DOMINGOS IV E VI DA PÁSCOA
Domingo IV: Domingo IV do Saltério
Domingo VI: Domingo II do Saltério

Vésperas I
Hino.
Salmodia
Domingo IV
Salmos e cântico do Domingo IV.

Ant. 1
A paz de Cristo reine em vossos corações. Aleluia.
Ant. 2		 Vós nos resgatastes para Deus com o vosso Sangue. Aleluia.
Ant. 3		 Era necessário que Cristo sofresse a morte, para
entrar na sua glória. Aleluia.
Domingo VI
Salmos e cântico do Domingo II.

Ant. 1		 Quem pratica a verdade aproxima-se da luz.
Aleluia.
Ant. 2		 Livre das angústias da morte, o Senhor ressuscitou. Aleluia.
Ant. 3		 Era necessário que Cristo sofresse, para entrar na
sua glória. Aleluia.
Leitura breve

1 Pedro 2, 9-10

Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
adquirido por Deus, para anunciar os louvores d’Aquele que
vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Vós que
outrora não éreis seu povo, sois agora o povo de Deus; vós
que não tínheis alcançado misericórdia, agora alcançastes
misericórdia.
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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)
Domingo IV: Ant. Eu sou a porta, diz o Senhor. Se alguém entrar por Mim, será salvo. Aleluia.
Domingo VI: Ant.
A Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Defensor, que
estará convosco para sempre. Aleluia.
B Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando.  
Aleluia.
C A glória de Deus ilumina a cidade santa e o Cordeiro é
a sua luz. Aleluia.
Preces
Oremos a Cristo Jesus, que, ressuscitando de entre os mortos,
destruiu a morte e nos deu a vida imortal. Invoquemo-l’O
dizendo:
Vós que viveis eternamente, escutai a nossa prece.
Vós que sois a pedra rejeitada pelos construtores, mas escolhida pelo Pai como pedra angular,
— fazei de todos nós pedras vivas na edificação da vossa Igreja.
Vós que sois a Testemunha fiel e o Primogénito de entre os
mortos,
— concedei que a Igreja possa dar sempre e em toda a terra o
testemunho da vossa ressurreição.

TEMPO PASCAL

Vós que sois o único Esposo da Igreja, nascida do vosso coração aberto na cruz,
— fazei de nós testemunhas do vosso amor pela Igreja e por
todos os homens.
Vós que sois o Princípio e o Fim, que estáveis morto e agora
viveis eternamente,
— concedei-nos a graça de perseverarmos fiéis até à morte e
alcançarmos a coroa da vitória.
Vós que sois a luz que ilumina a cidade santa de Deus,
— iluminai com o vosso esplendor os nossos irmãos defuntos,
para que convosco reinem eternamente.
Pai nosso
Oração
Domingo IV

Deus eterno e omnipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis
chegue um dia à glória do reino onde já Se encontra o seu poderoso Pastor, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.
Domingo VI

Concedei-nos, Deus omnipotente, a graça de viver dignamente estes dias de alegria em honra de Cristo ressuscitado, de
modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que
celebramos. Por Nosso Senhor.
Laudes
Hino.
Salmodia
Domingo IV
Salmos e cântico do Domingo IV.

Ant. 1		 Não morrerei, mas hei-de viver, para anunciar as
obras do Senhor. Aleluia.
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Ant. 2		
luia.

Bendito seja o vosso nome glorioso e santo. Ale-

Ant. 3		 Proclamai as maravilhas de Deus: são perfeitas
as suas obras e rectos os seus caminhos. Aleluia.
Domingo VI
Salmos e cântico do Domingo II.

Ant. 1		

Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.

Ant. 2
Bendito sejais, Senhor, no firmamento dos céus,
louvado sejais para sempre. Aleluia.
Ant. 3		 Adorai o Senhor que está sentado no trono e
clamai: Amen. Aleluia.
Leitura breve

Actos 10, 40-43

Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia e permitiu-Lhe
manifestar-Se, não a todo o povo mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com
Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos
pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus
juiz dos vivos e dos mortos. É d’Ele que todos os Profetas dão
o seguinte testemunho: quem acredita n’Ele recebe, pelo seu
nome, a remissão dos pecados.
Responsório breve
V. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
Aleluia, Aleluia.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
Aleluia, Aleluia.
V. Vós que ressuscitastes de entre os mortos.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
Aleluia, Aleluia.

TEMPO PASCAL

Cântico evangélico (Benedictus)
Domingo IV: Ant. Eu sou o Pastor das ovelhas. Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida. Eu sou o Bom Pastor: conheço as
minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-Me. Aleluia.
Domingo VI: Ant.
A Se participardes nos sofrimentos de Cristo, exultareis de
alegria, quando se manifestar a sua glória. Aleluia.
B Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor. Aleluia.
C O Espírito Santo, que o Pai há-de enviar em meu nome,
diz o Senhor, vos ensinará toda a verdade. Aleluia.
Preces
Invoquemos a Deus Pai omnipotente, que ressuscitou Jesus,
nosso Rei e Salvador, e digamos com alegria:
Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo.
Pai santo, que fizestes passar Jesus, vosso amado Filho, das
trevas da morte para a luz da glória,
— fazei-nos chegar um dia à luz admirável do vosso reino
eterno.
Vós que nos salvastes pela fé,
— fazei-nos viver hoje fielmente segundo as promessas do
nosso Baptismo.
Vós que nos convidais a buscar sempre as coisas do alto, onde
Cristo está sentado à vossa direita,
— livrai-nos da sedução do pecado.
Fazei que a nossa vida, escondida em Vós com Cristo, brilhe
no mundo,
— para anunciar aos homens os novos céus e a nova terra.
Pai nosso
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Oração
Domingo IV

Deus eterno e omnipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis
chegue um dia à glória do reino onde já Se encontra o seu poderoso Pastor, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.
Domingo VI

Concedei-nos, Deus omnipotente, a graça de viver dignamente estes dias de alegria em honra de Cristo ressuscitado, de
modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que
celebramos. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve

cf. 1 Cor 15, 3b-5

Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras;
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras e apareceu a Pedro e depois aos Doze.
V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.
Sexta
Leitura breve

Ef 2, 4-6

Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com
que nos amou, estando nós ainda mortos por causa dos nossos
pecados, restituiu-nos à vida em união com Cristo – é pela
graça que fostes salvos – e com Ele nos ressuscitou e nos fez
sentar nos Céus, com Cristo Jesus.
V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor. Aleluia.

TEMPO PASCAL

Noa
Leitura breve

Rom 6, 4

Fomos sepultados com Cristo pelo Baptismo na sua morte,
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos para glória
do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas II
Hino.
Salmodia
Domingo IV
Salmos e cântico do Domingo IV.

Ant. 1		 Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado
à direita de Deus.  Aleluia.
Ant. 2		 Brilhou uma luz nas trevas para os homens de
coração recto. Aleluia.
Ant. 3		 Aleluia. A salvação, a glória e o poder ao nosso
Deus. Aleluia.
Domingo VI
Salmos e cântico do Domingo II.

Ant. 1		 Deus ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos
e colocou-O à sua direita na glória.  Aleluia.
Ant. 2		 Renunciastes aos ídolos para vos consagrardes
ao Deus vivo. Aleluia.
Ant. 3		 Aleluia. A salvação, a glória e o poder ao nosso
Deus. Aleluia.
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Leitura breve

Hebr 10, 12-14

Cristo, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício,
sentou-Se para sempre à direita de Deus, esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus
pés. Por uma única oblação tornou perfeitos para sempre os
que foram santificados.
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)
Domingo IV: Ant. Chamo as minhas ovelhas pelo seu
nome, e elas escutam a minha voz. Aleluia.
Domingo VI: Ant.
A Felizes sereis, quando vos insultarem pelo nome de
Cristo, porque o Espírito de Deus está em vós. Aleluia.
B Enquanto Pedro falava, o Espírito desceu sobre todos os
que ouviam a palavra de Deus. Aleluia.
C Se alguém Me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai
o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia.
Preces
Invoquemos a Deus Pai todo-poderoso, que ressuscitou Jesus
Cristo e O exaltou à sua direita. Supliquemos cheios de confiança:
Pela glória de Cristo, ouvi-nos, Senhor.
Pai santo, que pela vitória da cruz exaltastes a Cristo sobre a
terra,
— atraí para Ele todos os homens.

TEMPO PASCAL

Por vosso Filho glorificado, enviai, Senhor, sobre a Igreja o
Espírito Santo,
— para que ela seja, no meio do mundo, o sinal de unidade
entre todos os homens.
Conservai na fé do seu Baptismo a nova família que fizestes
renascer pela água e pelo Espírito Santo,
— para que alcance a vida eterna.
Por vosso Filho glorificado, socorrei os infelizes, libertai os
presos, dai saúde aos enfermos
— e estendei a todos os homens os benefícios da redenção.
Aos nossos irmãos defuntos, que receberam na terra o Corpo e
o Sangue de Cristo,
— dai-lhes a glória da ressurreição no último dia.
Pai nosso
Oração
Domingo IV

Deus eterno e omnipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis
chegue um dia à glória do reino onde já Se encontra o seu poderoso Pastor, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.
Domingo VI

Concedei-nos, Deus omnipotente, a graça de viver dignamente estes dias de alegria em honra de Cristo ressuscitado, de
modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que
celebramos. Por Nosso Senhor.

