ANTÍFONAS DE LAUDES E VÉSPERAS
para os dias 17 a 23 de Dezembro
As seguintes antífonas dizem-se nos dias feriais que coincidem
com os dias que vão de 17 a 23 de Dezembro. Começam a usar-se no
dia 17 (ou 18, se o 17 é um Domingo), tomando as da féria correspondente para cada dia.

SEGUNDA-FEIRA
Ant. 1		 Eis que vem o Senhor, Príncipe dos reis da terra.
Felizes os que estão preparados para ir ao seu encontro.
Ant. 2		 Cantai ao Senhor um cântico novo. Chegue o seu
louvor até aos confins da terra.
Ant. 3		 Quando vier o Filho do homem, encontrará fé
sobre a terra?

ANTÍFONAS DE LAUDES E VÉSPERAS DE DEZEMBRO

TERÇA-FEIRA
Ant. 1		 O Senhor desce da sua morada santa: Ele vem
para salvar o seu povo.
Ant. 2		 Temos em Sião uma cidade forte: O Salvador é
sua muralha e baluarte. Abri as portas, porque Deus está connosco. Aleluia.
Ant. 3		 A terra conhecerá, Senhor, os vossos caminhos e
os povos a vossa salvação.
QUARTA-FEIRA
Ant. 1		 De Sião virá o Senhor omnipotente, para salvar
o seu povo.
Ant. 2		 Por amor de Sião, não Me calarei, até que o Justo
desponte como a aurora.
Ant. 3
O Espírito do Senhor está sobre Mim. Ele Me
enviou para anunciar a boa nova aos humildes.
QUINTA-FEIRA
Ant. 1		 Para Vós, Senhor, elevo a minha alma: vinde
salvar-me, porque em Vós confio.
Ant. 2		 Dai, Senhor, a recompensa aos que em Vós esperam e confirmai a verdade dos vossos Profetas.
Ant. 3		 Voltai-Vos para nós, Senhor: vinde sem demora
visitar os vossos servos.
SEXTA-FEIRA
Ant. 1		 De Sião virá o Senhor para reinar: o seu nome
será Emanuel, Deus connosco.
Ant. 2		 Sede perseverantes e vereis que o Senhor vem
em vosso auxílio.
Ant. 3		 Levanto os meus olhos para o Senhor e espero a
salvação do meu Deus.

TEMPO DO ADVENTO

SÁBADO
Ant. 1		 Deus vem do monte Líbano e o seu esplendor
será como a luz do dia.
Ant. 2		 Desça o orvalho do alto dos céus, e as nuvens
chovam o Justo. Abra-se a terra e germine o Salvador.
Ant. 3		 Prepara-te, Israel, para sair ao encontro do Senhor que vem.

