TEMPO PASCAL

SEGUNDA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA
Invitatório
Ant.

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.

Salmo invitatório.

Laudes
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve

Rom 10, 8b-10

A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta
palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares
com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no teu
coração que Deus O ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois
com o coração se acredita para obter a justiça, e com a boca se
professa a fé para alcançar a salvação.
Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos
de alegria. Aleluia.
Ant. Bened. Ide depressa anunciar aos discípulos que o
Senhor ressuscitou. Aleluia.
Preces
Glorifiquemos a Cristo Jesus, a quem o Pai constituiu herdeiro
de todos os povos, e oremos:
Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor.
Senhor Jesus Cristo, que vencestes o poder do inferno e do
pecado,
— dai-nos, hoje e sempre, a vitória sobre o mal.

		
SEGUNDA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA

Vós que destruistes o poder da morte,
— dirigi hoje os nossos passos pelo caminho da vida nova.
Vós que nos fizestes passar da escravidão do pecado para a
liberdade gloriosa de filhos de Deus,
— dai a vida eterna a todos os que vierem ao nosso encontro
neste dia.
Vós que confundistes os guardas do sepulcro e alegrastes os
discípulos com a vossa ressurreição,
— enchei de alegria pascal aqueles que Vos amam e servem.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que, pelo Baptismo, aumentais continuamente a vossa Igreja com novos filhos, concedei-lhes a graça de serem fiéis na vida ao sacramento que pela fé receberam.
Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Hino.
Salmodia
Antífona

Tércia: Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer. Aleluia.
Sexta: Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados
e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Noa:
Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Numa das horas intermédias usam-se os salmos seguintes; se se
rezam as outras duas, usa-se a Salmodia Complementar.
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Salmo 8

Senhor, nosso Deus. †
como é admirável o vosso nome em toda a terra! *
		 A vossa majestade está acima dos céus!
2

Da boca das crianças e meninos de peito †
sai um louvor que confunde os vossos adversários *
		 e reduz ao silêncio os inimigos rebeldes.
3

4
Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, *
		 a lua e as estrelas que lá colocastes,
5
que é o homem para que Vos lembreis dele, *
		 o filho do homem para dele Vos ocupardes?
6
Fizestes dele quase um ser divino, *
		 de honra e glória o coroastes;
7
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, *
		 tudo submetestes a seus pés:
8
Ovelhas e bois, todos os rebanhos, *
		 e até os animais selvagens;
9
as aves do céu e os peixes do mar, *
		 tudo o que se move nos oceanos.

Senhor, nosso Deus, *
		 como é admirável o vosso nome em toda a terra!
10

Salmo 18 (19) A
2
Os céus proclamam a glória de Deus *
		 e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
3
O dia transmite ao outro esta mensagem *
		 e a noite a dá a conhecer à outra noite.
4
Não são palavras nem linguagem, *
		 cujo sentido se não perceba.
5
O seu eco ressoou por toda a terra *
		 e a sua notícia até aos confins do mundo.
6
Aí levantou uma tenda para o sol,*
		 donde sai como esposo de seu tálamo, †
		 a percorrer alegremente como atleta o seu caminho.

		
SEGUNDA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA
7
Parte dum extremo do céu *
		 e no outro termina o seu curso: †
		 nada escapa ao seu calor.

Salmo 18 B (19 B)

A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma; *
		 as ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples.
9
Os preceitos do Senhor são rectos, alegram o coração; *
		 os mandamentos do Senhor são claros, iluminam os olhos.
8

O temor do Senhor é puro, permanece eternamente; *
		 os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são rectos,
11
mais preciosos que o ouro, o ouro mais fino, *
		 mais doces que o mel, o puro mel dos favos.
10

Embora o vosso servo se deixe guiar por eles *
		 e os observe com cuidado,
13
quem pode, entretanto, reconhecer os seus erros? *
		 Purificai-me dos que me são ocultos.
12

Preservai também do orgulho o vosso servo, †
que ele não tenha sobre mim poder algum: *
		 então serei irrepreensível e imune de culpa grave.
14

Aceitai as palavras da minha boca †
e estejam na vossa presença
				 os pensamentos do meu coração. *
		 Vós, Senhor, sois meu amparo e redentor.
15

Tércia
Ant.
Aleluia.

Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer.

Leitura breve
cf. Ap 1, 17c-18
Vi o Filho do homem, que me disse: Eu sou o Primeiro e o
último, o que vive. Estive morto mas agora vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e da morada dos
mortos.
V. Este é o dia que o Senhor fez, Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
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Sexta
Ant. Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados e
ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Leitura breve
Col 2, 9.10a.12
Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vós estais repletos pela união com Ele. Fostes
sepultados com Ele pelo Baptismo, e também com Ele fostes
ressuscitados pela fé que tivestes no poder de Deus que O ressuscitou dos mortos.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Noa
Ant. Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Leitura breve
2 Tim 2, 8.11
Lembra-te que Nosso Senhor Jesus Cristo, descendente de
David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. É
digna de fé esta palavra: se morremos com Cristo, também com
Ele viveremos.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Vésperas
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve
Hebr 8, 1b-3a
Nós temos um sumo sacerdote que está sentado nos Céus
à direita do trono da divina Majestade, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que foi construído pelo
Senhor e não pelo homem. Na verdade, todo o sumo sacerdote
é constituído para oferecer oblações e sacrifícios.

		
SEGUNDA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA

Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos
de alegria. Aleluia.
Ant. Magnif. Jesus saiu ao encontro de Maria Madalena e
da outra Maria, e saudou-as. Elas aproximaram-se e abraçaram
os seus pés. Aleluia.
Preces
Jesus Cristo, vivificado pelo Espírito Santo, tornou-Se fonte de
vida para todos os homens. Invoquemo-l’O com alegria:
Senhor, renovai a face da terra.
Cristo, Salvador do mundo e Rei da nova criação, orientai toda
a nossa vida para o reino da glória celeste,
— onde estais sentado à direita do Pai.
Senhor, que viveis na vossa Igreja até ao fim dos tempos,
— conduzi-a pelo Espírito Santo ao conhecimento da verdade
perfeita.
Fazei sentir a vossa misericórdia aos enfermos, aos moribundos e a todos os que sofrem:
— confortai-os e fortalecei-os com a luz da vossa presença.
Cristo, luz sem ocaso, recebei a homenagem do nosso louvor
ao terminar este dia
— e fazei brilhar para os nossos defuntos a luz do dia que não
tem fim.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que, pelo Baptismo, aumentais continuamente a vossa Igreja com novos filhos, concedei-lhes a graça de serem fiéis na vida ao sacramento que pela fé receberam.
Por Nosso Senhor.
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TERÇA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA
Invitatório
Ant.

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.

Salmo invitatório.

Laudes
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve

Actos 13, 30-33

Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, e Ele apareceu
durante muitos dias àqueles que O tinham acompanhado da
Galileia a Jerusalém e são agora suas testemunhas diante do
povo. Nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita
a nossos pais, Deus a cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no salmo segundo: «Tu és meu
Filho, Eu hoje Te gerei».
Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos
de alegria. Aleluia.
Ant. Bened. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela voltou-se e exclamou: Mestre! E Jesus respondeu: Não Me toques, porque
ainda não subi para o meu Pai. Aleluia.
Preces
Exultemos de alegria em Cristo Nosso Senhor, que pelo seu
poder reconstruiu o templo do seu Corpo, ressuscitando-o de
entre os mortos, e supliquemos dizendo:
Pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor.

		
TERÇA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA

Jesus Cristo, Salvador do mundo, que anunciastes às santas
Mulheres e aos Apóstolos a alegria da ressurreição,
— fazei-nos testemunhas do vosso triunfo pascal.
Vós que prometestes a todos os homens a ressurreição, que nos
fará nascer para uma vida nova,
— tornai-nos mensageiros fiéis do vosso Evangelho.
Vós que, aparecendo aos Apóstolos depois da ressurreição,
lhes comunicastes o Espírito Santo,
— renovai-nos com os dons do vosso Espírito criador.
Vós que prometestes permanecer com os vossos discípulos até
ao fim do mundo,
— ficai connosco hoje e sempre.
Pai nosso
Oração

Senhor, que nos renovastes e fortalecestes pela celebração
dos mistérios pascais, ajudai o vosso povo com a abundância
da graça celeste, para que alcance a liberdade perfeita e goze
um dia no Céu a alegria que já começou a saborear na terra.
Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Hino.
Salmodia
Antífona

Tércia: Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer. Aleluia.
Sexta: Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados
e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Noa:
Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Numa das horas intermédias, usam-se os salmos seguintes; se se
rezam as outras duas, usa-se a Salmodia Complementar.
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Salmo 118 (119), 1-8

Felizes os que seguem o caminho perfeito *
		 e andam na lei do Senhor.
2
Felizes os que observam as suas ordens *
		 e O procuram de todo o coração.
1

3
Sem praticar mal algum, *
		 seguem os caminhos do Senhor.
4
Promulgastes os vossos preceitos, *
		 para se cumprirem fielmente.

Oxalá meus caminhos sejam firmes *
		 na observância dos vossos decretos.
6
Assim não serei confundido, *
		 se observar os vossos mandamentos.
5

7
Na rectidão do coração Vos darei graças, *
		 ao aprender os vossos justos juízos.
8
Hei-de cumprir os vossos decretos: *
		 não me desampareis jamais.

Salmo 15 (16)

Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio. *
		 Digo ao Senhor: «Vós sois o meu Deus, †
		 sois o meu único bem».
3
Para os santos da terra, admiráveis em seu poder, *
		 vai todo o meu afecto.
1
2

4
Os que seguem deuses estranhos *
		 redobrem as suas penas.
Não serei eu a fazer-lhes libações de sangue, *
		 nem a invocar seus nomes com meus lábios.

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, *
		 está nas vossas mãos o meu destino.
6
Couberam-me em partilha terras aprazíveis: *
		 muito me agrada a minha sorte.
5

		
TERÇA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA
7
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado: *
		 até de noite me inspira interiormente.
8
O Senhor está sempre na minha presença: *
		 com Ele a meu lado não vacilarei.
9
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta *
		 e até o meu corpo descansa tranquilo.
10
Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, *
		 nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida: *
		 alegria plena em vossa presença, †
		 delícias eternas à vossa direita.
11

Salmo 22 (23)

O Senhor é meu pastor: nada me falta.*
		 Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes *
3
		 e reconforta a minha alma.
1
2

Ele me guia por sendas direitas, *
		 por amor do seu nome.
4
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, *
		 não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: †
		 o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.
Para mim preparais a mesa, *
		 à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça *
		 e meu cálice transborda.
5

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me *
		 todos os dias da minha vida
e habitarei na casa do Senhor *
		 para todo o sempre.
6

Tércia
Ant.
Aleluia.

Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer.
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Leitura breve
Col 3, 1-2
Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde
Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas
do alto e não às da terra.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Sexta
Ant. Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados e
ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Leitura breve
cf. 1 Pedro 3, 21-22a
Vós sois salvos pelo Baptismo, que não é uma purificação
da imundície corporal mas o compromisso para com Deus de
uma boa consciência, pela ressurreição de Jesus Cristo, que
está à direita de Deus.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Noa
Ant. Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Leitura breve
cf. Actos 4, 11-12
Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores, que veio a
tornar-se pedra angular. E não há salvação em mais ninguém,
porque não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Oração

Senhor, que nos renovastes e fortalecestes pela celebração
dos mistérios pascais, ajudai o vosso povo com a abundância
da graça celeste, para que alcance a liberdade perfeita e goze
um dia no Céu a alegria que já começou a saborear na terra.
Por Nosso Senhor.

		
TERÇA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA

Vésperas
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve
1 Pedro 2, 4-5
Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos
homens mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós
mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste templo
espiritual, para nele constituirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por
Jesus Cristo.
Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos
de alegria. Aleluia.
Ant. Magnif. Quando chorava junto do sepulcro, vi o
meu Senhor. Aleluia.
Preces
Aclamemos alegremente a Cristo Jesus, que, tendo sido sepultado no seio da terra, ressuscitou gloriosamente para uma vida
nova, e digamos cheios de confiança:
Rei da glória, ouvi a nossa oração.
Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que desempenhem o
seu ministério com generosidade
— e orientem o vosso povo no caminho do bem, nós Vos rogamos, Senhor.
Pelos que servem a Igreja no estudo da vossa palavra,
— para que investiguem a verdade com pureza de coração, nós
Vos rogamos, Senhor.
Por todos os fiéis militantes da Igreja, para que, combatendo o
bom combate da fé até ao fim da sua carreira sobre a terra,
— recebam o prémio que lhes está preparado desde o princípio
do mundo, nós Vos rogamos, Senhor.
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Vós que na cruz destruistes a sentença que nos condenava,
— quebrai os laços da nossa escravidão e dissipai as nossas
trevas.
Vós que, descendo à morada dos mortos, libertastes os justos
que esperavam o Salvador,
— recebei os nossos irmãos defuntos no vosso reino.
Pai nosso.
Oração

Senhor, que nos renovastes e fortalecestes pela celebração
dos mistérios pascais, ajudai o vosso povo com a abundância
da graça celeste, para que alcance a liberdade perfeita e goze
um dia no Céu a alegria que já começou a saborear na terra.
Por Nosso Senhor.
QUARTA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA
Invitatório
Ant.

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.

Salmo invitatório.

Laudes
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve

Rom 6, 8-11

Se morremos com Cristo, acreditamos que também com
Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos,
Cristo já não pode morrer; a morte já não tem domínio sobre
Ele. Porque, na morte que sofreu, Cristo morreu pelo pecado
de uma vez para sempre; mas a sua vida é uma vida para Deus.
Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado e
vivos para Deus, em Cristo Jesus.

		
QUARTA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA

Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Ant. Bened. Começando a falar de Moisés e de todos os
Profetas, Jesus explicou-lhes todas as passagens da Escritura
que a Ele se referiam. Aleluia.
Preces
Oremos a Cristo Jesus, que Se entregou à morte pelos nossos
pecados e ressuscitou para nossa justificação; e aclamemo-l’O
dizendo:
Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor.
Jesus Cristo, nosso Salvador, que ressuscitando de entre os
mortos nos restituístes a esperança da vida imortal,
— santificai neste dia os nossos corações com a graça do Espírito Santo.
Vós que viveis e reinais gloriosamente na assembleia dos Anjos e dos Santos,
— recebei a adoração que Vos prestamos em espírito e verdade
neste tempo santo da ressurreição.
Senhor Jesus Cristo, salvai-nos e derramai a vossa misericórdia
sobre o povo que vive na esperança da ressurreição
— e conservai-nos, hoje e sempre, livres de todo o mal.
Cristo, Rei da glória e nossa vida, reuni todos os fiéis na alegria
que não tem fim,
— quando vierdes, no último dia, manifestar ao mundo a glória do vosso poder eterno.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com
a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei, pela vossa
bondade, que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do Céu. Por Nosso Senhor.
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Hora Intermédia
Hino.
Salmodia
Antífona

Tércia: Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer. Aleluia.
Sexta: Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados
e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Noa:
Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Numa das horas intermédias, usam-se os salmos seguintes; se se
rezam as outras duas, usa-se a Salmodia Complementar.
Salmo 118 (119), 9-16

Como há-de o jovem manter puro o seu caminho? *
		 Guardando as vossas palavras.
10
De todo o coração Vos procuro, *
		 não me deixeis afastar dos vossos mandamentos.
9

Conservo a vossa palavra dentro do coração, *
		 para não pecar contra Vós.
12
Bendito sejais, Senhor, *
		 ensinai-me os vossos decretos.
11

Enuncio com os meus lábios *
		 todos os juízos da vossa boca.
14
Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens *
		 do que em todas as riquezas.
13

Hei-de meditar nos vossos preceitos *
		 e olhar para os vossos caminhos.
16
Em vossos decretos ponho as minhas delícias, *
		 não hei-de esquecer a vossa palavra.
15

		
QUARTA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA

Salmo 27 (28), 1-3.6-9
1
Por Vós, Senhor, eu clamo, *
		 meu Deus, não fiqueis surdo à minha voz:
não suceda que, se não me ouvirdes, *
		 eu me assemelhe aos que descem à sepultura.
2
Ouvi a voz da minha súplica, *
		 quando Vos invoco,
quando ergo as minhas mãos *
		 para o vosso templo santo.

Não me arrasteis com os ímpios *
		 e com os que praticam a iniquidade,
com os que falam de paz ao seu próximo, *
		 mas só pensam em fazer o mal.
3

Bendito seja o Senhor, que ouviu a voz da minha súplica. *
		 O Senhor é a minha força e o meu protector.
O meu coração pôs n’Ele a sua confiança e fui ajudado. *
		 O meu coração exultou e entoei-Lhe um cântico de louvor.
6
7

8
O Senhor é a força do seu povo, *
		 a fortaleza de salvação do seu Ungido.
Salvai o vosso povo e abençoai a vossa herança, *
		 sede o seu pastor e guia através dos tempos.

Salmo 115 (116 B)

Confiei no Senhor, mesmo quando disse: *
		 «Sou um homem de todo infeliz».
11
Na minha perturbação exclamei: *
		 «É falsa toda a segurança dos homens».
10

Como agradecerei ao Senhor *
		 tudo quanto Ele me deu?
13
Elevarei o cálice da salvação, *
		 invocando o nome do Senhor.
12
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Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, *
		 na presença de todo o povo.
15
É preciosa aos olhos do Senhor *
		 a morte dos seus fiéis.
14

Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva: *
		 quebrastes as minhas cadeias.
17
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, *
		 invocando, Senhor, o vosso nome.
16

Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, *
		 na presença de todo o povo,
19
nos átrios da casa do Senhor, *
		 dentro dos teus muros, Jerusalém.
18

Tércia
Ant.
Aleluia.

Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer.

Leitura breve
cf. Rom 4, 24-25
Nós acreditamos n’Aquele que ressuscitou dos mortos
Jesus Nosso Senhor, que foi entregue à morte por causa dos
nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Sexta
Ant. Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados e
ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Leitura breve
1 Jo 5, 5-6a
Quem é que vence o mundo, senão aquele que acredita que
Jesus é o Filho de Deus? Foi Jesus Cristo que veio pela água
e pelo sangue: não somente com a água, mas com a água e o
sangue.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
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Noa
Ant. Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Leitura breve
Ef 4, 23-24
Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de
Deus na justiça e santidade verdadeiras.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Oração

Senhor, nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com
a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei pela vossa
bondade, que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do Céu. Por Nosso Senhor.
Vésperas
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve

Hebr 7, 24-27

Jesus, que permanece eternamente, possui um sacerdócio
eterno. Por isso, pode salvar para sempre aqueles que por seu
intermédio se aproximam de Deus, porque vive perpetuamente
para interceder por eles. Tal era, na verdade, 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, porque o fez de uma vez para sempre quando Se ofereceu
a Si mesmo.

TEMPO PASCAL

Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Ant. Magnif. Jesus entrou para ficar com eles. E estando
sentado com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e
deu-o. Aleluia.
Preces
Oremos a Cristo Nosso Senhor, que ressuscitou de entre os
mortos e está sentado à direita do Pai; e digamos confiantes:
Cristo, Rei da glória, ouvi a nossa oração.
Lembrai-Vos, Senhor, dos que se consagram ao vosso serviço,
— para que dêem ao vosso povo o exemplo da verdadeira
santidade.
Concedei aos legisladores e governantes o espírito da justiça
e da paz,
— para que reine a concórdia em toda a comunidade dos homens.
Dirigi os caminhos de todos os homens para a esperança da
salvação
— e multiplicai os bens da terra para podermos socorrer todos
os necessitados.
Cristo, nosso Salvador, que nos libertastes da escravidão do
pecado e da morte,
— concedei a luz eterna aos nossos irmãos defuntos.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com
a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei, pela vossa
bondade, que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do Céu. Por Nosso Senhor.

QUINTA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA
		

QUINTA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA
Invitatório
Ant.

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.

Salmo invitatório.

Laudes
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve

Rom 8, 10-11

Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal
por causa do pecado, o espírito permanece vivo por causa da
justiça. E se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre
os mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Cristo Jesus de
entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais,
pelo seu Espírito que habita em vós.
Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Ant. Bened. Jesus apareceu no meio dos discípulos e
disse-lhes: A paz esteja convosco. Aleluia.
Preces
Cristo ressuscitado está sempre presente na sua Igreja. Unidos
num só coração e numa só alma, invoquemo-l’O dizendo:
Ficai connosco, Senhor.
Senhor Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, permanecei no meio de nós,
— Vós que viveis pelos séculos dos séculos.

TEMPO PASCAL

Vinde em nosso auxílio com o vosso invencível poder
— e fazei-nos sentir intimamente a bondade infinita de Deus
Pai.
Salvai o mundo da violência e da discórdia,
— porque só Vós tendes poder para o renovar e reconciliar.
Confirmai-nos na fé da vitória final
— e fortalecei-nos na esperança da vossa manifestação gloriosa.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que reunistes os mais diversos povos
na confissão do vosso nome, concedei àqueles que renasceram
pela água do Baptismo a graça de viverem unidos na fé e na
caridade. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Hino.
Salmodia
Antífona

Tércia: Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer. Aleluia.
Sexta:		 Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados
e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Noa:		 Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Numa das horas intermédias, usam-se os salmos seguintes: se se
rezam as outras duas, usa-se a Salmodia Complementar.
Salmo 118 (119), 17-24

Fazei bem ao vosso servo, *
		 viverei e cumprirei a vossa palavra.
18
Abri os meus olhos, *
		 para ver as maravilhas da vossa lei.
17

		
QUINTA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA

Sou peregrino na terra: *
		 não me escondais os vossos mandamentos.
20
A minha alma suspira *
		 por cumprir sempre os vossos juízos.
19

Ameaçais os soberbos, os malditos, *
		 que se desviam dos vossos mandamentos.
22
Afastai de mim o insulto e o desprezo, *
		 pois sou fiel às vossas ordens.
21

Ainda que os príncipes conspirem contra mim, *
		 o vosso servo meditará os vossos decretos.
24
As vossas ordens são minhas delícias *
		 e os vossos decretos meus conselheiros.
24

Salmo 29 (30), I
2
Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes *
		 e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos.
3
Senhor, meu Deus, por Vós chamei *
		 e Vós me curastes, Senhor.
4
Senhor, tirastes a minha alma da mansão dos mortos, *
		 vivificastes-me para não descer ao túmulo.
5
Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, *
		 e dai graças ao seu nome santo.
6
A sua ira dura apenas um momento *
		 e a sua benevolência a vida inteira.
Ao cair da noite vêm as lágrimas *
		 e ao amanhecer volta a alegria.

II

Seguro de mim, eu dizia: *
		 «Jamais serei abalado».
8
Senhor, por vossa bondade, *
		 Vós me destes a honra e o poder.
Mas se escondeis a vossa face, *
		 logo me sinto perturbado.
7

TEMPO PASCAL
9
Por Vós, Senhor, eu clamo *
		 e imploro a misericórdia do meu Deus.
10
Que proveito tirais da minha morte, *
		 da minha descida à sepultura?
Acaso é o pó que Vos há-de louvar *
		 e anunciar a vossa fidelidade?

Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim, *
		 Senhor, sede Vós o meu auxílio.
12
Vós convertestes em júbilo o meu pranto, *
		 tirastes-me o luto e revestistes-me de alegria.
13
Por isso a minha alma Vos cantará sem cessar: *
		 Senhor, meu Deus, eu Vos louvarei eternamente.
11

Tércia
Ant.
Aleluia.

Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer.

Leitura breve

1 Cor 12, 13

Todos nós fomos baptizados num só Espírito para constituirmos um só Corpo, judeus ou gregos, escravos ou homens
livres. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Sexta
Ant. Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados e
ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Leitura breve

Tito 3, 5b-7

Deus salvou-nos pelo banho da regeneração e renovação do
Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós,
por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, para que, justificados
pela sua graça, nos tornássemos, em esperança, herdeiros da
vida eterna.
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V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Noa
Ant. Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Leitura breve

cf. Col 1, 12-14

Dêmos graças a Deus, que nos fez dignos de tomar parte na
herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das
trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho muito amado,
no qual encontramos a redenção, o perdão dos pecados.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Oração

Senhor nosso Deus, que reunistes os mais diversos povos
na confissão do vosso nome, concedei àqueles que renasceram
pela água do Baptismo a graça de viverem unidos na fé e na
caridade. Por Nosso Senhor.
Vésperas
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve

1 Pedro 3, 18.21b-22

Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados – o Justo
pelos injustos – para nos conduzir a Deus. Sofreu a morte segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Subiu ao Céu
e está sentado à direita de Deus, tendo sob o seu domínio os
Anjos, as Dominações e as Potestades.

TEMPO PASCAL

Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Ant. Magnif. Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu
mesmo. Aleluia.
Preces
Louvemos com alegria a Cristo Jesus, ressuscitado de entre os
mortos como primícias dos que adormeceram na esperança da
luz eterna, e oremos dizendo:
Pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor.
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja, edificada sobre o fundamento dos Apóstolos e espalhada até aos confins da terra:
— abençoai todos aqueles que invocam o vosso nome
Jesus Cristo, médico dos corpos e das almas,
— visitai-nos e salvai-nos pela vossa misericórdia.
Curai e reconfortai os doentes
— e livrai-os de toda a enfermidade.
Ajudai os angustiados e os oprimidos
— e dai pão aos que têm fome.
Vós que pela cruz e ressurreição abristes a todos os homens o
caminho da imortalidade,
— concedei aos nossos irmãos defuntos as alegrias do vosso
reino.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que reunistes os mais diversos povos
na confissão do vosso nome, concedei àqueles que renasceram
pela água do Baptismo a graça de viverem unidos na fé e na
caridade. Por Nosso Senhor.

		
SEXTA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA

SEXTA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA
Invitatório
Ant.

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.

Salmo invitatório.

Laudes
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve

Actos 5, 30-32

O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes
a morte, suspendendo-O no madeiro. Deus exaltou-O pelo seu
poder como Chefe e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas
destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido
àqueles que Lhe obedecem.
Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Ant. Bened. Era a terceira vez que Jesus aparecia aos seus
discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Aleluia.
Preces
Oremos a Deus Pai, que pela ressurreição de Jesus Cristo nos
deu uma vida nova, e supliquemos humildemente:
Iluminai-nos, Senhor, com a gloriosa luz de Cristo.

TEMPO PASCAL

Deus de misericórdia e fidelidade, que criastes o universo e
manifestastes por todas as gerações o vosso desígnio de
salvação dos homens,
— renovai no nosso tempo as maravilhas do vosso amor.
Purificai os nossos corações com a luz da vossa verdade,
— para que todas as nossas obras sejam justas e agradáveis aos
vossos olhos.
Fazei brilhar sobre nós a bondade do vosso rosto,
— para que, livres de todo o mal, nos saciemos com a riqueza
dos vossos dons.
Vós que destes a paz aos Apóstolos,
— fazei reinar a vossa paz em toda a terra.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que na páscoa da nova aliança
oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz, fazei
que realizemos na vida o que celebramos na fé. Por Nosso
Senhor.
Hora Intermédia
Hino.
Salmodia
Antífona

Tércia: Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer. Aleluia.
Sexta: Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados
e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Noa:
Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Numa das horas intermédias usam-se os salmos seguintes: se se
rezam as outras duas, usa-se a Salmodia Complementar.
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Salmo 118 (119), 25-32

A minha alma está prostrada no pó da terra: *
		 fazei-me viver segundo a vossa palavra.
26
Expus meus caminhos e destes-me ouvidos: *
		 ensinai-me os vossos decretos.
25

Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, *
		 para meditar nas vossas maravilhas.
28
Minha alma se desfaz em lágrimas de dor: *
		 confortai-me segundo a vossa palavra.
27

Afastai-me do caminho da mentira *
		 e dai-me a graça da vossa lei.
30
Escolhi o caminho da verdade *
		 e decidi-me pelos vossos juízos.
29

Abraço as vossas ordens, *
		 não me confundais, Senhor.
32
Correrei pelo caminho dos vossos mandamentos, *
		 porque destes largas ao meu coração.
31

Salmo 75 (76) – I
2
Deus fez-Se conhecer em Judá, *
		 o seu nome é grande em Israel.
3
Em Jerusalém está o seu santuário, *
		 em Sião a sua morada.
4
Ali despedaçais as flechas do arco, *
		 escudos, espadas e todas as armas.
5
Vós resplandeceis glorioso, *
		 sobre montanhas de troféus.
6
Os valentes foram espoliados e caíram de sono, *
		 os guerreiros não puderam valer-se †
da força dos seus braços.
7
Diante das vossas ameaças, ó Deus de Israel, *
		 estacaram carros e cavalos.

TEMPO PASCAL

II

Sois temível: quem poderá resistir, *
		 quando se inflama a vossa ira?
9
Do alto do céu proclamastes a sentença; *
		 a terra assustou-se e ficou silenciosa,
10
quando Deus Se levantou para fazer justiça. *
		 para salvar os oprimidos da terra.
8

Até o homem irado Vos há-de glorificar *
		 e os que escaparam ao furor Vos hão-de festejar.
12
Fazei promessas ao Senhor vosso Deus e cumpri-as, *
		 todos os que O rodeiam tragam presentes ao Deus temível,
13
que abate o orgulho dos grandes *
		 e que é temido pelos reis da terra.
11

Tércia
Ant.
Aleluia.

Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer.

Leitura breve

Actos 2, 32.36

Deus ressuscitou Jesus, e todos nós somos testemunhas.
Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel: Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Sexta
Ant. Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados e
ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Leitura breve

Gal 3, 27-28

Todos vós que recebestes o Baptismo de Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo
nem livre, não há homem nem mulher; todos vós sois um só
em Cristo Jesus.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
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Noa
Ant. Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Leitura breve

1 Cor 5, 7-8

Purificai-vos do velho fermento para serdes uma nova massa, visto que sois pães ázimos. Cristo, o nosso Cordeiro pascal,
foi imolado. Celebremos a festa, não com fermento velho nem
com fermento de malícia e perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Oração

Deus eterno e omnipotente, que na Páscoa da nova aliança
oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz, fazei
que realizemos na vida o que celebramos na fé. Por Nosso
Senhor.
Vésperas
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve

Hebr 5, 8-10

Cristo, apesar de ser Filho de Deus, aprendeu a obediência
no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-Se para
todos os que Lhe obedecem causa de salvação eterna, Ele que
foi proclamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de
Melquisedec.
Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.

TEMPO PASCAL

Ant. Magnif. Disse aquele discípulo que Jesus amava: É
o Senhor. Aleluia.
Preces
Glorifiquemos a Cristo, caminho, verdade e vida dos homens,
e invoquemo-l’O dizendo:
Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo.
Nós Vos rogamos, Senhor Jesus Cristo, por todos os ministros
da Igreja, que distribuem entre os irmãos o Pão da vida,
— para que encontrem também eles, no Pão que distribuem, o
seu alimento e fortaleza.
Nós Vos rogamos por todo o povo cristão, para que viva de uma
maneira digna da sua vocação
— e conserve a unidade de espírito pelo vínculo da paz.
Nós Vos rogamos por todos os que nos governam, para que
cumpram a sua missão com espírito de justiça e de compreensão
— e aumente a paz e a concórdia entre todos os povos.
Nós Vos rogamos por todos nós aqui presentes: fazei-nos dignos de celebrar a vossa santa ressurreição com os Anjos e
os Santos,
— e com os nossos irmãos defuntos que recomendamos à vossa misericórdia infinita.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que na Páscoa da nova aliança
oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz, fazei
que realizemos na vida o que celebramos na fé. Por Nosso
Senhor.

		
SÁBADO DA OITAVA DA PÁSCOA

SÁBADO DA OITAVA DA PÁSCOA
Invitatório
Ant.

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.

Salmo invitatório.

Laudes
Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico

como no Domingo da Ressurreição.

Leitura breve
Rom 14, 7-9
Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre
para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos quer
morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu
e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos.
Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Ant. Bened. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia
da semana e apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena, da
qual tinha expulsado sete demónios. Aleluia.
Preces
Oremos a Cristo, pão da vida, que há-de ressuscitar no último
dia aqueles que se alimentam à mesa da sua Palavra e do seu
Corpo:
Dai-nos, Senhor, a paz e a alegria.
Cristo, Filho de Deus, que ressuscitastes gloriosamente como
Senhor da morte e da vida,
— abençoai e santificai os homens de toda a terra.

TEMPO PASCAL

Jesus Cristo, fonte de paz e de alegria para todos aqueles que
crêem em Vós,
— fazei-nos viver como filhos da luz na alegria do vosso triunfo pascal.
Confirmai a fé da vossa Igreja, peregrina sobre a terra,
— para que dê ao mundo o testemunho da vossa ressurreição.
Vós que, através de muitos sofrimentos, entrastes na glória do
Pai,
— convertei em alegria a tristeza dos que choram.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que, na vossa imensa bondade, ofereceis a todos os povos o dom da fé, olhai benignamente para
os vossos filhos, e fazei que, renascidos pelo sacramento do
Baptismo, sejam revestidos da vida imortal na glória celeste.
Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Hino.
Salmodia
Antífona

Tércia: Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer. Aleluia.
Sexta: Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados
e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Noa:
Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Numa das horas intermédias, usam-se os salmos seguintes; se se
rezam as outras duas, usa-se a Salmodia Complementar.
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Salmo 118 (119), 33-40

Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, *
		 para ser fiel até ao fim.
34
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei *
		 e para a cumprir de todo o coração.
33

Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, *
		 pois nela estão as minhas delícias.
36
Inclinai o meu coração para as vossas ordens *
		 e não para o vil interesse.
35

Desviai os meus olhos das vaidades *
		 e fazei-me viver nos vossos caminhos.
38
Cumpri a promessa feita ao vosso servo, *
		 destinada aos que Vos temem.
37

Afastai de mim a afronta que me atemoriza, *
		 pois são agradáveis os vossos juízos.
40
Vede como amo os vossos preceitos, *
		 fazei-me viver segundo a vossa justiça.
39

Salmo 95 (96)
I

Cantai ao Senhor um cântico novo, *
		 cantai ao Senhor, terra inteira.
2
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, *
		 anunciai dia a dia a sua salvação.
1

Publicai entre as nações a sua glória, *
		 em todos os povos as suas maravilhas.
4
O Senhor é grande e digno de louvor, *
		 mais temível que todos os deuses.
3

Os deuses dos gentios não passam de ídolos; *
		 foi o Senhor quem fez os céus.
6
Diante d’Ele a honra e a majestade; *
		 no seu templo, o poder e o esplendor.
5

TEMPO PASCAL

II

Dai ao Senhor, ó família dos povos, *
		 dai ao Senhor glória e poder.
8
Dai ao Senhor a glória do seu nome, *
		 levai-Lhe oferendas e entrai nos seus átrios.
7

9
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, *
		 trema diante d’Ele a terra inteira.
10
Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei». *
		 Sustenta o mundo e ele não vacila, †
		 governa os povos com equidade.

Alegrem-se os céus, exulte a terra, *
		 ressoe o mar e tudo o que ele contém
12
Exultem os campos e quanto neles existe, *
		 alegrem-se as árvores dos bosques,
11

Diante do Senhor que vem, *
		 que vem para julgar a terra.
Julgará o mundo com justiça *
		 e os povos com fidelidade.
13

Tércia
Ant.
Aleluia.

Cristo, ressuscitado dos mortos, já não pode morrer.

Leitura breve

Rom 5, 10-11

Se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho, com muito mais razão depois de reconciliados havemos de ser salvos pela sua vida. Mais ainda,
também nos gloriamos em Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançámos agora a salvação.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.

		
SÁBADO DA OITAVA DA PÁSCOA

Sexta
Ant. Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados e
ressuscitou para nossa justificação. Aleluia.
Leitura breve
1 Cor 15, 20-22
Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que
morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também
por um homem veio a ressurreição dos mortos; porque assim
como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos
serão restituídos à vida.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Noa
Ant. Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do
alto. Aleluia.
Leitura breve
2 Cor 5, 14-15
O amor de Cristo nos impele, ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu
por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
V. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia.
R. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Oração

Senhor nosso Deus, que, na vossa imensa bondade, ofereceis a todos os povos o dom da fé, olhai benignamente para
os vossos filhos, e fazei que, renascidos pelo sacramento do
Baptismo, sejam revestidos da vida imortal na glória celeste.
Por Nosso Senhor.

