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Vésperas I

Hino: como nas Vésperas II.

Salmodia

Ant.  1  Eu vos darei pastores segundo o meu coração, 
que vos apascentem com inteligência e sabedoria (T. P. Ale-
luia).

Salmo 112 (113)

 1 Louvai, servos do Senhor, *
  louvai o nome do Senhor.
 2 Bendito seja o nome do Senhor, *
  agora e para sempre.
 3 Desde o nascer ao pôr do sol, *
  seja louvado o nome do Senhor.
 4 O Senhor domina sobre todos os povos, *
  a sua glória está acima dos céus.
 5 Quem se compara ao Senhor nosso Deus, *
  que tem o seu trono nas alturas,
 6 e Se inclina lá do alto *
  a olhar o céu e a terra?
 7 Levanta do pó o indigente *
  e tira o pobre da miséria,
 8 para o fazer sentar com os grandes, *
  com os grandes do seu povo,
 9 e no lar transforma a estéril *
  em ditosa mãe de família.

Ant. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que 
vos apascentem com inteligência e sabedoria (T. P. Aleluia).



                       

Ant.  2  Eu mesmo hei-de apascentar as minhas ovelhas, 
hei-de procurar a ovelha perdida e trazer a que anda tresmalhada 
(T. P. Aleluia).

 Salmo 145 (146)
 1 Louva, minha alma, o Senhor. *
 2  Louvarei o Senhor toda a minha vida, †
  cantarei ao meu Deus enquanto viver.
 3	 Não	ponhais	a	confiança	nos	poderosos,	*
  no homem que nem a si se pode salvar.
 4 Vai-se-lhe o espírito e volta ao pó da terra, *
	 	 e	assim	ficam	desfeitos	os	seus	planos.
 5 Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacob, *
	 	 o	que	põe	sua	confiança	no	Senhor,	seu	Deus,
 6 que fez o céu e a terra, *
  o mar e quanto neles existe.

	 Eternamente	fiel	à	sua	palavra,	*
 7  faz justiça aos oprimidos †
  e dá pão aos que têm fome.

 O Senhor dá liberdade aos cativos, *
 8  o Senhor dá vista aos cegos.
 O Senhor levanta os abatidos, *
  o Senhor ama os justos.
 9 O Senhor protege os peregrinos, *
  ampara o órfão e a viúva †
  e entrava o caminho aos pecadores.
10 O Senhor reina eternamente. *
  Sião, o teu Deus é rei por todas as gerações.

Ant.   Eu mesmo hei-de apascentar as minhas ovelhas, hei-
-de procurar a ovelha perdida e trazer a que anda tresmalhada 
(T. P. Aleluia).

Ant.  3   O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas (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. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas (T. P. 
Aleluia).

leitura breve 1 Pedro 5, 1-4
Recomendo aos presbíteros que estão entre vós, eu também 

presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo 
e participante da glória que há-de ser revelada: Apascentai o 
rebanho	de	Deus	que	vos	 foi	 confiado,	 velando	por	 ele,	 não	
constrangidos mas de boa vontade, segundo Deus, não por 
ganância mas por dedicação, nem como dominadores sobre 
aqueles	que	vos	 foram	confiados	mas	 tornando-vos	modelos	
do rebanho. E quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a 
coroa eterna de glória.

VéSPERAS I



                       

reSponSório breve

Fora do Tempo Pascal

V. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor.
R. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor.
V. Santos e humildes de coração, louvai a Deus.
R. Bendizei o Senhor.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor.

Tempo Pascal

V. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor.
 Aleluia, Aleluia.
R. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor.
 Aleluia, Aleluia.
V. Santos e humildes de coração, louvai a Deus.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Magnificat)

Para um Santo Papa ou Bispo

Ant. Sacerdote do Altíssimo e modelo de virtude, bom 
pastor do seu povo, tu agradaste ao Senhor (T. P. Aleluia).

Para um Santo Presbítero

Ant. Fiz-me tudo para todos, para salvar a todos (T. P. 
Aleluia).

preCeS

Glorifiquemos	a	Cristo	Jesus,	que	foi	constituído	sumo	sacer-
dote a favor dos homens nas suas relações com Deus, e supli-
quemos humildemente:

Salvai, Senhor, o vosso povo.
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Vós	que,	por	meio	de	Pastores	santos	e	insignes,	fizestes	res-
plandecer de modo admirável a vossa Igreja,

— fazei que brilhe sempre nos cristãos o esplendor da sua 
virtude.

Vós que perdoastes os pecados do povo, quando os santos Pas-
tores Vos suplicavam como Moisés,

— santificai,	por	sua	intercessão,	a	vossa	Igreja	com	uma	con-
tínua	purificação.

Vós	 que	 no	meio	 dos	fiéis	 consagrastes	 os	 santos	 Pastores,	
infundindo neles o vosso Espírito Santo,

— enchei do mesmo Espírito os que governam o vosso povo.
Vós que fostes a herança dos santos Pastores,
— não permitais que se perca nenhum dos homens resgatados 

com o vosso Sangue.
Vós que, por meio dos Pastores da Igreja, dais a vida eterna 

às	vossas	ovelhas,	para	que	ninguém	as	arrebate	da	vossa	
mão,

— salvai os defuntos, por quem destes a vida.

Pai nosso
Oração própria. Na sua falta, como nas Laudes.

Invitatório

Ant. Vinde, adoremos a Cristo, Príncipe dos pastores (T. 
P. Aleluia).

Salmo invitatório.

Laudes

Hino

Condutor esclarecido
Das ovelhas do Senhor,
Vivias só para elas,
À imagem do Bom Pastor.

Nos momentos de perigo,
Nunca as Tu deixaste sós;
Quando chamavas por elas,
Conheciam tua voz.

LAUDES



                       

A pastagens verdejantes
Levavas os teus cordeiros,
Por caminhos de doutrina
Seguros e verdadeiros.

Na condução das ovelhas
Tu ias sempre adiante,
Contra todos os perigos
Sentinela vigilante.

Trabalhador incansável
Na vinha do Pai dos Céus,
Feito tudo para todos,
Servo dos servos de Deus.

O depósito da fé
Corajoso defendeste,
Fiel a Cristo Jesus,
A quem toda a vida deste.

Seus celeiros o Senhor
Entregou-te como amigo,
E a todos soubeste dar
Sua medida de trigo.

Que para sempre teu nome
Bendito e exaltado seja,
Luzeiro	do	firmamento
E glória da Santa Igreja.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I.

Ant.  1  Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade situada no alto do monte (T. P. Aleluia).

Ant.  2  Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que 
vejam	as	vossas	boas	obras	e	glorifiquem	o	Pai	que	está	no	Céu	
(T. P. Aleluia).

Ant.  3		 A	palavra	de	Deus	é	viva	e	eficaz,	mais	penetran-
te que uma espada de dois gumes (T. P. Aleluia).

leitura breve Hebr 13, 7-9a
Lembrai-vos dos vossos chefes, que vos anunciaram a 

palavra de Deus. Considerai o êxito da sua carreira e imitai a 
sua fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda 
a eternidade. Não vos deixeis transviar por doutrinas incertas 
e estranhas.
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reSponSório breve

Fora do Tempo Pascal

V. Sobre ti, Jerusalém, coloquei sentinelas.
R. Sobre ti, Jerusalém, coloquei sentinelas.
V. Para anunciar dia e noite o nome do Senhor.
R. Coloquei sentinelas.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Sobre ti, Jerusalém, coloquei sentinelas.

Tempo Pascal

V. Sobre ti, Jerusalém, coloquei sentinelas.
 Aleluia, Aleluia.
R. Sobre ti, Jerusalém, coloquei sentinelas.
 Aleluia, Aleluia.
V. Para anunciar dia e noite o nome do Senhor.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Sobre ti, Jerusalém, coloquei sentinelas.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Benedictus)
Ant. Não sois vós que falais: o Espírito de vosso Pai fala-

rá por vós (T. P. Aleluia).

preCeS

Dêmos graças a Cristo, o bom pastor que deu a vida pelas suas 
ovelhas, e supliquemos, dizendo:

Apascentai, Senhor, o vosso rebanho.
Senhor Jesus Cristo, que nos Santos Pastores nos revelastes a 

vossa misericórdia e o vosso amor,
— por meio deles usai sempre de misericórdia para connos-

co.
Senhor Jesus Cristo, que através dos vossos representantes na 

terra continuais a ser o único pastor da Igreja,
— não deixeis de nos guiar sempre por meio deles.

LAUDES



                       

Senhor Jesus Cristo, que por meio dos Santos Pastores sois o 
médico dos corpos e das almas,

— fazei que nunca faltem na Igreja os ministros que nos guiem 
no caminho da vida e da santidade.

Senhor Jesus Cristo, que ensinastes a Igreja com a prudência e 
o amor dos Santos,

— guiados pelos nossos pastores, fazei-nos crescer na santida-
de.

Pai nosso
Oração

Oração própria. Na sua falta, uma das seguintes:

Para um Santo Papa

Deus eterno e omnipotente, que colocastes o Papa São N.	à	
frente do vosso povo para o iluminar com a sua palavra e o seu 
exemplo, protegei com a sua intercessão os pastores da Igreja 
e	o	 rebanho	 a	 eles	 confiado,	 para	 que	progridam	 sempre	 no	
caminho da salvação eterna. Por Nosso Senhor.

Para um Santo Bispo

Senhor, que, na vossa divina providência, quisestes contar 
no número dos Santos Pastores o vosso servo São N.	e	o	fizes-
tes resplandecer pela sua caridade ardente e pela fé que vence 
o mundo, concedei, por sua intercessão, que também nós, 
perseverando na fé e na caridade, mereçamos participar na sua 
glória.  Por Nosso Senhor.

Para um Santo Fundador de uma Igreja

Deus omnipotente e misericordioso, que, pela pregação de 
São N.,	chamastes	os	nossos	pais	à	luz	do	Evangelho,	conce-
dei, por sua intercessão, que todos quantos nos gloriamos de 
ser cristãos manifestemos na vida a fé que professamos.  Por 
Nosso Senhor.
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Para um Santo Pastor

Senhor,	luz	dos	fiéis	e	pastor	das	almas,	que	destes	à	vossa	
Igreja (o bispo) São N. para apascentar o vosso povo com a sua 
doutrina e o iluminar com o exemplo da própria vida, fazei que, 
por sua intercessão, perseveremos na fé que ele ensinou com 
a sua palavra e sigamos o caminho que ele mostrou pelo seu 
exemplo.  Por Nosso Senhor.

Ou

Senhor, que fortalecestes São N. e N. com o vosso Espírito 
de verdade e de amor para apascentarem o vosso povo, con-
cedei a quantos celebram a sua festa a graça de crescerem na 
santidade, imitando o seu exemplo, e de receberem o auxílio da 
sua intercessão. Por Nosso Senhor.

Para um Santo Missionário

Senhor,	 que,	 na	 vossa	 infinita	misericórdia,	 confiastes	 a	
São N. a missão de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, 
concedei-nos, por sua intercessão, a graça de crescer no co-
nhecimento da vossa verdade e de viver segundo o Evangelho, 
dando fruto abundante de boas obras. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia

Tércia

Ant. Assim como Tu, ó Pai, Me enviaste ao mundo, tam-
bém Eu os enviei ao mundo (T. P. Aleluia).

leitura breve 1 Tim 4, 16
Tem cuidado contigo e com o teu ensino. Sê perseverante 

em	tudo	isso.	Se	assim	procederes,	salvar-te-ás	a	ti	e	àqueles	
que te ouvem.

V. O Senhor escolheu o seu servo (T. P. Aleluia),
R. Para apascentar Jacob, sua herança (T. P. Aleluia).

HORA INTERMéDIA



                       

Sexta

Ant. Quem vos recebe, a Mim recebe; e quem Me recebe, 
recebe Aquele que Me enviou (T. P. Aleluia).

leitura breve 1 Tim 1, 12
Dou graças Àquele que me deu força, Cristo Jesus, Nosso 

Senhor,	que	me	julgou	digno	de	confiança	e	me	chamou	ao	seu	
serviço.

V. Não me envergonho do Evangelho (T. P. Aleluia),
R. Que é força de Deus para a salvação (T. P. Aleluia).

Noa

Ant. Nós somos colaboradores de Deus. Vós sois campo 
de	Deus,	edificação	de	Deus	(T. P. Aleluia).

leitura breve 1 Tim 3, 13
Aqueles que exercerem bem o seu ministério, alcançam 

uma	posição	honrosa	e	uma	grande	confiança	fundada	sobre	a	
fé em Cristo Jesus.

V.	 Se	o	Senhor	não	edificar	a	casa	(T. P. Aleluia),
R. Em vão trabalham os que a constroem
 (T. P. Aleluia).
Oração como nas Laudes.

Vésperas II
Hino

Porque Deus quis que fossem seus Pastores,
De estola branca ao peito e cruz nas mãos,
Guardas da Esperança e da Cidade Santa,
 Terão memória eterna.

Porque pregam ao mundo a luz da vida,
Porque imitam na vida o Mestre excelso,
Espalhando entre os homens a Verdade,
 Terão memória eterna.
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Porque	ensinam	às	almas	o	caminho
Com	colunas	de	ouro	e	fogo,	à	frente
Do Povo do Senhor, a Deus chamado,
 Terão memória eterna.

Escutando a palavra dos Doutores
Como arautos da Fé e da Verdade,
Adoremos a Deus três vezes santo,
 Agora e para sempre.

Salmodia

Ant.  1  Sou ministro do Evangelho, pela graça de Deus 
(T. P. Aleluia).

Salmo 14 (15)

 1 Quem habitará, Senhor, no vosso santuário, *
  quem descansará na vossa montanha sagrada?
 2 O que vive sem mancha e pratica a justiça *
  e diz a verdade que tem no seu coração;
 3 o que não usa a língua para levantar calúnias *
  e não faz o mal ao seu próximo, †
  nem ultraja o seu semelhante;
 4 O que tem por desprezível o ímpio, *
  mas estima os que temem o Senhor;
 o que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, *
 5  e não empresta dinheiro com usura, †
  nem aceita presentes para condenar o inocente.

 Quem assim proceder, *
  jamais será abalado.

Ant. Sou ministro do Evangelho, pela graça de Deus (T. 
P. Aleluia).

Ant.  2		 Este	é	o	servo	fiel	e	prudente,	que	o	Senhor	pôs	
à	frente	da	sua	família	(T. P. Aleluia).

VéSPERAS II



                       

Salmo 111 (112)
 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.
 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.	Este	 é	o	 servo	fiel	 e	prudente,	 que	o	Senhor	pôs	 à	
frente da sua família (T. P. Aleluia).

Ant.  3   As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá 
um só rebanho e um só pastor (T. P. Aleluia).

 Cântico Ap 15, 3-4

 3 Grandes e admiráveis são as vossas obras, *
  Senhor Deus omnipotente.
 Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, *
  ó Rei do universo.
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 4	 Senhor,	quem	não	há-de	temer	e	glorificar	o	vosso	nome?	*
  Porque só Vós sois santo,
 e todas as nações virão prostrar-se diante de Vós, *
  porque se manifestaram os vossos juízos.

Ant. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá 
um só rebanho e um só pastor (T. P. Aleluia).
leitura breve 1 Pedro 5, 1-4

Recomendo aos presbíteros que estão entre vós, eu também 
presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo 
e participante da glória que há-de ser revelada: Apascentai o 
rebanho	de	Deus	que	vos	 foi	 confiado,	 velando	por	 ele,	 não	
constrangidos mas de boa vontade, segundo Deus, não por 
ganância mas por dedicação, não como dominadores sobre 
aqueles	que	vos	 foram	confiados	mas	 tornando-vos	modelos	
do rebanho. E quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a 
coroa eterna de glória.
reSponSório breve

Fora do Tempo Pascal
V. Este é o que ama os seus irmãos
 e ora muito pelo seu povo.
R. Este é o que ama os seus irmãos
 e ora muito pelo seu povo.  Aleluia, Aleluia.
V. Deu a vida pelos seus irmãos:
R. E ora muito pelo seu povo.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Este é o que ama os seus irmãos
 e ora muito pelo seu povo.
Tempo Pascal
V. Este é o que ama os seus irmãos
 e ora muito pelo seu povo.  Aleluia, Aleluia.
R. Este é o que ama os seus irmãos
 e ora muito pelo seu povo.  Aleluia, Aleluia.
V. Deu a vida pelos seus irmãos.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Este é o que ama os seus irmãos
 e ora muito pelo seu povo.  Aleluia, Aleluia.

VéSPERAS II



                       

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Ant.	 Este	é	o	administrador	fiel	e	prudente,	que	o	Senhor	

pôs	à	frente	da	sua	família,	para	lhe	dar	a	seu	tempo	a	medida	
de trigo (T. P. Aleluia).

Ou

Eu Vos dou graças, Cristo, bom pastor, que quisestes glo-
rificar-me.	Peço-Vos	que	as	ovelhas	confiadas	ao	meu	cuidado	
participem comigo da vossa glória (T. P. Aleluia).

preCeS

Glorifiquemos	a	Cristo	Jesus,	que	foi	constituído	sumo	sacer-
dote a favor dos homens nas suas relações com Deus, e supli-
quemos humildemente:

Salvai, Senhor, o vosso povo.
Vós	que,	por	meio	de	pastores	santos	e	insignes,	fizestes	res-

plandecer de modo admirável a vossa Igreja,
— fazei que brilhe sempre nos cristãos o esplendor da sua 

virtude.
Vós que perdoastes os pecados do povo, quando os pastores 

Vos suplicavam como Moisés,
— santificai,	por	sua	intercessão,	a	vossa	Igreja	com	uma	con-

tínua	purificação.
Vós	 que	 no	meio	 dos	fiéis	 consagrastes	 os	 santos	 pastores,	

infundindo neles o vosso Espírito Santo,
— enchei do mesmo Espírito os que governam o vosso povo.
Vós que fostes a herança dos santos pastores,
— não permitais que se perca nenhum dos homens resgatados 

com o vosso Sangue.
Vós que, por meio dos pastores da Igreja, dais a vida eterna 

às	vossas	ovelhas,	para	que	ninguém	as	arrebate	da	vossa	
mão,

— salvai os defuntos, por quem destes a vida.

Pai nosso
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Oração

Oração própria. Na sua falta, como nas Laudes.

OUTROS HINOS

I
Jesus, prémio e coroa
De	teus	servos	fiéis,
Glorifica	o	teu	nome,
Neste dia de festa.

Concede	à	tua	Igreja,
Peregrina de Deus,
A paz e a liberdade
E	a	vitória	final.

São N.
Seguindo tuas pegadas,
No caminho da cruz
Agradou a Deus Pai.

Bom servo vigilante,
Fiel pastor das almas,
Com palavras e obras
Semeou o Evangelho.

Da cidade dos Santos,
Onde reina glorioso,
Ele nos guie e proteja
Nos caminhos do Reino.

Glória a Ti, Jesus Cristo,
Glória ao Pai e ao Espírito,
Na terra e nos Céus,
Agora e para sempre.

II

Cristo, Verbo de Deus Pai,
Rei glorioso dos Santos,
Luz e salvação do mundo,
 Nós Te louvamos.

Sacerdote do Altíssimo,
Supremo Pastor da Igreja,
Mediador da humanidade,
 Em Ti esperamos.

Cristo, Cordeiro de Deus,
Caminho, verdade e vida
Do rebanho peregrino,
 Nós Te seguimos.

Com a luz do teu Espírito
Orienta os nossos passos
Às fontes das águas vivas
 Na glória eterna.

OUTROS HINOS


