DEPOIS DA EPIFANIA

SEGUNDA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA
ou 7 de Janeiro (onde a Epifania é celebrada no dia 6)
Semana II do Saltério

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.
R.
V.
R.
V.
R.

Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Hão-de servi-l’O todos os povos.
Todos os reis da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.

Ant. Bened. Os Magos do Oriente vieram a Belém para
adorar o Senhor e, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe
presentes: ouro como a Rei soberano, incenso como a Deus
verdadeiro, mirra como a homem mortal. Aleluia.
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.
Redentor dos homens, que viestes destruir o muro que separava
Israel das nações pagãs,
— fazei desaparecer do mundo as discriminações que ofendem
a dignidade humana.

		
SEGUNDA-FEIRA OU DIA 7 DE JANEIRO

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 em nós tudo se renove: o coração, as palavras e as
obras.
Pai nosso
Oração

Iluminai, Senhor, os nossos corações com o esplendor da
vossa divindade, para que, através das trevas deste mundo,
caminhemos com segurança para a pátria da luz eterna. Por
Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. O mistério escondido desde os tempos antigos foi
agora manifestado.
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. Deus apareceu na terra
R. E começou a viver entre os homens.
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Sexta
Ant. Cristo veio trazer a boa nova: paz para os que andavam longe e paz para os que estavam perto.
Leitura breve

Is 12, 5-6

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas: anunciai-as
a toda a terra. Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.
V. As nações hão-de ver a vossa justiça,
R. Todos os reis contemplarão a vossa glória.
Noa
Ant. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha
salvação chegue até aos confins da terra.
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. Povos da terra, bendizei o Senhor,
R. Proclamai o seu louvor em todas as nações.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

cf. 2 Pedro 1, 3-4

Cristo, com o seu poder divino, deu-nos tudo o que é necessário 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.
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Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
Hão-de glorificá-l’O todos os povos.
Todas as nações da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.

Ant. Magnif.		 Ao ver a estrela, os Magos exultaram de
alegria e, entrando na casa, ofereceram ao Senhor ouro, incenso
e mirra.
Preces
Bendigamos a Cristo nosso Senhor, que veio iluminar aqueles
que viviam nas trevas e na sombra da morte; e supliquemos
com piedade e confiança:
Cristo, Sol nascente,
mostrai-nos o esplendor da vossa luz.
Senhor Jesus Cristo, que pelo mistério da Encarnação formastes a Igreja, vosso corpo místico,
— fazei que ela cresça e se edifique na caridade.
Vós que governais o Céu e a terra,
— manifestai o vosso divino poder a todos os povos e governantes da terra.
Vós que, pela Encarnação, Vos tornastes sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedec,
— fazei que todos os sacerdotes sejam fiéis administradores da
vossa redenção.
Vós que no seio da Virgem Maria realizastes a admirável união
da divindade com a humanidade,
— abençoai as virgens que a Vós totalmente se consagraram.
Vós que, assumindo a nossa natureza mortal, destruístes a morte introduzida pelo pecado,
— transformai em vida eterna a morte dos nossos defuntos.
Pai nosso
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Oração

Iluminai, Senhor, os nossos corações com o esplendor da
vossa divindade, para que, através das trevas deste mundo,
caminhemos com segurança para a pátria da luz eterna. Por
Nosso Senhor.

TERÇA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA
(ou dia 8 de Janeiro)
Laudes
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 sobreviventes em Jerusalém serão chamados santos e ficarão
inscritos para a vida em Jerusalém.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Hão-de servi-l’O todos os povos.
Todos os reis da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra..

Ant. Bened. Três presentes ofereceram os Magos ao Senhor, ao Filho de Deus, ao grande Rei: ouro, incenso e mirra.
Aleluia.

		
TERÇA-FEIRA OU DIA 8 DE JANEIRO

Preces
Celebremos a misericórdia de Cristo, que veio ao mundo para
que a criação fosse libertada da escravidão do pecado e entrasse na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Confiados na sua
bondade, oremos:
Pelo vosso nascimento, livrai-nos do mal.
Senhor, que, existindo desde toda a eternidade, assumistes pela
encarnação uma nova vida,
— renovai-nos sempre pelo mistério do vosso nascimento.
Vós que, sem deixar de ser Deus com o Pai, quisestes fazer-Vos
homem como nós,
— fazei que a nossa vida alcance a sua plenitude na participação da vossa divindade.
Vós que viestes ao mundo como luz das nações e mestre de
todos os homens,
— fazei que a vossa palavra seja a luz dos nossos caminhos.
Verbo eterno de Deus, que Vos fizestes homem no seio da Virgem Maria e quisestes viver no meio de nós,
— dignai-Vos habitar sempre pela fé em nossos corações.
Pai nosso
Oração

Deus omnipotente, cujo Filho Unigénito Se manifestou
aos homens na realidade da nossa natureza, concedei-nos que,
reconhecendo-O exteriormente semelhante a nós, sejamos por
Ele interiormente renovados. Por Nosso Senhor

Hora Intermédia
Tércia
Ant. O mistério escondido desde os tempos antigos foi
agora manifestado.
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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 Deus do Universo.
V. Deus apareceu na terra
R. E começou a viver entre os homens.
Sexta
Ant. Cristo veio trazer a boa nova: paz para os que andavam longe e paz para os que estavam perto.
Leitura breve

Is 48, 20

Anunciai com brados de alegria, divulgai até às extremidades da terra, dizei: «O Senhor resgatou o seu servo Jacob».
V. As nações hão-de ver a vossa justiça,
R. Todos os reis contemplarão a vossa glória.
Noa
Ant. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha
salvação chegue até aos confins da terra.
Leitura breve	Is 65, 1
Ofereci-Me para responder aos que não Me consultavam,
deixei-Me encontrar pelos que não Me buscavam. Eu disse:
«Eis-Me aqui, Eis-Me aqui», a um povo que não invocava o
meu nome.
V. Povos da terra, bendizei o Senhor,
R. Proclamai o seu louvor em todas as nações.
Oração como nas Laudes.
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Vésperas
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.
R.
V.
R.
V.
R.

N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
Hão-de glorificá-l’O todos os povos.
Todas as nações da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.

Ant. Magnif. A Cristo, que apareceu na terra como Luz da
Luz, os Magos ofereceram os seus presentes. Aleluia.
Preces
Em união com os cristãos de todo o mundo, oremos e glorifiquemos o Senhor, dizendo:
Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Socorrei, Senhor, aqueles que ainda Vos procuram como um
Deus escondido nas diversas religiões, ideologias ou idolatrias,
— orientai-os para a luz vivificante de Cristo.
Olhai com bondade, Senhor, para aqueles que Vos adoram
como único Deus verdadeiro e Vos esperam como Juiz
universal no último dia,
— para que, juntamente connosco, sejam benignamente acolhidos na vossa presença.
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Lembrai-Vos daqueles a quem dais continuamente a vida, a luz
e todos os bens,
— para que jamais se afastem de Vós.
Guardai os caminhantes sob a protecção dos vossos Anjos
— e livrai-os da morte inesperada e repentina.
Vós que manifestastes a vossa verdade aos fiéis defuntos durante a sua vida na terra,
— mostrai-lhes no Céu a luz gloriosa do vosso rosto.
Pai nosso
Oração

Deus omnipotente, cujo Filho Unigénito Se manifestou
aos homens na realidade da nossa natureza, concedei-nos que,
reconhecendo-O exteriormente semelhante a nós, sejamos por
Ele interiormente renovados. Por Nosso Senhor.

QUARTA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA
(ou dia 9 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».

		
QUARTA-FEIRA OU DIA 9 DE JANEIRO

Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Hão-de servi-l’O todos os povos.
Todos os reis da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.

Ant. Bened. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos com
presentes adorar o Senhor.
Preces
Ao chegar a plenitude dos tempos, o Verbo eterno, Filho Unigénito de Deus Pai, apareceu na terra como um Menino que
nasceu para nós, um Filho que nos foi dado. Aclamemo-l’O
com alegria, dizendo:
Bendito sejais, Senhor.
Filho de Deus vivo, que existis antes da criação do mundo e
viestes à terra para salvar os homens,
— fazei que sejamos testemunhas fiéis do vosso Evangelho.
Sol de justiça, que fizestes brilhar sobre nós a luz eterna de
Deus Pai e resplandeceis no mundo inteiro,
— iluminai os que vivem nas trevas da morte.
Vós que Vos fizestes Menino e fostes deitado no presépio,
— renovai em nós a simplicidade da infância.
Vós que, peta Encarnação, Vos tornastes o pão vivo que dá a
vida eterna,
— alegrai sempre os nossos corações com o sacramento do
altar.
Pai nosso

Oração

Senhor nosso Deus, sol que ilumina todos os homens,
concedei ao mundo a paz duradoira e fazei brilhar em nossos
corações a luz admirável que orientou os passos dos Magos.
Por Nosso Senhor.
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Hora Intermédia
Tércia
Ant. O mistério escondido desde os tempos antigos foi
agora manifestado.
Leitura breve

1 Tim 1, 15

É digna de fé esta palavra e merecedora de toda a aceitação:
Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores.
V. Deus apareceu na terra
R. E começou a viver entre os homens.
Sexta
Ant. Cristo veio trazer a boa nova: paz para os que andavam longe e paz para os que estavam perto.
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. As nações hão-de ver a vossa justiça,
R. Todos os reis contemplarão a vossa glória.
Noa
Ant. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha
salvação chegue até aos confins da terra.
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.
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V. Povos da terra, bendizei o Senhor,
R. Proclamai o seu louvor em todas as nações.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

Col 1, 13-15

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

N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
Hão-de glorificá-l’O todos os povos.
Todas as nações da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.

Ant. Magnif. Herodes perguntou aos Magos: Que sinal
vistes vós do rei recém-nascido? Vimos uma estrela resplandecente que ilumina o mundo inteiro.
Preces
Louvemos a Cristo, o Verbo de Deus, que veio ao mundo para
destruir o poder do pecado, e cheios de confiança digamos:
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
Sacerdote eterno, que viestes ao mundo para restaurar a plenitude do culto divino,
— fazei que, por meio da Igreja, nele possam participar todos
os homens.
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Médico das almas e dos corpos, que viestes visitar os que estavam enfermos,
— curai e fortalecei todos os doentes.
Senhor, que encheis de alegria a santa Igreja com o mistério do
vosso nascimento,
— ajudai os pobres e compadecei-Vos dos pecadores, para que
todos participem na alegria de Natal.
Rei poderoso, que destruístes as cadeias da antiga escravidão,
— confortai os prisioneiros e libertai os oprimidos.
Vós que viestes ao mundo para abrir as portas do Céu,
— recebei na vossa glória todos os fiéis defuntos.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, sol que ilumina todos os homens,
concedei ao mundo a paz duradoira e fazei brilhar em nossos
corações a luz admirável que orientou os passos dos Magos.
Por Nosso Senhor.

QUINTA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA
(ou dia 10 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».
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Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Hão-de servi-l’O todos os povos.
Todos os reis da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.

Ant. Bened. Todos os povos da terra virão adorar o Senhor e oferecer-Lhe os seus presentes. Aleluia.
Preces
Celebremos as maravilhas de Deus, que veio consolar o seu
povo com o nascimento de Cristo nosso Salvador, e aclamemos, cheios de alegria:
Glória a Deus nas alturas.
Com os Anjos, com os Patriarcas e com os Profetas,
— nós Vos louvamos, Senhor.
Com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
— a nossa alma Vos glorifica, Senhor.
Com os Apóstolos e com os Evangelistas,
— nós Vos damos graças, Senhor.
Com todos os santos Mártires de Cristo,
— nós Vos oferecemos, Senhor, os nossos corpos como sacrifício de louvor.
Com todos os Santos, que foram na terra testemunhas da Igreja,
— nós Vos consagramos toda a nossa vida.
Pai nosso
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Oração

Senhor, que por meio do vosso Filho manifestastes a todos
os povos a luz da sabedoria eterna, concedei aos vossos fiéis
que, iluminados plenamente pelo esplendor da redenção de
Cristo e progredindo sempre no conhecimento da verdade,
alcancem a claridade da vossa glória. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. O mistério escondido desde os tempos antigos foi
agora manifestado.
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 em foices. Já não levantará a espada nação contra nação, nem mais
se hão-de preparar para a guerra.
V. Deus apareceu na terra
R. E começou a viver entre os homens.
Sexta
Ant. Cristo veio trazer a boa nova: paz para os que andavam longe e paz para os que estavam perto.
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. As nações hão-de ver a vossa justiça,
R. Todos os reis contemplarão a vossa glória.
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Noa
Ant. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha
salvação chegue até aos confins da terra.
Leitura breve	Is 60, 4-5
Os teus filhos vão chegar de longe, 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.
V. Povos da terra, bendizei o Senhor,
R. Proclamai o seu louvor em todas as nações.
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.

N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
Hão-de glorificá-l’O todos os povos.
Todas as nações da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.

Ant. Magnif.		
censo. Aleluia.

Virão todos de Sabá, trazendo ouro e in-
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Preces
Unidos com toda a Igreja em oração, bendigamos a Deus e
supliquemos, dizendo:
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
Pai santo, nós Vos rogamos por aqueles que só Vos conhecem
pela luz da razão,
— para que sejam também enriquecidos com a luz do Evangelho.
Olhai com bondade para aqueles que, fora da Igreja, procuram
libertar-se das angústias da condição humana,
— para que encontrem em Cristo o caminho, a verdade e a
vida.
Vinde em auxílio daqueles que de coração sincero praticam a
sua religião
— e conduzi-os à admirável luz de Cristo.
Purificai continuamente os corações dos vossos fiéis,
— para que Vos conheçam cada vez melhor.
Mostrai aos defuntos a vossa misericórdia
— e admiti-os na glória dos eleitos.
Pai nosso
Oração

Senhor, que por meio do vosso Filho manifestastes a todos
os povos a luz da sabedoria eterna, concedei aos vossos fiéis
que, iluminados plenamente pelo esplendor da redenção de
Cristo e progredindo sempre no conhecimento da verdade,
alcancem a claridade da vossa glória. Por Nosso Senhor.

		
SEXTA-FEIRA OU DIA 11 DE JANEIRO

SEXTA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA
(ou dia 11 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.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Hão-de servi-l’O todos os povos.
Todos os reis da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.

Ant. Bened. Aqueles que Vos desconheciam e desprezavam virão prostrar-se a vossos pés.
Preces
Dêmos glória a Cristo Jesus, que veio renovar o coração e o
espírito do homem, e invoquemo-l’O dizendo:
Dai-nos, Senhor, um espírito novo.
Vós que, ao assumir a natureza humana, Vos tornastes para nós
o sacramento da divindade,
— fazei que, por meio da Igreja, Vos reconheçamos no sacramento da vossa Palavra e do vosso Corpo.
Criador do género humano, que por meio da Virgem Imaculada
quisestes ser homem entre os homens,
— concedei-nos, por intercessão de Maria, a graça de participar nas riquezas da vossa divindade.
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Redentor dos homens, que descestes do Céu à terra como orvalho da manhã,
— derramai em nossas almas a água viva que brota para a vida
eterna.
A nós que celebramos nestes dias o princípio da vossa vida
humana,
— fazei-nos chegar à maturidade do homem perfeito, segundo a imagem da vossa santidade divina.
Pai nosso
Oração

Concedei, Deus omnipotente, que o nascimento do Salvador do mundo, revelado aos Magos por meio de uma estrela, se
manifeste e cresça em nosso espírito. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. O mistério escondido desde os tempos antigos foi
agora manifestado.
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. Deus apareceu na terra
R. E começou a viver entre os homens.
Sexta
Ant. Cristo veio trazer a boa nova: paz para os que andavam longe e paz para os que estavam perto.
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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. As nações hão-de ver a vossa justiça,
R. Todos os reis contemplarão a vossa glória.
Noa
Ant. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha
salvação chegue até aos confins da terra.
Leitura breve

Zac 8, 7-8

Eu libertarei o meu povo das terras do Oriente e das terras
do Ocidente. Hei-de trazê-los para habitarem em Jerusalém.
Eles serão o meu povo e Eu serei o seu Deus na fidelidade e
na justiça.
V. Povos da terra, bendizei ao Senhor,
R. Proclamai o seu louvor em todas as nações.
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.

N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.
Hão-de glorificá-l’O todos os povos.
Todas as nações da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
N’Ele serão abençoadas todas as nações da terra.

DEPOIS DA EPIFANIA

Ant. Magnif. Avisados num sonho pelo Anjo, os Magos
regressaram à sua terra por outro caminho.
Preces
Oremos a Deus Pai, que enviou seu Filho ao mundo para ser a
luz das nações, e digamos:
Senhor, venha a nós o vosso reino.
Dilatai a santa Igreja por toda a terra,
— para que se manifeste aos homens a glória de vosso Filho.
Pai eterno, que conduzistes os sábios do Oriente à presença de
vosso Filho na gruta de Belém,
— iluminai com a luz de Cristo todos aqueles que procuram a
verdade.
Atraí as nações para a vossa luz admirável,
— a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho.
Enviai trabalhadores para a vossa messe,
— a fim de que os pobres sejam evangelizados e se anuncie a
todos os homens o tempo da salvação.
Concedei aos defuntos a plena redenção de suas culpas,
— para que se alegrem no triunfo de Cristo sobre a morte.
Pai nosso
Oração

Concedei, Deus omnipotente, que o nascimento do Salvador do mundo, revelado aos Magos por meio de uma estrela, se
manifeste e cresça em nosso espírito. Por Nosso Senhor.
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SÁBADO DEPOIS DA EPIFANIA
(ou dia 12 de Janeiro)
Laudes
Leitura breve

Sab 7, 26-27

A Sabedoria é o esplendor da luz eterna, o espelho puríssimo da actividade de Deus e 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.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.
Hão-de servi-l’O todos os povos.
Todos os reis da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Virão adorar o Senhor todos os reis da terra.

Ant. Bened. Em Caná da Galileia, Jesus começou os seus
milagres e manifestou a sua glória.
Preces
Glorifiquemos a Cristo, imagem de Deus invisível, e digamos
com toda a confiança:
Cristo, Filho de Deus, ouvi a nossa oração.
Filho de Deus, que viestes manifestar-nos o amor do Pai,
— revelai-o a todos os homens por meio da nossa caridade
fraterna.
Vós que aparecestes no meio de nós como o Senhor da vida,
— fazei-nos participar na plenitude da vossa vida imortal.

DEPOIS DA EPIFANIA

Ensinai-nos a manifestar em nossos corpos a imagem da vossa
vida mortal,
— para que também neles se manifeste cada vez mais a glória
da vossa vida divina.
Iluminai os nossos corações com a claridade da vossa luz,
— para que brilhe sempre em nosso espírito o esplendor da
glória de Deus.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que em vosso Filho Unigénito
nos tornastes nova criatura, concedei que a vossa graça nos
conforme à imagem de Cristo, em quem a nossa natureza se
uniu à vossa divindade. Ele que é Deus convosco na unidade
do Espírito Santo.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. O mistério escondido desde os tempos antigos foi
agora manifestado.
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. Deus apareceu na terra
R. E começou a viver entre os homens.
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Sexta
Ant. Cristo veio trazer a boa nova: paz para os que andavam longe e paz para os que estavam perto.
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 suas ovelhas que andavam tresmalhadas, assim
Eu guardarei as minhas ovelhas, para as tirar dos sítios em que
andavam desgarradas.
V. As nações hão-de ver a vossa justiça,
R. Todos os reis contemplarão a vossa glória.
Noa
Ant. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha
salvação chegue até aos confins da terra.
Leitura breve

Miq 2, 12

Eu hei-de reunir-te, Jacob; hei-de congregar os teus sobreviventes, Israel. Vou reunir-vos como ovelhas no aprisco,
como rebanho no seu redil.
V. Povos da terra, bendizei o Senhor,
R. Proclamai o seu louvor em todas as nações.
Oração como nas Laudes.

