
26 DE DEZEMBRO

Laudes, Tércia, Sexta e Noa são da festa de S. Estêvão, primeiro 
mártir.

Vésperas

Hino, antífonas, salmos e cântico, como nas Vésperas II do Natal 
do Senhor.

Onde a festa de S. Estêvão se celebra como solenidade: hino, an-
tífonas, leitura breve e responsório como nas Laudes; salmos, cântico 
e preces do Comum dos Mártires.

Leitura breve                                                                1 Jo 1, 5b.7
Deus é luz e n’Ele não há trevas.  Se caminharmos na 

luz, como Ele vive na luz, estamos em comunhão uns com os 
outros, e o Sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o 
pecado.



26 DE DEZEMBRO

responsório breve

V. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
V. E habitou entre nós.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Magnificat)
Ant. Quando um profundo silêncio envolvia todas as 

coisas e a noite estava no meio do seu curso, a vossa Palavra 
omnipotente, Senhor, desceu do seu trono real.  Aleluia.

preCes

Roguemos ao Verbo de Deus, que, vivendo entre nós, abriu 
aos homens o caminho da salvação eterna, e peçamos-Lhe 
humildemente:

 Livrai-nos de todo o mal, Senhor.

Pelo mistério da vossa encarnação, pelo vosso nascimento e 
pela vossa infância,

— pela consagração de toda a vossa vida ao Pai,

Pelos vossos trabalhos, pela vossa pregação e pelas vossas 
caminhadas apostólicas,

— pela vossa convivência com os pecadores,

Pela vossa agonia e pela vossa paixão, pela vossa cruz,
— pelas vossas angústias, pela vossa morte e sepultura,

Pela vossa ressurreição e ascensão, pelo dom do Espírito Santo, 
pelas vossas alegrias e pela vossa glória eterna,

— livrai, Senhor, os nossos irmãos defuntos.

Pai nosso
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Oração

Concedei, Deus omnipotente, que o novo nascimento, se-
gundo a carne, do vosso Filho Unigénito nos liberte da antiga 
escravidão em que nos retém o jugo do pecado.  Por Nosso 
Senhor.

27 DE DEZEMBRO

Laudes, Tércia, Sexta e Noa são da festa de S. João, Apóstolo e 
Evangelista.

Vésperas

Hino, antífonas, salmos e cântico, como nas Vésperas II do Natal 
do Senhor.

Onde a festa de S. João é celebrada como solenidade: hino, antí-
fonas, leitura breve e responsório como nas Laudes; salmos, cântico e 
preces do Comum dos Apóstolos.

Leitura breve Rom 8, 3-4
Deus enviou o seu próprio Filho numa carne semelhante 

à carne pecadora, para expiar o pecado; Deus condenou o 
pecado na carne, para que a justiça exigida pela lei de Moisés 
fosse cumprida em nós, que não vivemos segundo a carne, mas 
segundo o Espírito.

responsório breve

V. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
V. E habitou entre nós.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.



  28 DE DEZEMBRO

CântiCo evangéLiCo (Magnificat)
Ant. Por Vós, ó Virgem Maria, se cumpriram os oráculos 

dos Profetas que anunciaram a Cristo: permanecendo sempre 
Virgem, concebestes e destes à luz o Filho de Deus.

preCes

Oremos, irmãos, a Deus Pai, que, pelo seu grande amor para 
connosco, nos enviou o seu Filho; e digamos humildemente:

A graça de Cristo esteja sempre connosco.

Deus de amor, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Vos com-
padecestes dos que viviam nas trevas,

— aceitai as súplicas que Vos dirigimos pela salvação de todos 
os homens.

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por todo o 
mundo,

— abençoai o povo cristão e concedei-lhe a paz.
Pai de todos os homens, estabelecei também a paz entre as 

nações e encaminhai todos os povos para o conhecimento 
de vosso Filho,

— e dai aos governantes das nações o espírito da paz.
Vós que trouxestes a paz à terra, com o advento de vosso Fi-

lho,
— dai a paz eterna aos nossos irmãos defuntos.

Pai nosso
Oração

Concedei, Deus todo-poderoso, que, inundados pela nova 
luz do Verbo Encarnado, resplandeça em nossas obras o que 
pela fé brilha em nossos corações. Por Nosso Senhor.

28 DE DEZEMBRO

Laudes, Tércia, Sexta e Noa são da festa dos SS. Inocentes,        
mártires.
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Vésperas

Hino, antífonas, salmos e cântico, como nas Vésperas II do Natal 
do Senhor.

Onde a festa dos Santos Inocentes é celebrada como solenidade: 
hino, antífonas, leitura breve e responsório, como nas Laudes; salmo, 
cântico e preces do Comum dos Mártires.

Leitura breve Ef 2, 3b-5
Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros.  

Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade 
com que nos amou, a nós que estávamos mortos por causa dos 
nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça 
que fostes salvos.

responsório breve

V. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
V. E habitou entre nós.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.

Ant. Magn. A Virgem santa e imaculada deu à luz o Filho 
de Deus, revestiu-O de débeis membros e alimentou-O com seu 
leite materno.  Adoremos todos o Filho de Maria, que nos veio 
salvar.

preCes

Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a 
lei, para resgatar os que estavam sob o jugo da lei.  Fortalecidos 
por esta esperança, oremos confiadamente, dizendo:

A graça de Cristo esteja sempre connosco.



  29 DE DEZEMBRO

Deus de amor e de paz, renovai em todos os cristãos a fé na 
encarnação de vosso Filho,

— para que vivam sempre em acção de graças.
Aumentai, Senhor, a esperança dos enfermos, dos pobres e dos 

velhos,
— dai conforto aos oprimidos, confiança aos desanimados e 

alegria aos que sofrem.
Lembrai-vos, Senhor, de todos os encarcerados
— e dos que vivem longe da sua pátria.
Vós que no nascimento de vosso Filho nos fizestes ouvir os 

Anjos a cantar a vossa glória,
— fazei que os nossos irmãos defuntos Vos louvem eterna-

mente na alegria da assembleia celeste.

Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o 
homem e de modo ainda mais admirável o renovastes, fazei 
que possamos participar na vida divina de vosso Filho, que 
Se dignou assumir a nossa natureza humana. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

29 DE DEZEMBRO

Laudes

Hino, antífonas, salmos e cântico, como nas Laudes do Natal do 
Senhor.

Leitura breve Hebr 1, 1-2
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente 

a nossos pais pelos Profetas. Nestes dias, que são os últimos, 
falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas 
e pelo qual criou o universo.
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responsório breve

V. O Senhor deu a conhecer a salvação. Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor deu a conhecer a salvação. Aleluia, Aleluia.
V. Aos olhos das nações revelou a sua justiça.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor deu a conhecer a salvação. Aleluia, Aleluia.

Ant. Bened. Os pastores diziam uns aos outros: Vamos a 
Belém, vamos ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a 
conhecer.

preCes

Dêmos graças a Deus Pai, que na sua misericórdia nos enviou 
Jesus Cristo, Príncipe da Paz, e digamos cheios de confiança:

Dai a paz, Senhor, a todos os homens.
Deus omnipotente, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, nestes 

dias em que a Igreja celebra as maravilhas que realizais pela 
salvação dos homens,

— recebei benignamente os nossos louvores e acções de gra-
ças.

Vós que, desde o princípio, prometestes dar aos homens a vitó-
ria por meio de Cristo, Salvador do mundo,

— iluminai todos os povos com a luz do Evangelho.
Para glória do vosso Filho, cujo dia Abraão contemplou, cheio 

de alegria, os Patriarcas esperaram, os Profetas anunciaram 
e os povos desejaram,

— fazei que também o povo de Israel alcance a salvação.
Vós que fizestes anunciar o nascimento do vosso Filho por 

meio dos espíritos celestes e O quisestes glorificar com o 
louvor dos Apóstolos, dos Mártires e dos fiéis de todos os 
tempos,

— concedei à terra aquela paz que os Anjos anunciaram.

Pai nosso
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Oração

Deus omnipotente e invisível, que iluminastes as trevas do 
mundo com a luz da vossa vinda, lançai sobre nós um olhar de 
paz, para podermos louvar dignamente o glorioso nascimento 
de vosso Filho Unigénito. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.

Hora Intermédia

Salmos do dia ferial correspondente.

Tércia
Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com 

o que se dizia acerca do Menino.

Leitura breve Tito 2, 11-12
Manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para to-

dos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade e aos 
desejos mundanos, para vivermos, no tempo presente, com 
temperança, justiça e piedade.

V. O Senhor lembrou-Se da sua misericórdia e fidelidade.  
Aleluia.

R. Em favor da casa de Israel.  Aleluia.

Sexta
Ant. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as 

em seu coração.

Leitura breve 1 Jo 4, 9
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco: Deus 

enviou ao mundo o seu Filho Unigénito, para que vivamos por 
Ele.

V. Todos os confins da terra, Aleluia,
R. Viram a salvação do nosso Deus.  Aleluia.
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Noa
Ant. Os meus olhos viram a salvação, que oferecestes a 

todos os povos.

Leitura breve Actos 10, 36
Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando 

a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.
V. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade.
 Aleluia.
R. Abraçaram-se a paz e a justiça.  Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas

Hino, antífonas, salmos e cântico, como nas Vésperas II do Natal 
do Senhor.

Leitura breve 1 Jo 1, 1-3
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos 

com os nossos olhos, o que contemplámos, o que tocámos com 
as nossas mãos acerca do Verbo da Vida, é o que vos anuncia-
mos.

Porque a Vida manifestou-Se, e nós vimos e damos teste-
munho d’Ela. Nós vos anunciamos a Vida eterna, que estava 
junto do Pai e nos foi manifestada.  Nós vos anunciamos o 
que vimos e ouvimos, para que estejais também em comunhão 
connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, 
Jesus Cristo.

responsório breve

V. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia.  Aleluia.
V. E habitou entre nós.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
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Ant. Magnif. O Rei do Céu quis nascer de uma Virgem, 
para levar o homem, que se tinha perdido, ao reino da sua eter-
na glória.

preCes

Confiados na infinita misericórdia de Deus Pai, que ungiu no 
Espírito Santo o seu Filho Unigénito para anunciar aos pobres 
a alegria da salvação, oremos:

Deus de misericórdia, tende piedade de nós.

Deus eterno e cheio de misericórdia, que enviastes o vosso 
Filho Unigénito ao mundo para que todos os homens se 
salvem e cheguem ao conhecimento da verdade,

— fazei que o nascimento de Cristo encha de alegria todos os 
povos da terra.

Vós que enviastes Cristo ao mundo para anunciar a salvação 
aos pobres, libertar os oprimidos e proclamar o tempo da 
graça,

— concedei a todos os homens a liberdade e a paz.

Vós que iluminastes os Sábios do Oriente para virem adorar o 
vosso Filho Unigénito,

— iluminai a nossa fé e aceitai a nossa oração.

Vós que atraís todos os homens, chamando-os das trevas à 
vossa luz admirável, para que ao nome de Jesus todo o 
joelho se dobre,

— fazei da nossa vida um testemunho fiel do Evangelho.

Vós que em Jesus Cristo, nascido em Belém, fizestes brilhar a 
luz que ilumina as nações,

— mostrai a glória do vosso rosto aos nossos irmãos já faleci-
dos.

Pai nosso
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Oração

Deus omnipotente e invisível, que iluminastes as trevas do 
mundo com a luz da vossa vinda, lançai sobre nós um olhar de 
paz, para podermos louvar dignamente o glorioso nascimento 
de vosso Filho Unigénito. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.

30 DE DEZEMBRO

Quando não ocorre nenhum domingo dentro da oitava do Natal, 
celebra-se neste dia a festa da Sagrada Família.

Laudes

Hino, antífonas, salmos e cântico, como nas Laudes do Natal do 
Senhor.

Leitura breve is 9, 6
Um Menino nasceu para nós, um Filho nos foi dado. Tem 

o poder sobre os seus ombros e será chamado «Conselheiro 
Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz».

responsório breve

V. O Senhor deu a conhecer a salvação.
 Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor deu a conhecer a salvação.
 Aleluia, Aleluia.
V. Aos olhos das nações revelou a sua justiça.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor deu a conhecer a salvação.
 Aleluia, Aleluia.

Ant. Bened. Quando nasceu o Senhor, os coros dos Anjos 
cantavam, dizendo: Glória a Deus, que está sentado no trono, e 
ao Cordeiro.



  30 DE DEZEMBRO

preCes

Oremos a Cristo nosso Senhor, em quem o Pai quis renovar 
todas as coisas, e digamos:

Cristo, Filho de Deus, escutai a nossa oração.

Filho de Deus, que desde o princípio estáveis junto do Pai e ao 
chegar a plenitude dos tempos Vos fizestes homem,

— fazei que nos amemos todos como irmãos.
Cristo, Filho de Deus, que Vos fizestes pobre para nos enri-

quecerdes na vossa pobreza e Vos humilhastes para nos 
fazerdes participantes da vossa glória,

— fazei que sejamos mensageiros do vosso Evangelho.
Vós que viestes iluminar os que viviam nas trevas e na sombra 

da morte,
— guiai os nossos passos no caminho da santidade, da justiça 

e da paz.
Criai em nós um coração puro e sincero para receber fielmente 

a vossa palavra
— e multiplicai em nós e em todos os homens os frutos da 

salvação, para maior glória de Deus.

Pai nosso

Oração

Concedei, Deus omnipotente, que o novo nascimento, se-
gundo a carne, do vosso Filho Unigénito nos liberte da antiga 
escravidão em que nos retém o jugo do pecado.  Por Nosso 
Senhor.

Hora Intermédia

Salmos do dia ferial correspondente.

Tércia
Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com 

o que se dizia acerca do Menino.
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Leitura breve Deut 4, 7
Não há nação tão grande, que tenha a divindade tão perto 

de si, como está perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre que 
O invocamos.

V. O Senhor lembrou-Se da sua misericórdia e fidelidade,
 Aleluia,
R. Em favor da casa de Israel.  Aleluia.

Sexta

Ant. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as 
em seu coração.

Leitura breve is 12, 5-6
Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas: anunciai-as 

em toda a terra.  Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião, 
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.

V. Todos os confins da terra, Aleluia,
R. Viram a salvação do nosso Deus.  Aleluia.

Noa

Ant. Os meus olhos viram a salvação, que oferecestes a 
todos os povos.

Leitura breve Tob 14, 8-9
Os povos abandonarão os seus ídolos e virão habitar em 

Jerusalém.  Nela se hão-de alegrar todos os reis da terra, ado-
rando o Rei de Israel.

V. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
 Aleluia,
R. Abraçaram-se a paz e a justiça.  Aleluia.

Oração como nas Laudes.
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Vésperas

Hinos, antífonas, salmos e cântico, como nas Vésperas II do Natal 
do Senhor.

Leitura breve                                                      cf. 2 Pedro 1, 3-4
Cristo, com o seu poder divino, deu-nos tudo o que é ne-

cessário à vida e à piedade, fazendo-nos conhecer Aquele que 
nos chamou pela sua glória e poder.  Por Ele entramos na posse 
das maiores e mais preciosas promessas, para nos tornarmos 
participantes da natureza divina, livres da corrupção que a 
concupiscência gerou no mundo.

responsório breve

V. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
V. E habitou entre nós.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.

Ant.  Magnif. Nós Vos louvamos, Santa Mãe de Deus, por-
que de Vós nasceu Jesus Cristo: Salvai todos aqueles que Vos 
glorificam.

preCes

Aclamemos com alegria a Cristo, que nasceu em Belém, como 
Príncipe da Paz, que Deus enviou ao mundo para governar o 
seu povo santo, e invoquemos dizendo:

Ajudai-nos, Senhor, com a vossa graça.

Cristo, nosso Salvador, desejado das nações, iluminai com a 
luz do Evangelho aqueles que ainda não reconheceram a 
palavra da vida

— e atraí a Vós todos os homens.
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Cristo, Senhor do universo, fazei que a vossa Igreja se estenda 
até aos confins da terra

— e congregai nela os homens de todas as línguas e nações.
Cristo, Rei dos reis, dirigi o coração e o pensamento dos go-

vernantes,
— para que promovam fielmente a justiça, a paz e a liberdade 

de todos os povos.
Cristo, Senhor dos senhores e fortaleza dos humildes, ajudai os 

que são tentados, reanimai os deprimidos, protegei os que 
vivem em perigo,

— confortai os que caíram na desilusão ou no desespero, for-
talecei a esperança dos perseguidos.

Cristo, Consolador dos tristes, confortai os moribundos
— e conduzi-os às fontes da água viva.

Pai nosso
Oração

Concedei, Deus omnipotente, que o novo nascimento, se-
gundo a carne, do vosso Filho Unigénito nos liberte da antiga 
escravidão em que nos retém o jugo do pecado. Por Nosso 
Senhor.

31 DE DEZEMBRO

Laudes

Hino, antífonas, salmos e cântico, como nas Laudes do Natal do 
Senhor.

Leitura breve is 4, 2-3
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.  Os que restarem em Sião e os so-
breviventes em Jerusalém serão chamados santos e ficarão 
inscritos para a vida em Jerusalém.
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responsório breve

V. O Senhor deu a conhecer a salvação.
 Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor deu a conhecer a salvação.
 Aleluia, Aleluia.
V. Aos olhos das nações revelou a sua justiça.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor deu a conhecer a salvação.  
 Aleluia, Aleluia.

Ant. Bened. Juntou-se ao Anjo uma numerosa multidão 
do exército celeste, que louvava o Senhor, cantando: Glória 
a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.  
Aleluia.

preCes

Oremos a Cristo, que veio ao mundo para manifestar aos ho-
mens a graça e a benignidade de Deus; e digamos com humilde 
confiança:

Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, nascido do Pai antes de todos os séculos, esplendor da 
sua glória e imagem da sua substância, que sustentais o 
universo com a vossa palavra,

— nós vos pedimos que toda a nossa actividade deste dia seja 
inspirada pela luz do Evangelho.

Cristo, que viestes ao mundo na plenitude dos tempos para 
salvar o género humano e libertar toda a criatura,

— concedei aos homens a verdadeira liberdade.

Cristo, Filho Unigénito de Deus, consubstancial ao Pai, gerado 
eternamente antes da aurora e nascido em Belém para se 
cumprirem as Escrituras,

— fazei resplandecer na Igreja a pobreza evangélica.
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Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Senhor e Filho 
de David, segundo as profecias,

— fazei que Israel Vos reconheça como o Messias Salvador 
dos homens.

Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que estabelecestes o início e a 
plenitude da verdadeira religião no nascimento do vosso Filho, 
concedei-nos a graça de sermos contados entre os membros 
d’Aquele que resume em Si a salvação do mundo, Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

Hora Intermédia

Salmos do dia ferial correspondente.

Tércia
Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com 

o que se dizia acerca do Menino.

Leitura breve is 45, 13
Eu o suscitei para fazer justiça e aplanarei todos os seus 

caminhos.  Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus 
cativos, sem preço nem resgate, diz o Senhor do Universo.

V. O Senhor lembrou-Se da sua misericórdia e fidelidade, 
Aleluia,

R. Em favor da casa de Israel.  Aleluia.

Sexta
Ant. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as 

em seu coração.
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Leitura breve is 48, 20
Anunciai com brados de alegria, divulgai até às extremida-

des da terra, dizei: «O Senhor resgatou Jacob seu servo».
V. Todos os confins da terra, Aleluia,
R. Viram a salvação do nosso Deus.  Aleluia.

Noa

Ant. Os meus olhos viram a salvação, que oferecestes a 
todos os povos.

Leitura breve is 65, 1
Ofereci-me para responder aos que não Me consultavam, 

deixei-Me encontrar pelos que não Me buscavam. E disse: 
«Eis-Me aqui, Eis-Me aqui», a um povo que não invocava o 
meu nome.

V. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
 Aleluia,
R. Abraçaram-se a paz e a justiça.  Aleluia.

Oração

Deus eterno e omnipotente, que estabelecestes o início e a 
plenitude da verdadeira religião no nascimento do vosso Filho, 
concedei-nos a graça de sermos contados entre os membros 
d’Aquele que resume em Si a salvação do mundo, Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.


