nos/ e guia-nos/ pois Ti cantamos/: 

Glorioso,Glorioso Tu és/ O Arcanjo de Deus,/ São Miguel,/ socorre às 

nossas almas! 

 

Kondáquio (Cântico) a São Miguel 

Coro: Arcanjo de Deus, Servidor da Glória Divina, Príncipe dos Anjos, 

Proteção dos povos, como Força Incorpórea, intercedei ao Senhor, 

nosso Deus. Aquilo que é Bom para nossas almas, concede-nos a 

Grande Misericórdia.[www.arcanjomiguel.net] 

 

Rogações 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, protege-nos! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, nossa fé e nossa força! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, ilumina os nossos caminhos! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, nossa verdadeira defesa! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, livra-nos de todo mal! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, Concede-nos saúde e paz! 
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Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, aumenta a nossa fé! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel — Protetor dos nossos lares e nossas 

Famílias! 

 

Coro:Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel — Protetor da Igreja de Cristo, 

intercede por todos nós! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo! 

 

Coro: Agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amem. 

 

Sacerdote: Estejamos atentos! 

 

Bispo: A paz esteja com todos vós! 

 

Coro: E com o teu espírito. 

 

Leitor: Glorificarei ao Senhor, porque Ele É Bom,e cantarei ao Senhor 

das Alturas! 

 

Coro: Glorificarei ao Senhor, porque Ele É Bom. E cantarei ao Senhor 

das Alturas! 

 

Leitor: 0 teu coração se alegrará com a tua salvação 

 

Coro: Glorificarei ao Senhor porque Ele É Bom. E cantarei ao Senhor 



das Alturas! 

 

Leitor: Glorificarei ao Senhor, porque Ele É Bom 

 

Coro: E cantarei ao Senhor das Alturas 

 

Sacerdote: Sabedoria! 

 

Leitor lê própria do dia (…) ou a que segue: Carta do Apóstolo São 

Paulo aos Filipenses! 

 

Sacerdote: Estejamos atentos! 

 

Leitor lê a Leitura: Irmãos! Alegrai-vos incessantemente no Senhor! 

Repito: Alegrai-vos! Que a vossa modéstia se torne conhecida de 

todos os homens. O Senhor está perto! Não vos inquieteis com nada; 

mas em todas as circunstâncias, manifestai a Deus todas as vossas 

necessidades por meio de orações e súplicas unidas à ação de 

graças. E a Paz de Deus que está acima de todo entendimento, 

guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. 

Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, tudo o 

que é honesto, tudo o que é Santo, tudo o que é amável, tudo o que 

é de bom nome, qualquer virtude, qualquer coisa digna de louvor da 

disciplina, seja isto o objeto dos vossos pensamentos. O que 

aprendestes e herdaste, o que ouvistes e observastes em mim, isso 

praticai. E o Deus da Paz será convosco (Fil.4:4-9). 

 

Sacerdote: A paz Esteja contigo, leitor 

 

Leitor: E com o teu espírito! Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

Coro: Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

Leitor: Proclama o #1 Aleluliário! 

 



Coro: Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

Leitor: Proclama o #2 Aleluliário! 

 

Coro: Aleluia, aleluia, aleluia 

 

Sacerdote: Elevemo-nos para ouvir o Santo Evangelho! Sabedoria! A 

Paz Esteja com todos Vós![www.arcanjomiguel.net] 

 

Coro: E com o teu espírito. 

 

Sarcerdote lê a leitura própria do dia ou a que segue: Leitura do 

santo Evangelho, segundo o evangelho São Mateus. 

 

Coro: Glória a Ti, ó Senhor, Glória a Ti! 

 

Sacerdote: Estajamos atentos! 

 

Bispo ou Sacerdote lê a leitura: Disse o Senhor: "Pedi e vos será 

dado; buscai e achareis; batei e vos será aberto; pois todo o que 

pede, recebe; o que busca acha e o que bate se lhe abrirá. Quem 

dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe 

dará unia cobra , se este lhe pedir um peixe? Ora, se vós que sois 

maus sabeis dar bons dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso 

Pai, que está nos Céus, dará coisas boas aos que Lhe pedem! Tudo 

aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a 

eles, porque isto é a Lei dos Profetas (Mateus 7:7-

12).[www.arcanjomiguel.net] 

 

Coro: Glória a Ti, ó Senhor, Glória a Ti 

 

Rogações 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, protege-nos!. 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 
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Sacerdote: Arcanjo São Miguel, nossa fé e nossa força! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, ilumina os nossos caminhos! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. (3 vezes). 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, nossa verdadeira defesa! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, livra-nos de todo mal! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel,concede-nos saúde e paz! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. (3 vezes). 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel, aumenta nossa fé! 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel — Protetor dos nossos lares e nossas 

Famílias.[www.arcanjomiguel.net] 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 

 

Sacerdote: Arcanjo São Miguel — Protetor da Igreja de Jesus Cristo, 

protege a todos nós 

 

Coro: Divino Amparo dos Cristãos. 
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Sacerdote: Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. 

 

Coro: Como era no princípio (2 vezes), agora e sempre, e pelos 

séculos dos seculos. Amen. 

 

Sacerdote: Cantemos o hino a Santíssima Virgem Maria, Senhora 

Nossa e Mãe de nosso Deus.[www.arcanjomiguel.net] 

 

Hino á Nossa Senhora 

Coro: Em verdade é justo glorificar-te, ó Mãe de Deus, a sempre 

bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus. Mais pura que os 

querubins, mais gloriosa que os serafins; que sem manchas (que 

imaculadamente) deste a luz ao verbo de Deus, nós te aclamamos 

qual verdadeira Mãe de Deus! 

 

Ladainha Insistente 

 

Sacerdote: Tem Piedade de nós, ó Deus, segundo a tua Grande 

Misericórdia;nós Te suplicamos: Escuta-nos e tem Piedade de nós! 

 

Coro: Senhor, tem Piedade! (3 vezes). 

 

Sacerdote: Pela Santa Igreja Ortodoxa, pelo nosso Beatíssimo 

Metropolita (nome), pelo nosso Reverendíssimo Bispo (nome), pelos 

Sacerdotes (nome), Diáconos, Monges, Religiosos e por todos os 

nossos Irmãos e Irmãs em Cristo, nós Te suplicamos; Escuta-nos e 

tem Piedade de nós. 

 

Coro: Senhor, tem Piedade! (3 vezes). 

 

Sacerdote: Pelo nosso amado Brasil protegido por Deus e por todos 

os países, que protejam os perseguidos pela Verdade, por seus 

governos, exércitos e povos; pela amada Pátria, seu governo, seu 

exército, seu povo, seus habitantes, sua soberania, vitória, paz, 

saúde e salvação a todos, nós Te suplicamos: Escuta-nos e tem 
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Piedade de nós. 

 

Coro: Senhor,tem Piedade! (3 vezes). 

 

Sacerdote: Pela misericórdia, vida, paz, saúde, salvação, Visitação 

Divina, perdão e remissão dos pecados dos servos de Deus (aqui 

invocam-se os nomes das pessoas que pediram para rezar pela 

saúde das pessoas queridas) dos Paroquianos deste templo e seus 

Familiares, para que eles se liberem de qualquer tribulação, ira, 

necessidade, para que todos os dias de suas vidas passem em bem-

estar espiritual e corporal, nós Te suplicamos : Escuta-nos e Tem 

Piedade de nós. 

 

Coro: Senhor, tem Piedade (3 vezes). 

 

Sacerdote: Por aqueles que trazem ofertas e praticam as boas ações 

neste santo e venerável templo, por aqueles que nele trabalham, 

cantam e por todos aqueles que esperam de Ti grande e abundante 

Misericórdia, nós Te suplicamos : Escuta-nos e Tem Piedade de nós. 

Senhor tem Piedade (3 vezes). 

 

Sacerdote: Porque Tu És Deus Misericordioso e ama a humanidade e 

nós rendemos glória a Ti: Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, 

e pelos séculos dos séculos.[www.arcanjomiguel.net] 

 

Coro: Amém. 

 

Sacerdote: Roguemos ao Senhor! 

 

Coro: Senhor, tem Piedade! 

 

1. Oração A São Miguel 

 

Ó Glorioso Príncipe do Céu, protetor das almas, eu clamo e invoco a 

ti para que me livres de todas as adversidades e todo o pecado, 
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fazendo-me progredir no serviço de Deus e conseguindo d'Ele a graça 

de preservar até o final, para que possa gozar a Sua presença 

eternamente. 

 

São Miguel Arcanjo, protege-nos nos combates.Cobre-nos com teu 

escudo protetor e livra-nos das emboscadas e das ciladas do demônio. 

São Miguel Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste, subjuga o mal para 

sempre. Precipita no inferno o satanás e todos os espíritos malignos 

que andam pelo mundo a perder almas, porque Tu és vitorioso pelos 

séculos dos séculos. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
 

2. Oração a São Miguel 

 

Gloriosíssimo Príncipe da Milícia Celeste, São Miguel Arcanjo, 

defende-nos no combate contra os príncipes e as potestades, contra os 

dominadores deste mundo tenebroso e contra os espíritos malignos 

espalhados pelos ares.Vem em auxilio dos homens que Deus criou à 

Sua Imagem e Semelhança e que remiu por alto preço da tirania do 

demônio. A Igreja Te venera como Guarda e Patrono. A ti Deus 

confiou as almas remidas destinadas a ter assento na suprema 

Felicidade.  

 

Roga ao Deus da Paz que esmague o demônio debaixo dos nossos 

pés, para que não possa mais escravizar os homens e causar males à 

Igreja.Apresenta as nossas preces ao altíssimo, a fim de que, sem 

demora, nos previnam as Misericórdias do Senhor e tu tenhas o poder 

de agarrar o dragão, a antiga serpente que é o diabo e satanás, e 

precipitá-lo acorrentado nos abismos, de sorte que não possa mais 

seduzir as nações. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
 

3. Oração a Miguel Arcanjo 

 

São Miguel Arcanjo, que precipitaste no inferno a Lúcifer e aos 

outros espíritos malignos, expulsa da minha cabeça todos os 

pensamentos de ódio, raiva, vingança, pensamentos impuros e 

perversos. Fortalece-me contra todas as outras tentações do 

demônio.[www.arcanjomiguel.net] 
 

São Miguel Arcanjo, que a tua espada cintilante arrede para longe de 

mim o satanás e todos os maus espíritos que querem me prejudicar no 

corpo e na alma. Sob a tua poderosa proteção nunca me deixarei 

contaminar pelo pecado do orgulho ou pela revolta contra o meu 

Deus e nem contra a Santa Igreja.Ó São Miguel Arcanjo! ó todos 
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anjos bons e fiéis, defendei-me de dia, de noite, hoje e sempre. 

Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
 

4. Oração Do Anjo Da Guarda 

 

Ó Anjo do Senhor, Jesus Cristo, meu Santo da guarda e tutor de 

minha alma e do meu corpo, perdoa-me todos os pecados que eu 

tenha cometido e livra-me (livrai-me) de todas as emboscadas dos 

meus inimigos, para que não cometa pecado algum que possa causar 

ajusta ira de Deus, mas ora (orai) por mim indigno e pecador que sou, 

afim de que me torne merecedor da bondade e da misericórdia da 

Santíssima Trindade, da Sacrossanta Mãe de nosso Senhor Jesus 

Cristo e de todos os Santos. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
 

5. Oração do Anjo da Guarda 

 

Ó Anjo Santo, companheiro de minha Alma e vida humilde, não me 

largues com os meus pecados, não te apartas de mim por causa das 

minhas imperfeições.Não consintas que o maligno possa dominar o 

meu corpo débil, antes segura a minha mão fraca e guia-me no 

caminho da salvação.Sim Anjo de Deus, Santo e Guarda de minha 

Alma e de meu corpo, perdoa-me tudo o que fiz aborrecendo-te, e, se 

pequei neste dia, seja Tu o meu Protetor guardando-me das 

adversidades para não aborrecer a Deus com um pecado sequer e 

peço-Te interceder por mim perante o Senhor Deus para fortalecer-me 

no Seu Temor e prova-me, servo merecedor da Tua bondade. 

Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
 

6. Oração ao Anjo da Guarda 

 

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso Guardador, dado por Deus do Céu 

para minha proteção. Ilumina-me neste dia e preserva-me de todo 

mal. Ensina-me a fazer o bem e guia-me (guiai-me) no caminho da 

salvação. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
 

7. Oração Contra os Maus Espíritos 

 

Ó Senhor Eterno, Tu que Salvaste a raça humana do cativeiro do 

diabo, Salva o Teu servo (nome) dos atos dos maus espíritos e Manda 

que se afastem da Alma e do corpo de Teu servo. Proíbe que eles 

morem ou se escondam nele, mas fujam para longe, diante de Teu 

Santo Nome e Nome de Teu Filho Único e Teu Espírito Santo 

Vivificante e fiquem distantes da criatura de Tuas Mãos. Até que ele 
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seja purificado de toda influência diabólica, viva na adoração, na 

justiça e na piedade; mereça receber Teus Santos e Vivificantes 

Mistérios, os Mistérios do Teu Unico Filho, nosso Senhor, Jesus 

Cristo. Amém.[www.arcanjomiguel.net] 
 

Apólisis - Despedida 

Sacerdote: Sabedoria! Santíssima Mãe de Deus salva-nos! 

 

Coro: Mais pura que os querubins, mais gloriosa que os serafins; que 

sem manchas (queImaculadamente) deste a luz ao verbo de Deus, nos 

te aclamamos qual verdadeira Mãe de Deus! 

 

Sacerdote: Glória a Ti, ó Cristo Deus, Esperança nossa, glória a Ti. 

 

Coro:Glória ao Pai, e ao filho, e ao Espírito Santo, agora e sempre, e 

pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, tem Piedade! Senhor, tem 

Piedade! Senhor, tem Piedade! Mestre, abençoa-nos! 

 

Sacerdote: Ó Cristo, nosso Deus Verdadeiro, que Ressuscitas-Te dos 

mortos, pelas orações: da Tua Puríssima Mãe e sempre Virgem 

Maria, São Miguel Arcanjo, dos Santos e Gloriosos Apóstolos, do 

Santo Padroeiro (Santa Padroeira) desta paróquia, e de todos os 

Santos, Tem Piedade de nós e Salva-nos, porque Tu és Bom e 

Misericordioso. 

 

Coro: Amém. 

 

*** *** *** 

 

Anexo: 

 

Hinos e cânticos 

 

Hino a São Miguel Arcanjo 

Ó, são Miguel/ arcanjo do altíssimo/ ó, vem e vem /e socorre-

nos!/protege-nos com a tua santa espada /e concede-nos/ sempre 

adorar a Deus (2 vezes).[www.arcanjomiguel.net] 
 

Ó, luz entre os arcanjos!/ó, luz entre os querubins e os serafins/ 

tronos,/dominações/, potestades,/ virtudes e exércitos,/ glorificados 

sois /com o arcanjo são Miguel (2 vezes).[www.arcanjomiguel.net] 
 

Hino à santíssima Mãe de Deus 
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(durante o período Pascal). 

O anjo cantou/ à toda cheia de graça,/ virgem pura, alegra -te 

/novamente digo:/ alegra-te, pois teu Filho saiu /ao terceiro dia /do 

túmulo./ resplandece, resplandece/ ó nova Jerusalém! (2 vezes). 

Pois a glória de Sião /brilhou sobre ti exulta de alegria /e alegra-te ó 

Sião/ e tu ó toda pura/ /Mãe de Deus/ és exaltada pela ressurreição do 

qual Filho/ deste à luz.[www.arcanjomiguel.net] 
 

Ave Maria 

(Saudação Angélica). 

Ave Maria cheia de graça O Senhor é contigo /bendita és tu entre as 

mulheres/ e bendito é o fruto do teu ventre/ porque tu geraste o 

salvador das nossas almas.[www.arcanjomiguel.net] 
 

A Minha Alma Exulta No Senhor 

(Intepretação do Salmo 103). 

A minha alma exulta./ Exulta no Senhor./ Bendito és Tu/ bendito és 

Tu Senhor,/ Senhor meu Deus/ Tu és imensamente misterioso/ 

bendito és Tu Senhor/ que com sabedoria/ com sabedoria tudo 

criaste/. Glória, glória a Ti Senhor/ que com sabedoria tudo criaste. 

Aleluia, aleluia, aleluia, glória a Ti Senhor. (3 vezes). 

 

 

Feliz O Homem 

(Interpretação do Salmo 1). 

 

Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios/ e que não trilha 

o caminho dos pecadores./ Aleluia, aleluia aleluia. 

Nem se senta entre os encarnecedores/ mas põe seu prazer na lei do 

Senhor e a medita dia e noite/ aleluia, aleluia aleluia. 

Tudo o que empreende prospera /mas os ímpios são como a palha que 

o vento leva/ aleluia, aleluia aleluia.[www.arcanjomiguel.net] 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e por 

todos os séculos dos séculos amém. 

Aleluia, aleluia, aleluia, glória a ti Senhor. (3 vezes). 

 

Senhor a Ti Clamo 

(Interpretação dos Salmos 140 e 141). 

Senhor a Ti clamo/ ouve-me/ ouve-me Senhor,/ clamo a Ti ouve-me 

atende a minha oração/ quando Te suplico/ ouve-me Senhor. Que a 

minha oração se eleve como incenso diante de Ti/ e elevação das 

minhas mãos como um sacrifício vespertino/ouve-me Senhor. 
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• Do fundo do abismo clamo a Ti Senhor/ Senhor escuta a minha 

oração: Estejam os Teus Olhos atentos/ à voz da minha súplica. 

• Se tiveres em conta os meus pecados Senhor/ Senhor quem poderá 

subsistir diante de Ti: Mas em Ti está o perdão dos pecados/ para que 

reverentes Te sirvamos.[www.arcanjomiguel.net] 
• Eu confio no Senhor/ e a minha Alma tem confiança em Sua 

Palavra: Minha Alma anseia pelo Senhor/ mais que Os vigias pelo 

romper da manhã:. Mais que Os vigias pela aurora /espere Israel pelo 

Senhor:Porque no Senhor há Misericórdia /e abundante Redenção. 

• Ele Mesmo há de Redimir Israel /de todas as suas iniqüidades: 

Louvai ao Senhor todas as nações/ louvai-O todos os povos. 

• Porque sem limites é a Sua Misericórdia para conosco/ e a 

Fidelidade do Senhor permanece para sempre. 

• Glória ao Pai, e Filho e ao Espírito Santo /agora e sempre e pelos 

séculos dos séculos. Amém. 

 

Ó Luz Serena 

(Hino de São Sofrônio, Patriarca de Jerusalém). 

Ó luz serena da glória /do Pai celeste e imortal,/ santo e bem 

aventurado/ Jesus Cristo/chegamos ao pôr do sol/ contemplando a luz 

vespertina cantamos ao Pai /cantamos ao Filho /e ao Espírito Santo de 

Deus /é digno que em todo o tempo /Te louvemos com vozes puras/ ó 

Filho de Deus/ doador da vida/ todo o universo Te glorifica. 

 

Agora Deixa Em Paz Teu Servo 

(Oração do Justo Simeão). 

Agora/ deixa em paz teu servo/ ó Senhor como disseste,/ pois meus 

olhos viram/ a salvação que vem de Ti /que Tu preparaste/ para todos 

os povos /luz que brilhará /sobre todas as nações /e glória do teu povo 

Israel. 

 

A Minha Alma Exulta No Senhor 

(Interpretação do Salmo 102). 

A minha alma exulta no Senhor/ e todo o meu espírito bendiz o Seu 

Santo Nome; /a minha alma exulta no Senhor/e nenhum de seus 

benefícios será esquecido. É Ele quem te perdoa/ e quem te cura de 

todas as enfermidades./ É Ele quem redime da morte a tua vida/ e te 

coroa /de graças e de misericórdia. Caridoso e cheio de amor é o 

Senhor,/ paciente e misericordioso./ A minha alma exulta no Senhor/e 

todo o meu espírito bendiz o seu Santo Nome./ Tu és bendito, Senhor. 
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