
COMUM DOS APÓSTOLOS

Vésperas I

Hino: como nas Vésperas.

Salmodia

Ant.  1  Jesus chamou os seus discípulos e escolheu doze 
de entre eles, aos quais deu o nome de Apóstolos (T. P. Ale-
luia).

Salmo 116 (117)

 1 Louvai o Senhor, todas as nações, *
  aclamai-O, todos os povos.
 2	 É	firme	a	sua	misericórdia	para	connosco,	*
	 	 a	fidelidade	do	Senhor	permanece	para	sempre.

Ant. Jesus chamou os seus discípulos e escolheu doze de 
entre eles, aos quais deu o nome de Apóstolos (T. P. Aleluia).

Ant.  2    Deixando as redes, seguiram o Redentor                     
(T. P. Aleluia).

Salmo 147 (147 B)

12	Glorifica,	Jerusalém,	o	Senhor,	*
  louva, Sião, o teu Deus.
13 Ele reforçou as tuas portas *
	 	 e	abençoou	os	teus	filhos.
14 Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras *
	 	 e	saciou-te	com	a	flor	da	farinha.
15 Envia à terra a sua palavra, *
  corre veloz a sua mensagem.
16 Faz cair a neve como lã, *
  espalha a geada como cinza.



  

17 Faz cair o granizo como migalhas de pão *
  e com o seu frio gelam as águas.
18 Envia a sua palavra e derrete-as, *
  faz soprar o vento e correm as águas.
19 Revelou a sua palavra a Jacob, *
  suas leis e preceitos a Israel.
20 Não fez assim com nenhum outro povo, *
  a nenhum outro manifestou os seus juízos.

Ant. Deixando as redes, seguiram o Redentor                          
(T.P. Aleluia).

Ant.  3  Vós sois meus amigos, porque permanecestes no 
meu amor (T. P. Aleluia).
 Cântico Ef 1, 3-10
 3 Bendito seja Deus, *
  Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 que do alto do Céu nos abençoou, *
  com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
 4 Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
  para sermos santos e irrepreensíveis, †
  em caridade, na sua presença.
 5 Ele nos predestinou, de sua livre vontade, *
	 	 para	sermos	seus	filhos	adoptivos,	por	Jesus	Cristo,
 6 para que fosse enaltecida a glória da sua graça, *
  com a qual nos favoreceu em seu amado Filho;
 7 n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue, *
  a remissão dos nossos pecados;
 segundo a riqueza da sua graça, *
 8  que Ele nos concedeu em abundância,
 com plena sabedoria e inteligência, *
 9  deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
 segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera, *
10  para se realizar na plenitude dos tempos:
 instaurar todas as coisas em Cristo, *
  tudo o que há nos céus e na terra.
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Ant. Vós sois meus amigos, porque permanecestes no 
meu amor (T. P. Aleluia).

leitura breve Actos 2, 42-45
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união 

fraterna, à fracção do pão e às orações. Toda a gente se enchia 
de temor, e muitos prodígios e milagres se realizavam pela ac-
ção dos Apóstolos. Todos os que haviam abraçado a fé viviam 
unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e 
bens, e distribuíam o dinheiro por todos, conforme a necessi-
dade de cada um.

reSponSório breve

V. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos.
R. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos.
V. Se vos amardes uns aos outros. 
R. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos.

Tempo Pascal

V. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos.
 Aleluia, Aleluia.
R. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos.
 Aleluia, Aleluia.
V. Se vos amardes uns aos outros.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Ant. Não fostes vós que Me escolhestes, fui Eu que vos 

escolhi e vos destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso 
fruto permaneça (T. P. Aleluia).
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preCeS

Edificados	sobre	o	fundamento	dos	Apóstolos,	oremos,	irmãos,	
a Deus Pai todo-poderoso pelo seu povo, dizendo:

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja.
Vós quisestes, Pai santo, que o vosso Filho ressuscitado apare-

cesse em primeiro lugar aos Apóstolos:
— fazei	de	nós	suas	testemunhas	até	aos	confins	da	terra.
Vós que enviastes o vosso Filho ao mundo para evangelizar 

os pobres,
— fazei que o Evangelho seja anunciado a todos os homens.
Vós que enviastes o vosso Filho a semear a palavra do reino,
— concedei-nos que, semeando a palavra com o nosso traba-

lho, recolhamos com alegria os seus frutos de salvação.
Vós que enviastes o vosso Filho para reconciliar o mundo con-

vosco, pelo seu Sangue,
— fazei que todos colaboremos na reconciliação dos homens.
Vós	que	glorificastes	Jesus	Cristo	à	vossa	direita,
— admiti no reino da bem-aventurança os nossos irmãos de-

funtos.

Pai nosso

Oração: no Próprio dos Santos.

Invitatório
Ant. Vinde, adoremos o Senhor, Rei dos Apóstolos.
Tempo Pascal
Ant. Aleluia.
  Vinde, adoremos o Senhor, Rei dos Apóstolos.
  Aleluia.

Salmo invitatório.
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Laudes

Hino: no Próprio dos Santos.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I.

Ant.  1  É este o meu mandamento: amai-vos uns aos 
outros como Eu vos amei (T. P. Aleluia).

Ant.  2  Não há maior prova de amor do que dar a vida 
pelos amigos (T. P. Aleluia).

Ant.  3		 Vós	sereis	meus	amigos,	 se	fizerdes	o	que	vos	
mando (T. P. Aleluia).

leitura breve Ef 2, 19-21
Já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas sois conci-

dadãos	dos	santos	e	membros	da	família	de	Deus,	edificados	
sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas, que tem Cristo 
Jesus como pedra angular. Em Cristo, toda a construção, bem 
ajustada, cresce para formar um templo santo do Senhor. E, em 
união com Ele, também vós sois integrados na construção, para 
vos tornardes, no Espírito Santo, habitação de Deus.

reSponSório breve

V. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra.
R. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra.
V. E recordarão o vosso nome, Senhor.
R. Sobre toda a terra.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra.
Tempo Pascal
V. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra.
 Aleluia, Aleluia.
R. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra.
 Aleluia, Aleluia.
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V. E recordarão o vosso nome, Senhor.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Benedictus)
Ant. Nos alicerces da cidade santa de Jerusalém estão os 

nomes dos doze Apóstolos do Cordeiro. E o Cordeiro é a sua 
luz (T. P. Aleluia).

preCeS

Irmãos: Tendo recebido dos Apóstolos a herança celeste, dê-
mos graças a Deus Pai por todos os seus dons, e aclamemos, 
dizendo:

O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.
Pelo alimento do vosso Corpo e Sangue, que os Apóstolos nos 

transmitiram,
— com o qual nos alimentamos e vivemos:

O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.
Pelo alimento da vossa Palavra, que os Apóstolos nos prepa-

raram,
— com o qual nos dais a luz e a alegria:

O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.
Pela	 santa	 Igreja,	 edificada	 sobre	o	 fundamento	dos	Apósto-

los,
— pela qual nos integramos na unidade do vosso povo:

O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.
Pela	 purificação	 do	Baptismo	 e	 da	Penitência,	 confiada	 aos	

Apóstolos,
— com a qual nos perdoais todos os pecados;

O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pai nosso
Oração: no Próprio dos Santos.
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Hora Intermédia

Tércia

Ant. Ide e pregai o Evangelho do reino. Dai de graça o 
que recebestes de graça (T. P. Aleluia).

leitura breve 2 Cor 5, 19b-20
Deus	confiou-nos	a	palavra	da	reconciliação.	Nós	somos,	

portanto, embaixadores de Cristo; é Deus quem vos exorta 
por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo: 
Reconciliai-vos com Deus.

V. O eco da sua voz ressoou por toda a terra
 (T. P. Aleluia).
R.	 E	a	sua	mensagem	até	aos	confins	do	mundo
 (T. P. Aleluia).

Sexta

Ant.	 Eu	estou	sempre	convosco	até	ao	fim	dos	tempos	(T. 
P. Aleluia).

leitura breve                                                                Actos 5, 12a.14
Realizavam-se pelas mãos dos Apóstolos muitos milagres 

e prodígios entre o povo. E aumentava cada vez mais o número 
de homens e mulheres que acreditavam no Senhor.

V. Guardavam as ordens de Deus (T. P. Aleluia)
R. E cumpriam os seu preceitos (T. P. Aleluia).

Noa

Quando se usa a Salmodia Complementar, em vez do salmo 125, 
que se diz nas Vésperas II, pode dizer-se o salmo 128.

Ant. Pela vossa constância salvareis as vossas almas (T. 
P. Aleluia).
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leitura breve Actos 5, 41-42
Os Apóstolos saíram, cheios de alegria, da presença do 

Sinédrio, porque tinham merecido ser ultrajados por causa do 
nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não ces-
savam de ensinar e anunciar a Boa Nova de Cristo Jesus.

V. Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor (T. P. Aleluia),
R. Porque os vossos nomes estão escritos nos Céus (T. P. 

Aleluia).

Oração: no Próprio dos Santos.

Vésperas II

Hino

Arautos da Boa-Nova,
Fostes por Cristo escolhidos,
Para a levar, em mensagem,
Pelo mundo repartidos.

Aos que jaziam nas trevas
Levastes divina luz,
Anunciando a salvação
Pelo nome de Jesus.

Fez-vos Cristo luz do mundo,
Fez-vos Cristo sal da terra:
Quem vos ouvir será salvo,
Quem for convosco não erra.

A Santa Igreja de Deus
Em Cristo, Pedra Angular,
E nos vossos fundamentos
Toda se vem assentar.
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Em doze tronos sentados
– Jesus Cristo é quem o diz –
Julgareis as Doze Tribos
Junto ao Supremo Juiz.

E já na Santa Cidade,
Celestial Jerusalém,
Os vossos nomes refulgem
Nas doze portas que tem.

Glória a Deus, Trindade excelsa,
Nossa alegria e encanto;
Glória a Deus eternamente
Pai, Filho e Espírito Santo.

Salmodia

Ant.  1  Vós permanecestes a meu lado nas minhas tribu-
lações (T. P. Aleluia).

Salmo 115 (116 B)
10	Confiei	no	Senhor,	mesmo	quando	disse:	*
  «Sou um homem de todo infeliz».
11 Na minha perturbação exclamei: *
  «É falsa toda a segurança dos homens».
12 Como agradecerei ao Senhor *
  tudo quanto Ele me deu?
13 Elevarei o cálice da salvação, *
  invocando o nome do Senhor.
14 Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, *
  na presença de todo o povo.
15 É preciosa aos olhos do Senhor *
	 	 a	morte	dos	seus	fiéis.
16	Senhor,	sou	vosso	servo,	filho	da	vossa	serva:	*
  quebrastes as minhas cadeias.
17 Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, *
  invocando, Senhor, o vosso nome.
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18 Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, *
  na presença de todo o povo,
19 nos átrios da casa do Senhor, *
  dentro dos teus muros, Jerusalém. 

Ant. Vós permanecestes a meu lado nas minhas tribula-
ções (T. P. Aleluia)

Ant.  2  Eu estou no meio de vós como quem serve (T. P. 
Aleluia).

Salmo 125 (126)

 1 Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, *
  parecia-nos viver um sonho.
 2 Da nossa boca brotavam expressões de alegria *
  e de nossos lábios cânticos de júbilo.

 Diziam então os pagãos: *
  «O Senhor fez por eles grandes coisas».
 3 Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, *
  estamos exultantes de alegria.
 4 Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, *
  como as torrentes do deserto.
 5 Os que semeiam em lágrimas *
  recolhem com alegria.
 6 À ida, vão a chorar, *
  levando as sementes;
 à volta, vêm a cantar, *
  trazendo os molhos de espigas.

Ant. Eu estou no meio de vós como quem serve (T. P. 
Aleluia).

Ant.  3  Já não vos chamo servos mas amigos, porque 
vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai (T. P. Aleluia).
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 Cântico Ef 1, 3-10

 3 Bendito seja Deus, *
  Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 que do alto do Céu nos abençoou, *
  com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
 4 Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, *
  para sermos santos e irrepreensíveis, †
  em caridade, na sua presença.
 5 Ele nos predestinou, de sua livre vontade, *
	 	 para	sermos	seus	filhos	adoptivos,	por	Jesus	Cristo,
 6 para que fosse enaltecida a glória da sua graça, *
  com a qual nos favoreceu em seu amado Filho;
 7 n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue, *
  a remissão dos nossos pecados;

 segundo a riqueza da sua graça, *
 8  que Ele nos concedeu em abundância,
 com plena sabedoria e inteligência, *
 9  deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,

 segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera, *
10  para se realizar na plenitude dos tempos:
 instaurar todas as coisas em Cristo, *
  tudo o que há nos céus e na terra.

Ant.  3  Já não vos chamo servos mas amigos, porque 
vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai (T. P. Aleluia).

leitura breve Ef 4, 11-13
Cristo a uns constituiu Apóstolos, a outros profetas, a outros 

evangelistas e a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoa-
mento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério, para 
a	edificação	do	Corpo	de	Cristo,	até	que	cheguemos	 todos	à	
unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de 
homem perfeito, à medida da estatura de Cristo na sua plenitude.
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reSponSório breve

V. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
R. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
V. Em todos os povos as suas maravilhas.
R. A glória do Senhor.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.

Tempo Pascal

V. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
 Aleluia, Aleluia.
R. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
 Aleluia, Aleluia.
V. Em todos os povos as suas maravilhas.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Ant.	 Quando	o	Filho	do	homem,	na	renovação	final,	vier	

sentar-Se no seu trono de glória, sentar-vos-eis também em 
doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel (T. P. Aleluia).

preCeS

Edificados	sobre	o	fundamento	dos	Apóstolos,	oremos,	irmãos,	
a Deus Pai todo-poderoso, dizendo:

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja.

Vós quisestes, Pai santo, que o vosso Filho ressuscitado apare-
cesse em primeiro lugar aos Apóstolos:

— fazei	de	nós	suas	testemunhas	até	aos	confins	da	terra.
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Vós que enviastes o vosso Filho ao mundo para evangelizar 
os pobres,

— fazei que o Evangelho seja anunciado a todos os homens.

Vós que enviastes o vosso Filho a semear a palavra do reino,
— concedei-nos que, semeando a palavra com o nosso traba-

lho, recolhamos com alegria os seus frutos de salvação.

Vós que enviastes o vosso Filho para reconciliar o mundo con-
vosco, pelo seu Sangue,

— fazei que todos colaboremos na reconciliação dos homens.

Vós	que	glorificastes	Jesus	Cristo	à	vossa	direita,
— admiti no reino da bem-aventurança os nossos irmãos de-

funtos.

Pai nosso

Oração: no Próprio dos Santos.

OUTROS HINOS

I

Apóstolos santos primeiros
De grande merecimento,
Pois vos quis Deus verdadeiro
Na vida por companheiros,
E por sócios no tormento,
A vós com grã devoção,
Pedimos os suplicantes
Que ante Deus vossa paixão
De vosso alto galardão
Nos faça participantes.
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II

O Espírito de Deus os escolheu
Para	levarem	aos	confins	do	mundo
O Evangelho da luz e da alegria,
 A Palavra da Vida.

E os Apóstolos foram, terra em terra,
Sem capa, sem sandálias, sem bordão,
Como cordeiros enfrentando os lobos
	 Na	sombra	das	florestas.

Pregaram a justiça e a verdade,
Semearam o trigo da Palavra,
Acenderam fogueiras sobre os montes
 E na treva das noites.

Não temeram tristezas nem derrotas
E sempre de alma aberta ao sol da graça,
Porque neles morava a fortaleza
 Do Espírito de Deus.

Honra e glória a Deus Pai omnipotente
E a Jesus Cristo, Salvador do mundo,
E ao Espírito Santo, que dá vida,
 Agora e para sempre.

OUTROS HINOS




