		
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA III E V

SEMANAS III E V DO TEMPO PASCAL
Semana III: Semana III do Saltério
Semana V: Semana I do Saltério

SEGUNDA-FEIRA
Laudes
Leitura breve

Rom 10, 8b-10

A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta
palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares
com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no teu
coração que Deus O ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois
com o coração se acredita para obter a justiça, e com a boca se
professa a fé para alcançar a salvação.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
Ele que por nós foi cravado na cruz.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. III: Ant. Trabalhai pelo alimento que não perece,
mas dura para a vida eterna. Aleluia.
Sem. V: Ant.
Aquele que Me ama será amado por meu
Pai. Eu o amarei e Me manifestarei a Ele. Aleluia.

TEMPO PASCAL

Preces
Glorifiquemos a Cristo Jesus, a quem o Pai constituiu herdeiro
de todos os povos, e oremos:
Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor.
Senhor Jesus Cristo, que vencestes o poder do inferno e do
pecado,
— dai-nos, hoje e sempre, a vitória sobre o mal.
Vós que destruístes o poder da morte,
— dirigi hoje os nossos passos pelo caminho da vida nova.
Vós que nos fizestes passar da escravidão do pecado para a
liberdade gloriosa de filhos de Deus,
— dai a vida eterna a todos os que vierem ao nosso encontro
neste dia.
Vós que confundistes os guardas do sepulcro e alegrastes os
discípulos com a vossa ressurreição,
— enchei de alegria pascal aqueles que Vos amam e servem.
Pai nosso
Oração
Sem. III

Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da
vossa verdade para poderem voltar ao bom caminho, concedei
a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo o que é
indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé.
Por Nosso Senhor.
Sem. V

Senhor nosso Deus, que unis os corações dos vossos fiéis
num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais
e espere o que prometeis, para que, no meio da instabilidade
deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram
as verdadeiras alegrias. Por Nosso Senhor.

		
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA III E V

Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve

cf. Ap 1, 17c-18

Vi o Filho do homem, que me disse: Eu sou o Primeiro
e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-Me vivo pelos
séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e da morada
dos mortos.
V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.
Sexta
Leitura breve

Col 2, 9.10a.12

Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vós estais repletos pela união com Ele. Fostes
sepultados com Ele pelo Baptismo, e também com Ele fostes
ressuscitados pela fé que tivestes no poder de Deus que O ressuscitou dos mortos.
V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor. Aleluia.
Noa
Leitura breve

2 Tim 2, 8.11

Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos,
descendente de David, segundo o meu Evangelho. É digna de
fé esta palavra: Se morremos com Cristo, também com Ele
viveremos.
V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

TEMPO PASCAL

Vésperas
Leitura breve

Heb 8, 1b-3a

Nós temos um sumo sacerdote que está sentado nos Céus
à direita do trono da divina Majestade, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que foi construído pelo
Senhor e não pelo homem. Na verdade, todo o sumo sacerdote
é constituído para oferecer oblações e sacrifícios.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Quando viram o Senhor.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. III: Ant. A obra de Deus consiste em acreditar em
quem Ele enviou. Aleluia.
Sem. V: Ant.		 O Espírito Santo Paráclito, que o Pai
há-de enviar em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos
recordará tudo quanto vos tenho dito. Aleluia.
Preces
Jesus Cristo, vivificado pelo Espírito Santo, tornou-Se fonte de
vida para todos os homens. Invoquemo-l’O com alegria:
Senhor, renovai a face da terra.
Cristo, Salvador do mundo e Rei da nova criação, orientai toda
a nossa vida para o reino da glória celeste,
— onde estais sentado à direita do Pai.
Senhor, que viveis na vossa Igreja até ao fim dos tempos,
— conduzi-a pelo Espírito Santo ao conhecimento da verdade
perfeita.

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA III E V

Fazei sentir a vossa misericórdia aos enfermos, aos moribundos e a todos os que sofrem:
— confortai-os e fortalecei-os com a luz da vossa presença.
Cristo, luz sem ocaso, recebei a homenagem do nosso louvor
ao terminar este dia,
— e fazei brilhar para os nossos defuntos a luz do dia que não
tem fim.
Pai nosso
Oração
Sem. III

Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da
vossa verdade para poderem voltar ao bom caminho, concedei
a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo o que é
indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé.
Por Nosso Senhor.
Sem. V

Senhor nosso Deus, que unis os corações dos vossos fiéis
num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais
e espere o que prometeis, para que, no meio da instabilidade
deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram
as verdadeiras alegrias. Por Nosso Senhor.
TERÇA-FEIRA
Laudes
Leitura breve

Actos 13, 30-33

Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, e Ele apareceu
durante muitos dias àqueles que O tinham acompanhado da
Galileia a Jerusalém e são agora suas testemunhas diante do
povo. Nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita
a nossos pais, Deus a cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no salmo segundo: «Tu és meu
Filho, Eu hoje Te gerei».

TEMPO PASCAL

Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
Ele que por nós foi cravado na cruz.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. III: Ant. Em verdade vos digo: Não foi Moisés
quem vos deu o pão do Céu; meu Pai é que vos dá o verdadeiro
pão do Céu. Aleluia.
Sem. V: Ant.		
nha paz. Aleluia.

Deixo-vos a paz. Aleluia. Dou-vos a mi-

Preces
Exultemos de alegria em Cristo Nosso Senhor, que pelo seu
poder reconstruiu o templo do seu Corpo ressuscitando-o de
entre os mortos, e supliquemos dizendo:
Pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor.
Jesus Cristo, Salvador do mundo, que anunciastes às santas
Mulheres e aos Apóstolos a alegria da ressurreição,
— fazei-nos testemunhas do vosso triunfo pascal.
Vós que prometestes a todos os homens a ressurreição, que nos
fará nascer para uma vida nova,
— tornai-nos mensageiros fiéis do vosso Evangelho.
Vós que, aparecendo aos Apóstolos depois da ressurreição,
lhes comunicastes o Espírito Santo,
— renovai-nos com os dons do vosso Espírito criador.
Vós que prometestes permanecer com os vossos discípulos até
ao fim do mundo,
— ficai connosco hoje e sempre.
Pai nosso

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA III E V

Oração
Sem. III

Deus de misericórdia, que abris as portas do vosso reino aos
homens renascidos pela água e pelo Espírito Santo, aumentai
em nós os dons da vossa graça, para que, purificados de toda
a culpa, possamos alcançar a herança prometida. Por Nosso
Senhor.
Sem. V

Senhor nosso Deus, que pela ressurreição de Cristo nos
regenerais para a vida eterna, fortalecei em nós a fé e a esperança, para que nunca duvidemos do cumprimento das vossas
promessas. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve

cf. Actos 4, 11-12

Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores, que veio a
tornar-se pedra angular. E não há salvação em mais ninguém,
porque não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos.
V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.
Sexta
Leitura breve

cf. 1 Pedro 3, 21-22a

Vós sois salvos pelo Baptismo, que não é uma purificação
da imundície corporal mas o compromisso para com Deus de
uma boa consciência, pela ressurreição de Jesus Cristo, que
está à direita de Deus.
V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor. Aleluia.

TEMPO PASCAL

Noa
Leitura breve

Col 3, 1-2

Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde
Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas
do alto e não às da terra.
V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

1 Pedro 2, 4-5

Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos
homens mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós
mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste templo
espiritual, para constituirdes um sacerdócio santo, destinado
a oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus
Cristo.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Quando viram o Senhor.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. III: Ant. O pão de Deus é o que desce do Céu, para
dar a vida ao mundo. Aleluia.
Sem. V: Ant.		 Não se perturbe o vosso coração. Vou
partir, mas voltarei para junto de vós. Aleluia.
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Preces
Aclamemos alegremente a Cristo Jesus, que, tendo sido sepultado no seio da terra, ressuscitou gloriosamente para uma vida
nova, e digamos cheios de confiança:
Rei da glória, ouvi a nossa oração.
Pelos Bispos, Presbíteros e Diáconos, para que desempenhem
o seu ministério com generosidade
— e orientem o vosso povo no caminho do bem, nós Vos rogamos, Senhor.
Pelos que servem a Igreja no estudo da vossa Palavra,
— para que investiguem a verdade com pureza de coração, nós
Vos rogamos, Senhor.
Por todos os fiéis militantes da Igreja, para que, combatendo o
bom combate da fé até ao fim da sua carreira sobre a terra,
— recebam o prémio que lhes está preparado desde o princípio
do mundo, nós Vos rogamos, Senhor.
Vós que na cruz destruístes a sentença que nos condenava,
— quebrai os laços da nossa escravidão e dissipai as nossas
trevas.
Vós que, descendo à morada dos mortos, libertastes os justos
que esperavam o Salvador,
— recebei os nossos irmãos defuntos no vosso reino.
Pai nosso
Oração
Sem. III

Deus de misericórdia, que abris as portas do vosso reino aos
homens renascidos pela água e pelo Espírito Santo, aumentai
em nós os dons da vossa graça, para que, purificados de toda
a culpa, possamos alcançar a herança prometida. Por Nosso
Senhor.
Sem. V

Senhor nosso Deus, que pela ressurreição de Cristo nos
regenerais para a vida eterna, fortalecei em nós a fé e a esperança, para que nunca duvidemos do cumprimento das vossas
promessas. Por Nosso Senhor.

TEMPO PASCAL

QUARTA-FEIRA
Laudes
Leitura breve

Rom 6, 8-11

Se morremos com Cristo, acreditamos que também com
Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos,
Cristo já não pode morrer; a morte já não tem domínio sobre
Ele. Porque, na morte que sofreu, Cristo morreu pelo pecado
de uma vez para sempre; mas a sua vida é uma vida para Deus.
Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado e
vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
Ele que por nós foi cravado na Cruz.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. III: Ant. Todo aquele que vê o Filho e acredita
n’Ele tem a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último dia.
Aleluia.
Sem. V: Ant.		 Eu sou a videira. Aleluia. E vós sois os
meus ramos. Aleluia.
Preces
Oremos a Cristo Jesus, que Se entregou à morte pelos nossos
pecados e ressuscitou para nossa justificação; e aclamemo-l’O,
dizendo:
Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor.
Jesus Cristo, nosso Salvador, que ressuscitando de entre os
mortos nos restituístes a esperança da vida imortal,
— santificai neste dia os nossos corações com a graça do Espírito Santo.

		
QUARTA-FEIRA DA SEMANA III E V

Vós que viveis e reinais gloriosamente na assembleia dos Anjos e dos Santos,
— recebei a adoração que Vos prestamos em espírito e verdade, neste tempo santo da ressurreição.
Senhor Jesus Cristo, salvai-nos e derramai a vossa misericórdia
sobre o povo que vive na esperança da ressurreição
— e conservai-nos, hoje e sempre, livres de todo o mal.
Cristo, Rei da glória e nossa vida, reuni todos os fiéis na alegria
que não tem fim,
— quando vierdes, no último dia, manifestar ao mundo a glória do vosso poder eterno.
Pai nosso
Oração
Sem. III

Vinde, Senhor, em auxílio da vossa família reunida em
oração e concedei que participem eternamente na ressurreição
de vosso Filho Unigénito aqueles a quem destes a graça da fé.
Por Nosso Senhor.
Sem. V

Senhor, Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos
que a perderam, dirigi para Vós os corações dos vossos servos,
para que vivam sempre na luz da vossa verdade aqueles que
libertastes das trevas do erro. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve

cf. Rom 4, 24-25

Nós acreditamos n’Aquele que ressuscitou dos mortos
Jesus, Nosso Senhor, que foi entregue à morte por causa dos
nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação.
V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.

TEMPO PASCAL

Sexta
Leitura breve

1 Jo 5, 5-6a

Quem é que vence o mundo, senão Aquele que acredita que
Jesus é o Filho de Deus? Foi Jesus Cristo que veio pela água
e pelo sangue: não somente com a água, mas com a água e o
sangue.
V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor. Aleluia.
Noa
Leitura breve

Ef 4, 23-24

Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de
Deus na justiça e santidade verdadeiras.
V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

Hebr 7, 24-27

Jesus, que permanece eternamente, possui um sacerdócio
eterno. Por isso, pode salvar para sempre aqueles que por seu
intermédio se aproximam de Deus, porque vive eternamente
para interceder por eles. Tal era, na verdade, o sumo sacerdote
que nos convinha: santo, inocente, sem mancha, separado dos
pecadores e elevado acima dos céus, que não tem necessidade,
como os outros sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios,
primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do
povo, porque o fez de uma vez para sempre quando Se ofereceu
a Si mesmo.
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Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Quando viram o Senhor.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. III: Ant. Tudo o que o Pai Me dá, vem a Mim; e
aquele que vem a Mim não será abandonado. Aleluia.
Sem. V: Ant.		 Se permanecerdes em Mim e as minhas
palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e servos-á concedido. Aleluia.
Preces
Oremos a Cristo Nosso Senhor, que ressuscitou de entre os
mortos e está sentado à direita do Pai; e digamos confiantes:
Cristo, Rei da glória, ouvi a nossa oração.
Lembrai-Vos, Senhor, dos que se consagram ao vosso serviço,
— para que dêem ao vosso povo o exemplo da verdadeira
santidade.
Concedei aos legisladores e governantes o espírito da justiça
e da paz,
— para que reine a concórdia em toda a comunidade dos homens.
Dirigi os caminhos de todos os homens para a esperança da
salvação
— e multiplicai os bens da terra para poderem socorrer todos
os necessitados.
Cristo, nosso Salvador, que nos libertastes da escravidão do
pecado e da morte,
— concedei a luz eterna aos nossos irmãos defuntos.
Pai nosso

TEMPO PASCAL

Oração
Sem. III

Vinde, Senhor, em auxílio da vossa família reunida em
oração e concedei que participem eternamente na ressurreição
de vosso Filho Unigénito aqueles a quem destes a graça da fé.
Por Nosso Senhor.
Sem. V

Senhor, Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos
que a perderam, dirigi para Vós os corações dos vossos servos,
para que vivam sempre na luz da vossa verdade aqueles que
libertastes das trevas do erro. Por Nosso Senhor.

QUINTA-FEIRA
Laudes
Leitura breve

Rom 8, 10-11

Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal
por causa do pecado, o espírito permanece vivo por causa da
justiça. E se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre
os mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus de entre
os mortos, também dará nova vida aos vossos corpos mortais,
pelo seu Espírito que habita em vós.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
Ele que por nós foi cravado na cruz.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
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Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. III: Ant. Em verdade vos digo: Quem acredita em
Mim tem a vida eterna. Aleluia.
Sem. V: Ant. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aleluia.
Preces
Cristo ressuscitado está sempre presente na sua Igreja. Unidos
num só coração e numa só alma, invoquemo-l’O dizendo:
Ficai connosco, Senhor.
Senhor Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, permanecei no meio de nós,
— Vós que viveis pelos séculos dos séculos.
Vinde em nosso auxílio com o vosso invencível poder
— e fazei-nos sentir intimamente a bondade infinita de Deus
Pai.
Salvai o mundo da violência e da discórdia,
— porque só Vós tendes poder para o renovar e reconciliar.
Confirmai-nos na fé da vitória final
— e fortalecei-nos na esperança da vossa manifestação gloriosa.
Pai nosso
Sem. III

Oração

Deus eterno e omnipotente, que, neste tempo pascal, nos
fizestes conhecer mais profundamente a grandeza do vosso
amor, aumentai em nós os dons da vossa graça, a fim de que,
libertos das trevas do pecado, possamos aderir mais firmemente à vossa palavra de vida eterna. Por Nosso Senhor.
Sem. V

Deus de infinita bondade, que santificais os pecadores e
alegrais os infelizes, confirmai em nós a obra da vossa graça,
para que perseverem firmemente no vosso amor os que foram
justificados pela fé. Por Nosso Senhor.

TEMPO PASCAL

Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve

1 Cor 12, 13

Todos nós fomos baptizados num só Espírito para constituirmos um só Corpo, judeus ou gregos, escravos ou homens
livres. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito.
V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.
Sexta
Leitura breve

Tito 3, 5b-7

Deus salvou-nos pelo Baptismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente
sobre nós, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, para que,
justificados pela sua graça, nos tornássemos, em esperança,
herdeiros da vida eterna.
V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor. Aleluia.
Noa
Leitura breve

cf. Col 1, 12-14

Dêmos graças a Deus, que nos fez dignos de tomar parte na
herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das
trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho muito amado,
no qual encontramos a redenção, o perdão dos pecados.
V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.
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Vésperas
Leitura breve

1 Pedro 3, 18.21b-22

Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados – o Justo
pelos injustos – para nos conduzir a Deus. Sofreu a morte segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Subiu ao Céu
e está sentado à direita de Deus, tendo sob o seu domínio os
Anjos, as Dominações e as Potestades.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Quando viram o Senhor.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. III: Ant. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que Eu
hei-de dar é a minha Carne pela vida do mundo. Aleluia.
Sem. V: Ant.		 Disse-vos estas coisas, para que a minha
alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Aleluia.
Preces
Louvemos com alegria a Cristo Jesus, ressuscitado de entre os
mortos como primícias dos que adormeceram na esperança da
luz eterna, e oremos dizendo:
Pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor.
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja, edificada sobre o fundamento dos Apóstolos e espalhada até aos confins da terra:
— abençoai todos aqueles que invocam o vosso nome.
Jesus Cristo, médico dos corpos e das almas,
— visitai-nos e salvai-nos pela vossa misericórdia.

TEMPO PASCAL

Curai e reconfortai os doentes
— e livrai-os de toda a enfermidade.
Ajudai os angustiados e os oprimidos
— e dai pão aos que têm fome.
Vós que pela cruz e ressurreição abristes a todos os homens o
caminho da imortalidade,
— concedei aos nossos irmãos defuntos as alegrias do vosso
reino.
Pai nosso
Oração
Sem. III

Deus eterno e omnipotente, que, neste tempo pascal, nos
fizestes conhecer mais profundamente a grandeza do vosso
amor, aumentai em nós os dons da vossa graça, a fim de que,
libertos das trevas do pecado, possamos aderir mais firmemente à vossa palavra de vida eterna. Por Nosso Senhor.
Sem. V

Deus de infinita bondade, que santificais os pecadores e
alegrais os infelizes, confirmai em nós a obra da vossa graça,
para que perseverem firmemente no vosso amor os que foram
justificados pela fé. Por Nosso Senhor.
SEXTA-FEIRA
Laudes
Leitura breve

Actos 5, 30-32

O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes
a morte, suspendendo-O do madeiro. Deus exaltou-O pelo seu
poder como Chefe e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas
destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido
àqueles que Lhe obedecem.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA III E V

Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
Ele que por nós foi cravado na cruz.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. III: Ant. Quem come a minha Carne e bebe o meu
Sangue, permanece em Mim e Eu nele. Aleluia.
Sem. V: Ant.		 É este o meu mandamento: amai-vos uns
aos outros como Eu vos amei. Aleluia.
Preces
Oremos a Deus Pai, que pela ressurreição de Jesus Cristo nos
deu uma vida nova, e supliquemos humildemente:
Iluminai-nos, Senhor, com a gloriosa luz de Cristo.
Deus de misericórdia e fidelidade, que criastes o universo e
manifestastes por todas as gerações o vosso desígnio de
salvação dos homens,
— renovai no nosso tempo as maravilhas do vosso amor.
Purificai os nossos corações com a luz da vossa verdade,
— para que todas as nossas obras sejam justas e agradáveis aos
vossos olhos.
Fazei brilhar sobre nós a bondade do vosso rosto,
— para que, livres de todo o mal, nos saciemos com a riqueza
dos vossos dons.
Vós que destes a paz aos Apóstolos,
— fazei reinar a vossa paz em toda a terra.
Pai nosso

TEMPO PASCAL

Oração
Sem. III

Deus todo-poderoso, que nos destes a conhecer o alegre
anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para
uma vida nova pelo poder do Espírito Santo. Por Nosso Senhor.
Sem. V

Concedei-nos, Senhor, que a nossa vida se conforme plenamente ao mistério que celebramos, de modo que a alegria deste
tempo pascal nos fortaleça e defenda no caminho da salvação.
Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve

Actos 2, 32.36

Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas.
Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel: Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes.
V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.
Sexta
Leitura breve

Gal 3, 27-28

Todos vós que recebestes o Baptismo de Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo
nem livre, não há homem nem mulher; sois todos um só em
Cristo Jesus.
V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor. Aleluia.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA III E V

Noa
Leitura breve

1 Cor 5, 7-8

Purificai-vos do velho fermento para serdes uma nova massa, visto que sois pães ázimos. Cristo, o nosso Cordeiro pascal,
foi imolado. Celebremos a festa, não com fermento velho nem
com fermento de malícia e perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade.
V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

Hebr 5, 8-10

Cristo, apesar de ser Filho de Deus, aprendeu a obediência
no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-Se, para
todos os que Lhe obedecem, causa de salvação eterna, Ele que
foi proclamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de
Melquisedec.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.
Quando viram o Senhor.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. III: Ant. Cristo foi crucificado e ressuscitou dos
mortos para nos salvar. Aleluia.
Sem. V: Ant.		 Não há maior prova de amor do que dar a
vida pelos seus amigos. Aleluia.

TEMPO PASCAL

Preces
Glorifiquemos a Cristo, caminho, verdade e vida dos homens,
e invoquemo-l’O dizendo:
Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo.
Nós Vos rogamos, Senhor Jesus Cristo, por todos os ministros
da Igreja, que distribuem entre os irmãos o pão da vida,
— para que encontrem também eles, no pão que distribuem, o
seu alimento e fortaleza.
Nós Vos rogamos por todo o povo cristão, para que viva de uma
maneira digna da sua vocação
— e conserve a unidade de espírito pelo vínculo da paz.
Nós Vos rogamos por todos os que nos governam, para que
cumpram a sua missão com espírito de justiça e de compreensão,
— e aumente a paz e a concórdia entre todos os povos.
Nós Vos rogamos por todos nós aqui presentes: fazei-nos dignos de celebrar a vossa santa ressurreição com os Anjos e
os Santos
— e com os nossos irmãos defuntos, que recomendamos à
vossa misericórdia infinita.
Pai nosso
Oração
Sem. III

Deus todo-poderoso, que nos destes a conhecer o alegre
anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para
uma vida nova pelo poder do Espírito Santo. Por Nosso Senhor.
Sem. V

Concedei-nos, Senhor, que a nossa vida se conforme plenamente ao mistério que celebramos, de modo que a alegria deste
tempo pascal nos fortaleça e defenda no caminho da salvação.
Por Nosso Senhor.

		
SÁBADO DA SEMANA III E V

SÁBADO
Laudes
Leitura breve

Rom 14, 7-9

Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre
para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos quer
morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu
e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.
Ele que por nós foi cravado na cruz.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Senhor ressuscitou do sepulcro. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. III: Ant. Disse Simão Pedro: Para quem iremos
nós, Senhor? Vós tendes palavras de vida eterna: nós acreditamos e sabemos que sois Cristo, o Filho de Deus. Aleluia.
Sem. V: Ant.		 Cristo morreu e ressuscitou para ser o
Senhor dos vivos e dos mortos. Aleluia.
Preces
Oremos a Cristo, pão da vida, que há-de ressuscitar no último
dia aqueles que se alimentam à mesa da sua Palavra e do seu
Corpo:
Dai-nos, Senhor, a paz e a alegria.

TEMPO PASCAL

Cristo, Filho de Deus, que ressuscitastes gloriosamente como
Senhor da morte e da vida,
— abençoai e santificai os homens de toda a terra.
Jesus Cristo, fonte de paz e de alegria para todos aqueles que
crêem em Vós,
— fazei-nos viver como filhos da luz na alegria do vosso triunfo pascal.
Confirmai a fé da vossa Igreja, peregrina sobre a terra,
— para que dê ao mundo o testemunho da vossa ressurreição.
Vós que, através de muitos sofrimentos, entrastes na glória do
Pai,
— convertei em alegria a tristeza dos que choram.
Pai nosso
Oração
Sem. III

Senhor nosso Deus, que renovais nas águas do Baptismo os
que acreditam em Vós, protegei os que renasceram em Cristo,
para que, vencendo todos os ataques do mal, conservem fielmente os dons da vossa graça. Por Nosso Senhor.
Sem. V

Deus eterno e omnipotente, que pelo Baptismo nos fizestes
renascer para a vida eterna, concedei que os vossos filhos, regenerados para a esperança da imortalidade, alcancem com a
vossa ajuda a plenitude da glória. Por Nosso Senhor.

		
SÁBADO DA SEMANA III E V

Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve
Rom 5, 10-11
Se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho, com muito mais razão depois de reconciliados havemos de ser salvos pela sua vida. Mais ainda,
também nos gloriamos em Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançámos agora a salvação.
V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.
Sexta
Leitura breve
1 Cor 15, 20-22
Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que
morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também
por um homem veio a ressurreição dos mortos; porque assim
como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos
serão restituídos à vida.
V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor. Aleluia.
Noa
Leitura breve
2 Cor 5, 14-15
O amor de Cristo nos impele, ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu
por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

