COMUM DOS DOUTORES DA IGREJA
Como no Comum dos Pastores da Igreja, excepto:

Vésperas I
Leitura breve

Tg 3, 17-18

A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois
pacífica, compreensiva, conciliadora, cheia de misericórdia e
de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça
semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz.
Responsório breve
Fora do Tempo Pascal

V.
R.
V.
R.
V.
R.

A boca do justo profere a sabedoria.
A boca do justo profere a sabedoria.
A sua língua proclama a justiça.
Profere a sabedoria.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
A boca do justo profere a sabedoria.

Tempo Pascal

V. A boca do justo profere a sabedoria.
Aleluia, Aleluia.
R. A boca do justo profere a sabedoria.
Aleluia, Aleluia.
V. A sua língua proclama a justiça.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. A boca do justo profere a sabedoria.
Aleluia, Aleluia.

		
LAUDES

Cântico evangélico (Magnificat)
Ant. Aquele que praticar e ensinar a minha lei será grande
no reino dos Céus (T. P. Aleluia).
Oração
Oração própria. Na sua falta, diz-se a seguinte:

Senhor, que destes a São N. um conhecimento profundo da
sabedoria divina, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de
permanecer sempre fiéis à sua doutrina e conformar com ela a
nossa vida. Por Nosso Senhor.
Invitatório
Ant. Vinde, adoremos o Senhor, fonte da sabedoria. (T. P.
Aleluia).
Salmo invitatório.

Laudes
Leitura breve

Sab 7, 13-14

Aprendi com lealdade, comunico sem inveja e não escondo
a riqueza que a Sabedoria encerra, porque ela é para os homens
um tesouro inesgotável, e os que a adquirem tornam-se amigos
de Deus, recomendados pelos benefícios da sua doutrina.
Responsório breve
Fora do Tempo Pascal

V.
R.
V.
R.
V.
R.

Os povos proclamam a sabedoria dos santos.
Os povos proclamam a sabedoria dos santos.
A Igreja canta os seus louvores.
A sabedoria dos santos.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Os povos proclamam a sabedoria dos santos.
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Tempo Pascal

V. Os povos proclamam a sabedoria dos santos.
Aleluia, Aleluia.
R. Os povos proclamam a sabedoria dos santos.
Aleluia, Aleluia.
V. A Igreja canta os seus louvores.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito santo.
R. Os povos proclamam a sabedoria dos santos.
Aleluia, Aleluia.
Cântico evangélico (Benedictus)
Ant. Os sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e os que ensinarem à multidão os caminhos da justiça serão
como estrelas por toda a eternidade (T. P. Aleluia).
Oração
Oração própria. Na sua falta, diz-se a seguinte:

Senhor, que destes a São N. um conhecimento profundo da
sabedoria divina, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de
permanecer sempre fiéis à sua doutrina e conformar com ela a
nossa vida. Por Nosso Senhor.

Vésperas II
Leitura breve

Tg 3, 17-18

A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois
pacífica, compreensiva, conciliadora, cheia de misericórdia e
de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça
semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz.

		
VÉSPERAS II

Responsório breve
Fora do Tempo Pascal

V. Abriu a boca no meio da assembleia.
R. Abriu a boca no meio da assembleia.
V. E o Senhor o encheu do espírito de sabedoria
e de inteligência.
R. Abriu a boca no meio da assembleia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Abriu a boca no meio da assembleia.
Tempo Pascal

V. Abriu a boca no meio da assembleia.
Aleluia, Aleluia.
R. Abriu a boca no meio da assembleia.
Aleluia, Aleluia.
V. E o Senhor o encheu do espírito de sabedoria
e de inteligência.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Abriu a boca no meio da assembleia.
Aleluia, Aleluia.
Cântico evangélico (Magnificat)
Ant. Doutor admirável, luz da santa Igreja, São N., fiel
cumpridor da lei, rogai por nós ao Filho de Deus (T. P. Aleluia).
Oração
Oração própria. Na sua falta, a seguinte:

Senhor, que destes a São N. um conhecimento profundo da
sabedoria divina, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de
permanecer sempre fiéis à sua doutrina e conformar com ela a
nossa vida. Por Nosso Senhor.

