
DOMINGO IV

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.



  

Salmodia

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

Ant.  1  Pedi a paz para Jerusalém.

Salmo 121 (122)

Chegada a Jerusalém

Vós aproximastes-vos do monte Sião e da cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celeste (Hebr 12, 22).

 1 Alegrei-me quando me disseram: *
  «Vamos para a casa do Senhor».
 2 Detiveram-se os nossos passos *
  às tuas portas, Jerusalém.
 3	 Jerusalém,	cidade	bem	edificada,	*
  que forma tão belo conjunto!
 4 Para lá sobem as tribos, *
  as tribos do Senhor,
 segundo o costume de Israel, *
  para celebrar o nome do Senhor;
 5 ali estão os tribunais da justiça, *
  os tribunais da casa de David.

 6 Pedi a paz para Jerusalém: *
  vivam seguros quantos te amam.
 7 Haja paz dentro dos teus muros, *
  tranquilidade em teus palácios.
 8 Por amor de meus irmãos e amigos, *
  pedirei a paz para ti.
 9 Por amor da casa do Senhor nosso Deus, *
  pedirei para ti todos os bens. 

Ant.  1  Pedi a paz para Jerusalém.
Ant.  2  Desde a aurora até à noite,
   a minha alma espera pelo Senhor.
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Salmo 129 (130)

De profundis

Ele salvará o povo dos seus pecados
(Mt 1, 21).

 1 Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor, *
 2  Senhor, escutai a minha voz.
 Estejam os vossos ouvidos atentos *
  à voz da minha súplica.
 3 Se tiverdes em conta as nossas faltas, *
  Senhor, quem poderá salvar-se?
 4 Mas em Vós está o perdão, *
  para serdes temido com reverência.
 5	 Eu	confio	no	Senhor,	*
	 	 a	minha	alma	confia	na	sua	palavra.
 6 A minha alma espera pelo Senhor, *
  mais do que as sentinelas pela aurora.
 Mais do que as sentinelas pela aurora, *
 7  Israel espera pelo Senhor,
 porque no Senhor está a misericórdia *
  e com Ele abundante redenção.
 8 Ele há-de libertar Israel *
  de todas as suas faltas.

Ant.  2  Desde a aurora até à noite,
   a minha alma espera pelo Senhor.

Ant.  3  Ao nome de Jesus,
   todos se ajoelhem no céu e na terra.
   Aleluia.
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 Cântico Filip 2, 6-11

Cristo, Servo de Deus

 6 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.

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

  Tempo Comum

leitura breve 2 Pedro 1, 19-20
Temos	bem	confirmada	a	palavra	dos	profetas,	à	qual	fazeis	

bem em prestar atenção, como a uma lâmpada que brilha em 
lugar escuro, até que desponte o dia e a estrela da manhã nasça 
em vossos corações.

Antes de tudo, deveis saber que nenhuma profecia da Escri-
tura é de interpretação particular, porque nenhuma profecia foi 
proferida por vontade dos homens; mas foi em nome de Deus 
que os homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo.
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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

Invoquemos a Jesus Cristo, alegria de todos os que n’Ele se 
refugiam,	e	digamos	cheios	de	confiança:

Olhai para nós, Senhor, e ouvi-nos.

Testemunha	fiel	 e	 Primogénito	 de	 entre	 os	mortos,	 que	 nos	
purificastes	com	o	vosso	Sangue,

— não permitais que nos esqueçamos dos vossos benefícios.

Àqueles que escolhestes como mensageiros do vosso Evan-
gelho,

— tornai-os	sempre	fiéis	e	zelosos	administradores	dos	misté-
rios do Reino.

Rei da paz, concedei abundantemente os dons do vosso Espíri-
to aos governantes das nações,

— para que atendam devidamente aos pobres e infelizes.

Ajudai todos aqueles que são vítimas de segregação por causa 
da sua raça, cor, condição social, língua ou religião,

— e fazei que sejam reconhecidos os seus direitos e a sua dig-
nidade.
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Aos que morrem no vosso amor tornai-os participantes da vos-
sa felicidade celeste,

— com a Virgem Maria e todos os Santos.

Pai nosso

Oração do domingo correspondente: Próprio do Tempo.

Conclusão: Ordinário.

Invitatório

V. Abri, Senhor.

Salmo invitatório.

No Advento, 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 Invita-
tório.

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.

LAUDES



                       DOMINGO IV

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  Dai graças ao Senhor,
   porque é eterna a sua misericórdia.
   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.
 2 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.
 5 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.



  

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

10 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.

13 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.

15 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.

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

19 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.
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23 Tudo isto veio do Senhor: *
  é admirável aos nossos olhos.
24 Este é o dia que o Senhor fez: *
  exultemos e cantemos de alegria.
25 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.
27 O Senhor é Deus *
  e fez brilhar sobre nós a sua luz.
 Ordenai o cortejo solene com ramagens frondosas, *
  até ao ângulo do altar.
28 Vós sois o meu Deus: eu Vos darei graças. *
  Vós sois o meu Deus: eu Vos exaltarei.
29 Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, *
  porque é eterna a sua misericórdia. 

Ant.  1  Dai graças ao Senhor,
   porque é eterna a sua misericórdia.
   Aleluia.

Ant.  2  Aleluia. Obras do Senhor,
   bendizei o Senhor. Aleluia.

 Cântico Dan 3, 52-57

O louvor das criaturas

Deus Criador... seja bendito eternamente 
(Rom 1, 25).

52 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.
53 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.
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55 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.
56	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.

Ant.  2  Aleluia. Obras do Senhor,
   bendizei o Senhor.  Aleluia.

Ant.  3  Tudo o que vive e respira louve o Senhor.
   Aleluia.

Salmo 150

Louvai o Senhor

E clamavam dia e noite:
Santo, Santo, Santo o Senhor do Universo (Ap 4, 8).

 1 Louvai o Senhor no seu santuário, *
	 	 louvai-O	no	seu	majestoso	firmamento.
 2 Louvai-O pela grandeza das suas obras, *
	 	 louvai-O	pela	sua	infinita	majestade.
 3 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.
 5 Louvai-O com címbalos sonoros, *
  louvai-O com címbalos retumbantes. †
  Tudo quanto respira louve o Senhor.

Ant.  3  Tudo o que vive e respira louve ao Senhor.
   Aleluia.
No Advento, Quaresma e Tempo Pascal, o Ofício segue no Próprio 

do respectivo Tempo.
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 Tempo Comum

leitura breve                                                          2 Tim 2, 8.11-13
Lembra-te que Nosso Senhor Jesus Cristo, descendente de 

David, ressuscitou dos mortos. É digna de fé esta palavra: Se 
morrermos com Cristo, também com Ele viveremos; se sofrer-
mos com Cristo, também com Ele reinaremos; se O negarmos, 
também	Ele	nos	negará;	se	formos	infiéis,	Ele	permanecerá	fiel,	
porque não pode negar-Se a Si mesmo.

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

Deus ama-nos e conhece o que nos faz falta. Aclamemos o seu 
poder e a sua bondade, abrindo alegremente os nossos corações 
ao seu louvor:

Nós Vos louvamos, Senhor, e em Vós confiamos.

Nós Vos bendizemos, Deus omnipotente , Rei do universo, por-
que, sendo nós pecadores, nos chamastes ao conhecimento 
da verdade:

— concedei que Vos sirvamos em santidade e justiça todos os 
dias da nossa vida.
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Vós que nos abristes as portas da misericórdia e da salvação,
— não deixeis que nos afastemos jamais do caminho da vida.

Ao celebrarmos a ressurreição de vosso amado Filho, nós Vos 
pedimos:

— que este dia decorra para nós cheio de alegria espiritual.

Dai,	Senhor,	aos	vossos	fiéis	o	espírito	de	oração	e	de	louvor,
— para que sempre e em todas as coisas Vos dêmos graças.

Pai nosso

Oração do Domingo correspondente.
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.

HORA INTERMÉDIA



                       

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  Quem comer deste pão viverá eternamente.
   Aleluia.
   Tempo Pascal
   Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Salmo 22 (23)

O Bom Pastor

O Cordeiro os apascentará e os conduzirá
às fontes da água viva (Ap 7, 17).

 1 O Senhor é meu pastor: nada me falta. *
 2  Leva-me a descansar em verdes prados,
 conduz-me às águas refrescantes *
 3  e reconforta a minha alma.
 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.
 5 Para mim preparais a mesa, *
  à vista dos meus adversários;
 com óleo me perfumais a cabeça *
  e o meu cálice transborda.
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 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  Quem comer deste pão viverá eternamente.
   Aleluia.
Ant.  2  O Senhor virá
	 	 	 e	será	glorificado	nos	seus	santos.
   Aleluia.

Salmo 75 (76)

Acção de graças pela vitória

Hão-de ver o Filho do homem vir sobre as nuvens do céu
(Mt 24, 30).

I
 2 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.

 5 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 Senhor virá
	 	 	 e	será	glorificado	nos	seus	santos.
   Aleluia.
Ant.  3  Fazei promessas e trazei presentes
   ao Senhor nosso Deus.  Aleluia.
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II
 8 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.
11	 Até	o	homem	irado	Vos	há-de	glorificar	*
  e os que escaparam ao furor Vos hão-de festejar.
12 Fazei promessas ao Senhor 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.

Ant.  3  Fazei promessas e trazei presentes
   ao Senhor nosso Deus.  Aleluia.
   Tempo Pascal
   Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Para as outras Horas a Salmodia Complementar.

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

Tempo Comum

Tércia

leitura breve 1 Cor 6, 19-20
Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito San-

to, que habita em vós e que vos foi dado por Deus? Não vos 
pertenceis a vós mesmos: fostes comprados por grande preço. 
Glorificai	a	Deus	no	vosso	corpo.

V. A minha alma suspira pelos átrios do Senhor,
R. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo.

Oração do domingo correspondente: Próprio do Tempo.
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Sexta
leitura breve Deut 10, 12

Agora, Israel, que te pede o Senhor teu Deus? Que respeites 
o Senhor teu Deus, que sigas todos os seus caminhos, que O 
ames e sirvas com todo o teu coração e com toda a tua alma.

V. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário?
R.  O que vive sem mancha
 e diz a verdade que tem no coração.
Oração do domingo correspondente: Próprio do Tempo.

Noa
leitura breve Cant 8, 6b-7

O amor é forte como a morte, e a paixão é violenta como o 
abismo. É uma chama ardente, um fogo divino. As águas tor-
renciais não conseguem apagar o amor, nem os rios o podem 
submergir.

V. Eu Vos amo, Senhor, minha fortaleza,
R. Meu protector, minha defesa e meu salvador.
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
Aqueles 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  Nos esplendores da santidade,
   antes da aurora, Eu te gerei.  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 de seus pés

(1 Cor 15, 25).

 1 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.
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 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».
 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  Nos esplendores da santidade,
   antes da aurora, Eu te gerei.  Aleluia.

Ant.  2  Bem-aventurados
   os que têm fome e sede de justiça,
   porque serão saciados.

Salmo 111 (112)

A felicidade do justo

Procedei como filhos da luz.
O fruto da luz consiste na bondade, na justiça e na verdade

(Ef 5, 8-9)

 1 Feliz o homem que teme o Senhor *
  e ama ardentemente os seus preceitos.
 2 A sua descendência será poderosa sobre a terra, *
  será abençoada a geração dos justos.
 3 Haverá em sua casa abundância e riqueza, *
  a sua generosidade permanece para sempre.
 4 Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas, *
  o homem misericordioso, compassivo e justo.
 5 Ditoso o homem que se compadece e empresta *
  e dispõe das suas coisas com justiça.
 6 Este jamais será abalado, *
  o justo deixará memória eterna.
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 7 Ele não receia más notícias, *
	 	 seu	coração	está	firme,	confiado	no	Senhor.
 8 O seu coração é inabalável, nada teme, *
  e verá os adversários confundidos.
 9 Reparte com largueza pelos pobres, *
  a sua generosidade permanece para sempre †
  e pode levantar a cabeça com altivez.
10	Ao	vê-lo,	o	ímpio	fica	indignado,	*
  range os dentes e desfalece: †
  os desejos dos ímpios saem frustrados.

Ant.  2  Bem-aventurados
   os que têm fome e sede de justiça,
   porque serão saciados.

   Fora da Quaresma

Ant.  3  Louvai o Senhor, 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.

 Cântico cf. Ap 19, 1-2.5-7

As núpcias do Cordeiro

 Aleluia.
 1 A salvação, a glória e o poder ao nosso Deus,*
 (R. Aleluia.)
 2 porque são verdadeiros e justos os seus julgamentos.
 R. Aleluia (Aleluia).
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 Aleluia.
 5 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.
 6 O Senhor Deus omnipotente reina em toda a terra:*
 (R. Aleluia.)
 7 exultemos de alegria e dêmos glória ao seu nome.
 R. Aleluia (Aleluia).

 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.)

Ant.  3  Louvai o Senhor, todos os seus servos,
   pequenos e grandes.  Aleluia.

Na Quaresma

Em lugar do cântico do Apocalipse, diz-se o cântico da Epístola de 
S. Pedro, com a antífona própria.

 Cântico 1 Pedro 2, 21-24

Paixão voluntária de Cristo, o Servo de Deus

21 Cristo sofreu por nós, *
  deixando-nos o exemplo, †
  para que sigamos os seus passos.
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22 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.
24 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.

 

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

Tempo Comum

leitura breve Hebr 12, 22-24
Vós aproximastes-vos do monte Sião, da cidade do Deus 

vivo, da Jerusalém celeste, de muitos milhares de Anjos em 
reunião festiva; de uma assembleia dos primogénitos cujos 
nomes estão inscritos no Céu: de Deus, juiz do universo; dos 
espíritos dos justos que atingiram a perfeição; de Jesus, Media-
dor da Nova Aliança, e do Sangue de aspersão que fala mais 
eloquentemente que o sangue de Abel.

reSponSório breve

V. Grande é o Senhor, admirável é o seu poder.
R. Grande é o Senhor, admirável é o seu poder.
V.	 Infinita	é	a	sua	sabedoria.
R. Admirável é o seu poder.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Grande é o Senhor, admirável é o seu poder.
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CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Antífona do domingo correspondente: Próprio do Tempo.

preCeS

Alegres no Senhor, de quem nos vem todo o dom perfeito, 
digamos de coração sincero:

Ouvi, Senhor, a nossa oração.

Pai e Senhor de todos os homens, que enviastes ao mundo o 
vosso	Filho	para	que	 em	 toda	 a	parte	 fosse	glorificado	o	
vosso nome,

— fortalecei o testemunho da vossa Igreja entre os povos.

Tornai-nos dóceis à pregação dos Apóstolos
— e conformes à verdade da nossa fé.

Vós que amais os justos,
— fazei justiça aos oprimidos.

Libertai os presos e abri os olhos aos cegos,
— consolai os desanimados e protegei os peregrinos e os emi-

grantes.

Realizai a promessa feita aos que dormem na vossa paz
— e fazei que alcancem, por vosso Filho, a santa ressurrei-

ção.

Pai nosso

Oração do Domingo correspondente.

Conclusão: Ordinário.
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