2 DE JANEIRO
Laudes
Leitura breve

Is 49, 8-9

Eu te formei e destinei para renovar a aliança do povo, para
restaurar o país e reocupar as herdades em ruínas; para dizer
aos prisioneiros: «Saí para fora»; e aos que vivem nas trevas:
«Vinde para a luz».
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.

TEMPO DO NATAL

Ant. Bened. Estava deitado no presépio e resplandecia
nos Céus. Vinha habitar entre nós e permanecia junto do Pai.
Preces
Elevemos as nossas súplicas a Cristo, o homem novo que
desceu do Céu como segundo Adão para nos restituir a vida
verdadeira, e digamos:
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, Sol de justiça, que manifestastes a glória de Deus na
nossa natureza humana, para levar a antiga aliança à sua
realização perfeita,
— iluminai os nossos caminhos com a luz da vossa presença.
Cristo, Salvador do mundo, que fostes glorificado pelos Anjos,
anunciado pelos pastores e proclamado por Simeão e Ana,
— fazei que o povo herdeiro da promessa receba a fé do Evangelho.
Cristo, Príncipe da paz, em cujo nascimento os Anjos anunciaram a glória no Céu e a paz na terra,
— fazei reinar a vossa paz entre todos os homens.
Cristo, novo Adão, que renovastes o homem envelhecido pelo
pecado e nos preparastes um lugar no vosso reino,
— fortalecei a esperança dos oprimidos.
Pai nosso
Oração

Concedei, Senhor, ao vosso povo uma inabalável firmeza na
fé, para que, acreditando no vosso Filho Unigénito como verdadeiro Deus, eterno convosco na glória, e verdadeiro homem,
nascido da Virgem Maria, sejamos livres dos males presentes e
conduzidos à felicidade eterna. Por Nosso Senhor.

		
2 DE JANEIRO

Hora Intermédia
Tércia
Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com
o que se dizia acerca do Menino.
Leitura breve

1 Tim 1, 15

É digna de fé esta palavra e merecedora de toda a aceitação:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores.
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

Ap 21, 23-24

A cidade santa não precisa da luz do sol nem da lua, porque
a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. As
nações caminharão à sua luz e os reis da terra virão trazer-lhe
a sua magnificência.
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

1 Jo 1, 5

Esta é a mensagem que ouvimos d’Ele e vos anunciamos:
Deus é luz e n’Ele não há trevas.

TEMPO DO NATAL

V. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, Aleluia.
R. Abraçaram-se a paz e a justiça. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

Col 1, 13-15

Deus libertou-nos do poder das trevas e transferiu-nos para
o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção
pelo seu Sangue, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do
Deus invisível, o Primogénito de toda a criatura.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Magnif. Ditosa infância, que restaurou o género humano! Como esposo glorioso, Cristo nasce do seio de Maria.
Preces
Deus, que de muitas maneiras falou outrora aos nossos antepassados pelos Profetas, nos últimos tempos falou-nos por meio de
seu Filho. Confiados na sua misericórdia, oremos:
Senhor, tende piedade de nós.
Nós Vos pedimos pela santa Igreja,
— para que todos os vossos filhos proclamem com fidelidade
e fortaleza o nome de Cristo, Salvador do mundo.
Nós Vos pedimos pelos que anunciam o Evangelho,
— para que os ministros da palavra, por Vós enviados, levem
a todos os povos o nome de Cristo, Salvador do mundo.
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Nós Vos pedimos pelos nossos irmãos enfermos,
— para que obtenham a saúde, invocando o nome de Cristo,
Salvador do mundo.
Nós Vos pedimos pelos cristãos oprimidos,
— para que suportem com paciência e confiança as perseguições pelo nome de Cristo, Salvador do mundo.
Nós Vos pedimos pelos nossos irmãos que morreram por culpa
dos homens,
— para que, pela vossa misericórdia, alcancem a vida eterna.
Pai nosso
Oração

Concedei, Senhor, ao vosso povo uma inabalável firmeza na
fé, para que, acreditando no vosso Filho Unigénito como verdadeiro Deus, eterno convosco na glória, e verdadeiro homem,
nascido da Virgem Maria, sejamos livres dos males presentes e
conduzidos à felicidade eterna. Por Nosso Senhor.
3 DE JANEIRO
Laudes
Leitura breve

Is 62, 11-12

Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador e traz
consigo a recompensa. Serão chamados «Povo santo», «Resgatados do Senhor».
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.

TEMPO DO NATAL

Ant. Bened. O Verbo Se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade. Da sua plenitude todos nós recebemos.
Preces
Invoquemos com alegria a Cristo redentor, Filho de Deus que
Se fez homem para renovar a natureza humana, e digamos:
Cristo, Deus-connosco, ouvi a nossa oração.
Jesus, Filho de Deus vivo, imagem do Pai, esplendor da luz
eterna, rei da glória, Filho da Virgem Maria,
— iluminai este dia com a luz gloriosa da vossa Encarnação.
Jesus, Conselheiro admirável, Deus forte, Pai da eternidade,
Príncipe da paz,
— iluminai os nossos caminhos com a luz da vossa santa humanidade.
Jesus, todo-poderoso, paciente, obediente, manso e humilde
de coração,
— manifestai a todos os homens o poder e a beleza da humildade.
Jesus, pai dos pobres, glória dos fiéis, bom pastor, luz verdadeira, sabedoria infinita, bondade imensa, caminho, verdade e
vida dos homens,
— fortalecei na vossa Igreja o espírito da pobreza evangélica.
Pai nosso
Oração

Senhor, que, na vossa sabedoria infinita, quisestes que o
vosso Filho nascesse da bem-aventurada Virgem Maria, para
que a sua humanidade não ficasse sujeita à herança do pecado,
concedei-nos que, participando da nova criação, sejamos libertos dos males antigos. Por Nosso Senhor.

		
3 DE JANEIRO

Hora Intermédia
Tércia
Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com
o que se dizia acerca do Menino.
Leitura breve

Is 2, 3-4

De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele
será juiz no meio das nações e árbitro de povos inumeráveis.
Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças e foices.
Já não levantará a espada nação contra a nação, nem mais se
hão-de preparar para a guerra.
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 9, 2

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; para
aqueles que habitavam nas sombras da morte uma luz começou
a brilhar.
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 60, 4-5

Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas serão
trazidas nos braços. Quando o vires, ficarás radiante, palpitará
e dilatar-se-á o teu coração, porque a ti afluirão os tesouros do
mar e a ti virão ter as riquezas das nações.

TEMPO DO NATAL

V. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
Aleluia,
R. Abraçaram-se a paz e a justiça. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

1 Jo 1, 5b.7

Deus é luz e n’Ele não há trevas. Se caminhamos na luz,
como Ele vive na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o Sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica-nos de todo
o pecado.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Magnif. Exultemos no Senhor e cantemos de alegria,
porque apareceu no mundo a salvação eterna. Aleluia.
Preces
Com a vinda de Cristo ao mundo, o povo de Deus floresceu e
produziu o seu fruto mais excelente. Por isso, cheios de alegria
e de gratidão, aclamemos o nosso Salvador, dizendo:
Exulte o mundo de alegria com o vosso nascimento.
Cristo, nossa vida, que viestes ao mundo para ser a Cabeça da
Igreja,
— multiplicai na terra os membros do vosso Corpo místico e
santificai-os na caridade,
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Vós que quisestes ser adorado como verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
— fazei-nos participantes da vossa divindade,
Vós que pela Encarnação Vos tornastes o Mediador entre Deus
e os homens,
— fazei que os ministros da Igreja se associem cada vez mais
eficazmente à vossa missão reconciliadora pela santidade
da sua vida.
Vós que pelo vosso nascimento estabelecestes um mundo
novo,
— conduzi todos os povos aos caminhos da salvação.
Vós que pelo vosso nascimento destruístes os laços da morte,
— livrai os defuntos de todo o vínculo do pecado.
Pai nosso
Oração

Senhor, que, na vossa sabedoria infinita, quisestes que o
vosso Filho nascesse da bem-aventurada Virgem Maria, para
que a sua humanidade não ficasse sujeita à herança do pecado,
concedei-nos que, participando da nova criação, sejamos libertos dos males antigos. Por Nosso Senhor.

4 DE JANEIRO
Laudes
Leitura breve

Is 45, 22-24

Voltai-vos para Mim e sereis salvos, povos de toda a terra,
porque Eu sou Deus e não há outro. Juro por Mim mesmo, e
da minha boca procede a verdade, a palavra irrevogável: diante
de Mim se há-de dobrar todo o joelho, por Mim jurará toda a
língua.

TEMPO DO NATAL

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. Cristo nosso Deus, em quem habita a plenitude da divindade, assumiu a fragilidade da nossa natureza para
renovar a vida humana.
Preces
Glorifiquemos a Cristo, Verbo eterno do Pai, manifestado na
carne, contemplado pelos Anjos e anunciado aos homens; e
proclamemos alegremente a nossa fé, dizendo:
Nós Vos adoramos, Filho de Deus Pai.
Jesus Cristo, libertador do género humano, que, nascendo da
Virgem Maria, viestes renovar a face da terra,
— por sua intercessão, livrai-nos da antiga corrupção do pecado.
Vós que descestes do Céu para irradiar sobre a terra a luz incriada da justiça divina,
— iluminai este dia e toda a nossa vida com a luz da vossa
presença.
Filho de Deus, que nos viestes revelar o amor do Pai,
— fazei que a nossa caridade manifeste aos homens a bondade
de Deus.
Vós que viestes habitar no meio de nós,
— tornai-nos dignos de viver na vossa presença.
Pai nosso

		
4 DE JANEIRO

Oração

Concedei-nos, Deus omnipotente, que o Salvador do mundo, nova luz descida dos Céus, continue a iluminar e a renovar
sempre a nossa vida. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com
o que se dizia acerca do Menino.
Leitura breve

Jer 31, 7-8

Soltai brados de alegria por causa de Jacob, proclamai e dizei: «O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel». Vou trazêlos das terras do Norte e reuni-los dos confins do mundo.
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

Jer 31, 11-12

O Senhor resgatou Jacob e libertou-o das mãos do seu
dominador. Virão entre cânticos de júbilo às alturas de Sião,
radiantes de alegria pelos bens do Senhor.
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.

TEMPO DO NATAL

Leitura breve

Zac 8, 7-8

Eu libertarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do
Ocidente. Hei-de trazê-los de novo para habitarem em Jerusalém. Eles serão o meu povo e Eu serei o seu Deus na fidelidade
e na justiça.
V. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, Aleluia,
R. Abraçaram-se a paz e a justiça. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

Rom 8, 3-4

Deus enviou o seu próprio Filho numa carne semelhante à
carne pecadora, para expiar o pecado; condenou o pecado na
carne, para que a justiça exigida pela Lei fosse cumprida em
nós, que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Magnif. Eu saí de Deus e vim ao mundo. Não vim de
Mim mesmo, foi meu Pai que Me enviou.
Preces
Cristo veio ao mundo e entregou-Se a Si mesmo, a fim de purificar e preparar para Si um povo perfeito, santificado pelas boas
obras. Invoquemo-l’O fervorosamente, dizendo:
Tende piedade de nós.
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Pela santa Igreja,
— para que todos os seus filhos renasçam para uma vida nova,
nós Vos pedimos, Senhor:
Pelos pobres, pelos prisioneiros, pelos exilados,
— para que através da nossa caridade Vos encontrem a Vós,
Filho de Deus feito homem, nós Vos invocamos, Senhor:
Para que a nossa alegria seja completa,
— recebendo-Vos como o dom mais precioso do Pai, nós Vos
rogamos, Senhor:
Para que os fiéis defuntos sejam iluminados pela luz gloriosa
do vosso Nascimento
— e, dissipadas todas as trevas da noite, contemplem para
sempre o vosso rosto, nós Vos suplicamos, Senhor:
Pai nosso
Oração

Concedei, Deus omnipotente, que o Salvador do mundo,
nova luz descida dos Céus, continue a iluminar e a renovar
sempre a nossa vida. Por Nosso Senhor.

5 DE JANEIRO
Laudes
Leitura breve

Sab 7, 26-27

A Sabedoria é o esplendor da luz eterna, o espelho puríssimo da actividade de Deus, a imagem da sua bondade. Sendo
única, tudo pode; imutável em si mesma, renova todas as
coisas. Ela comunica-se, de geração em geração, pelas almas
santas e forma os amigos de Deus e os profetas.

TEMPO DO NATAL

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. O Senhor visitou e redimiu o seu povo.
Preces
Louvemos a Cristo, que Se fez para nós sabedoria, justiça, santidade e redenção; e supliquemos cheios de confiança:
Pelo vosso nascimento, salvai-nos, Senhor.
Rei do universo, a quem os pastores encontraram deitado no
presépio,
— ajudai-nos a imitar a vossa pobreza e simplicidade.
Senhor do Céu, que descestes do vosso trono real à condição
mais humilde da terra,
— ensinai-nos a honrar os nossos irmãos mais humildes e desafortunados.
Cristo, esplendor da luz eterna, que assumistes a nossa natureza humana sem perder a glória da santidade divina,
— fazei que os vossos fiéis, ao usar os bens terrenos, não se
deixem seduzir pelas suas enganosas aparências.
Cristo, Esposo divino da Igreja e sua fortaleza inexpugnável,
— fazei que os vossos fiéis perseverem sempre unidos a ela e
nela encontrem a salvação.
Pai nosso
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Oração

Senhor, que iniciastes de modo admirável a nossa redenção
com o nascimento de vosso Filho, concedei aos vossos servos
uma fé sólida, para que, conduzidos por Ele, alcancemos a
glória prometida. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com
o que se dizia acerca do Menino.
Leitura breve

Ez 20, 41-42a

Hei-de receber-vos como perfume agradável, quando vos
tiver tirado de entre os povos e vos reunir dos países por onde
andáveis dispersos. Manifestarei em vós a minha santidade e
sabereis que Eu sou o Senhor.
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

Ez 34, 11-12

Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei-de
encontrá-las. Como o pastor que vigia o rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas, assim Eu
guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em
que andavam desgarradas.
V. Todos os confins da terra, Aleluia,
R. Viram a salvação do nosso Deus. Aleluia.

TEMPO DO NATAL

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

Miq 2, 12

Eu hei-de reunir-te, Jacob; hei-de congregar os teus sobreviventes, Israel. Vou reuni-los como ovelhas no aprisco, como
rebanho no seu redil.
V. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
Aleluia,
R. Abraçaram-se a paz e a justiça. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Onde a Epifania se celebra no domingo
que ocorre no dia 7 ou 8 de Janeiro

Leitura breve

1 Jo 5, 20

Sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência
para conhecermos o Verdadeiro. Nós estamos no Verdadeiro,
por seu Filho, Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro e a Vida
eterna.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Magnif.		 Encontrámos Jesus Nazareno, Filho de
José, de quem falou Moisés na Lei e escreveram os Profetas.
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Preces
Bendigamos a Cristo, Deus-connosco, que a Virgem concebeu
e deu à luz; e supliquemos confiantes:
Filho da Virgem Maria, ouvi a nossa oração.
Vós que concedestes à Virgem Maria as alegrias da maternidade,
— fazei que todos os pais de família se possam alegrar sempre
com os seus filhos.
Vós que quisestes ser criança,
— fazei que as crianças cresçam sempre em sabedoria e em
graça diante de Deus e dos homens.
Vós que viestes ao mundo para fazer de todo o género humano
um povo santo,
— congregai os povos da terra na unidade e na paz.
Vós que, nascendo em Belém, quisestes santificar a vida humana com o exemplo da Sagrada Família,
— aperfeiçoai na unidade e no amor todas as famílias da terra.
Vós que, ao nascer, quisestes entrar na nossa história humana,
— fazei que os nossos defuntos entrem na alegria do vosso
reino eterno.
Pai nosso
Oração

Senhor, que iniciastes de modo admirável a nossa redenção
com o nascimento de vosso Filho, concedei aos vossos servos
uma fé sólida, para que, conduzidos por Ele, alcancemos a
glória prometida. Por Nosso Senhor.

TEMPO DO NATAL

6 DE JANEIRO
Onde a Epifania se celebra no domingo
que ocorre no dia 7 ou 8 de Janeiro

Laudes
Leitura breve

Is 61, 1-2a

O Espírito do Senhor Deus está sobre Mim, porque o Senhor Me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos humildes, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção
aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, e a promulgar o ano
da graça do Senhor.
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. Magnif. Este é O que veio pela água e pelo sangue,
Jesus Cristo Nosso Senhor.
Preces
Glorifiquemos a Cristo, o Verbo eterno de Deus, gerado antes
dos séculos, nascido para nós no tempo; e aclamemos com
alegria:
Alegre-se a terra com o vosso nascimento.
Cristo, Palavra eterna, que, descendo à terra, enchestes os homens de alegria,
— alegrai os nossos corações com a vossa contínua presença.
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Salvador do mundo, que revelastes aos homens a fidelidade
de Deus,
— fazei que sejamos sempre fiéis às promessas do nosso Baptismo.
Rei do Céu e da terra, que por meio dos Anjos anunciastes a
paz aos homens,
— conservai-nos sempre na vossa paz.
Senhor, que viestes ao mundo para ser a Videira que nos dá o
fruto da verdadeira vida,
— fazei que, unidos a Vós, dêmos sempre fruto abundante.
Pai nosso
Oração

Iluminai, Senhor, os vossos fiéis e acendei os seus corações
nos esplendores da vossa glória, para que reconheçam a todo
o momento o seu Salvador e vivam sempre em perfeita comunhão com Ele, que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com
o que se dizia acerca do Menino.
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.
V. O Senhor lembrou-Se da sua misericórdia e fidelidade,
Aleluia.
R. Em favor da casa de Israel. Aleluia.

TEMPO DO NATAL

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

Is 42, 1

Eis o meu Servo, a quem Eu protejo, o meu Eleito, enlevo
da minha alma. Sobre Ele fiz repousar o meu Espírito, para que
leve a justiça às nações.
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 49, 6

Disse-me o Senhor: Não basta que sejas meu servo, para
restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os sobreviventes
de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha
salvação chegue até aos confins da terra.
V. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
Aleluia,
R. Abraçaram-se a paz e a justiça. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

Actos 10, 37-38

Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar
pela Galileia, depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu
do Espírito Santo e de fortaleza Jesus de Nazaré, que passou
fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo
demónio, porque Deus estava com Ele.

		
6 DE JANEIRO

Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Magnif. Dos céus fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu
Filho muito amado, em Ti ponho as minhas complacências.
Preces
Aclamemos com alegria a Cristo nosso Salvador, em cujo
nascimento os Anjos anunciaram a paz à terra; e supliquemos
cheios de confiança:
Pelo vosso nascimento, dai a paz ao mundo.
Vós que confortais a Igreja com a alegria do vosso nascimento,
— enriquecei-a com todos os bens de que necessita.
Vós que viestes ao mundo para inaugurar a era dos novos
tempos,
— atraí a Vós todas as gerações.
Vós que, esperado desde o princípio por todas as gerações,
viestes ao mundo na plenitude dos tempos,
— manifestai a vossa presença àqueles que ainda Vos esperam.
Vós que viestes salvar todos os homens,
— conduzi os recém-nascidos à graça do Baptismo.
Vós que, assumindo carne como a nossa, restaurastes a natureza humana corrompida pela morte,
— concedei aos defuntos a plenitude da redenção.
Pai nosso

TEMPO DO NATAL

Oração

Iluminai, Senhor, os vossos fiéis e acendei os seus corações
nos esplendores da vossa glória, para que reconheçam a todo
o momento o seu Salvador e vivam sempre em perfeita comunhão com Ele, que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.
7 DE JANEIRO
Onde a solenidade da Epifania se celebra no domingo
que ocorre no dia 8 de Janeiro

Laudes
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. Eis Aquele de quem foi escrito: Cristo nasceu em Israel e o seu reino não terá fim.
Preces
Aclamemos com alegria a Cristo nosso Senhor, por quem Deus
manifestou a sua salvação até aos confins da terra, e louvemol’O, dizendo:
Glória a Vós, Senhor Jesus Cristo.

		
7 DE JANEIRO

Redentor de todos os povos, que viestes destruir o muro que
separava Israel das nações pagãs,
— fazei desaparecer do mundo as discriminações que ofendem
a dignidade humana.
Filho Unigénito de Deus, que pela vossa encarnação e nascimento quisestes habitar entre nós,
— ensinai-nos a reconhecer a vossa multiforme presença na
Igreja e no meio dos homens.
Cristo, imagem de Deus invisível, que nos viestes revelar o
pleno conhecimento do Pai,
— ajudai-nos a viver segundo a vossa palavra na plenitude da
fé e santidade da vida.
Jesus Cristo, Deus-connosco, que admiravelmente renovastes
toda a criação,
— fazei que também em nós tudo se renove: o coração, as
palavras e as obras.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que pelo nascimento de vosso
Filho fizestes brilhar aos homens uma nova luz, concedei, nós
Vos pedimos: assim como, nascendo da Virgem em nossa carne
mortal, Ele Se tornou nosso irmão, assim também mereçamos
participar da sua vida no reino dos Céus. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. José e Maria Mãe de Jesus, estavam admirados com
o que se dizia acerca do Menino.

TEMPO DO NATAL

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, adorando
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.

