SEGUNDA-FEIRA
Leitura breve

Laudes

Jer 11, 19-20

Eu era como manso cordeiro levado ao matadouro e ignorava as maquinações que tramavam contra mim, dizendo:
«Destruamos a árvore no seu vigor. Arranquemo-la da terra dos
vivos, para não mais se falar no seu nome».
Senhor do universo, que julgais com justiça e sondais os
sentimentos e o coração, seja eu testemunha do castigo que
haveis de aplicar-lhes, pois a Vós confio a minha causa.

		
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA V

Responsório breve
V.
R.
V.
V.

O Senhor me livrará do laço do caçador.
O Senhor me livrará do laço do caçador.
A sua fidelidade é escudo e couraça. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Ant. Bened. Quem Me segue não anda nas trevas, diz o
Senhor, mas terá a luz da vida.
Preces
Bendigamos a Jesus, nosso Salvador, que pela sua morte nos
abriu o caminho da salvação, e oremos confiadamente:
Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos.
Deus de misericórdia, que pelo Baptismo nos destes uma vida
nova,
— fazei que dia a dia nos configuremos cada vez mais à vossa
imagem.
Ensinai-nos a ser hoje a alegria para os que sofrem
— e a servir-Vos em cada irmão que precise da nossa ajuda.
Ajudai-nos a praticar o que é bom, o que é recto, o que é verdadeiro a vossos olhos,
— e a procurar sempre o vosso rosto com sinceridade de coração.
Perdoai, Senhor, as faltas que cometemos contra a unidade da
vossa família
— e fazei de nós um só coração e uma só alma.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova, que nos
prepare para a glória do vosso reino. Por Nosso Senhor.

TEMPO DA QUARESMA

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Chegaram os dias de penitência: expiemos nossos
pecados e salvaremos nossas almas.
Leitura breve

Ez 33, 10.11a

Os nossos crimes e os nossos pecados pesam sobre nós; por
isso desfalecemos. Como poderemos continuar a viver? Por
minha vida, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas
antes que se converta e viva.
V. Criai em mim, ó Deus, um coração puro,
R. Renovai em mim a firmeza de alma.

Sexta
Ant. Por minha vida, diz o Senhor, Eu não quero a morte
do pecador, mas antes que se converta e viva.
Leitura breve

Jer 18, 20b

Lembrai-Vos que me apresentei diante de Vós, para Vos
falar em seu favor, para deles afastar a vossa indignação.
V. Desviai o vosso rosto das minhas culpas,
R. Purificai-me de todos os meus pecados.

Noa
Ant. Com as armas da justiça e do poder de Deus, dêmos
provas de confiança e fortaleza nas adversidades.

		
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA V

Leitura breve

Jer 31, 2.3b.4a

Assim fala o Senhor: Encontrou graça no deserto o povo
que tinha escapado à espada: Israel vai chegar ao seu repouso.
De longe, apareceu-lhe o Senhor, dizendo: Amei-te com amor
eterno; por isso tive compaixão de ti. Hei-de edificar-te novamente, e serás reconstruída, ó virgem de Israel.
V. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido,
R. Não desprezareis, Senhor, o espírito humilhado e contrito.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

Rom 5, 8-9

Deus prova assim o seu amor para connosco: Cristo morreu
por nós quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos
justificados pelo seu sangue, com muito maior razão seremos,
por Ele, salvos da ira divina.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Tende compaixão de mim, Senhor.
Tende compaixão de mim, Senhor.
Salvai-me, porque pequei contra Vós.
Tende compaixão de mim, Senhor.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Tende compaixão de mim, Senhor.

Ant. Magnif. Sou Eu que dou testemunho de Mim mesmo,
e o Pai que Me enviou também dá testemunho de Mim.

TEMPO DA QUARESMA

Preces
Invoquemos a Jesus Cristo, que fez de nós o seu povo resgatando-nos do pecado, e oremos humildemente:
Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
Nós Vos pedimos, Senhor Jesus, pela Santa Igreja, por quem
Vos entregastes para a santificar na água da purificação
espiritual e na palavra da vida;
— renovai-a e purificai-a cada vez mais na penitência.
Mestre benigno, mostrai aos jovens o caminho que escolheis
para cada um,
— para que sigam generosamente o vosso chamamento e tenham sucesso na vida.
Vós que tivestes compaixão de todos os doentes que Vos procuraram, animai a esperança dos nossos enfermos e curai-os,
— e fazei-nos solícitos e generosos para com todos os que
sofrem.
Despertai em nós a consciência da dignidade de filhos de Deus,
que recebemos pelo Baptismo,
— e conformai-nos cada vez mais com a vossa vontade.
Dai a vossa paz e a glória eterna aos defuntos
— e reuni-nos um dia com eles no vosso reino.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova, que nos
prepare para a glória do vosso reino. Por Nosso Senhor.

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA V

TERÇA-FEIRA
Laudes
Leitura breve

Zac 12, 10-11a

Derramarei sobre a casa de David e sobre os habitantes de
Jerusalém um espírito de piedade e de oração, e eles voltarão
os olhos para aquele a quem trespassaram. Lamentar-se-ão por
ele como se lamenta um filho único, hão-de chorá-lo como se
chora a morte do primogénito. Naquele dia, haverá um grande
pranto em Jerusalém.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Senhor me livrará do laço do caçador.
O Senhor me livrará do laço do caçador.
A sua fidelidade é escudo e couraça.
O Senhor me livrará do laço do caçador.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Senhor me livrará do laço do caçador.

Ant. Bened. Quando levantardes o Filho do homem, diz o
Senhor, então conhecereis quem Eu sou.
Preces
Bendigamos a Cristo, o pão vivo que desceu do Céu, e oremos
dizendo:
Salvador do mundo, salvai-nos.
Saciai sempre a nossa fome, Senhor, no banquete eucarístico,
— a fim de participarmos plenamente nos frutos do sacrifício
pascal.
Ensinai-nos a aceitar a vossa palavra com um coração generoso
e fiel,
— para que frutifique em boas obras.

TEMPO DA QUARESMA

Fazei-nos colaborar alegremente convosco para aperfeiçoar o
mundo,
— a fim de que se difunda mais eficazmente, pela acção da
Igreja, a mensagem da paz.
Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores:
— pela vossa misericórdia, perdoai as nossas culpas.
Pai nosso
Oração

Senhor, concedei-nos a perseverança no fiel cumprimento
da vossa vontade, para que, em nossos dias, aumente em mérito e em número o povo dedicado ao vosso serviço. Por Nosso
Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Chegaram os dias de penitência: expiemos nossos
pecados e salvaremos nossas almas.
Leitura breve

cf. 1 Cor 1, 18-19

A linguagem da cruz é loucura para aqueles que estão no
caminho da perdição, mas poder de Deus para aqueles que
seguem o caminho da salvação. Na verdade, assim está escrito:
«Hei-de arruinar a sabedoria dos sábios e frustrar a inteligência
dos inteligentes».
V. Criai em mim, ó Deus, um coração puro,
R. Renovai em mim a firmeza de alma.
Sexta
Ant. Por minha vida, diz o Senhor, Eu não quero a morte
do pecador, mas antes que se converta e viva.

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA V

Leitura breve

1 Cor 1, 22-24

Os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para
os judeus e loucura para os gentios; mas para aqueles que são
chamados, tanto judeus como gentios, Cristo é poder de Deus
e sabedoria de Deus.
V. Desviai o vosso rosto das minhas culpas,
R. Purificai-me de todos os meus pecados.
Noa
Ant. Com as armas da justiça e do poder de Deus, dêmos
provas de confiança e fortaleza nas adversidades.
Leitura breve

1 Cor 1, 25.27a

A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus escolheu o
que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios.
V. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido,
R. Não desprezareis, Senhor, o espírito humilhado e contrito.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

1 Cor 1, 27b-30

Deus escolheu o que é fraco aos olhos do mundo para confundir o que é forte; e escolheu o que é vil e desprezível, o que
nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que
vale, a fim de que ninguém se possa gloriar diante de Deus. É
por Ele que vós estais em Cristo Jesus, o qual para nós Se tornou sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção.

TEMPO DA QUARESMA

Responsório breve
V. Tende compaixão de mim, Senhor.
R. Tende compaixão de mim, Senhor.
V. Salvai-me, porque pequei contra Vós.
R. Tende compaixão de mim, Senhor.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Tende compaixão de mim, Senhor.
Ant. Magnif. Aquele que Me enviou está comigo e não Me
abandona, porque Eu faço sempre o que Lhe agrada.
Preces
Imploremos a Cristo Nosso Senhor, que nos mandou vigiar e
orar para não cairmos em tentação, e digamos confiadamente:
Escutai-nos, Senhor, e tende piedade de nós.
Senhor Jesus, que prometestes estar presente no meio daqueles
que se reúnem para orar em vosso nome,
— ensinai-nos a orar sempre convosco ao Pai no Espírito Santo.
Purificai de todo o pecado a vossa Igreja penitente
— e fazei que viva sempre na esperança e na alegria do Espírito Santo.
Amigo dos homens, tornai-nos solícitos pelo bem do próximo,
como nos mandastes,
— para que, por meio de nós, brilhe a luz da vossa salvação
para todos os homens.
Rei pacífico, fazei reinar no mundo a vossa paz,
— para que em toda a parte se manifeste cada vez mais a vossa
presença salutar.
Abri as portas da bem-aventurança eterna a todos os defuntos
— e admiti-os à glória da imortalidade.
Pai nosso

		
QUARTA-FEIRA DA SEMANA V

Oração

Senhor, concedei-nos a perseverança no fiel cumprimento
da vossa vontade, para que, em nossos dias, aumente em mérito
e em número o povo dedicado ao vosso serviço. Por Nosso
Senhor.

QUARTA-FEIRA
Laudes
Leitura breve

Is 50, 5-7

O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem
recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e
a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu rosto
dos que me ultrajavam e cuspiam. Mas o Senhor veio em meu
auxílio, e por isso não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto
duro como pedra e sei que não ficarei desiludido.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

O Senhor me livrará do laço do caçador.
O Senhor me livrará do laço do caçador.
A sua fidelidade é escudo e couraça. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Ant. Bened. Se permaneceis na minha palavra, sereis
verdadeiramente meus discípulos, diz o Senhor; conhecereis a
verdade e a verdade vos libertará.
Preces
Bendigamos o Autor da nossa salvação, que quis renovar em Si
todas as coisas, e oremos, cheios de confiança:
Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito.

TEMPO DA QUARESMA

Senhor, que nos prometestes um novo céu e uma nova terra,
renovai-nos sem cessar pelo Espírito Santo,
— para que cheguemos a gozar eternamente da vossa presença
na nova Jerusalém.
Fazei-nos colaborar convosco para infundir no mundo o vosso
Espírito
— e atrair mais eficazmente para a cidade terrena a justiça, a
caridade e a paz.
Ensinai-nos a corrigir a nossa fraqueza e negligência
— e a procurar de todo o coração os bens eternos.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
— e preservai-nos da fascinação da vaidade, que obscurece a
mente e oculta os verdadeiros valores.
Pai nosso
Oração

Deus de infinita misericórdia, iluminai os corações dos
vossos fiéis que se purificam na penitência e atendei as preces
daqueles a quem inspirastes o desejo ardente de Vos servir. Por
Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. Chegaram os dias de penitência: expiemos nossos
pecados e salvaremos nossas almas.
Leitura breve

1 Tim 2, 4-6

Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem
e cheguem ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um
só Mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo,
que Se entregou à morte para redenção de todos. Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo.
V. Criai em mim, ó Deus, um coração puro,
R. Renovai em mim a firmeza de alma.

		
QUARTA-FEIRA DA SEMANA V

Sexta
Ant. Por minha vida, diz o Senhor, Eu não quero a morte
do pecador, mas antes que se converta e viva.
Leitura breve
Rom 15, 3
Cristo não procurou o que Lhe era agradável, como está
escrito: «Os ultrajes daqueles que Te ultrajavam caíram sobre
mim».
V. Desviai o vosso rosto das minhas culpas,
R. Purificai-me de todos os meus pecados.
Noa
Ant. Com as armas da justiça e do poder de Deus, dêmos
provas de confiança e fortaleza nas adversidades.
Leitura breve
Hebr 9, 28
Cristo ofereceu-Se uma só vez para tomar sobre Si os
pecados de todos. Aparecerá segunda vez, sem aparência de
pecado, para dar a salvação àqueles que O esperam.
V. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido,
R. Não desprezareis, Senhor, o espírito humilhado e contrito.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve
Ef 4, 32 – 5, 2
Sede bondosos e compassivos uns com os outros e perdoaivos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo. Sede
imitadores de Deus, como filhos muito amados. Caminhai na
caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e Se entregou por
nós, oferecendo-Se como vítima agradável a Deus.

TEMPO DA QUARESMA

Responsório breve
V. Tende compaixão de mim, Senhor.
R. Tende compaixão de mim, Senhor.
V. Salvai-me, porque pequei contra Vós. R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.
Ant. Magnif.
quereis matar-Me?

Se vos disse a verdade, por que razão

Preces
Aclamemos a Deus todo-poderoso e providente, que conhece
todas as nossas necessidades, mas quer que busquemos, antes
de tudo, o seu reino. Supliquemos, dizendo:
Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça.
Pai santo, que nos destes Jesus Cristo como Pastor das nossas
almas, assisti aos pastores da Igreja e ao povo a eles confiado,
— para que não falte ao rebanho a solicitude dos seus pastores,
nem aos pastores a obediência do seu rebanho.
Aumentai a caridade dos cristãos, para que ajudem os doentes
com amor fraterno
— e socorram neles a Jesus Cristo, vosso Filho.
Trazei à vossa Igreja os que ainda não crêem no Evangelho,
— para que, pelo exemplo das boas obras, a façam crescer na
caridade.
Dai-nos a contrição sincera das nossas culpas
— e a reconciliação perfeita convosco e com a vossa Igreja
Concedei aos defuntos a vida eterna,
— para que vivam para sempre na vossa presença.
Pai nosso

Oração

Deus de infinita misericórdia, iluminai os corações dos
vossos fiéis que se purificam na penitência e atendei as preces
daqueles a quem inspirastes o desejo ardente de Vos servir. Por
Nosso Senhor.

		
QUINTA-FEIRA DA SEMANA V

QUINTA-FEIRA
Laudes
Leitura breve

Hebr 2, 9b-10

Vemos Jesus coroado de glória e de honra por causa da
morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus,
experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na
verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas, querendo
conduzir para a sua glória um grande número de filhos, levasse
à glória perfeita, pelo sofrimento, o Autor da salvação.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Senhor me livrará do laço do caçador.
O Senhor me livrará do laço do caçador.
A sua fidelidade é escudo e couraça.
O Senhor me livrará do laço do caçador.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Senhor me livrará do laço do caçador.

Ant. Bened. Dizia Jesus à multidão dos judeus e aos
príncipes dos sacerdotes: Quem é de Deus ouve as palavras de
Deus. Vós não as ouvis porque não sois de Deus.
Preces
Glorifiquemos a Cristo Nosso Senhor, que Se manifestou aos
homens como luz do mundo, para que, seguindo-O, não andemos nas trevas mas tenhamos a luz da vida. E supliquemos:
Seja a vossa palavra, Senhor,
a luz dos nossos caminhos.
Deus de bondade, fazei-nos imitar hoje o vosso exemplo,
— para que recuperemos em Vós, novo Adão, o que perdemos no primeiro Adão.

TEMPO DA QUARESMA

A vossa palavra seja a luz dos nossos caminhos,
— para que, realizando sempre as obras da verdade, aumente
cada vez mais o nosso amor por Vós.
Ensinai-nos a promover com rectidão o bem de todos os homens por amor do vosso nome,
— para que, por meio de nós, a Igreja ilumine cada vez melhor
a sociedade humana.
Dai-nos uma sincera conversão, para que em nós aumente a
vossa amizade
— e expiemos as nossas faltas cometidas contra a vossa bondade e sabedoria.
Pai nosso
Oração

Atendei, Senhor, as nossas súplicas e olhai benignamente
por aqueles que esperam na vossa misericórdia, para que, purificados de suas culpas, vivam santamente e alcancem as vossas
promessas. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. Chegaram os dias de penitência: expiemos nossos
pecados e salvaremos nossas almas.
Leitura breve

Hebr 4, 14-15

Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou nos Céus,
Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da
nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de Se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário,
Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, excepto
no pecado.
V. Criai em mim, ó Deus, um coração puro,
R. Renovai em mim a firmeza de alma.

		
QUINTA-FEIRA DA SEMANA V

Sexta
Ant. Por minha vida, diz o Senhor, Eu não quero a morte
do pecador, mas antes que se converta e viva.
Leitura breve

Hebr 7, 25-27

Tal era o sumo sacerdote que nos convinha: santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos
céus, que não tem necessidade, como os outros sacerdotes,
de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro pelos seus próprios
pecados, depois pelos pecados do povo. Isto o fez de uma vez
para sempre, quando Se ofereceu a Si mesmo, Jesus Cristo,
Nosso Senhor.
V. Desviai o vosso rosto das minhas culpas,
R. Purificai-me de todos os meus pecados.
Noa
Ant. Com as armas da justiça e do poder de Deus, dêmos
provas de confiança e fortaleza nas adversidades.
Leitura breve

Hebr 9, 11-12

Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Atravessou o tabernáculo maior e mais perfeito, que não foi obra
dos homens nem pertence a este mundo, e entrou de uma vez
para sempre no Santuário. Não derramou sangue de cabritos
e novilhos, mas o seu próprio Sangue, e assim nos remiu para
sempre.
V. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido,
R. Não desprezareis, Senhor, o espírito humilhado e contrito.
Oração como nas Laudes.

TEMPO DA QUARESMA

Vésperas
Leitura breve
Hebr 13, 12-15
Para santificar o povo com o seu próprio Sangue, Jesus sofreu a morte fora das portas. Saiamos, portanto, ao seu encontro fora do acampamento, levando a sua ignomínia. Porque não
temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura.
Por meio d’Ele, portanto, ofereçamos a Deus continuamente
um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que aclamam
o seu nome.
Responsório breve
V. Tende compaixão de mim, Senhor.
R. Tende compaixão de mim, Senhor.
V. Salvai-me, porque pequei contra Vós. R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.
Ant. Magnif. Ainda não tens cinquenta anos e viste
Abraão? Em verdade vos digo: Antes que Abraão existisse, Eu
sou.
Preces
Oremos a Cristo, Nosso Senhor, que nos deu o mandamento
novo de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e
imploremos:
Aumentai, Senhor, a caridade na vossa Igreja.
Jesus, nosso Mestre, ensinai-nos a amar-Vos nos nossos irmãos
— e a servir-Vos em cada um deles.
Vós que na cruz pedistes perdão ao Pai para os vossos algozes,
— fazei-nos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos
perseguem.
Pela participação no mistério do vosso Corpo e Sangue, aumentai em nós a caridade, a fortaleza e a confiança;
— fortalecei os fracos, consolai os tristes e animai a esperança dos agonizantes.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA V

Cristo, luz do mundo, que na piscina de Siloé destes vista ao
cego de nascença,
— iluminai os catecúmenos no sacramento da água e na palavra da vida.
Concedei a plenitude do vosso amor aos defuntos
— e contai-nos, também a nós, entre os vossos escolhidos.
Pai nosso
Oração

Atendei, Senhor, as nossas súplicas e olhai benignamente
por aqueles que esperam na vossa misericórdia, para que, purificados de suas culpas, vivam santamente e alcancem as vossas
promessas. Por Nosso Senhor.

SEXTA-FEIRA
Laudes
Leitura breve

Is 52, 13-15

Vede como vai prosperar o meu Servo: subirá, elevar-se-á,
será exaltado. Assim como, à sua vista, muitos se encheram de
espanto – tão desfigurado estava o seu rosto que tinha perdido
toda a aparência de um ser humano – assim se hão-de encher
de assombro muitas nações e diante dele os reis ficarão calados,
porque hão-de ver o que nunca lhes tinham contado e observar
o que nunca tinham ouvido.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

O Senhor me livrará do laço do caçador.
O Senhor me livrará do laço do caçador.
A sua fidelidade é escudo e couraça. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Ant. Bened. Realizei diante de vós muitas boas obras, diz
o Senhor. Por qual dessas obras quereis matar-Me?

TEMPO DA QUARESMA

Preces
Dêmos graças a Cristo, Nosso Senhor, que morrendo nos deu a
vida; e supliquemos:
Pela vossa morte, ouvi-nos Senhor.
Cristo, nosso Mestre e Salvador, que nos ensinastes a vossa
verdade e nos renovastes com a vossa gloriosa paixão,
— não nos deixeis cair na infelicidade do pecado.
Ensinai-nos a moderar, pela abstinência, os apetites corporais,
— para melhor podermos socorrer os famintos e indigentes.
Fazei-nos viver santamente este dia de penitência quaresmal
— e consagrá-lo a Vós com obras de misericórdia.
Emendai, Senhor, as nossas vontades rebeldes
— e dai-nos um espírito generoso e agradecido.
Pai nosso
Oração

Perdoai, Senhor, as culpas do vosso povo e livrai-nos, pela
vossa bondade, do poder do pecado que nos oprime. Por Nosso
Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. Chegaram os dias de penitência: expiemos nossos
pecados e salvaremos nossas almas.
Leitura breve

Is 53, 2-3

Cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz
numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso
olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao
sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa
desprezível e sem valor para nós.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA V

V. Criai em mim, ó Deus, um coração puro,
R. Renovai em mim a firmeza de alma.
Sexta
Ant. Por minha vida, diz o Senhor, Eu não quero a morte
do pecador, mas antes que se converta e viva.
Leitura breve

Is 53, 4-5

Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre Si as
nossas dores. E nós víamos n’Ele um homem castigado, ferido
por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu
sobre Ele o castigo que nos salva: pelas suas chagas fomos
curados.
V. Desviai o vosso rosto das minhas culpas,
R. Purificai-me de todos os meus pecados.
Noa
Ant. Com as armas da justiça e do poder de Deus, dêmos
provas de confiança e fortaleza nas adversidades.
Leitura breve

Is 53, 6-7

Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes; cada qual
seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele as culpas
de todos nós. Maltratado, humilhou-Se voluntariamente, e não
abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, Ele não abriu a boca.
V. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido.
R. Não desprezareis, Senhor, o espírito humilhado e contrito.
Oração como nas Laudes.

TEMPO DA QUARESMA

Vésperas
Leitura breve

1 Pedro 2, 21-24

Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que
sigamos os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e
na sua boca não se encontrou mentira; insultado, não pagava
com injúrias, maltratado, não respondia com ameaças. Mas
entregava-Se Àquele que julga com justiça. Suportou os nossos pecados no seu Corpo sobre o madeiro da cruz, a fim de
que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas
chagas fomos curados.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

Tende compaixão de mim, Senhor.
Tende compaixão de mim, Senhor.
Salvai-me, porque pequei contra Vós. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Ant. Magnif. Se não acreditais em Mim, acreditai nas
obras que realizo em nome de Deus.
Preces
Oremos a Cristo, Nosso Senhor, que santificou o seu povo com
o próprio Sangue, e digamos:
Senhor, tende compaixão do vosso povo.
Jesus, nosso Redentor, pelos méritos e pelo exemplo da vossa
paixão, ensinai os vossos fiéis a mortificar os seus corpos,
ajudai-os na luta contra o mal e fortalecei a sua esperança,
— para que se disponham a celebrar mais santamente a vossa
ressurreição.
Orientai os cristãos na sua missão profética, para que anunciem
por toda a parte o Evangelho do reino
— e o confirmem com o seu testemunho de fé, esperança e
caridade.

		
SÁBADO DA SEMANA V

Confortai na vossa bondade todos os aflitos
— e dai-nos a graça de os poder consolar no amor fraterno.
Ensinai os fiéis a tomar parte na vossa paixão através dos sofrimentos da vida,
— para que manifestem em si mesmos a vossa salvação.
Autor da vida, lembrai-Vos daqueles que partiram deste mundo
— e admiti-os na glória da ressurreição.
Pai nosso
Oração

Perdoai, Senhor, as culpas do vosso povo e livrai-nos, pela
vossa bondade, do poder do pecado que nos oprime. Por Nosso
Senhor.
SÁBADO
Laudes
Leitura breve

Is 65, 1b-3a

Eu exclamava: «Eis-me aqui, eis-me aqui», a um povo que
não invocava o meu nome. Estendia as minhas mãos todos os
dias a um povo rebelde que seguia por mau caminho segundo
as suas inclinações, a um povo que descaradamente provocava
sempre a minha ira.
Responsório breve
V.
R.
V.
V.

O Senhor me livrará do laço do caçador.
O Senhor me livrará do laço do caçador.
A sua fidelidade é escudo e couraça. R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

Ant. Bened. Jesus morreu para reunir os filhos de Deus,
que andavam dispersos.

TEMPO DA QUARESMA

Preces
Glorifiquemos a Cristo, Nosso Senhor, que para fazer de nós
uma nova criatura instituiu o banho de renascimento baptismal
e nos preparou a mesa da sua Palavra e do seu Corpo. Oremos
dizendo:
Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
Jesus, manso e humilde de coração, infundi em nós sentimentos de misericórdia, benignidade e humildade,
— e dai-nos um espírito compreensivo e paciente para com
todos.
Ensinai-nos a ajudar os necessitados e a consolar os tristes,
— para Vos imitarmos a Vós, Bom Samaritano da humanidade.
A bem-aventurada Virgem Maria, vossa Mãe, interceda por
todas as virgens que a Vós se consagraram,
— para que se dediquem cada vez melhor ao vosso serviço
para bem da santa Igreja.
Concedei-nos a abundância da vossa misericórdia
— e fazei-nos sentir o perdão das nossas culpas e do castigo
que merecemos.
Pai nosso
Oração

Deus de misericórdia, que a todo o momento realizais a
salvação dos homens, e agora de modo particular alegrais o
vosso povo com graças mais abundantes, olhai benigno para os
vossos escolhidos e amparai com a vossa protecção os catecúmenos e os baptizados. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Ant. Chegaram os dias de penitência: expiemos nossos
pecados e salvemos nossas almas.

		
SÁBADO DA SEMANA V

Leitura breve
1 Jo 1, 8-9
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós
mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os
nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos
pecados e nos purificar de toda a maldade.
V. Criai em mim, ó Deus, um coração puro,
R. Renovai em mim a firmeza de alma.
Sexta
Ant. Por minha vida, diz o Senhor, Eu não quero a morte
do pecador, mas antes que se converta e viva.
Leitura breve
1 Jo 2, 1b-2
Nós temos Jesus Cristo, o Justo, como advogado junto do
Pai. Ele é vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não
somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro.
V. Desviai o vosso rosto das minhas culpas,
R. Purificai-me de todos os meus pecados.
Noa
Ant. Com as armas da justiça e do poder de Deus, dêmos
provas de confiança e fortaleza nas adversidades.
Leitura breve
1 Jo 2, 8b-10
As trevas estão a passar e brilha já a luz verdadeira. Quem
diz que está na luz e odeia o seu irmão, ainda se encontra nas
trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e não há nele
ocasião de pecado.
V. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido,
R. Não desprezareis, Senhor, o espírito humilhado e contrito.
Oração como nas Laudes

