		

SEMANAS I E III DO ADVENTO
Nos dias feriais de 17 a 23 de Dezembro omitem-se os textos indicados para a terceira semana e tomam-se os textos próprios:

SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA I E III
Laudes
Leitura breve

Is 2, 3

Vinde, subamos à montanha do Senhor, ao templo do Deus
de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas
suas veredas. Porque de Sião há-de vir a lei e de Jerusalém a
palavra do Senhor.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, brilhará a sua glória. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

TEMPO DO ADVENTO

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. I: Ant.		 Levanta os teus olhos, Jerusalém, e contempla o poder do teu Rei, do Salvador que vem para te libertar.
Sem. III: Ant. Descerá do Céu o Senhor omnipotente:
traz em sua mão o poder e a glória.
Preces
Cristo, Filho de Deus vivo e esplendor da Luz eterna, vem iluminar as nossas trevas para podermos contemplar a sua glória.
Invoquemo-l’O com toda a confiança:
Vinde, Senhor Jesus.
Cristo, Luz sem ocaso, que vindes como sol nascente iluminar
as nossas trevas,
— despertai do sono a nossa fé.
Fazei-nos passar confiadamente este dia na vossa presença,
— guiados pelo esplendor da vossa luz.
Dai-nos um coração generoso, humilde e confiante,
— para que todos os homens vejam a razão da nossa esperança.
Vinde criar a nova terra prometida,
— para que nela habite a justiça e a paz.
Pai nosso
Oração
Sem. I

Senhor nosso Deus, fazei-nos esperar ansiosamente a vinda do vosso Filho, para que, quando Ele bater à nossa porta,
nos encontre vigilantes na oração e alegres no seu louvor. Por
Nosso Senhor.

		
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA I E III

Sem. III

Ouvi benignamente, Senhor, as nossas orações e iluminai
as trevas do nosso espírito com a graça do vosso Filho que vem
visitar-nos. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.
Leitura breve

cf. Is 10, 20-21

Naquele dia, o resto de Israel e os sobreviventes da casa de
Jacob hão-de colocar sinceramente a sua confiança no Senhor,
o Santo de Israel. Voltará um resto, um resto de Jacob, ao Deus
forte.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

cf. Is 10, 24.27

Eis o que diz o Senhor Deus do Universo: Meu povo, que
habitas em Sião, não temas. Naquele dia, será tirado o fardo dos
teus ombros e será arrancado o jugo do teu pescoço.
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.

TEMPO DO ADVENTO

Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

cf. Is 14, 1

A sua hora está prestes a chegar e os seus dias não tardarão.
O Senhor terá compaixão de Jacob e Israel será salvo.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis:
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

Filip 3, 20b-21

Esperamos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que háde transformar o nosso corpo mortal para o tornar semelhante
ao seu Corpo glorioso, pelo poder que tem de sujeitar a Si todo
o universo.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. I: Ant.		 O anjo do Senhor anunciou a Maria, e Ela
concebeu do Espírito Santo. Aleluia.
Sem. III: Ant. Todas as gerações Me chamarão bemaventurada, porque Deus olhou para a humildade da sua serva.

		
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA I E III

Preces
Oremos humildemente ao Senhor que vem para nos salvar e
aclamemo-l’O dizendo:
Vinde salvar-nos, Senhor.
Senhor Jesus, Ungido do Pai como Salvador de toda a humanidade,
— vinde sem demora salvar o vosso povo.
Vós que viestes ao mundo,
— livrai-nos do pecado do mundo.
Vós que descestes do trono de Deus Pai,
— mostrai-nos o caminho que conduz ao Pai.
Vós que fostes concebido pelo poder do Espírito Santo,
— renovai-nos com a vossa palavra no mesmo Espírito Santo.
Vós que encarnastes no seio da Virgem Maria,
— livrai-nos da corrupção da carne.
Lembrai-Vos, Senhor, de todos os homens
— que desde o princípio do mundo esperaram em Vós.
Pai nosso
Oração
Sem. I

Senhor nosso Deus, fazei-nos esperar ansiosamente a vinda
de vosso Filho, para que, quando Ele vier bater à nossa porta,
nos encontre vigilantes na oração e alegres no seu louvor. Por
Nosso Senhor.
Sem. III

Ouvi benignamente, Senhor, as nossas orações e iluminai
as trevas do nosso espírito com a graça do vosso Filho que vem
visitar-nos. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.

TEMPO DO ADVENTO

TERÇA-FEIRA DA SEMANA I E III
Depois do dia 16 de Dezembro, toma-se o formulário do dia correspondente.

Laudes
Leitura breve

Gen 49, 10

Não se afastará o ceptro de Judá, nem o bastão de comando
de entre os seus pés, até que venha Aquele que há-de vir, a
quem os povos hão-de obedecer.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor,
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. I: Ant.		 Brotará um ramo da raiz de Jessé: a glória
do Senhor encherá a terra inteira, e toda a criatura verá a salvação de Deus.
Sem. III: Ant. Desperta e levanta-te, Jerusalém. Desata
as cadeias do teu pescoço, cativa filha de Sião.
Preces
Deus Pai omnipotente estenderá de novo a sua mão para
resgatar os sobreviventes do seu povo. Oremos, cheios de
confiança:
Senhor, venha a nós o vosso reino.
Concedei, Senhor, que dêmos frutos dignos de conversão,
— para recebermos o vosso reino que se aproxima.

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA I E III

Preparai, Senhor, o caminho em nossos corações para acolhermos a Palavra que há-de vir,
— a fim de que em nós se manifeste a vossa glória.
Abatei os montes e colinas do nosso orgulho
— e levantai os vales da nossa fragilidade.
Destruí os muros do ódio que divide os povos
— e aplanai os caminhos da concórdia entre todos os homens.
Pai nosso
Oração
Sem. I

Ouvi, Senhor, benignamente as nossas súplicas e vinde em
nosso auxílio nas lutas e dificuldades da vida, para que, reconfortados pela presença de vosso Filho, sejamos livres da antiga
escravidão do pecado. Por Nosso Senhor.
Sem. III

Senhor, que por meio de vosso Filho Unigénito fizestes
de nós uma nova criatura, olhai com bondade para a obra do
vosso amor e, pela vinda do Redentor, purificai-nos de todas as
culpas. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.

TEMPO DO ADVENTO

Leitura breve

Jer 23, 5

Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um
rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria: há-de exercer na terra o direito e a justiça.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

Jer 23, 6

Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança.
Este será o seu nome: «O Senhor é a nossa justiça».
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.
Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

Ez 34, 15-16

Eu apascentarei as minhas ovelhas, Eu as farei repousar, diz
o Senhor Deus. Hei-de procurar a que anda perdida, tratarei a
que estiver ferida e darei vigor à que andar enfraquecida. Heide apascentar as minhas ovelhas com justiça.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis;
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA I E III

Vésperas
Leitura breve

cf. 1 Cor 1, 7b-9

Esperamos a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele
nos tornará firmes até ao fim, para que sejamos irrepreensíveis
no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem
fomos chamados à comunhão com seu Filho.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. I: Ant.		 Buscai o Senhor enquanto Se pode encontrar, invocai-O enquanto está perto. Aleluia.
Sem. III: Ant. Antes de viverem em comum, Maria concebeu por virtude do Espírito Santo. Aleluia.
Preces
A Cristo, Palavra eterna, que inaugurou na terra, através da sua
carne, um caminho novo e vivo para subir ao santuário celeste,
supliquemos humildemente:
Vinde salvar-nos, Senhor.
Cristo, nosso Deus e Senhor, em quem vivemos, nos movemos
e existimos,
— vinde revelar-nos a família divina a que pertencemos.
Vós que não estais longe de cada um de nós,
— mostrai-Vos sem demora a todos aqueles que Vos procuram.

TEMPO DO ADVENTO

Pai dos pobres e Consolador dos aflitos,
— dai a liberdade aos cativos e a alegria aos tristes.
Vós que destruís a morte e fazeis brilhar a vida,
— livrai-nos da morte eterna, a nós e a todos os defuntos.
Pai nosso
Oração
Sem. I

Ouvi, Senhor, benignamente as nossas súplicas e vinde em
nosso auxílio nas lutas e dificuldades da vida, para que, reconfortados pela presença de vosso Filho, sejamos livres da antiga
escravidão do pecado. Por Nosso Senhor.
Sem. III

Senhor, que por meio de vosso Filho Unigénito fizestes
de nós uma nova criatura, olhai com bondade para a obra do
vosso amor e, pela vinda do Redentor, purificai-nos de todas as
culpas. Por Nosso Senhor.

QUARTA-FEIRA DA SEMANA I E III
Depois do dia 16 de Dezembro, toma-se o formulário do dia correspondente.

Laudes
Leitura breve

Is 7, 14b-15

A Virgem conceberá e dará à luz um Filho, e o seu nome
será Emanuel. Comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o
mal e escolher o bem.

		
QUARTA-FEIRA DA SEMANA I E III

Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. I: Ant.		 Uma voz clama no deserto: Preparai os
caminhos do Senhor.
Sem. III: Ant. Consolai, consolai o meu povo, diz o
Senhor, vosso Deus.
Preces
Cristo, o Verbo de Deus, quis habitar no meio de nós para podermos contemplar a sua glória. Animados com esta esperança,
aclamemos com alegria:
Deus-connosco, ouvi a nossa oração.
Cristo Jesus, Rei infinitamente justo e recto,
— fazei justiça aos pobres e aos oprimidos.
Príncipe da paz, que converteis as espadas em arados e as lanças em foices,
— ensinai-nos a converter as invejas em amor e as ofensas em
perdão.
Vós que não julgais segundo as aparências,
— confirmai na fidelidade perfeita aqueles que realmente Vos
pertencem.
Quando vierdes sobre as nuvens do céu com grande poder e
glória,
— fazei-nos comparecer sem temor na vossa presença.
Pai nosso

TEMPO DO ADVENTO

Sem. I

Preparai, Senhor, os nossos corações com o poder da vossa
graça, para que, no dia da vinda de Cristo vosso Filho, mereçamos entrar no banquete da vida eterna e receber d’Ele mesmo
o alimento do Céu. Por Nosso Senhor.
Sem. III

Concedei-nos, Deus omnipotente, que as próximas festas
do nascimento de vosso Filho nos fortaleçam nos trabalhos
desta vida e nos alcancem os bens eternos. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.
Leitura breve

cf. Is 2, 11-12

A altivez dos homens será abatida e a soberba dos mortais
será humilhada: só o Senhor será exaltado naquele dia.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

Is 12, 2

Deus é o meu salvador: tenho confiança e nada temo. O
Senhor é a minha fortaleza e o meu louvor. Ele é a minha
salvação.

		
QUARTA-FEIRA DA SEMANA I E III

V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.
Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve
Dan 9, 19
Ouvi, Senhor. Perdoai, Senhor. Atendei, Senhor, e actuai.
Não tardeis, meu Deus, por amor de Vós mesmo e porque sobre
este povo é invocado o vosso nome.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis;
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve
1 Cor 4, 5
Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Ele
esclarecerá o que está oculto nas trevas e tornará manifestos
os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o
louvor que merece.
Responsório breve
V. Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
R. Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
V. Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.
Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. I: Ant.
De Sião há-de vir a lei e de Jerusalém a
palavra do Senhor.
Sem. III: Ant. Vós sois, Senhor, Aquele que esperamos.
Vinde salvar o vosso povo.

TEMPO DO ADVENTO

Preces
Supliquemos humildemente a Deus Pai, que enviou o seu Filho aos homens para nos trazer uma paz sem fim, e digamos:
Senhor, venha a nós o vosso reino.
Pai santo, olhai com bondade para a vossa Igreja,
— visitai esta vinha que vossa mão plantou.
Deus fiel, lembrai-Vos de todos os filhos de Abraão
— e realizai as promessas que fizestes aos seus antepassados.
Deus clementíssimo, compadecei-Vos de todos os povos pagãos,
— para que também eles Vos conheçam e glorifiquem.
Pastor eterno, visitai as ovelhas do vosso rebanho
— e reuni-as todas no único redil de Cristo.
Lembrai-Vos também daqueles que partiram deste mundo na
vossa paz
— e recebei-os na glória de Vosso Filho.
Pai nosso
Oração
Sem. I

Preparai, Senhor, os nossos corações com o poder da vossa
graça, para que, no dia da vinda de Cristo vosso Filho, mereçamos entrar no banquete da vida eterna e receber d’Ele mesmo
o alimento do Céu. Por Nosso Senhor.
Sem III

Concedei-nos, Deus omnipotente, que as próximas festas
do nascimento de vosso Filho nos fortaleçam nos trabalhos
desta vida e nos alcancem os bens eternos. Por Nosso Senhor.

		
QUINTA-FEIRA DA SEMANA I E III

QUINTA-FEIRA DA SEMANA I E III
Depois do dia 16 de Dezembro, toma-se o formulário do dia correspondente.

Laudes
Leitura breve

cf. Is 45, 8

Desça o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o
Justo. Abra-se a terra e germine o Salvador.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. I: Ant.		 Eu espero o Senhor, meu Salvador; confio no meu Deus, porque está perto.
Sem. III: Ant. Levantai-Vos, Senhor, e vinde salvar-nos
com o poder do vosso braço.
Preces
Imploremos confiadamente a Cristo, sabedoria e poder de
Deus, que põe as suas complacências em estar com os filhos
dos homens; e digamos:
Estai connosco, Senhor.
Senhor Jesus, que nos chamastes para o reino da vossa luz
admirável,
— fazei-nos viver dum modo digno de Deus, agradando-Lhe
em todas as coisas.

TEMPO DO ADVENTO

Senhor Jesus, que, ignorado pelo mundo, estais no meio de
nós,
— manifestai o vosso rosto a todos os homens.
Senhor Jesus, que estais mais presente em nós que nós mesmos,
— confirmai em nossos corações a confiança e a esperança da
salvação.
Senhor Jesus, que sois a fonte da santidade,
— conservai-nos santos e irrepreensíveis para o dia da vossa
vinda.
Pai nosso
Oração
Sem I

Despertai, Senhor, o vosso poder e vinde socorrer-nos;
apressai misericordioso e propício a salvação que os nossos
pecados retardam. Por Nosso Senhor.
Sem III

Senhor, a consciência das nossas culpas entristece-nos e
faz-nos sentir que somos servos indignos: dai-nos de novo a
alegria e salvai-nos com a vinda de vosso Filho, Nosso Senhor
Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.

		
QUINTA-FEIRA DA SEMANA I E III

Leitura breve

Miq 5, 4-5a

Aquele que há-de reinar sobre Israel levantar-se-á para
apascentar o seu rebanho pelo poder do Senhor e pelo nome
glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, porque
Ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

Ag 2, 7.10

Dentro de pouco tempo, hei-de abalar o céu e a terra, o
mar e o continente. A glória deste novo templo será maior que
a do antigo, e neste lugar farei reinar a paz, diz o Senhor do
universo.
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.
Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

Mal 4, 2

Para vós que temeis o meu nome nascerá o Sol da justiça,
trazendo em suas asas a salvação. Nesse dia, saireis exultando
de alegria, como novilhos saltitantes ao sair do estábulo, diz o
Senhor do universo.

TEMPO DO ADVENTO

V. Vinde, Senhor, e não tardeis,
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

Tg 5, 7-8.9b

Tende paciência, irmãos, até à vinda do Senhor. Vede como
o agricultor espera pacientemente o precioso fruto da terra,
aguardando a chuva temporã e a tardia. Sede pacientes, vós
também, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do
Senhor está próxima. Eis que o Juiz está à porta.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. I: Ant.		 Bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre.
Sem. III: Ant. Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com
ela eternamente, todos os seus amigos.
Preces
Oremos a Cristo, luz resplandecente que vem ao mundo para
iluminar os que vivem nas sombras da morte, e digamos humildemente:
Vinde, Senhor Jesus.
Cristo, Palavra de Deus, que no princípio criastes todas as
coisas e nos últimos tempos assumistes a nossa natureza
humana,
— vinde salvar-nos da morte e do pecado.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA I E III

Luz verdadeira, que iluminais todo o homem que vem a este
mundo,
— vinde dissipar as trevas da nossa ignorância.
Filho Unigénito de Deus Pai,
— vinde revelar aos homens as maravilhas do amor de Deus.
Cristo Jesus, que aparecestes na terra como Filho do homem,
— concedei àqueles que Vos recebem a adopção de filhos de
Deus.
Vós que abris as portas de todas as prisões,
— admiti ao banquete das núpcias eternas os que esperam no
purgatório a entrada na vossa glória.
Pai nosso
Oração
Sem I

Despertai, Senhor, o vosso poder e vinde socorrer-nos:
apressai misericordioso e propício a salvação que os nossos
pecados retardam. Por Nosso Senhor.
Sem. III

Senhor, a consciência das nossas culpas entristece-nos e
faz-nos sentir que somos servos indignos: dai-nos de novo a
alegria e salvai-nos com a vinda de vosso Filho, Nosso Senhor
Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.

SEXTA-FEIRA DA SEMANA I E III
Depois do dia 16 de Dezembro, toma-se o formulário do dia correspondente.

TEMPO DO ADVENTO

Laudes
Leitura breve

Jer 30, 21.22

Assim fala o Senhor: Dos filhos de Jacob sairá um Chefe, do meio deles sairá um Soberano. Chamá-lo-ei, e ele se
aproximará de Mim. Vós sereis o meu povo e Eu serei o vosso
Deus.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. I: Ant.		 Eis que vem o Senhor, Deus e homem:
reinará na casa de David e o seu reino não terá fim. Aleluia.
Sem. III: Ant. Respeitai o direito, praticai a justiça, porque está perto a minha salvação.
Preces
Aclamemos com alegria a Deus nosso Pai, que por meio de seu
Filho revelou aos homens a sua glória, e digamos:
Senhor, santificado seja o vosso nome.
Ensinai-nos, Senhor, a acolher generosamente os nossos irmãos,
— como Cristo nos acolheu para glória de Deus.
Dai-nos a plenitude da alegria e da paz na prática da nossa
fé
— e aumentai a nossa esperança pela virtude do Espírito Santo.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA I E III

Na vossa misericórdia infinita, vinde, Senhor, em auxílio de
todos os homens
— e deixai-Vos encontrar por aqueles que ainda Vos esperam.
Vós que chamais e santificais os eleitos,
— perdoai as nossas culpas e admiti-nos no reino da bemaventurança eterna.
Pai nosso
Oração
Sem. I

Mostrai, Senhor, o vosso poder e vinde em nosso auxílio:
libertai-nos dos perigos que nos ameaçam por causa dos nossos
pecados e salvai-nos. Por Nosso Senhor.
Sem. III

A vossa graça, Senhor, nos acompanhe sempre e nos prepare para a vinda tão desejada de vosso Filho, a fim de recebermos os auxílios necessários para o tempo presente e para a vida
futura. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.
Leitura breve

Jer 29, 11.13

Eu conheço bem os desígnios que tenho sobre vós – diz o
Senhor – desígnios de paz e não de aflição, de vos garantir um
futuro de esperança. Buscar-Me-eis e haveis de encontrar-Me,
se Me buscardes de todo o coração.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.

TEMPO DO ADVENTO

Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

Jer 30, 18

Eis o que diz o Senhor: Restaurarei as tendas de Jacob e
terei compaixão das suas moradas.
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.
Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

Bar 3, 5-6a

Não recordeis, Senhor, as iniquidades dos nossos pais.
Lembrai-vos agora do vosso poder e do vosso nome, porque
sois o Senhor, nosso Deus.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis,
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

2 Pedro 3, 8b-9

Um dia diante do Senhor é como mil anos, e mil anos como
um dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa,
como pensam alguns. Mas usa de paciência para convosco, e
não quer que ninguém pereça, mas que todos possam arrepender-se.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA I E III

Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. I: Ant.
salvar o seu povo.

Do Egipto chamei o meu Filho: Ele virá

Sem. III: Ant. Era este o testemunho de João: O que háde vir depois de mim existia antes de mim.
Preces
Invoquemos com toda a confiança a Cristo Jesus, pastor e guarda das nossas almas, dizendo:
Pela vossa bondade, ouvi-nos, Senhor.
Cristo, bom pastor do rebanho de Deus,
— vinde reunir na vossa Igreja todos os homens.
Ajudai, Senhor, os pastores do vosso povo peregrino,
— para que apascentem fielmente o rebanho que lhes foi confiado, até à vossa vinda gloriosa.
Escolhei de entre nós os mensageiros da vossa palavra,
— que anunciem o Evangelho até aos confins da terra.
Tende compaixão dos que se cansam ou desanimam no seu
caminho
— e fazei-os encontrar algum amigo que os levante e conforte.
Mostrai a glória do vosso reino celeste
— aos que já foram chamados do exílio deste mundo.
Pai nosso

TEMPO DO ADVENTO

Oração
Sem. I

Mostrai, Senhor, o vosso poder e vinde em nosso auxílio:
libertai-nos dos perigos que nos ameaçam por causa dos nossos
pecados e salvai-nos. Por Nosso Senhor.
Sem. III

A vossa graça, Senhor, nos acompanhe sempre e nos prepare para a vinda tão desejada de vosso Filho, a fim de recebermos os auxílios necessários para o tempo presente e para vida
futura. Por Nosso Senhor.

SÁBADO DA SEMANA I
E
DIA 17 DE DEZEMBRO
Laudes
Dia 17:

Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

Is 11, 1-2a

Sairá um ramo do tronco de Jessé, um rebento brotará das
suas raízes. Sobre Ele repousará o Espírito do Senhor: Espírito
de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

		
SÁBADO DA SEMANA I E DIA 17

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. I: Ant.		 Não temas, povo de Deus: eis que vem o
teu Salvador. Aleluia.
Dia 17: Ant.		 Sabei que está próximo o reino de Deus;
em verdade vos digo: Ele não tardará.
Preces
Oremos a Deus Pai, que na sua eterna providência quer salvar
o seu povo, e digamos:
Protegei, Senhor, o vosso povo.
Senhor, que prometestes enviar ao vosso povo o Gérmen da
Justiça,
— velai pela santidade da vossa Igreja.
Inclinai, Senhor, o coração dos homens para a verdade da vossa
Palavra
— e fortalecei na santidade todos os fiéis.
Aumentai em nós, Senhor, a caridade, pela graça do Espírito
Santo,
— para recebermos a misericórdia que em Cristo nos enviais.
Concedei, Deus clementíssimo, que permaneçamos firmes e
fiéis até ao fim,
— para o dia da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Pai nosso
Oração
Sem. I

Deus de misericórdia, que enviastes o vosso Filho Unigénito para libertar o homem dos seus pecados, concedei aos que
esperam o auxílio da vossa graça o dom da verdadeira liberdade. Por Nosso Senhor.

TEMPO DO ADVENTO

Dia 17

Deus, criador e redentor do género humano, que no seio da
bem-aventurada Virgem Maria quisestes realizar o grande mistério da Encarnação do Verbo, ouvi a nossa oração e concedei
que o vosso Filho Unigénito, feito homem como nós, nos torne
participantes da sua vida divina. Ele que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.
Leitura breve

Is 4, 2

Naquele dia, o gérmen do Senhor será o ornamento e a
glória dos sobreviventes de Israel, o fruto da terra será o seu
esplendor e a sua alegria.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

Is 4, 3

Naquele dia, os que restarem em Sião e os sobreviventes de
Jerusalém serão chamados santos: serão inscritos para a vida
em Jerusalém.
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.

		
DIA 17 DE DEZEMBRO

Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

Is 61, 11

Assim como a terra faz brotar os gérmenes e o jardim as
sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor
diante de todas as nações.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis,
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

Vésperas do dia 17
Salmodia
Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

1 Tes 5, 23-24

O Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo o
vosso ser – espírito, alma e corpo – se conserve irrepreensível
para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Aquele que
vos chama; Ele realizará as suas promessas.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
E dai-nos a vossa salvação.
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

TEMPO DO ADVENTO

Ant. Magnif. Ó Sabedoria do Altíssimo, que tudo governais com firmeza e suavidade: vinde ensinar-nos o caminho da
salvação.
Preces
Invoquemos a Cristo Jesus, que é a alegria e o júbilo de todos
os que O esperam, e digamos:
Vinde, Senhor, e não tardeis.
Esperamos, com alegria, a vossa vinda:
— vinde, Senhor Jesus.
Vós que existis eternamente, antes da criação do mundo,
— vinde salvar os que vivem no mundo.
Vós que criastes o universo e tudo o que nele existe,
— vinde resgatar a obra das vossas mãos.
Vós que não desprezastes a nossa natureza mortal,
— vinde libertar-nos do poder da morte.
Vós que viestes à terra para nos dar uma vida nova,
— vinde comunicar aos homens a vossa vida eterna.
Vós que quisestes reunir no vosso reino todo o género humano,
— vinde congregar na unidade todos os que esperam contemplar um dia o vosso rosto.
Pai nosso
Oração

Deus, criador e redentor do género humano, que no seio da
bem-aventurada Virgem Maria quisestes realizar o grande mistério da Encarnação do Verbo, ouvi a nossa oração e concedei
que o vosso Filho Unigénito, feito homem como nós, nos torne
participantes da sua vida divina. Ele que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.

