DOMINGO II
Vésperas I
V. Deus, vinde. Glória ao Pai, (Aleluia).
Hino: No Advento, no Natal, na Quaresma e no Tempo Pascal o hino
é Próprio.

Tempo Comum

Luz esplendente da santa glória
Do Pai celeste, imortal,
Santo e glorioso Jesus Cristo!
Sois digno de ser cantado a toda a hora e momento
Por vozes inocentes,
Ó Filho de Deus que nos dais a vida.
Dissipais as trevas do universo
E iluminais o espírito do homem,
Vencendo a noite com a luz da fé.
Luz da Luz sem ocaso,
Imagem clara do esplendor divino:
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Chegada a hora do sol poente,
Contemplando a luz do entardecer,
Cantamos ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Outros hinos.

		
VÉSPERAS I

Salmodia
Antífonas: No Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal,
toma-se a antífona do respectivo Tempo.

Ant. 1		
			

A vossa palavra, Senhor,
é luz dos meus caminhos. Aleluia.
Salmo 118 (119), 105-112
Elogio da lei divina

Eu sou o caminho, a verdade e a vida:
quem Me segue terá a luz da vida (Jo 14, 6; 8, 12)

A vossa palavra é farol para os meus passos *
		 e luz para os meus caminhos.
106
Jurei e estou decidido *
		 a guardar os vossos justos juízos.
105

Estou em grande aflição, Senhor, *
		 fazei-me viver, segundo a vossa palavra.
108
Senhor, aceitai os louvores da minha boca *
		 e dai-me a conhecer os vossos justos juízos.
107

A minha vida anda em constante perigo, *
mas nunca me esqueço da vossa lei.
110
Embora os pecadores me armem um laço, *
		 nunca me afasto dos vossos preceitos.
109

111

112

As vossas ordens são minha herança eterna, *
são elas que dão alegria ao meu coração.
Habituei o meu coração a cumprir os vossos decretos, *
até ao fim e para todo o sempre.
Ant. 1		
			
Ant. 2		

A vossa palavra, Senhor,
é luz dos meus caminhos. Aleluia.
Dar-me-eis, Senhor,
a alegria plena em vossa presença.  Aleluia.
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Salmo 15 (16)
O Senhor é a minha herança
Deus ressuscitou Jesus,
livrando-O das garras da morte (Actos 2, 24).

Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio. *
		 Digo ao Senhor: «Vós sois o meu Deus, †
		 sois o meu único bem».
3
Para os santos da terra, admiráveis em seu poder, *
vai todo o meu afecto.
1
2

4
Os que seguem deuses estranhos *
		 redobrem as suas penas.
Não serei eu a fazer-lhes libações de sangue, *
		 nem a invocar seus nomes com meus lábios.

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, *
está nas vossas mãos o meu destino.
6
Couberam-me em partilha terras aprazíveis: *
		 muito me agrada a minha sorte.
5

Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, *
		 até de noite me inspira interiormente.
8
O Senhor está sempre na minha presença, *
com Ele a meu lado não vacilarei.
7

9
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta *
		 e até o meu corpo descansa tranquilo.
10
Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, *
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, *
alegria plena em vossa presença, †
		 delícias eternas à vossa direita.
11

Ant. 2		

Dar-me-eis, Senhor,
a alegria plena em vossa presença.  Aleluia.

Ant. 3		
			

Ao nome de Jesus, todos se ajoelhem
no céu e na terra. Aleluia.

		
VÉSPERAS I

Cântico

Filip 2, 6-11

Cristo, Servo de Deus

Cristo Jesus, que era de condição divina, *
não Se valeu da sua igualdade com Deus, †
7
		 mas aniquilou-Se a Si próprio.
Assumindo a condição de servo, *
		 tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem, 8 humilhou-Se ainda mais, *
		 obedecendo até à morte e morte de cruz.
6

9
Por isso Deus O exaltou *
		 e Lhe deu o nome que está acima de todos os nomes,
10
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, *
		 no céu, na terra e nos abismos,
11
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, *
		 para glória de Deus Pai.

Ant. 3		
			

Ao nome de Jesus, todos se ajoelhem
no céu e na terra. Aleluia.

No Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal, o Ofício segue no
Próprio do respectivo Tempo.

Tempo Comum

Leitura breve

Col 1, 3-6a

A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso
Senhor estejam convosco. Damos graças a Deus, Pai de Nosso
Senhor Jesus Cristo, e oramos continuamente por vós. Temos
ouvido falar da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os cristãos, por causa da esperança que vos
está reservada nos Céus, e de que tivestes conhecimento pela
pregação da Palavra da verdade, o Evangelho, que chegou, até
vós, e ao mundo inteiro, onde frutifica e se desenvolve, como
no meio de vós.
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Responsório breve
V. Desde o nascer ao pôr do sol,
seja louvado o nome do Senhor.
R. Desde o nascer ao pôr do sol,
seja louvado o nome do Senhor.
V. A sua glória está acima dos céus.
R. Seja louvado o nome do Senhor.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Desde o nascer ao pôr do sol,
seja louvado o nome do Senhor.
Cântico evangélico (Magnificat)
Antífona do domingo correspondente: Próprio do Tempo.

Preces
Dêmos graças a Deus, que auxilia e protege o povo que escolheu para sua herança, e, recordando o seu amor para connosco,
aclamemos dizendo:
Senhor, nós temos confiança em Vós.
Nós Vos pedimos, Deus de bondade, pelo Santo Padre, o Papa
N., e pelo nosso Bispo N.:
— protegei-os com o vosso poder e santificai-os com a vossa
graça.
Confortai os doentes e ajudai-os a participar com o seu sofrimento na paixão de Cristo,
— para que sintam continuamente a sua consolação.
Olhai com amor para os que não têm casa onde se abriguem
— e fazei que encontrem uma digna habitação.
Dignai-Vos multiplicar e conservar os frutos da terra,
— para que a ninguém falte o pão de cada dia.
Defendei a nossa terra de todo o mal
— e aumentai entre nós a prosperidade e a paz.

		
LAUDES

Tende piedade dos defuntos
— e abri-lhes as portas do Céu.
Pai nosso
Oração do domingo correspondente: Próprio do Tempo.
Conclusão: Ordinário.

Invitatório
V. Abri, Senhor.
Salmo invitatório.
No Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal, toma-se a antífona
do respectivo Tempo.
Tempo Comum

Ant.
		

Povo do Senhor, ovelhas do seu rebanho:
Vinde, adoremos. Aleluia.

Laudes
V. Deus, vinde. Glória ao Pai. (Aleluia).
Isto omite-se quando o Ofício de Laudes começa com o Invitatório.

Hino: No Advento, no Natal, na Quaresma e no Tempo Pascal o hino
é Próprio.

Tempo Comum

Ó esplendor do Pai,
Ó Luz da luz divina:
Fonte clara, és o dia
Que os dias ilumina.
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Sol de verdade eterna,
Fulgor nunca ofuscado:
Infunde em nosso peito
O Espírito sagrado.

Governa a nossa mente,
Domina o coração,
Concede fé ardente,
Amor e contrição.

Ao Pai e ao Filho glória,
Ao Espírito também,
Louvor, honra e vitória
Agora e sempre. Amen.
Outros hinos.

Salmodia
Antífonas: No Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal,
toma-se a antífona do respectivo Tempo.

Ant. 1		
			

Bendito o que vem em nome do Senhor.
Aleluia.
Salmo 117 (118)
Cântico de vitória

Cristo é a pedra rejeitada pelos construtores,
que veio a tornar-se pedra angular (Actos 4, 11).
1
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, *
		 porque é eterna a sua misericórdia.

Diga a casa de Israel: *
		 é eterna a sua misericórdia.
3
Diga a casa de Aarão: *
		 é eterna a sua misericórdia.
4
Digam os que temem o Senhor: *
		 é eterna a sua misericórdia.
2

Na tribulação invoquei o Senhor: *
		 Ele ouviu-me e pôs-me a salvo.
6
O Senhor é por mim, nada temo: *
que poderão fazer-me os homens?
7
O Senhor está comigo e ajuda-me: *
não olharei aos meus inimigos.
5

		
LAUDES
8

9

Mais vale refugiar-se no Senhor *
do que fiar-se nos homens,
Mais vale refugiar-se no Senhor *
do que fiar-se nos poderosos.

Cercaram-me todos os povos *
		 e aniquilei-os em nome do Senhor.
11
Rodearam-me e cercaram-me *
		 e em nome do Senhor os aniquilei.
12
Cercaram-me como vespas, †
crepitavam como fogo em silvas *
		 e aniquilei-os em nome do Senhor.
10

Empurraram-me para cair, *
		 mas o Senhor me amparou.
14
O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, *
		 foi Ele o meu Salvador.
13

Gritos de júbilo e de vitória *
		 nas tendas dos justos:
16
A mão do Senhor fez prodígios, *
a mão do Senhor foi magnífica, †
a mão do Senhor fez prodígios.
15

Não morrerei, mas hei-de viver, *
		 para anunciar as obras do Senhor.
18
Com dureza me castigou o Senhor, *
mas não me deixou morrer.
17

Abri-me as portas da justiça: *
entrarei para dar graças ao Senhor.
20
Esta é a porta do Senhor: *
os justos entrarão por ela.
21
Eu Vos darei graças porque me ouvistes *
		 e fostes o meu salvador.
22
A pedra que os construtores rejeitaram *
		 tornou-se pedra angular.
19

Tudo isto veio do Senhor; *
		 é admirável aos nossos olhos.
24
Este é o dia que o Senhor fez: *
exultemos e cantemos de alegria.
23
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Senhor, salvai os vossos servos, *
		 Senhor, dai-nos a vitória.
26
Bendito o que vem em nome do Senhor: *
		 da casa do Senhor nós vos bendizemos.
25

O Senhor é Deus *
		 e fez brilhar sobre nós a sua luz.
Ordenai o cortejo solene com ramagens frondosas, *
		 até ao ângulo do altar.
27

28

Vós sois o meu Deus: eu Vos darei graças. *
Vós sois o meu Deus: eu Vos exaltarei.

Dai graças ao Senhor,  porque Ele é bom, *
		 porque é eterna a sua misericórdia.
29

Ant. 1		
			

Bendito o que vem em nome do Senhor.
Aleluia.

Ant. 2		
			

Cantemos um hino ao Senhor nosso Deus.
Aleluia.
Cântico

Dan 3, 52-57

O louvor das criaturas
Deus Criador... seja bendito eternamente (Rom 1, 25).

Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais: *
		 digno de louvor e de glória para sempre.
Bendito o vosso nome glorioso e santo: *
		 digno de louvor e de glória para sempre.
52

Bendito sejais no templo santo da vossa glória: *
		 digno de louvor e de glória para sempre.
54
Bendito sejais no trono da vossa realeza: *
		 digno de louvor e de glória para sempre.
53

Bendito sejais, Vós que sondais os abismos: *
		 digno de louvor e de glória para sempre.
E estais sentado sobre os Querubins: *
		 digno de louvor e de glória para sempre.
55

		
LAUDES

Bendito sejais no firmamento do céu: *
		 digno de louvor e de glória para sempre.
57
Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor: *
louvai-O e exaltai-O para sempre.
56

Ant. 2		
			

Cantemos um hino ao Senhor nosso Deus.
Aleluia.

Ant. 3		
			

Louvai o Senhor pela sua imensa glória.
Aleluia.
Salmo 150
Louvai o Senhor

Glorificai a Deus com o corpo e com a alma
(Hesíquio).
1

2

Louvai o Senhor no seu santuário, *
louvai-O no seu majestoso firmamento.
Louvai-O pela grandeza das suas obras, *
louvai-O pela sua infinita majestade.

Louvai-O ao som da trombeta, *
		 louvai-O ao som da lira e da cítara.
4
Louvai-O com o tímpano e com a dança, *
louvai-O ao som da harpa e da flauta.
3

Louvai-O com címbalos sonoros, *
		 louvai-O com címbalos retumbantes. †
		 Tudo quanto respira louve o Senhor.
5

Ant. 3		
			

Louvai o Senhor pela sua imensa glória.
Aleluia.

No Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal, o Ofício segue no
Próprio do respectivo Tempo.
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Tempo Comum

Leitura breve

Ez 36, 25-27

Derramarei sobre vós água pura e ficareis limpos de todas
as imundícies; purificar-vos-ei de todos os vossos deuses. Darvos-ei um coração novo e infundirei em vós um espírito novo;
arrancarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um
coração de carne. Infundirei em vós o meu espírito e farei que
vivais segundo os meus preceitos, que observeis e ponhais em
prática as minhas leis.
Responsório breve
V. Nós Vos louvamos, Senhor,
e invocamos o vosso nome.
R. Nós Vos louvamos, Senhor,
e invocamos o vosso nome.
V. Anunciamos as vossas maravilhas.
R. E invocamos o vosso nome.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Nós Vos louvamos, Senhor,
e invocamos o vosso nome.
Cântico evangélico (Benedictus)
Antífona do domingo correspondente: Próprio do Tempo.

Preces
Dêmos graças ao nosso Salvador, que veio ao mundo para ser
Deus-connosco, e aclamemo-l’O dizendo:
Cristo, Rei da glória, sede a nossa luz e a nossa alegria.
Senhor Jesus Cristo, sol nascente e primícias da nova humanidade ressuscitada,
— dai-nos a graça de Vos seguirmos, para que, livres das sombras da morte, caminhemos sempre na luz da vida.
Mostrai-nos a vossa bondade, espalhada por todas as criaturas,
— para contemplarmos em todas elas a vossa glória.

		
HORA INTERMÉDIA

Não permitais, Senhor, que neste dia sejamos oprimidos pelo
mal,
— mas fortalecei-nos com a vossa graça, para vencermos o
mal com o bem.
Vós que fostes baptizado no Jordão por João Baptista e ungido
pelo Espírito Santo,
— santificai toda a nossa actividade deste dia com a graça do
Espírito Santo.
Pai nosso
Oração do domingo correspondente: Próprio do Tempo.
Conclusão: Ordinário.

Hora Intermédia
V. Deus, vinde. Glória ao Pai. (Aleluia).
Hino: No Advento, no Natal, na Quaresma e no Tempo Pascal o hino
é Próprio.

Tempo Comum

O Espírito vence
A espessura da noite
E uma língua de fogo inumerável
Purifica, renova, acende, alegra
O mistério criado.
Eis a força
Que convoca a Igreja
Nos templos e nas praças
E suscita entre o povo testemunhas
Com palavras ousadas de verdade
Em frente dos juízes.
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Profunda chama,
Que secreta iluminas
O coração do homem:
Com a boa notícia restabelece
A vacilante fé, acende o amor
Na esperança que é semente
Da salvação do mundo.
Outros hinos.

Salmodia
Antífonas: No Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal,
toma-se a antífona do respectivo Tempo.

Ant. 1		
			

O Senhor me leva a descansar
em verdes prados. Aleluia.

			

Tempo Pascal

			

Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Salmo 22 (23)
O Bom Pastor

O Cordeiro será o seu Pastor,
e conduzi-los-á às fontes da água viva (Ap 7, 17).

O Senhor é meu pastor: nada me falta. *
		 Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes *
3
		 e reconforta a minha alma.
1
2

Ele me guia por sendas direitas, *
		 por amor do seu nome.
4
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, *
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: †
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.

		
HORA INTERMÉDIA
5
Para mim preparais a mesa, *
		 à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça *
		 e meu cálice transborda.
6
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me, *
		 todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor, *
		 para todo o sempre.

Ant. 1
			

O Senhor me leva a descansar
em verdes prados. Aleluia.

Ant. 2		
			

O nome do Senhor é grande em Israel.
Aleluia.
Salmo 75 (76)

Acção de graças pela vitória
Verão descer o Filho do homem
sobre as nuvens do céu (Mt 24, 30).
I

Deus fez-Se conhecer em Judá, *
		 o seu nome é grande em Israel.
3
Em Jerusalém está o seu santuário, *
em Sião a sua morada.
4
Ali despedaçais as flechas do arco, *
		 escudos, espadas e todas as armas.
2

Vós resplandeceis glorioso, *
		 sobre montanhas de troféus.
6
Os valentes foram espoliados e caíram de sono, *
os guerreiros não puderam valer-se
da força dos seus braços.
7
Diante das vossas ameaças, ó Deus de Israel, *
		 estacaram carros e cavalos.
Ant. 2		 O nome do Senhor é grande em Israel.
			 Aleluia.
5

Ant. 3
			

A terra estremeceu e ficou silenciosa,
quando Deus Se levantou para fazer justiça.
Aleluia.
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II

Sois temível: quem poderá resistir, *
quando se inflama a vossa ira?
9
Do alto do céu proclamastes a sentença; *
a terra assustou-se e ficou silenciosa,
10
quando Deus Se levantou para fazer justiça, *
		 para salvar os oprimidos da terra.
8

Até o homem irado Vos há-de glorificar *
e os que escaparem ao furor Vos hão-de festejar.
12
Fazei promessas ao Senhor vosso Deus e cumpri-as, *
		 todos os que O rodeiam tragam presentes ao Deus temível,
13
que abate o orgulho dos grandes *
		 e que é temido pelos reis da terra.
11

Ant. 3
			

A terra estremeceu e ficou silenciosa,
quando Deus Se levantou para fazer justiça.
Aleluia.

			

Tempo Pascal

			

Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Para as outras Horas a Salmodia Complementar.
No Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal, o Ofício segue no
Próprio do respectivo Tempo.

Tércia

Tempo Comum

Leitura breve
Rom 5, 1-2.5
Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus,
por Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé,
a esta graça em que permanecemos, e nos gloriamos apoiados
na esperança da glória de Deus. Ora a esperança não engana,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo
Espírito Santo que nos foi dado.
V. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor
R. E para sempre proclamarei a sua fidelidade.
Oração do domingo correspondente: Próprio do Tempo.

		
VÉSPERAS II

Sexta
Leitura breve

Rom 8, 26

O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque
não sabemos o que pedir nas nossas orações; mas o próprio
Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis.
V. A Vós, Senhor, se eleva a minha súplica:
R. Dai-me inteligência segundo a vossa palavra.
Oração do domingo correspondente: Próprio do Tempo.

Noa
Leitura breve

2 Cor 1, 21-22

Quem nos confirma em Cristo, juntamente convosco, é
Deus. Foi Ele que nos concedeu a unção, nos marcou com um
sinal e imprimiu em nossos corações o penhor do Espírito.
V. O Senhor é minha luz e salvação,
R. O Senhor é o protector da minha vida.
Oração do domingo correspondente: Próprio do Tempo.
Conclusão: Ordinário.

Vésperas II
V. Deus, vinde. Glória ao Pai. (Aleluia).
Hino: No Advento, no Natal, na Quaresma e no Tempo Pascal o hino
é Próprio.

Tempo Comum

Na glória do teu rosto contemplamos,
Jesus, Filho Unigénito de Deus,
A beleza divina que floresce
Nas moradas eternas lá dos Céus.
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Se a luz da eterna vida que pregaste
As trevas deste mundo recusaram,
Dá, Deus benigno, a tua plenitude
Àqueles que em Ti creram e Te amaram.
Companheiro do homem peregrino,
Através dos perigos desta vida,
Conduz os nossos passos, sempre firmes,
A caminho da Terra Prometida.
Louvor e glória a Ti, ó Pai celeste,
E ao Filho, tua imagem e esplendor,
E ao Espírito de ambos procedente:
Ambos unindo num eterno amor.
Outros hinos.

Salmodia
Antífonas: No Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal,
toma-se a antífona do respectivo Tempo.

Ant. 1		
			

Jesus Cristo é sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec. Aleluia.
Salmo 109 (110), 1-5.7
O Messias, Rei e Sacerdote

É necessário que Ele reine,
até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés
(1 Cor 15, 25).

Disse o Senhor ao meu Senhor: «Senta-te à minha direita, *
até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés».
2
O Senhor estenderá de Sião o ceptro do teu poder *
		 e tu dominarás no meio dos teus inimigos.
3
«A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste †
nos esplendores da santidade, *
		 antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».
4
O Senhor jurou e não Se arrependerá: *
		 «Tu és sacerdote para sempre, †
		 segundo a ordem de Melquisedec».
1
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5
O Senhor, à tua direita, *
		 esmagará os reis no dia da sua ira.
7
A caminho, beberá da torrente; *
		 por isso erguerá a sua fronte.

Ant. 1		
			

Jesus Cristo é Sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec. Aleluia.

Ant. 2		
			

A palavra do Senhor fez o céu e a terra.
Aleluia.
Salmo 113 B (115)
Louvor ao Deus verdadeiro

Convertestes-vos dos ídolos a Deus,
para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro (1 Tess 1, 9).

Não a nós, Senhor, não a nós, *
		 mas ao vosso nome dai glória, †
pela vossa misericórdia e fidelidade.
2
Porque diriam os povos: *
«Onde está o seu Deus?».
3
O nosso Deus está no céu, *
		 faz tudo quanto Lhe apraz.
1

Os ídolos dos gentios são ouro e prata, *
são obra das mãos do homem.
5
Têm boca e não falam, *
têm olhos e não vêem.
6
Têm ouvidos e não ouvem *
		 têm nariz mas sem olfacto.
7
Têm mãos e não palpam, *
têm pés e não andam.
Nem sua garganta *
		 articula qualquer som.
8
Sejam como eles os que os fazem *
e quantos põem neles a sua confiança.
4
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9

10

11

12

13

A casa de Israel confia no Senhor, *
Ele é o seu auxílio e o seu escudo.
A casa de Aarão confia no Senhor, *
Ele é o seu auxílio e o seu escudo.
Os que temem ao Senhor confiam no Senhor, *
Ele é o seu auxílio e o seu escudo.
O Senhor lembra-Se de nós *
e nos abençoa.
Abençoa a casa de Israel, *
abençoa a casa de Aarão.
Abençoa os que temem ao Senhor, *
abençoa pequenos e grandes.

O Senhor vos faça prosperar, *
a vós e aos vossos filhos.
15
Sede abençoados pelo Senhor, *
		 que fez o céu e a terra.
16
O céu é a morada do Senhor, *
a terra, deu-a aos filhos dos homens.
14

Não são os mortos que louvam o Senhor, *
		 nem quantos descem ao silêncio.
18
Mas nós, os vivos, bendizemos o Senhor, *
		 agora e para sempre.
17

Ant. 2		
			

A palavra do Senhor fez o céu e a terra.
Aleluia.

Ant. 3		
			

Louvai o Senhor, vós todos os seus servos,
pequenos e grandes. Aleluia.

No cântico seguinte, dizem-se todos os Aleluia intercalados,
quando o Ofício é cantado; quando é recitado, basta dizer os Aleluia
só ao princípio e ao fim de cada estrofe, omitindo portanto, os que vêm
entre parêntesis.

		
VÉSPERAS II

Cântico

cf. Ap 19, 1-2.5-7

As núpcias do Cordeiro

Aleluia.
A salvação, a glória e o poder ao nosso Deus, *
(R. Aleluia.)
2
porque são verdadeiros e justos os seus julgamentos.
R. Aleluia (Aleluia).
1

5

Aleluia.
Louvai o Senhor nosso Deus, todos os seus servos, *
(R. Aleluia.)
e vós todos os que O temeis, pequenos e grandes.
R. Aleluia (Aleluia).

Aleluia.
O Senhor Deus omnipotente reina em toda a terra: *
(R. Aleluia.)
7
exultemos de alegria e dêmos glória ao seu nome.
R. Aleluia (Aleluia).
6

Aleluia,
Chegaram as núpcias do Cordeiro, *
(R. Aleluia.)
e a sua Esposa está preparada.
R. Aleluia (Aleluia).
Aleluia,
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo *
(R. Aleluia.)
como era no princípio, agora e sempre. Amen.
R. Aleluia (Aleluia).
Na Quaresma
Em lugar do cântico do Apocalipse, diz-se o cântico da Epístola de
S. Pedro, com a antífona própria.

DOMINGO II

Cântico

1 Pedro 2, 21-24

Cristo sofreu por nós, *
deixando-nos o exemplo, †
		 para que sigamos os seus passos.
21

Ele não cometeu pecado algum *
e na sua boca não se encontrou mentira.
23
Insultado, não pagava com injúrias; †
maltratado, não respondia com ameaças. *
Mas entregava-Se Àquele que julga com justiça.
22

Suportou os nossos pecados no seu corpo, *
		 sobre o madeiro da cruz,
    a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. *
		 Pelas suas chagas fomos curados.
24

No Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal, o Ofício segue no
Próprio do respectivo Tempo.
Tempo Comum

Leitura breve

2 Tes 2, 13-14

Devemos continuamente dar graças a Deus por vós, irmãos
amados por Deus, porque Deus vos escolheu como primícias
para serdes salvos pelo Espírito que santifica e pela fé na verdade. Foi para isso que Ele vos chamou por meio do Evangelho,
para possuirdes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Grande é o Senhor, admirável é o seu poder.
Grande é o Senhor, admirável é o seu poder.
Infinita é a sua sabedoria.
Admirável é o seu poder.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Grande é o Senhor, admirável é o seu poder.

		
VÉSPERAS II

Cântico evangélico (Magnificat)
Antífona do domingo correspondente: Próprio do Tempo.

Preces
Dêmos glória e honra a Cristo, que pode salvar para sempre
os que por meio d’Ele se aproximam de Deus, porque vive
eternamente para interceder por nós; e digamos com toda a
confiança:
Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.
Sol de justiça, que iluminais a nossa vida, nós Vos pedimos, ao
cair da noite deste dia, por todos os homens,
— para que todos alcancem as alegrias da luz eterna.
Conservai, Senhor, a aliança que selastes com o vosso Sangue,
— e santificai a vossa Igreja para que seja imaculada e santa.
Lembrai-Vos, Senhor, desta comunidade,
— que escolhestes para morada da vossa glória.
Dirigi pelo caminho da prosperidade e da paz os que se encontram em viagem,
— para que cheguem ao destino com saúde e alegria.
Recebei, Senhor, as almas dos nossos irmãos defuntos,
— concedei-lhes o perdão e a vida eterna.
Pai nosso
Oração do domingo correspondente: Próprio do Tempo.
Conclusão: Ordinário.

