ORDEM DAS MATINAS
Liturgia das Horas

Matinas, que significa “da manhã”, é o nome dado para um antigo ofício de oração
originalmente atrelado ao ofício das Laudes e conduzido ao despontar do dia.
Juntamente com as Vésperas, Lutero reteve as Matinas como um ofício diário de
pregação, louvor e oração. Quando o cristão ora as Matinas ele recebe o novo dia
como um dom das mãos de Deus com louvor, ação de graças, e interseção. A
Palavra de Deus é lida, de tal modo que o dia é “feito santo pela palavra de Deus
e pela oração” (1Timóteo 4.5). As petições das Matinas buscam a benção, a
proteção e o direcionamento de Deus enquanto o cristão se prepara para os
deveres do dia.
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Durante o tempo quaresmal o Aleluia não será cantado.
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Salmo 95.1-7

LEITURAS BÍBLICAS
Salmo 130

L 1Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero.
2
Escuta o meu grito, ó Senhor! Ouve o meu pedido de socorro. 3Se tu
tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da
condenação? 4Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. 5Eu aguardo
ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. 6Eu espero

pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os
vigias esperam o nascer do sol. 7Povo de Israel, ponha a sua esperança em
Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel, e ele sempre está disposto a
salvar. 8Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados.
Ezequiel 37.1-14

L 1Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e
me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. 2Ele me
levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que
havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos.
3
Então o Senhor me disse:
— Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo?
Eu respondi:
— Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não.
4
Ele disse:
— Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção
à mensagem do Senhor. 5Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes
dizendo isto: “Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de
novo. 6Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei
respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão
sabendo que eu sou o Senhor.”
7
Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu
falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros,
cada um no seu próprio lugar. 8Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram
de tendões e músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos
corpos.
9
Então o Senhor me disse:
— Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está
mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses
corpos mortos a fim de que vivam de novo.
10
Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração
entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta
gente, que dava para formar um enorme exército.
11
O Senhor me disse:

— Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão
secos, sem esperança e sem futuro. 12Por isso, profetize para o meu povo
de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles, e
os tirarei para fora, e os levarei de volta para a terra de Israel. 13Eu vou
abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora;
aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. 14Porei a minha respiração neles,
e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí
ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o
Senhor, falei.
Romanos 8.1-11

L 1Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão
unidas com Cristo Jesus. 2Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe
vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado
e da morte. 3Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza
humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana,
enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza
pecaminosa a fim de acabar com o pecado. 4Deus fez isso para que as
ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que
vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a
natureza humana. 5Porque as pessoas que vivem de acordo com a
natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza.
Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente
controlada pelo Espírito. 6As pessoas que têm a mente controlada pela
natureza humana acabarão morrendo espiritualmente; mas as que têm a
mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. 7Por
isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se
tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato,
não podem obedecer a ela. 8As pessoas que vivem de acordo com a sua
natureza humana não podem agradar a Deus.
9
Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o
Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em
vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. 10Mas, se
Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por
causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês porque vocês
foram aceitos por Deus. 11Se em vocês vive o Espírito daquele que

ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também
vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em
vocês.
São João 11.17-27; 38-53

L 17Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido
sepultado. 18Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém, 19e
muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem
por causa da morte do irmão. 20Quando Marta soube que Jesus estava
chegando, foi encontrar-se com ele. Porém Maria ficou sentada em casa.
21
Então Marta disse a Jesus:
— Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido! 22Mas eu
sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o senhor pedir a ele.
23
— O seu irmão vai ressuscitar! — disse Jesus.
24
Marta respondeu:
— Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia!
25
Então Jesus afirmou:
— Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá; 26e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso?
27
— Sim, senhor! — disse ela. — Eu creio que o senhor é o Messias, o
Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
38
Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era
uma gruta com uma pedra colocada na entrada, 39e ordenou:
— Tirem a pedra!
Marta, a irmã do morto, disse:
— Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi
sepultado!
40
Jesus respondeu:
— Eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder
glorioso de Deus?
41
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse:
— Pai, eu te agradeço porque me ouviste. 42Eu sei que sempre me
ouves; mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está
aqui, para que eles creiam que tu me enviaste.
43
Depois de dizer isso, gritou:
— Lázaro, venha para fora!

44

E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com
tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus
disse:
— Desenrolem as faixas e deixem que ele vá.
45
Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha
feito e creram nele. 46Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos
fariseus o que ele havia feito. 47Então os fariseus e os chefes dos
sacerdotes se reuniram com o Conselho Superior e disseram:
— O que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos
milagres! 48Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos
vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o
Templo e o nosso país.
49
Então Caifás, que naquele ano era o Grande Sacerdote, disse:
— Vocês não sabem nada! 50Será que não entendem que para vocês é
melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país
todo seja destruído?
51
Naquele momento Caifás não estava falando por si mesmo. Mas, como
ele era o Grande Sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia
morrer pela nação. 52E não somente pela nação, mas também para reunir
em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda
parte.
53
Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para
matar Jesus. 54Por isso ele já não andava publicamente na Judeia, mas foi
para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou
ali com os seus discípulos.
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HOMILIA

CÂNTICO
Opção I – Te Deum Laudamus

ORAÇÕES

KYRIE

S. Marcos 10.47

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 livranos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre.
Amém.

SAUDAÇÃO

ORAÇÃO PELA GRAÇA

2Timóteo 4.22

BENEDICAMUS

BÊNÇÃO

[Salmo 103.1]

2Coríntios 13.14
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