DOMINGO DE RAMOS
NA PAIXÃO DO SENHOR
Semana II do Saltério

Vésperas I
Hino.
Salmodia
Salmos e cântico do Domingo.

Ant. 1
Todos os dias ensinava no templo e não Me
prendestes. Porque Me levais agora para ser flagelado e crucificado?
Ant. 2		 O Senhor Deus veio em meu auxílio; por isso
não serei confundido.
Ant. 3		 O Senhor Jesus humilhou-Se a Si próprio, obedecendo até à morte e morte de cruz.
Leitura breve

1 Pedro 1, 18-21

Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como
prata e ouro, que fostes resgatados dessa vã maneira de viver,
herdada dos vossos pais, mas pelo Sangue precioso de Cristo,
Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da
criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa
causa. Por Ele acreditais em Deus que O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança
estejam postas em Deus.
Responsório breve
V. Nós Vos adoramos e bendizemos,
Senhor Jesus Cristo.
R. Nós Vos adoramos e bendizemos,
Senhor Jesus Cristo.
V. Que pela vossa santa cruz remistes o mundo. R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

TEMPO DA QUARESMA

Ant. Magnif.		 Salve, Filho de David, nosso Rei, Redentor dos homens, que os Profetas anunciaram como Salvador
do mundo.
Preces
Adoremos a Cristo, que nas vésperas da sua paixão, ao contemplar a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, porque não quis
receber a graça que lhe era oferecida. Arrependidos dos nossos
pecados, supliquemos dizendo:
Senhor, tende compaixão do vosso povo.
Vós que quisestes reunir os filhos de Jerusalém, como a galinha
reúne os pintainhos debaixo das suas asas,
— ensinai-nos a reconhecer o tempo da vossa visita.
Não abandoneis aqueles que de Vós se afastaram
— e convertei-nos a Vós, Senhor nosso Deus.
Vós que pela vossa paixão reconciliastes o mundo com Deus,
— fazei-nos viver sempre do Espírito que recebemos no Baptismo.
Concedei-nos a graça de imitar a vossa paixão, renunciando ao
pecado com toda a força da nossa alma,
— para que, livres de toda a mancha, possamos celebrar santamente a vossa ressurreição.
Vós que viveis e reinais na glória do Pai,
— lembrai-Vos dos que hoje partiram deste mundo.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que, para dar aos homens um
exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador Se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos
os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte
na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.
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Laudes
Hino.
Salmodia
Salmos e cântico do Domingo II.

Ant. 1		 Uma grande multidão que tinha vindo à festa
clamava dizendo: Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas.
Ant. 2		 Com os Anjos e com as crianças, aclamemos o
Vencedor da morte: Hossana nas alturas.
Ant. 3		 Bendito o que vem em nome do Senhor. Paz no
céu e glória nas alturas.
Leitura breve
Zac 9, 9
Exulta de alegria, filha de Sião, grita de júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu Rei, justo e salvador, que vem ao teu encontro,
humildemente montado num jumentinho, filho duma jumenta.
Responsório breve
V. Vós nos resgatastes, Senhor, com o vosso Sangue.
R. Vós nos resgatastes, Senhor, com o vosso Sangue.
V. Homens de toda a tribo, língua, povo e nação. R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.
Ant. Bened. Com ramos de vitória aclamemos o Senhor
que vem. Vamos ao seu encontro com hinos e cânticos e digamos com alegria: Bendito sejais, Senhor.
Preces
Adoremos a Cristo Jesus, que ao entrar em Jerusalém foi
aclamado pelas multidões como o Rei e Messias esperado, e
louvemo-l’O também nós com alegria:
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana ao Filho de David e Rei eterno,
— hossana ao Vencedor da morte e do inferno.

TEMPO DA QUARESMA

Vós que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão e assim entrar
na glória,
— conduzi a santa Igreja à Páscoa da eternidade.
Vós que convertestes o madeiro da cruz em árvore da vida,
— concedei abundantemente os frutos dessa árvore aos que
renasceram pelo Baptismo.
Cristo, nosso Salvador, que viestes ao mundo para salvar os
pecadores,
— conduzi ao vosso reino os que em Vós crêem, em Vós esperam e Vos amam.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que, para dar aos homens um
exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador Se
fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, concedei-nos a
graça de seguirmos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da ressurreição. Ele que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.
Hora Intermédia
Hino.
Tércia
Ant. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara
a sua hora, deu aos seus discípulos a maior prova de amor.
Leitura breve
2 Cor 4, 10-12
Levamos sempre e por toda a parte no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, a fim de que se manifeste também
no nosso corpo a vida de Jesus. Porque, estando ainda vivos,
somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus,
para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne
mortal.
V. Entregou-Se voluntariamente à morte
R. E não abriu a sua boca.
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Sexta
Ant. Assim como o Pai me conhece, também Eu conheço o Pai; e dou a vida pelas minhas ovelhas.
Leitura breve
1 Pedro 4, 13-14
Alegrai-vos na medida em que participais nos sofrimentos
de Cristo, a fim de que possais também alegrar-vos e exultar
no dia em que se manifestar a sua glória. Felizes de vós, se sois
ultrajados pelo nome de Cristo, porque o Espírito de glória, o
Espírito de Deus, repousa sobre vós.
V. Ele suportou as nossas enfermidades
R. E tomou sobre si as nossas dores.
Noa
Ant. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Toda a
minha glória está na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Leitura breve
1 Pedro 5, 10-11
O Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória
em Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis e vos fortificará. A Ele o poder
e a glória pelos séculos dos séculos. Amen.
V. Adoremos o sinal da santa cruz,
R. Pelo qual recebemos o mistério da salvação.
Oração como nas Laudes.

Hino.
Salmodia

Vésperas II

Salmos e cântico do Domingo II.

Ant. 1		 Foi ferido e humilhado; mas Deus exaltou-O com
o poder do seu braço.
Ant. 2 O Sangue de Cristo purifica a nossa consciência,
para servirmos ao Deus vivo.
Ant. 3 Cristo suportou os nossos pecados no seu corpo
sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado,
vivamos para a justiça.

TEMPO DA QUARESMA

Leitura breve

Actos 13, 26-30a

Irmãos, a vós foi dirigida esta palavra de salvação. Na
verdade, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes, não reconhecendo Jesus e tendo-O condenado, cumpriram as Palavras
dos Profetas que se lêem cada sábado. Embora não tivessem
encontrado n’Ele motivo de condenação à morte, pediram a Pilatos que O mandasse matar. Cumprindo tudo o que estava escrito acerca d’Ele, desceram-n’O da cruz e depuseram-n’O no
túmulo. Mas Deus ressuscitou-O dos mortos ao terceiro dia.
Responsório breve
V. Nós Vos adoramos e bendizemos,
Senhor Jesus Cristo.
R. Nós Vos adoramos e bendizemos,
Senhor Jesus Cristo.
V. Que pela vossa santa cruz remistes o mundo. R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.
Ant. Magnif. Está escrito: Ferirei o pastor e dispersar‑se-ão as ovelhas do rebanho. Mas, depois de ressuscitar, preceder-vos-ei na Galileia. Lá Me vereis, diz o Senhor.
Preces
Adoremos o Salvador do género humano, que morrendo
destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida; e supliquemos humildemente:
Santificai, Senhor, o povo
que resgatastes com vosso Sangue.
Jesus Cristo, nosso Redentor, concedei que, pela penitência,
nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão,
— para alcançarmos a glória da ressurreição.
Acolhei-nos sob a protecção de Maria, vossa Mãe, consoladora
dos aflitos,
— para podermos confortar os tristes com o mesmo auxílio
que de Vós recebemos.

		

Concedei-nos a graça de tomar parte na vossa paixão por meio
dos sofrimentos da vida,
— para que também em nós se manifeste a vossa salvação.
Senhor Jesus Cristo, que Vos humilhastes na obediência até à
morte e morte de cruz,
— ensinai-nos a ser obedientes e a sofrer com paciência.
Dignai-Vos conformar os defuntos à imagem do vosso corpo
glorioso
— e tornai-nos dignos de participar um dia com eles na vossa
glória.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que, para dar aos homens um
exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador Se
fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, concedei-nos a
graça de seguirmos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da ressurreição. Ele que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.

