SEMANA II DO ADVENTO
E DIAS 19 A 24 DE DEZEMBRO
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA II
E DIA 19 DE DEZEMBRO
Laudes
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Segunda-Feira da Semana II.
Dia 19: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

Is 2, 3

Vinde, subamos à montanha do Senhor, ao templo do Deus
de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos
pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a
palavra do Senhor.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 19 DE DEZEMBRO

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. II: Ant. Diz o Senhor: Arrependei-vos, porque está
perto o reino dos Céus. Aleluia.
Dia 19: Ant.		 O Salvador do mundo aparecerá como sol
nascente e descerá ao seio da Virgem como chuva sobre a relva.
Aleluia.
Preces
Oremos, irmãos, a Cristo, nosso Redentor, que vem libertar do
poder das trevas os que a Ele se convertem, e supliquemos com
humilde confiança:
Vinde, Senhor Jesus.
Ao anunciarmos, Senhor, a vossa vinda,
— purificai o nosso coração de todo o espírito de vaidade.
Santificai, Senhor, a Igreja que fundastes,
— para que glorifique o vosso nome em toda a terra.
Concedei, Senhor, que a vossa lei ilumine os olhos do nosso
coração
— e sirva de protecção aos povos que em Vós confiam.
Vós que, por meio da Igreja, anunciais aos homens a alegria
da vossa vinda,
— preparai as nossas almas para Vos recebermos dignamente.
Pai nosso
Oração
Sem. II

Acolhei benignamente, Senhor, a nossa oração e suscitai
nos vossos servos o desejo sincero de chegar, de coração purificado, ao grande mistério da Encarnação de vosso Filho Unigénito. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

TEMPO DO ADVENTO

Dia 19

Senhor nosso Deus, que revelastes ao mundo o esplendor
da vossa glória pelo nascimento do Filho da Virgem Maria,
concedei-nos a graça de celebrar o grande mistério da Encarnação com verdadeira fé e sincera piedade. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.
Leitura breve

cf. Is 10, 20-21

Naquele dia, o resto de Israel e os sobreviventes de Jacob
hão-de colocar sinceramente toda a sua confiança no Senhor, o
Santo de Israel. Voltará um resto, um resto de Jacob, ao Deus
forte.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

cf. Is 10, 24.27

Eis o que diz o Senhor Deus do Universo: Meu povo que
habitas em Sião, não temas. Naquele dia será tirado o fardo dos
teus ombros e será arrancado o jugo do teu pescoço.
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor,
por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.

		
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 19 DE DEZEMBRO

Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

cf. Is 14, 1

A sua hora está prestes a chegar e os seus dias não tardarão.
O Senhor terá compaixão de Jacob e Israel será salvo.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis,
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Segunda-Feira da Semana II.
Dia 19: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

Filip 3, 20b-21

Esperamos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que háde transformar o nosso corpo mortal para o tornar semelhante
ao seu Corpo glorioso, pelo poder que tem de sujeitar a Si todo
o universo.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

TEMPO DO ADVENTO

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. II: Ant.		 Eis o Rei e Senhor de toda a terra, que vem
libertar o seu povo.
Dia 19: Ant.		 Ó Rebento da raiz de Jessé, sinal erguido
diante dos povos, vinde libertar-nos, não tardeis mais.
Preces
Supliquemos, irmãos, a Cristo nosso Senhor, Juiz dos vivos e
dos mortos, e digamos com toda a confiança:
Vinde, Senhor Jesus.
Fazei, Senhor, que a vossa justiça proclamada pelos Céus seja
reconhecida no mundo,
— para que a vossa glória habite na nossa terra.
Senhor, que assumistes a fragilidade da natureza humana,
— fortalecei os homens com o poder da vossa divindade.
Vinde, Senhor, iluminar com o esplendor da vossa sabedoria
— os que vivem oprimidos nas trevas da ignorância.
Senhor, que pela vossa humilhação nos libertastes de toda a
iniquidade,
— pela vossa glorificação, conduzi-nos à felicidade eterna.
Senhor, que haveis de vir com grande poder e glória para julgar
o mundo,
— conduzi os nossos irmãos defuntos ao reino dos Céus.
Pai nosso
Oração
Sem. II

Acolhei benignamente, Senhor, a nossa oração e suscitai
nos vossos servos o desejo sincero de chegar, de coração purificado, ao grande mistério da Encarnação de vosso Filho Unigénito. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 20 DE DEZEMBRO

Dia 19

Senhor nosso Deus, que revelastes ao mundo o esplendor
da vossa glória pelo nascimento do Filho da Virgem Maria,
concedei-nos a graça de celebrar o grande mistério da Encarnação com verdadeira fé e sincera piedade. Por Nosso Senhor.

TERÇA-FEIRA DA SEMANA II
E DIA 20 DE DEZEMBRO
Laudes
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Terça-Feira da Semana II.
Dia 20: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

Gen 49, 10

Não se afastará o ceptro de Judá, nem o bastão de comando de entre o seus pés, até que venha Aquele que há-de vir, a
quem os povos hão-de obedecer.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. II: Ant. Exulta de alegria, filha de Sião, porque venho
habitar no meio de ti. Aleluia.
Dia 20: Ant.
O anjo Gabriel foi enviado à Virgem Maria, desposada com José.

TEMPO DO ADVENTO

Preces
Oremos, irmãos, a Cristo, luz que vem iluminar todos os homens, e digamos com alegria:
Vinde, Senhor Jesus.
Dissipai, Senhor, as nossas trevas com a luz da vossa presença
— e tornai-nos dignos de receber os vossos dons.
Salvai-nos, Senhor nosso Deus,
— e bendiremos todo o dia o vosso santo nome.
Acendei em nossos corações o desejo ardente da vossa vinda
— e dai-nos a graça de vivermos para sempre unidos a Vós.
Vós que viestes experimentar todas as nossas enfermidades,
menos o pecado,
— socorrei os enfermos e os que morrem neste dia.
Pai nosso
Oração
Sem. II

Deus omnipotente, que fazeis chegar aos confins da terra o
anúncio do Salvador, preparai-nos para acolher com alegria a
glória do seu nascimento. Por Nosso Senhor.
Dia 20

Senhor nosso Deus, que pela anunciação do Anjo quisestes
que a Virgem Imaculada se tornasse Mãe do vosso Verbo e,
envolvida na luz do Espírito Santo, fosse consagrada templo da
divindade, ajudai-nos a ser humildes como ela, para cumprirmos fielmente a vossa vontade. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 20 DE DEZEMBRO

Leitura breve

Jer 23, 5

Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um
rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria: há-de exercer no país o direito e a justiça.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome:
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

Jer 23, 6

Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança.
Este será o seu nome: «O Senhor é a nossa justiça».
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor,
por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.
Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

Ez 34, 15-16

Eu apascentarei as minhas ovelhas, Eu as farei repousar, diz
o Senhor. Hei-de procurar a que anda perdida, tratarei a que
estiver ferida e darei vigor à que andar enfraquecida. Hei-de
apascentar as minhas ovelhas com justiça.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis:
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

TEMPO DO ADVENTO

Vésperas
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Terça-Feira da Semana II.
Dia 20: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

cf. 1 Cor 1, 7b-9

Esperamos a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele
nos tornará firmes até ao fim, para que sejamos irrepreensíveis
no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem
fomos chamados à comunhão com seu Filho.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. II: Ant. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia.
Dia 20: Ant.		 Ó Chave da casa de David, que abris e
ninguém pode fechar, fechais e ninguém pode abrir: vinde
libertar os que vivem nas trevas do cativeiro e nas sombras da
morte.

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 20 DE DEZEMBRO

Preces
Invoquemos a Cristo, nosso Redentor, que há-de vir em sua
glória nos últimos tempos, e peçamos com alegria:
Vinde, Senhor Jesus.
Senhor e Redentor do género humano, que pelo vosso nascimento segundo a carne viestes libertar-nos do jugo da Lei,
— multiplicai sobre nós os benefícios da vossa bondade.
Vós que tomastes da nossa natureza o que podia associar-se à
vossa divindade,
— fortalecei a nossa fragilidade humana com os dons da vossa
natureza divina.
Mostrai-nos a luz da vossa presença
— e inflamai-nos no fogo do vosso amor.
Concedei que nos alegremos um dia convosco na glória,
— os que neste mundo Vos invocamos na sinceridade da fé.
Derramai sobre as almas de todos os fiéis defuntos
— as riquezas da vossa infinita misericórdia.
Pai nosso
Oração
Sem. II

Deus omnipotente, que fazeis chegar aos confins da terra o
anúncio do Salvador, preparai-nos para acolher com alegria a
glória do seu nascimento. Por Nosso Senhor.
Dia 20

Senhor nosso Deus, que pela anunciação do Anjo quisestes
que a Virgem Imaculada se tornasse Mãe do vosso Verbo e,
envolvida na luz do Espírito Santo, fosse consagrada templo da
divindade, ajudai-nos a ser humildes como ela, para cumprirmos fielmente a vossa vontade. Por Nosso Senhor.

TEMPO DO ADVENTO

QUARTA-FEIRA DA SEMANA II
E DIA 21 DE DEZEMBRO
Laudes
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Quarta-Feira da Semana II.
Dia 21: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

Is 7, 14b-15

A Virgem conceberá e dará à luz um Filho, e o seu nome
será Emanuel. Comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o
mal e escolher o bem.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. II: Ant. Sobre o trono de David, reinará eternamente.
Aleluia.
Dia 21: Ant. Não temais: dentro de cinco dias virá o Senhor.

		
QUARTA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 21 DE DEZEMBRO

Preces
Oremos, irmãos, a Nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos visita como sol nascente, e digamos com
alegre confiança:
Vinde, Senhor Jesus.
Vós que viestes do seio do Pai para Vos revestirdes da nossa
carne mortal,
— livrai de toda a corrupção do pecado a nossa natureza enfraquecida.
Vós que, na última vinda, haveis de manifestar a vossa glória
nos eleitos,
— mostrai agora, neste advento, a vossa clemência e piedade
para com os pecadores.
A nós que pomos toda a alegria da nossa alma em louvar-Vos,
Senhor Jesus Cristo,
— visitai-nos com a vossa salvação.
Vós que iluminastes os caminhos da nossa vida com a luz da
fé,
— fazei que Vos agrademos sempre com obras de justiça e
fidelidade.
Pai nosso
Oração
Sem. II

Deus omnipotente, que nos mandais preparar os caminhos
de vosso Filho, não permitais que, pela nossa extrema fraqueza,
nos cansemos de aguardar a presença consoladora do médico
divino, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.
Dia 21

Atendei, Senhor, a oração do vosso povo, que se alegra
com a vinda de vosso Filho na humildade da nossa carne, e
concedei-nos o dom da vida eterna quando Ele vier na sua
glória. Por Nosso Senhor.

TEMPO DO ADVENTO

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.
Leitura breve

cf. Is 2, 11-12

A altivez dos homens será abatida e a soberba dos mortais
será humilhada: só o Senhor será exaltado naquele dia.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Avé, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve	Is 12, 2
Deus é o meu salvador: tenho confiança e nada temo. O
Senhor é a minha fortaleza e o meu louvor. Ele é a minha
salvação.
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.
Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

Dan 9, 19

Ouvi, Senhor. Perdoai, Senhor. Atendei, Senhor, e actuai.
Não tardeis, meu Deus, por amor de Vós mesmo e porque sobre
este povo é invocado o vosso nome.

		
QUARTA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 21 DE DEZEMBRO

V. Vinde, Senhor, e não tardeis.
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Quarta-Feira da Semana II.
Dia 21: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

1 Cor 4, 5

Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Ele
esclarecerá o que está oculto nas trevas e tornará manifestos
os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o
louvor que merece.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico Evangélico (Magnificat)
Sem. II: Ant. Povo de Sião, renova a tua alegria; verás o
Justo que vem ao teu encontro.
Dia 21: Ant.		 Ó Sol nascente, esplendor da luz eterna
e sol de justiça: vinde iluminar os que vivem nas trevas e na
sombra da morte.

TEMPO DO ADVENTO

Preces
Imploremos humildemente a Cristo nosso Senhor, que nos
resgatou das trevas do pecado, e invoquemos com toda a confiança:
Vinde, Senhor Jesus.
Reuni, Senhor, na mesma fé os povos de toda a terra
— e confirmai sobre eles a vossa aliança eterna.
Cordeiro de Deus, que viestes tirar o pecado do mundo,
— purificai-nos de toda a mancha de pecado.
Vós que viestes salvar o que estava perdido,
— vinde de novo para que não pereçam os que remistes com o
vosso Sangue.
Concedei a vossa alegria eterna, quando vierdes no último
dia,
— àqueles que Vos procuram na fé e na esperança.
Vós que haveis de vir para julgar os vivos e os mortos,
— recebei entre os eleitos os nossos irmãos defuntos.
Pai nosso
Oração
Sem. II

Deus omnipotente, que nos mandais preparar os caminhos
de vosso Filho, não permitais que, pela nossa extrema fraqueza,
nos cansemos de aguardar a presença consoladora do médico
divino, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.
Dia 21

Atendei, Senhor, a oração do vosso povo, que se alegra
com a vinda de vosso Filho na humildade da nossa carne, e
concedei-nos o dom da vida eterna quando Ele vier na sua
glória. Por Nosso Senhor.

		
QUINTA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 22 DE DEZEMBRO

QUINTA-FEIRA DA SEMANA II
E DIA 22 DE DEZEMBRO
Laudes
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Quinta-Feira da Semana II.
Dia 22: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

cf. Is 45, 8

Desça o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o
Justo. Abra-se a terra e germine o Salvador.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. II: Ant.		 Diz o Senhor: Eu venho em teu auxílio.
Sou o teu Redentor, o Santo de Israel.
Dia 22: Ant.		 Quando a voz da tua saudação chegou
aos meus ouvidos, o menino exultou de alegria no meu seio.
Aleluia.

TEMPO DO ADVENTO

Preces
Invoquemos, irmãos, a Deus Pai omnipotente, que enviou o seu
Filho para salvar o mundo, e supliquemos:
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
Pai clementíssimo, a nós que aclamamos, com todo o entusiasmo da nossa fé, a glória de Cristo, Deus e homem,
— fazei que o nosso modo de viver seja digno da sua presença.
Vós que enviastes o vosso Filho para salvar o género humano,
— afastai de nós e do mundo inteiro toda a dor e todo o mal.
Nós Vos pedimos pela nossa terra, que agora exulta com a
vinda de vosso Filho,
— para que experimente cada vez mais a plenitude da alegria
que vem de Vós.
Concedei, pela vossa misericórdia, que vivamos neste mundo
com sobriedade, justiça e piedade,
— aguardando, com jubilosa esperança, a vinda gloriosa de
Cristo Salvador.
Pai nosso
Oração
Sem. II

Despertai, Senhor, os nossos corações para preparar os caminhos de vosso Filho Unigénito, a fim de que, pelo mistério
da sua vinda, possamos servir-Vos com espírito renovado. Por
Nosso Senhor.
Dia 22

Senhor, que, vendo o homem sujeito ao poder da morte,
o quisestes resgatar com a vinda de vosso Filho Unigénito,
concedei que, celebrando com sincera humildade o mistério da
sua Encarnação, mereçamos alcançar os frutos da sua redenção
gloriosa. Por Nosso Senhor.

		
QUINTA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 22 DE DEZEMBRO

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.
Leitura breve

Miq 5, 4-5a

Aquele que há-de reinar sobre Israel levantar-se-á para
apascentar o seu rebanho pelo poder do Senhor e pelo nome
glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, porque
Ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

Ag 2, 7.10

Dentro de pouco tempo, hei-de abalar o céu e a terra, o
mar e o continente. A glória deste novo templo será maior que
a do antigo, e neste lugar farei reinar a paz, diz o Senhor do
Universo.
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.

Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?

TEMPO DO ADVENTO

Leitura breve

Mal 4, 2

Para vós que temeis o meu nome nascerá o Sol da justiça,
trazendo em suas asas a salvação. Nesse dia, saireis exultando
de alegria como novilhos saltitantes ao sair do estábulo, diz o
Senhor do Universo.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis:
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Quinta-Feira da Semana II.
Dia 22: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana

Leitura breve

Tg 5, 7-8.9b

Tende paciência, irmãos, até à vinda do Senhor. Vede como
o agricultor espera pacientemente o precioso fruto da terra,
aguardando a chuva temporã e a tardia. Sede pacientes, vós
também, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do
Senhor está próxima. Eis que o Juiz está à porta.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

		
QUINTA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 22 DE DEZEMBRO

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. II: Ant.		 Depois de mim vem um homem que era
antes de mim, e eu não sou digno de desatar as sandálias dos
seus pés.
Dia 22: Ant.		 Ó Rei das nações e Pedra angular da Igreja, vinde salvar o homem que formastes do pó da terra.
Preces
Oremos, irmãos, a Cristo nosso Senhor, que por amor de nós Se
humilhou a Si mesmo, e digamos cheios de alegria:
Vinde, Senhor Jesus.
Senhor Jesus, que viestes ao mundo para socorrer a humanidade,
— purificai de todo o pecado as nossas almas e os nossos corpos.
Não deixeis que jamais se separem de Vós
— aqueles que pelo mistério da Encarnação Vos dignastes
chamar irmãos.
Não castigueis eternamente os que remistes,
— quando vierdes para julgar o mundo.
Vós que nesta vida nos cumulais com as riquezas infinitas da
vossa bondade,
— fazei que alcancemos no Céu a coroa incorruptível da glória.
Nós Vos encomendamos as almas daqueles que já se separaram
do seu corpo:
— mortos para o mundo, vivam eternamente para Vós.
Pai nosso

TEMPO DO ADVENTO

Oração
Sem. II

Despertai, Senhor, os nossos corações para preparar os caminhos de vosso Filho Unigénito, a fim de que, pelo mistério
da sua vinda, possamos servir-Vos com espírito renovado. Por
Nosso Senhor.
Dia 22

Senhor, que, vendo o homem sujeito ao poder da morte,
o quisestes resgatar com a vinda de vosso Filho Unigénito,
concedei que, celebrando com sincera humildade o mistério da
sua Encarnação, mereçamos alcançar os frutos da sua redenção
gloriosa. Por Nosso Senhor.

SEXTA-FEIRA DA SEMANA II
E DIA 23 DE DEZEMBRO
Laudes
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Sexta-Feira da Semana II.
Dia 23: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

Jer 30, 21.22

Assim fala o Senhor: Dos filhos de Jacob sairá um chefe,
do meio deles sairá o seu soberano. Chamá-lo-ei, e ele se
aproximará de Mim. Vós sereis o meu povo e Eu serei o vosso
Deus.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 23 DE DEZEMBRO

Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.

Cântico Evangélico (Benedictus)
Sem. II: Ant. Dizei aos desanimados: Tende coragem, porque o Senhor nos vem salvar.
Dia 23: Ant. Bendita sois Vós, ó Maria, que acreditastes:
há-de realizar-se tudo quanto Vos foi dito da parte do Senhor.
Preces
Oremos, irmãos, a Cristo nosso Redentor, que veio ao mundo
para nossa justificação, e digamos com alegria:
Vinde, Senhor Jesus.
Senhor Jesus Cristo, cujo nascimento segundo a carne foi anunciado pelos antigos Profetas,
— dai novo vigor às virtudes que fizestes nascer em nosso
coração.
A nós que anunciamos ao mundo a vossa redenção,
— concedei-nos a salvação e a paz.
Vós que viestes salvar os corações atribulados,
— curai as enfermidades do vosso povo.
Vós que viestes reconciliar o mundo com o Pai,
— livrai-nos de toda a condenação quando vierdes como juiz
no último dia.
Pai nosso

TEMPO DO ADVENTO

Oração
Sem. II

Concedei, Senhor, ao povo que aguarda a vinda de vosso
Filho, um espírito vigilante, para que, seguindo os ensinamentos do Salvador, vamos ao seu encontro com as lâmpadas da fé
acesas. Por Nosso Senhor.
Dia 23

Deus eterno e omnipotente: ao aproximar-se o nascimento de vosso Filho em nossa carne mortal, fazei-nos sentir a
abundância da vossa misericórdia, que O fez encarnar no seio
da Virgem Santa Maria e habitar entre nós. Ele que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.
Leitura breve

Jer 29, 11.13

Eu conheço bem os desígnios que tenho sobre vós – diz o
Senhor – desígnios de paz e não de aflição, de vos garantir um
futuro de esperança. Buscar-Me-eis e haveis de encontrar-Me,
se Me buscardes de todo o coração.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

Jer 30, 18

Eis o que diz o Senhor: Restaurarei as tendas de Jacob e
terei compaixão das suas moradas.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA II E DIA 23 DE DEZEMBRO

V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.
Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

Bar 3, 5-6a

Não recordeis, Senhor, as iniquidades dos nossos pais.
Lembrai-Vos agora do vosso poder e do vosso nome, porque
sois o Senhor, nosso Deus.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis:
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Hino
Salmodia
Sem. II: como na Sexta-Feira da Semana II.
Dia 23: Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

Leitura breve

2 Pedro 3, 8b-9

Um dia diante do Senhor é como mil anos, e mil anos como
um dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa,
como pensam alguns. Mas usa de paciência para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos possam
arrepender-se.

TEMPO DO ADVENTO

Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Vinde libertar-nos, Deus omnipotente.

Cântico evangélico (Magnificat)
Sem. II: Ant.		 Bebereis com grande alegria das fontes da
salvação.
Dia 23: Ant. Ó Emanuel, nosso rei e legislador, esperança das nações e salvador do mundo: vinde salvar-nos, Senhor
nosso Deus.
Preces
Invoquemos, irmãos, a Cristo nosso Redentor, que vem à terra
para anunciar a boa nova aos pobres, e oremos fervorosamente:
Manifestai, Senhor, aos homens a vossa glória.
Manifestai-Vos, Senhor, a todos aqueles que ainda não Vos
conhecem,
— para que também eles vejam a vossa salvação.
Seja anunciado o vosso nome até aos confins da terra,
— para que todos os homens encontrem os vossos caminhos.
Vós que viestes, a primeira vez, para remir o mundo dos seus
pecados,
— vinde de novo para que não se percam os que acreditaram
em Vós.
Conservai e protegei, com o poder da vossa graça,
— a liberdade que nos destes com a vossa redenção.

		
SÁBADO DA SEMANA II E DIA 24 DE DEZEMBRO

Vós que viestes do Céu à terra para nascer segundo a carne e de
novo haveis de vir para julgar os vivos e os mortos,
— dai aos defuntos a recompensa eterna, quando vierdes no
último dia.
Pai nosso
Oração
Sem. II

Concedei, Senhor, ao povo que aguarda a vinda de vosso
Filho, um espírito vigilante, para que, seguindo os ensinamentos do Salvador, vamos ao seu encontro com as lâmpadas da fé
acesas. Por Nosso Senhor.
Dia 23

Deus eterno e omnipotente: ao aproximar-se o nascimento de vosso Filho em nossa carne mortal, fazei-nos sentir a
abundância da vossa misericórdia, que O fez encarnar no seio
da Virgem Santa Maria e habitar entre nós. Ele que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.

SÁBADO DA SEMANA II
E DIA 24 DE DEZEMBRO
Laudes
Hino
Salmodia
Sem. II: como no Sábado da Semana II.
Dia 24:

Salmos e cântico do dia ferial correspondente.
Antífonas próprias:

Ant. 1		 Tu, Belém, não és a menor das cidades de Judá:
porque de ti há-de sair o chefe que apascentará o meu povo
Israel.

TEMPO DO ADVENTO

Ant. 2		 Levantai a cabeça, porque está perto a vossa
redenção.
Ant. 3		 Amanhã será o dia da vossa salvação, diz o Senhor do Universo.
Leitura breve

Is 11, 1-3a

Sairá um ramo do tronco de Jessé; um rebento brotará das
suas raízes. Sobre Ele repousará o Espírito do Senhor: Espírito
de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus.
Responsório breve
Sem. II

V.
R.
V.
V.

Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
Sobre ti brilhará a sua glória. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Dia 24

V.
R.
V.
V.

Amanhã será apagada a iniquidade da terra.
Amanhã será apagada a iniquidade da terra.
E reinará sobre nós o Salvador do mundo. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Cântico evangélico (Benedictus)
Sem. II: Ant.		 O Senhor levantará o seu estandarte entre
as nações, para reunir os dispersos de Israel.
Dia 24: Ant.		 Chegou o tempo de Maria dar à luz e ela
teve o seu Filho primogénito.
Preces
Oremos, com espírito de fé, a Cristo nosso Redentor, que Se
há-de manifestar ao mundo com grande poder e glória, e invoquemos confiadamente:
Vinde, Senhor Jesus.

		
SÁBADO DA SEMANA II E DIA 24 DE DEZEMBRO

Senhor Jesus Cristo, que haveis de vir no último dia cheio de
fortaleza e majestade,
— olhai benigno para a nossa humildade e fazei-nos dignos
dos vossos dons.
Vós que viestes anunciar a boa nova aos homens,
— fazei que em toda a nossa vida manifestemos a vossa salvação.
Vós que viveis eternamente na glória celeste e tudo governais
com poder e sabedoria,
— aumentai a alegria da nossa esperança, enquanto aguardamos a vossa vinda gloriosa.
Confortai, Senhor, com a assistência do vosso poder divino,
— os que vivem na esperança da vossa vinda.
Pai nosso
Oração
Sem. II

Brilhe em nós, Senhor, o esplendor da vossa glória, para
que a vinda de Cristo, vosso Filho, nos dissipe as últimas sombras da noite e nos manifeste como filhos da luz. Por Nosso
Senhor.
Dia 24

Apressai-Vos, Senhor Jesus, e não tardeis: dai conforto e
esperança àqueles que acreditam no vosso amor. Vós que sois
Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de
nascer da Virgem Maria.

TEMPO DO ADVENTO

Leitura breve

Is 4, 2

Naquele dia, o gérmen do Senhor será o ornamento e a
glória dos sobreviventes de Israel, o fruto da terra será o seu
esplendor e a sua alegria.
V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.
Sexta
Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as
mulheres.
Leitura breve

Is 4, 3

Naquele dia, os que restarem em Sião e os sobreviventes de
Jerusalém serão chamados santos: serão inscritos para a vida
em Jerusalém.
V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.
Noa
Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que perturba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha
virgindade?
Leitura breve

Is 61, 11

Assim como a terra faz brotar os gérmenes e o jardim as
sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor
diante de todas as nações.
V. Vinde, Senhor, e não tardeis:
R. Perdoai os pecados do vosso povo.
Oração como nas Laudes.

