COMUM DAS VIRGENS
Vésperas I
Hino: como nas Vésperas II.
Salmodia
Ant. 1		 Vinde, filhas, contemplai o Senhor e ficareis
radiantes (T.P. Aleluia).
Salmo 112 (113)

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.
1

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?
4

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.
7

Ant. Vinde, filhas, contemplai o Senhor e ficareis
radiantes (T. P. Aleluia).
Ant. 2 Nós Vos seguimos de todo o coração, nós Vos
adoramos e procuramos o vosso rosto; não nos abandoneis,
Senhor (T. P. Aleluia).
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Salmo 147 (147 B)

Glorifica, Jerusalém, o Senhor, *
		 louva, Sião, o teu Deus.
12

13

14

Ele reforçou as tuas portas *
e abençoou os teus filhos.
Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras *
e saciou-te com a flor da farinha.

Envia à terra a sua palavra, *
		 corre veloz a sua mensagem.
16
Faz cair a neve como lã, *
		 espalha a geada como cinza.
15

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.
17

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.
19

Ant. Nós Vos seguimos de todo o coração, nós Vos
adoramos e procuramos o vosso rosto; não nos abandoneis,
Senhor (T. P. Aleluia).
Ant. 3 Alegrai-vos, ó Virgens de Cristo, exultai, esposas
do Cordeiro (T. P. Aleluia).
Cântico

Bendito seja Deus, *
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto do Céu nos abençoou, *
		 com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
3

Ef 1,3-10
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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 *
		 que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência, *
9
		 deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
8

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

Ant. Alegrai-vos, ó Virgens de Cristo, exultai, esposas do
Cordeiro (T. P. Aleluia).
Leitura breve

1 Cor 7, 32.34

Quem não é casado preocupa-se com os interesses do Senhor, procura agradar ao Senhor. A mulher solteira e a virgem
preocupam-se com os interesses do Senhor, para serem santas
de corpo e de espírito.
Responsório breve
Fora do Tempo Pascal

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

Diz-me o coração: o Senhor é a minha herança.
Diz-me o coração: o Senhor é a minha herança.
O Senhor é bom para a alma que O procura.
O Senhor é a minha herança.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Diz-me o coração: o Senhor é a minha herança.

		
VÉSPERAS I

Tempo Pascal

V. Diz-me o coração: o Senhor é a minha herança.
Aleluia, Aleluia.
R. Diz-me o coração: o Senhor é a minha herança.
Aleluia, Aleluia.
V. O Senhor é bom para a alma que O procura.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Diz-me o coração: o Senhor é a minha herança.
Aleluia, Aleluia.
Cântico evangélico (Magnificat)
Para uma Santa Virgem Mártir

Ant. Segue já o Cordeiro, crucificado por nosso amor,
a virgem fiel que se entregou ao Senhor como vítima pura e
hóstia imaculada (T. P. Aleluia).
Para uma santa Virgem

Ant. Quando chegou o Esposo, a Virgem prudente entrou
com a lâmpada acesa para o banquete nupcial do seu Senhor (T.
P. Aleluia).
Para várias Santas Virgens

Ant. Virgens prudentes, preparai as vossas lâmpadas. Eis
que vem o Esposo: saí ao seu encontro (T. P. Aleluia).
Preces
Cantemos alegremente a glória de Cristo, que louvou aqueles
que permaneceram sempre virgens por amor do reino dos Céus,
e supliquemos dizendo:
Jesus, Rei das Virgens, ouvi a nossa oração.
Senhor, que fizestes da Igreja sem mancha e sem ruga a vossa
Esposa,
— fazei que sempre e em toda a parte seja santa e imaculada.
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Senhor, a quem acorreram as santas Virgens com suas lâmpadas acesas,
— não permitais que desfaleça a fidelidade daquelas que a Vós
se consagraram.
Senhor Jesus Cristo, a quem a Igreja virgem guardou inteira
fidelidade,
— concedei a todos os cristãos a integridade e a pureza da fé.
Senhor, que dais ao vosso povo a graça de celebrar hoje a festa
da virgem Santa N.,
— concedei-lhe que se alegre sempre com a sua intercessão.
Senhor, que recebestes as santas Virgens no banquete das núpcias eternas,
— admiti benignamente os defuntos ao convívio do vosso
reino.
Pai nosso
Oração
Oração própria. Na sua falta, como nas Laudes.

Invitatório
Ant. Vinde, adoremos o Senhor, Rei das Virgens (T. P.
Aleluia).
Ou

		 Vinde, adoremos o Cordeiro, Esposo das santas Virgens (T. P. Aleluia).
Salmo invitatório.

		
LAUDES

Laudes
Hino
Cantam os Anjos ao vê-las
Colher os lírios do campo:
Não são mais puros os lírios
Do que as Virgens do Senhor.
Filhas da graça e do dia,
Com sol nos olhos sem mancha,
Não são mais belas as pérolas
Do que as Virgens do Senhor.
Enchem o céu as estrelas
Como sorrisos divinos:
Não são elas mais formosas
Do que as Virgens do Senhor.
Hossana ao Pai nas alturas,
Hossana ao Filho de Deus,
Na unidade do Espírito
Que anima a face da terra.
Salmodia
Salmos e cânticos do Domingo I.

Ant. 1		 Confesso livremente a Cristo, minha alma está
sedenta de Cristo, desejo estar sempre com Cristo (T. P. Aleluia).
Ant. 2		 Virgens do Senhor, bendizei o Senhor: Aquele
que inspirou o desejo da virgindade já coroou em vós a sua obra
(T. P. Aleluia).
Ant. 3		 Alegrem-se os Santos na glória, pelo seu triunfo
admirável sobre a carne e o sangue (T. P. Aleluia).
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Leitura breve

Cant 8, 7

Águas caudalosas não podem apagar o amor, nem os rios o
podem submergir. Se alguém oferecesse toda a riqueza da sua
casa em troca do amor, seria desprezado.
Responsório breve
Fora do Tempo Pascal

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

Falou-me o coração, procurei a vossa face.
Falou-me o coração, procurei a vossa face.
A vossa face, Senhor, eu procuro.
Procurei a vossa face.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Falou-me o coração, procurei a vossa face.

Tempo Pascal

V. Falou-me o coração, procurei a vossa face.
Aleluia, Aleluia.
R. Falou-me o coração, procurei a vossa face.
Aleluia Aleluia.
V. A vossa face, Senhor, eu procuro.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Falou-me o coração, procurei a vossa face.
Aleluia Aleluia.
Cântico evangélico (Benedictus)
Para uma Virgem Mártir

Ant. Feliz a Virgem, que renunciando a si mesma e tomando a cruz, imitou o Senhor, Esposo das Virgens e Rei dos
Mártires (T. P. Aleluia).
Para uma Virgem

Ant. A Virgem prudente partiu ao encontro de Cristo e
brilha como o sol entre os coros das Virgens no reino dos Céus
(T. P. Aleluia).
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Para várias Virgens

Ant. Virgens do Senhor, bendizei para sempre o Senhor
(T. P. Aleluia).
Preces
Glorifiquemos a Cristo, Esposo e Coroa das Virgens, e supliquemos dizendo:
Jesus, Coroa das Virgens, ouvi a nossa oração.
Senhor, a quem as Virgens amaram como seu único Esposo,
— concedei-nos que nada nos separe do vosso amor.
Vós que coroastes Maria como Rainha das Virgens,
— concedei-nos, por sua intercessão, que Vos sirvamos sempre com pureza de coração.
Por intercessão das santas Virgens, que a Vós se entregaram
de todo o coração para alcançarem a santidade do corpo e
da alma,
— não permitais que os bens passageiros deste mundo nos
afastem de Vós.
Senhor Jesus, a quem as Virgens prudentes esperaram com
perseverança,
— fazei-nos viver na esperança da vossa vinda gloriosa.
Por intercessão de Santa N., que foi Virgem sábia e prudente,
— concedei-nos, Senhor, a verdadeira sabedoria e a pureza de
costumes.
Pai nosso
Oração
Oração própria. Na sua falta, uma das seguintes

Deus de infinita santidade, que prometestes habitar nos corações puros, ouvi as súplicas dos vossos fiéis, por intercessão
da virgem Santa N., e ajudai-nos com a vossa graça viver de tal
modo que mereçamos ser vossa morada. Por Nosso Senhor.
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Ou

Ouvi, Senhor, as súplicas dos vossos fiéis que devotamente
celebram as virtudes da virgem Santa N. e concedei-lhes a graça de crescerem sempre no vosso amor e nele perseverarem até
à morte. Por Nosso Senhor.
Para várias Santas Virgens

Mostrai, Senhor, a vossa grande misericórdia para connosco e, assim como hoje nos alegrais com a festa das vossas
Santas Virgens N. e N., concedei que possamos também gozar
da sua companhia na glória eterna. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Quando se usa a Salmodia Complementar, em vez do Salmo 121,
que se diz nas Vésperas II, pode dizer-se o Salmo 128.

Ant. Para mim, a felicidade é estar junto de Deus, buscar
no Senhor o meu refúgio (T. P. Aleluia).
Leitura breve

Sab 8, 21

Compreendi que não podia possuir a Sabedoria, a não ser
por dom de Deus, e já era fruto da Sabedoria saber donde vem
este dom.
V. Esta é a virgem prudente (T. P. Aleluia),
R. A quem o Senhor encontrou vigilante (T. P. Aleluia).
Sexta
Ant. Sustentai-me, Senhor, com a vossa promessa e viverei; e a minha esperança não será desiludida (T. P. Aleluia).
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Leitura breve

1 Cor 7, 25

Quanto ao celibato, não tenho mandamento do Senhor, mas
dou o meu parecer, como homem que, pela misericórdia do
Senhor, merece toda a confiança.
V. Esta é a virgem sensata (T. P. Aleluia)
R. E do número das prudentes (T. P. Aleluia).
Noa
Quando se usa a Salmodia Complementar, em vez do Salmo 126 ,
que se diz nas Vésperas II, pode dizer-se o Salmo 130.

Ant. Como é bela uma geração casta em seu esplendor (T.
P. Aleluia).
Leitura breve

Ap 19, 6.7

O Senhor, nosso Deus omnipotente, tomou posse do seu
reino. Alegremo-nos e exultemos, e dêmos-Lhe glória, porque
chegaram as núpcias do Cordeiro, e a sua esposa está preparada.
V. Encontrei Aquele que o meu coração ama
(T. P. Aleluia).
R. Segurei-O e não O deixarei partir (T. P. Aleluia).
Oração como nas Laudes.

Vésperas II
Hino
Com lâmpadas acesas,
Vão as virgens prudentes
Entrando para as núpcias
Do divino Cordeiro.

Longe das contingências
E enganos vãos do mundo.
Antecipam, felizes,
A certeza do Reino.
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Seguindo o bom exemplo,
Vigilantes corramos
Ao encontro de Deus,
Procurando o seu rosto.
Conservemo-nos puros,
Para sermos Igreja
Sem defeito nem ruga,
Mas santa e imaculada.

Louvor a Ti, ó Cristo,
Que nasceste da Virgem;
Glória ao Pai e ao Espírito
Agora e para sempre.

Salmodia
Ant. 1 A Vós me consagro de corpo e alma, Cristo meu
Senhor, e com a minha lâmpada acesa venho ao vosso encontro
(T. P. Aleluia).
Salmo 121 (122)
1
Alegrei-me quando me disseram: *
		 «Vamos para a casa do Senhor».
2
Detiveram-se os nossos passos, *
às tuas portas, Jerusalém.

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.
3

Pedi a paz para Jerusalém: *
		 vivam seguros quantos te amam.
7
Haja paz dentro dos teus muros, *
		 tranquilidade em teus palácios.
6
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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. A Vós me consagro de corpo e alma, Cristo meu
Senhor, e com a minha lâmpada acesa venho ao vosso encontro
(T. P. Aleluia).
Ant. 2 Bem-aventurados os puros de coração, porque
verão a Deus (T. P. Aleluia).
Salmo 126 (127)
1
Se o Senhor não edificar a casa, *
		 em vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não guardar a cidade, *
		 em vão vigiam as sentinelas.
2
É inútil levantar-vos antes da aurora *
		 e trabalhar pela noite dentro,
para comer o pão dum trabalho duro, *
		 porque Ele o dá aos seus amigos, até durante o sono.

Os filhos são uma bênção do Senhor, *
		 o fruto das entranhas uma recompensa;
4
como flechas nas mãos dum guerreiro, *
assim os filhos nascidos na juventude.
3

Feliz o homem que assim encheu a aljava: *
		 não será confundido, †
		 quando enfrentar os inimigos às portas da cidade.
5

Ant. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão
a Deus (T. P. Aleluia).
Ant. 3 Cristo é a fortaleza e a esperança da minha vida
(T. P. Aleluia).
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Cântico

Ef 1, 3-10

Bendito seja Deus, *
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto do Céu nos abençoou, *
		 com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
3

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,
4

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;
6

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

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

Ant. 3
Cristo é a fortaleza e a esperança da minha
vida (T. P. Aleluia).
Leitura breve

1 Cor 7, 32.34

Quem não é casado preocupa-se com os interesses do Senhor, procura agradar ao Senhor. A mulher solteira e a virgem
preocupam-se com os interesses do Senhor, para serem santas
de corpo e de espírito.
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Responsório breve
Fora do Tempo Pascal

V. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo.
R. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo.
V. Entram no palácio real.
R. Cheias de alegria e entusiasmo.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo.
Tempo Pascal

V. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo. Aleluia, Aleluia.
R. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo. Aleluia, Aleluia.
V. Entram no palácio real.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo. Aleluia, Aleluia.
Cântico evangélico (Magnificat)
Para uma Santa Virgem Mártir

Ant. Celebramos numa só vítima a glória da virgindade
e o triunfo da fé: permaneceu virgem e alcançou a palma do
martírio (T. P. Aleluia).
Para uma Santa Virgem

Ant. Vem, esposa de Cristo, recebe a coroa de glória, que
o Senhor te preparou para sempre (T. P. Aleluia).
Para várias Santas Virgens

Ant. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que
procuram a face de Deus (T. P. Aleluia).
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Preces
Cantemos alegremente a glória de Cristo, que louvou aqueles
que permaneceram sempre virgens por amor do reino dos Céus,
e supliquemos dizendo:
Jesus, rei das Virgens, ouvi a nossa oração.
Senhor, que fizestes da Igreja sem mancha e sem ruga a vossa
Esposa,
— fazei que sempre e em toda a parte seja santa e imaculada.
Senhor, a quem acorreram as santas Virgens com suas lâmpadas acesas,
— não permitais que desfaleça a fidelidade daquelas que a Vós
se consagraram.
Senhor Jesus Cristo, a quem a Igreja virgem guardou inteira
fidelidade,
— concedei a todos os cristãos a integridade e a pureza da fé.
Senhor, que dais ao vosso povo a graça de celebrar hoje a festa
da virgem Santa N.,
— concedei-lhe que se alegre sempre com a sua intercessão.
Senhor, que recebestes as santas Virgens no banquete das núpcias eternas,
— admiti benignamente os defuntos ao convívio do vosso
reino.
Pai nosso
Oração
Oração própria. Na sua falta, como nas Laudes.

		
OUTROS HINOS

OUTROS HINOS

Hino

I

Ó santa virgindade,
Imagem do Deus incorruptível,
Árvore da vida!
Ó santa virgindade,
Coroa de glória e ceptro do Reino,
Espelho do Deus imortal!
Ó santa virgindade,
Harmonia de um mistério admirável,
Como são belas as coroas
E as vitórias dos teus combates!
Ó santa virgindade,
Luz da liberdade e vida celeste,
Templo de Deus e morada do grande Rei!
Ó santa virgindade,
Paraíso do Omnipotente,
Herança da família do Deus imortal!
Ó santa virgindade,
Glória de Deus, fraternidade dos Anjos,
Árvore florescente de perpétua santidade!
Ó santa virgindade,
Em ti se completa a vitória de Cristo,
Em ti resplandece o poder do Omnipotente,
Em ti repousa o Espírito de Deus.
II
VIRGENS MÁRTIRES

Das santas Virgens que o mundo venceram.

