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Vésperas I

Hino: como nas Vésperas II.

Salmodia

Ant.  1  Bendito seja o nome do Senhor, que na sua serva 
fez prodígios de misericórdia (T. P. Aleluia).

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. Bendito seja o nome do Senhor, que na sua serva fez 
prodígios de misericórdia (T. P. Aleluia).

Ant.  2  Glorifica o Senhor, Jerusalém, porque Ele aben-
çoou os teus filhos (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. Glorifica o Senhor, Jerusalém, porque Ele abençoou 
os teus filhos (T. P. Aleluia).

Ant.  3   Tu agradaste ao Senhor, contigo se alegra o teu 
Deus (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,
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 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. Tu agradaste ao Senhor, contigo se alegra o teu Deus 
(T. P. Aleluia).

leitura breve Filip 3, 7-8a
Tudo o que para mim era lucro, considerei-o como perda 

por amor de Cristo. Mais ainda: considero todas as coisas como 
prejuízo, comparando-as com o bem supremo que é conhecer 
Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele renunciei a todas as coisas e 
considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo.

reSponSório breve

Fora do Tempo Pascal

V. Exultarei de alegria com a vossa misericórdia.
R. Exultarei de alegria com a vossa misericórdia.
V. Porque olhastes para a minha humildade.
R. Exultarei de alegria com a vossa misericórdia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Exultarei de alegria com a vossa misericórdia.
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Tempo Pascal

V. Exultarei de alegria com a vossa misericórdia.
 Aleluia.  Aleluia.
R. Exultarei de alegria com a vossa misericórdia.
 Aleluia, Aleluia.
V. Porque olhastes para a minha humildade.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Exultarei de alegria com a vossa misericórdia.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Para uma Santa

Ant. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na suas 
obras às portas da cidade (T. P. Aleluia).

Para várias Santas

Ant. Exulte o coração dos que procuram o Senhor: glori-
ai-vos no seu santo nome (T. P. Aleluia).

Para uma Santa Religiosa

Ant. Quem não renunciar a todos os seus bens não pode 
ser meu discípulo (T. P. Aleluia).

Ou

  O Senhor a desposou para sempre, na fidelidade e no 
amor (T. P. Aleluia).

Para uma Santa que se dedicou às obras de misericórdia

Ant. Feliz de quem se compadece do pobre; quem confia 
no Senhor, ama a misericórdia (T. P. Aleluia).

Para uma Santa Educadora

Ant. Guarda, meu filho, os preceitos de teu pai e não es-
queças os mandamentos de tua mãe, mas conserva-os sempre 
no teu coração (T. P. Aleluia).
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preCeS

Por intercessão das Mulheres Santas, rezemos a Deus pela sua 
Igreja, dizendo:

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja

Por intercessão das Santas Mártires, que superaram a morte do 
corpo com a fortaleza do espírito,

— concedei, Senhor, à vossa Igreja a fortaleza nas provações.

Por intercessão das Santas Esposas, que chegaram à perfeição 
na vida de matrimónio,

— concedei, Senhor, à vossa Igreja a fecundidade apostólica.

Por intercessão das Santas Viúvas, que superaram e santifica-
ram a solidão por meio da oração e da hospitalidade,

— concedei, Senhor, à vossa Igreja que manifeste no mundo o 
mistério da vossa caridade.

Por intercessão das Santas Mães, que geraram os seus filhos 
para a sociedade dos homens e para o reino dos Céus,

— concedei, Senhor, à vossa Igreja que transmita a vida divina 
e a salvação a todos os homens.

Por intercessão das Santas Mulheres, que já mereceram con-
templar a luz do vosso rosto,

— concedei, Senhor, que os defuntos da Igreja gozem também 
na vossa presença para sempre.

Pai nosso
Oração

Oração própria. Na sua falta, como nas Laudes.

Invitatório

Ant. Vinde, adoremos o Senhor, admirável nos seus San-
tos (T. P. Aleluia).
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Ou

Aclamemos o Senhor, na festa de Santa N. (T. P. Aleluia).
Salmo invitatório: pp. 846 ss.

Laudes
Hino

Louvemos os exemplos gloriosos
Daquelas que, por sua santa vida,
Merecem ser contadas entre os Anjos.

Elevando ao Senhor o coração,
Conseguiram no mundo tentador
Servir a Deus piedosas e constantes.

A glória vã dos homens desprezaram,
Para que a alma pura um dia visse
A glória que o Senhor dá aos seus Santos.

Com virtudes e obras adornaram
A sua casa. No céu hoje gozam
O prémio da eterna recompensa.

Dêmos glória à Santíssima Trindade.
E roguemos que a vida nos conceda
Para sempre com os Anjos e os Santos.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I: p. 879.

Ant.  1  A minha alma está unida a Vós, Senhor; a vossa 
mão me serve de amparo (T. P. Aleluia).

Ant.  2  A mão do Senhor te fortaleceu e serás eterna-
mente bendita (T. P. Aleluia).

Ant.  3  Exultarei de alegria com a vossa misericórdia. 
(T. P. Aleluia).
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leitura breve Rom 12, 1-2
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofere-

çais a vós mesmos como vítima santa, viva, agradável a Deus. 
Tal é o culto espiritual que Lhe deveis prestar. Não vos con-
formeis com este mundo; mas transformai-vos pela renovação 
da vossa mente, para saberdes discernir, segundo a vontade de 
Deus, o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.

reSponSório breve

Fora do Tempo Pascal

V. Deus a protege desde o romper da aurora.
R. Deus a protege desde o romper da aurora.
V. Deus está com ela e a torna inabalável.
R. Desde o romper da aurora.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Deus a protege desde o romper da aurora.

Tempo Pascal

V. Deus a protege desde o romper da aurora.
 Aleluia, Aleluia.
R. Deus a protege desde o romper da aurora.
 Aleluia, Aleluia.
V. Deus está com ela e a torna inabalável.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Deus a protege desde o romper da aurora.
 Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Benedictus)
Ant. O reino dos Céus é semelhante a um negociante que 

procura pérolas finas. Ao encontrar uma de grande valor, ven-
deu tudo quanto possuía e comprou-a (T. P. Aleluia).

LAUDES



                       

Para uma Santa Religiosa
Ant. Quem faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, 

minha irmã e minha mãe, diz o Senhor (T. P. Aleluia).

Ou
  O Senhor é a minha herança. O Senhor é bom para a 

alma que O procura (T. P. Aleluia).

Para uma Santa que se dedicou às obras de misericórdia
Ant. Nisto conhecerão que sois meus discípulos: se vos 

amardes uns aos outros (T. P. Aleluia).

Para uma Santa Educadora
Ant. Aquele que se compadece do seu próximo, é como 

pastor que ensina e guia o seu rebanho (T. P. Aleluia).

preCeS

Juntamente com todas as Mulheres Santas, adoremos, irmãos, 
o nosso Salvador, e aclamemo-l’O dizendo:

Vinde, Senhor Jesus.
Senhor Jesus, que perdoastes à mulher pecadora todos os seus 

pecados porque tinha amado muito,
— perdoai-nos também os nossos muitos pecados.
Senhor Jesus, a quem as piedosas mulheres serviram pelos 

caminhos da Palestina,
— concedei-nos a graça de seguirmos fielmente os vossos 

passos.
Senhor Jesus, a quem Maria escutava e Marta servia,
— concedei-nos a graça de Vos servir com fé e amor.
Senhor Jesus, que chamastes irmão, irmã e mãe a todos aqueles 

que cumprem a vossa vontade,
— fazei que todos nós Vos agrademos sempre em palavras e 

obras.

Pai nosso

COMUM DAS SANTAS



  

Oração

Oração própria. Na sua falta, uma das seguintes:

Para uma Santa

Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a 
festa de Santa N., concedei que, celebrando a sua memória, 
imitemos também os exemplos da sua vida santa.  Por Nosso 
Senhor.

Ou

Concedei-nos, Senhor, o dom de Vos conhecer e amar sobre 
todas as coisas, a exemplo da vossa serva Santa N., para que, 
servindo-Vos com sinceridade de coração, possamos agradar-
Vos com a nossa fé e as nossas obras.  Por Nosso Senhor.

Para várias Santas

Senhor todo-poderoso e eterno, que nos dais um exemplo 
salutar na vida admirável das Santas N. e N., concedei-nos, por 
sua intercessão, o vosso auxílio celeste.  Por Nosso Senhor.

Para uma Santa Religiosa

Senhor, que destes a Santa N. a graça de imitar fielmente 
a Cristo pobre e humilde, concedei-nos também a nós, por 
intercessão desta santa, que, vivendo plenamente a nossa voca-
ção, caminhemos para a santidade perfeita, à imagem de Jesus 
Cristo vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

Para uma Santa que se dedicou às obras de misericórdia

Senhor, que resumistes a observância de todos os man-
damentos no amor de Deus e do próximo, concedei-nos que, 
imitando a caridade de Santa N., sejamos um dia contados entre 
os eleitos do vosso reino.  Por Nosso Senhor.
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Para uma Santa Educadora

Senhor, que escolhestes Santa N. para mostrar aos homens 
o caminho da salvação, concedei-nos que o seu exemplo nos 
ajude a seguir Jesus Cristo, nosso Mestre, para podermos al-
cançar um dia, juntamente com os nossos irmãos, a glória do 
vosso reino.  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. Derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as 
minhas servas (T. P. Aleluia).

leitura breve Gal 6, 8
Cada um recolherá o que tiver semeado. Quem semeia na 

carne, da carne colherá a corrupção; quem semeia no Espírito, 
do Espírito colherá a vida eterna.

V. Felizes os que seguem o caminho perfeito
 (T. P. Aleluia)
R. E andam na lei do Senhor (T. P. Aleluia).

Sexta

Ant. O meu coração e a minha carne exultam no Deus 
vivo (T. P. Aleluia).

leitura breve                                                           1 Cor 9, 26.27a
Eu corro, não como quem corre às cegas; eu luto, não 

como quem açoita o ar, mas castigo o meu corpo e reduzo-o à 
escravidão.

V. Encontrei aquele que o meu coração ama
 (T. P. Aleluia).
R. Segurei-o e não o deixarei partir (T. P. Aleluia).
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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. O meu amado é para mim e eu para ele (T. P. Ale-
luia).

leitura breve                                                                     Filip 4, 8.9
Irmãos: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo e puro, 

tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e 
digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. E o Deus da 
paz estará convosco.

V. A Vós Senhor, entoarei salmos (T. P. Aleluia).
R. Quero seguir o caminho perfeito (T. P. Aleluia).
Oração como nas Laudes.

Vésperas II

Hino

Cristo, Senhor do mundo e Redentor,
Rei do Céu e de toda a criação,
Nós Vos pedimos que nos perdoeis,
 Nossos pecados.
Guardais vosso tesouro em vasos frágeis
E tornais fortes, santas, generosas,
As mulheres fracas que vencem o mundo
 Com vossa graça.
Coroadas de glória cá na terra,
Celebramos alegres seus louvores,
Porque no Reino da eterna glória
 As coroastes.
Louvemos o Senhor que nos criou.
Cantemos a seu Filho o Redentor,
Dêmos glória ao Espírito Divino,
 Agora e sempre.
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Salmodia

Ant.  1  A vossa serva, Senhor, exulta de alegria com a 
vossa salvação (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.
 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. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria com a vossa 
salvação (T. P. Aleluia).

Ant.  2  Como fundamentos eternos sobre pedra firme, 
são os preceitos divinos no coração da mulher santa (T. P. 
Aleluia).
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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.
 3 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.
 5 Feliz o homem que assim encheu a aljava. *
  Não será confundido, †
  quando enfrentar os inimigos às portas da cidade.

Ant. Como fundamentos eternos sobre pedra firme, são os 
preceitos divinos no coração da mulher santa (T. P. Aleluia).

Ant.  3  A mão do Senhor a fortaleceu e será eternamente 
bendita (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,
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 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. A mão do Senhor a fortaleceu e será eternamente 
bendita (T. P. Aleluia)

leitura breve Rom 8, 28-30
Nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem 

daqueles que O amam, dos que são chamados segundo o seu 
desígnio. Porque os que Ele de antemão conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a 
fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos. E aqueles 
que predestinou, também os chamou; e aqueles que chamou, 
também os justificou; e aqueles que justificou, também os 
glorificou.

reSponSório breve

Fora do Tempo Pascal

V. O Senhor a escolheu e a predestinou.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
V. Deus fê-la morar no seu templo santo.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
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Tempo Pascal

V. O Senhor a escolheu e a predestinou. Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou. Aleluia, Aleluia.
V. Deus fê-la morar no seu templo santo.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou. Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Ant. Exulta a minha alma no Senhor. Alegra-se o meu 

coração em Deus meu Salvador (T. P. Aleluia).

Para uma Santa Religiosa
Ant. Vós que deixastes tudo e Me seguistes, recebereis 

cem vezes mais e tereis como herança a vida eterna (T. P. Ale-
luia).

Ou
  Onde os irmãos se reúnem para glorificar a Deus, aí 

o Senhor abençoará o seu povo (T. P. Aleluia).

Para uma Santa que se dedicou às obras de misericórdia
Ant. Em verdade vos digo: Tudo o que fizestes a um 

destes meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes. Vinde, 
benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está pre-
parado desde o princípio do mundo (T. P. Aleluia).

Para uma Santa Educadora
Ant. Deixai vir a Mim as criancinhas: dos que são como 

elas é o reino de Deus (T. P. Aleluia).

preCeS

Por intercessão das Mulheres Santas, rezemos a Deus pela sua 
Igreja, dizendo:

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja.
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Por intercessão das Santas Mártires, que superaram a morte do 
corpo com a fortaleza do espírito,

— concedei, Senhor, à vossa Igreja a fortaleza nas provações.

Por intercessão das Santas Esposas, que chegaram à perfeição 
na vida de matrimónio,

— concedei, Senhor, à vossa Igreja a fecundidade apostólica.

Por intercessão das Santas Viúvas, que superaram e santifica-
ram a solidão por meio da oração e da hospitalidade,

— concedei, Senhor, à vossa Igreja que manifeste no mundo o 
mistério da vossa caridade.

Por intercessão das Santas Mães, que geraram os seus filhos 
para a sociedade dos homens e para o reino dos Céus,

— concedei, Senhor, à vossa Igreja que transmita a vida divina 
e a salvação a todos os homens.

Por intercessão das Santas Mulheres, que já mereceram con-
templar a luz do vosso rosto,

— concedei, Senhor, que os defuntos da Igreja gozem também 
na vossa presença para sempre.

Pai nosso
Oração

Oração própria. Na sua falta como nas Laudes.

OUTROS HINOS

Hino

I

Ó serva de Deus preclara,
Tua oferta foi aceite,
Pois, como a virgem prudente,
Tinhas sempre, diligente,
Cheia a lâmpada de azeite.
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O odor de Cristo exalando,
Por onde quer que passavas
Fazia-se a noite dia,
E era oiro e pedraria
Cada acção que praticavas.

O exemplo da tua vida
Em tudo foi exemplar,
Pois que na seara divina,
Como a Rute peregrina,
Bem soubeste respigar.

Escolhendo Jesus Cristo
Como único Senhor,
Tudo por Ele deixaste
E o coração lhe entregaste,
Consagrada ao seu amor.

Ó Jesus, Filho da Virgem,
Ó Maria, Virgem-Mãe,
E tu, eleita de Deus,
Que já reinas lá nos Céus,
Vinde em nosso auxílio.  Amen

II

Nossos cânticos se elevem
Em louvor da mulher forte,
Exemplo de santidade,
De amor e fidelidade,
Quer na vida quer na morte.

Era como o sol da casa,
generosa e diligente:
Como Marta trabalhava,
E como Maria orava,
Tendo a Deus sempre presente.

Foi seu adorno a bondade,
Sua luz a caridade;
Foi Deus a sua esperança
E o Céu é a sua herança
Para toda a eternidade.

A Jesus Cristo Senhor
E à Virgem, sua Mãe,
Tu que és eleita de Deus,
Roga por nós lá nos Céus,
Dá-nos teu auxílio.  Amen.

OUTROS HINOS


