
SEMANAS II E IV DO TEMPO PASCAL

Semana II: Semana II do Saltério
Semana IV: Semana IV do Saltério

SEGUNDA-FEIRA

Laudes

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.

responsório breve

V. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
V. Ele que por nós foi cravado na cruz.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Benedictus)
Sem. II: Ant.   Em verdade vos digo: Quem não nascer de 

novo, não pode ver o reino de Deus.  Aleluia.

Sem. IV: Ant.  Eu sou o Bom Pastor: apascento as minhas 
ovelhas e por elas dou a minha vida.  Aleluia.



                       TEMPO PASCAL

preCes

Oremos a Deus Pai, que foi glorificado pela morte e ressurrei-
ção de seu Filho, e digamos cheios de confiança:

Iluminai, Senhor, o nosso coração.

Deus de eterna glória, que iluminastes o mundo com a luz glo-
riosa de Cristo ressuscitado,

— iluminai hoje o nosso espírito com a luz da fé.

Vós que, pela ressurreição de Cristo, abristes aos homens as 
portas da eternidade,

— ajudai-nos no trabalho deste dia, para que aumente em nós 
a esperança da vida eterna.

Vós que, por meio de Cristo ressuscitado, enviastes ao mundo 
o Espírito Santo,

— acendei em nossos corações o fogo do vosso amor,

Pelos méritos da cruz de Cristo, que morreu para libertar o 
mundo,

— dai a todos os homens a paz e a salvação.

Pai nosso
Oração

Sem. II

Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nos-
so Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para 
merecermos entrar um dia na posse da herança prometida.  Por 
Nosso Senhor.

Sem. IV

Deus de bondade infinita, que, pela humilhação de vosso 
Filho, levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma 
santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam 
chegar à felicidade eterna.  Por Nosso Senhor.



  

Hora Intermédia

Tércia

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 eis-Me vivo pelos 
séculos dos séculos.  E tenho as chaves da morte e da morada 
dos mortos.

V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente.  Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro.  Aleluia.

Sexta

Leitura breve                                                     Col 2, 9.10a.12
Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da di-

vindade, 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 res-
suscitou dos mortos.

V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor.  Aleluia.

Noa

Leitura breve                                                            2 Tim 2, 8.11
Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, 

descendente de David, segundo o meu Evangelho. É digna de 
fé esta palavra: Se morremos com Cristo, também com Ele 
viveremos.

V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite.  Aleluia.

Oração como nas Laudes.

SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA II E IV
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Vésperas

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 san-
tuário 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.

responsório breve

V. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
R. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
V. Quando viram o Senhor.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Magnificat)
Sem. II: Ant.  O que nasce da carne é carne; o que nasce do 

Espírito é espírito.  Aleluia.
Sem. IV: Ant.  Tenho ainda outras ovelhas que não são 

deste redil.  Preciso também de as reunir: hão-de ouvir a minha 
voz, e haverá um só rebanho e um só Pastor. Aleluia.

preCes

Oremos a Cristo Nosso Senhor, que iluminou o mundo com a 
glória da sua ressurreição, e digamos:

Cristo, luz do mundo, ouvi  a nossa  oração.
Senhor Jesus Cristo, que Vos fizestes companheiro de viagem 

dos dois discípulos a caminho de Emaús,
— assisti sempre à vossa Igreja, peregrina sobre a terra.
Aumentai a firmeza da nossa fé,
— para anunciarmos corajosamente o vosso triunfo sobre a 

morte.



  

Tende compaixão daqueles que não Vos reconhecem ainda nos 
caminhos da sua vida

— e mostrai-lhes o vosso rosto para que também eles se sal-
vem.

Vós que pela cruz reconciliastes todos os homens, reunindo-os 
num só Corpo,

— concedei a paz e a unidade a todas as nações.
Juiz dos vivos e dos mortos,
— concedei aos defuntos que em Vós acreditaram, o perdão de 

todas as suas culpas.

Pai nosso
Oração

Sem. II
Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nos-

so Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para 
merecermos entrar um dia na posse da herança prometida.  Por 
Nosso Senhor.

Sem. IV
Deus de bondade infinita, que, pela humilhação de vosso 

Filho, levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma 
santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam 
chegar à felicidade eterna.  Por Nosso Senhor.

TERÇA-FEIRA

Laudes

Leitura breve Actos 13, 30-33
Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos e Ele apareceu 

durante muitos dias àqueles O tinham acompanhado da Gali-
leia a Jerusalém e são agora suas testemunhas diante do povo.  
Nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita a nos-
sos pais, Deus a cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando 
Jesus, como está escrito no salmo segundo: «Tu és meu Filho, 
Eu hoje Te gerei».

TERÇA-FEIRA DA SEMANA II E IV
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responsório breve

V. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
V. Ele que por nós foi cravado na cruz.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Benedictus)
Sem. II: Ant.  Eu sou o Alfa e o Ómega, o Primeiro e o 

Último.  Eu sou o Rebento da descendência de David, a Estrela 
resplandecente da manhã.  Aleluia.

Sem. IV: Ant.  As obras que Eu faço em nome de meu 
Pai dão testemunho de Mim.  Aleluia.

preCes

Dêmos graças a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo, e digamos 
com alegria:

Senhor, fonte da vida, salvai o vosso povo.
Deus, fonte da vida, lembrai-Vos da morte e ressurreição do 

Cordeiro imolado na cruz
— e ouvi as súplicas que continuamente Vos dirige em nosso 

favor.
Purificai-nos, Senhor, de todo o fermento da malícia e perver-

sidade,
— para vivermos a Páscoa de Cristo com os pães ázimos da 

pureza e da verdade.
Ajudai-nos a vencer neste dia as tentações da discórdia e da 

inveja
— e tornai-nos mais atentos às necessidades dos nossos ir-

mãos.
Dai à nossa vida um autêntico espírito evangélico,
— para seguirmos, hoje e sempre, pelo caminho dos vossos 

mandamentos.
Pai nosso



  

Oração

Sem. II
Concedei ao vosso povo, Deus de misericórdia, a graça 

de manifestar na sua vida o poder de Cristo ressuscitado, para 
que o penhor de redenção que d’Ele recebemos nos alcance a 
plenitude dos seus dons.  Por Nosso Senhor.

Sem. IV
Concedei, Deus omnipotente, que a celebração dos misté-

rios de Cristo ressuscitado aumente em nós a alegria da reden-
ção.  Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia

Tércia

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 ho-
mens, pelo qual possamos ser salvos.

V.  O Senhor ressuscitou verdadeiramente.  Aleluia.
R.  E apareceu a Simão Pedro.  Aleluia.

Sexta

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. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor.  Aleluia.

TERÇA-FEIRA DA SEMANA II E IV
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Noa

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. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite.  Aleluia.

Oração como nas Laudes.

Vésperas

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 constituirdes um sacerdócio santo, destinado 
a oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus 
Cristo.

responsório breve

V. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
R. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
V. Quando viram o Senhor.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Magnificat)
Sem. II: Ant.  Não nos ardia cá dentro o coração, quan-

do Ele nos falava no caminho?  Aleluia.
Sem. IV: Ant.  As minhas ovelhas seguem a minha voz e 

Eu lhes darei a vida eterna.  Aleluia.



  

preCes

Invoquemos a Cristo, que pela sua ressurreição confirmou a 
esperança do seu povo, e digamos cheios de confiança:

Pela  vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor.
Senhor Jesus Cristo, que no sangue e água que brotaram do 

vosso peito simbolizastes os sacramentos da vida da graça,
— purificai a Igreja, vossa Esposa, com a abundância dos vos-

sos dons.
Pastor supremo da Igreja, que depois da ressurreição confiastes 

a Pedro o cuidado das vossas ovelhas,
— protegei o Papa N. e confirmai-o na caridade ao serviço do 

vosso povo.
Vós que concedestes aos discípulos uma pesca abundante no 

Mar de Tiberíades,
— enviai operários à vossa Igreja, para continuarem o seu 

trabalho apostólico.
Vós que, na margem do lago, preparastes o pão e os peixes para 

os discípulos,
— não permitais que os nossos irmãos morram de fome por 

nossa culpa.
Senhor Jesus, novo Adão que nos dais a vida, configurai os 

defuntos à vossa imagem gloriosa,
— para que tomem parte na plenitude da alegria celeste. 

Pai nosso
Oração

Sem. II
Concedei ao vosso povo, Deus de misericórdia, a graça 

de manifestar na sua vida o poder de Cristo ressuscitado, para 
que o penhor da redenção que d’Ele recebemos nos alcance a 
plenitude dos seus dons.  Por Nosso Senhor.

Sem. IV
Concedei, Deus omnipotente, que a celebração dos misté-

rios de Cristo ressuscitado aumente em nós a alegria da reden-
ção.  Por Nosso Senhor.

TERÇA-FEIRA DA SEMANA II E IV



                       TEMPO PASCAL

QUARTA-FEIRA

Laudes

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.

responsório breve

V. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
V. Ele que por nós foi cravado na cruz.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Benedictus)
Sem. II: Ant.  De tal modo Deus amou o mundo que 

entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o homem que 
acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna.  Aleluia.

Sem. IV: Ant.  Eu sou a luz do mundo: quem acredita em 
Mim não anda nas trevas.  Aleluia.

preCes

Elevemos as nossas preces a Deus Pai, que quis manifestar aos 
Apóstolos a glória de Cristo ressuscitado; e digamos:

Iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo.
Nós Vos louvamos, Senhor, fonte de luz e de glória,
— que nos chamastes à vossa luz admirável para alcançarmos 

a salvação.



  

Purificai e fortalecei, com o poder do Espírito Santo, a activi-
dade da Igreja em toda a terra,

— para que melhorem as relações humanas entre todos os 
cidadãos do mundo.

Fazei que nos entreguemos de tal modo ao serviço do próxi-
mo,

— que possamos transformar a comunidade humana numa 
oferenda agradável aos vossos olhos.

Desde o amanhecer deste dia, enchei-nos com os dons da vossa 
misericórdia,

— para vivermos na alegria do vosso louvor durante todo o 
dia.

Pai nosso
Oração

Sem. II

Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo restaurastes a 
dignidade da natureza humana e lhe destes a nova esperança da 
ressurreição, fazei-nos viver em amor constante o mistério que 
anualmente celebramos na fé.  Por Nosso Senhor.

Sem. IV

Deus todo-poderoso, vida dos fiéis, glória dos humildes e 
felicidade dos justos, ouvi as súplicas do vosso povo e saciai 
com a abundância dos vossos dons os que têm sede das vossas 
promessas.  Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
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. O Senhor ressuscitou verdadeiramente.  Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro.  Aleluia.

QUARTA-FEIRA DA SEMANA II E IV
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Sexta

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. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor.  Aleluia.

Noa

Leitura breve Ef 4, 23-24
Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inte-

ligência, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de 
Deus na justiça e santidade verdadeiras.

V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite.  Aleluia.

Oração como nas Laudes.

Vésperas

Leitura breve Heb 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 eternamente 
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.



  

responsório breve

V. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
R. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
V. Quando viram o Senhor.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Magnificat)
Sem. II: Ant. Quem pratica a verdade aproxima-se da 

luz, para que nele se manifestem as obras de Deus.  Aleluia.

Sem. IV: Ant. Deus não enviou o seu Filho ao mundo 
para o condenar mas para o salvar.  Aleluia.

preCes

Imploremos a Deus todo-poderoso, que em seu Filho, ressus-
citado de entre os mortos, nos abriu as portas da vida eterna, e 
digamos confiantes:

Pela glória de Cristo, salvai o vosso povo.

Deus de nossos pais, que glorificastes vosso Filho Jesus, 
ressuscitando-O de entre os mortos,

— convertei os nossos corações para vivermos a vida nova da 
filiação divina.

Vós que nos conduzistes a Cristo, pastor e guarda das nossas 
almas,

— conservai-nos na fidelidade ao Evangelho, sob a orientação 
dos pastores da Igreja.

Vós que escolhestes os primeiros discípulos de entre o povo 
judaico,

— revelai aos filhos de Israel a promessa feita aos seus ante-
passados.

QUARTA-FEIRA DA SEMANA II E IV
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Lembrai-Vos de todos os abandonados, dos órfãos, das viú-
vas,

— e não permitais que vivam isolados aqueles que foram re-
conciliados pela morte de vosso Filho.

Vós que chamastes ao reino celeste o primeiro mártir Santo Es-
têvão, depois de ter proclamado a glória de Jesus, sentado 
à vossa direita,

— recebei na alegria eterna os nossos irmãos defuntos, que, na 
fé e na caridade, esperaram a vossa vinda.

Pai nosso
Oração

Sem. II

Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo restaurastes a 
dignidade da natureza humana e lhe destes a nova esperança da 
ressurreição, fazei-nos viver em amor constante o mistério que 
anualmente celebramos na fé.  Por Nosso Senhor.

Sem. IV

Deus todo-poderoso, vida dos fiéis, glória dos humildes e 
felicidade dos justos, ouvi as súplicas do vosso povo e saciai 
com a abundância dos vossos dons os que têm sede das vossas 
promessas.  Por Nosso Senhor.

QUINTA-FEIRA

Laudes

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 Jesus de entre 
os mortos, também dará nova vida aos vossos corpos mortais, 
pelo seu Espírito que habita em vós.



  

responsório breve

V. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
V. Ele que por nós foi cravado na cruz.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Benedictus)
Sem. II: Ant.  O Pai ama o Filho e entregou tudo nas 

suas mãos.  Aleluia.
Sem. IV: Ant.  O discípulo não é mais que o mestre: será 

perfeito aquele que for como o seu mestre.  Aleluia.

preCes

Oremos a Deus Pai, que em Jesus Cristo deu aos homens o 
princípio da ressurreição, e digamos confiadamente:

Santificai, Senhor, o vosso povo.
Com a coluna de fogo, iluminastes, Senhor, o vosso povo no 

deserto:
— pela sua ressurreição, seja hoje Jesus Cristo para nós a Luz 

da vida.
Pela voz de Moisés, ensinastes, Senhor, o vosso povo no monte 

Sinai:
— pela sua ressurreição, seja hoje Jesus Cristo para nós a Pa-

lavra da vida.
Com o maná alimentastes, Senhor, o vosso povo peregrino no 

deserto:
— pela sua ressurreição, seja hoje Jesus Cristo para nós o Pão 

da vida.
Com a água do rochedo destes a beber, Senhor, ao vosso povo 

no deserto:
— pela ressurreição de Cristo, vosso Filho, concedei-nos hoje 

o Espírito que dá a vida.
Pai nosso

QUINTA-FEIRA DA SEMANA II E IV
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Oração

Sem. II

Nós Vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebi-
dos neste tempo pascal dêem fruto abundante em toda a nossa 
vida. Por Nosso Senhor.

Sem. IV

Senhor nosso Deus, que resgatastes o homem, elevando-o 
acima da sua dignidade original, olhai benigno para o admirá-
vel sacramento do vosso amor e conservai a bênção dos vossos 
dons naqueles que foram regenerados pelo Baptismo. Por 
Nosso Senhor.

Hora Intermédia

Tércia

Leitura breve 1 Cor 12, 13
Todos nós fomos baptizados num só Espírito para consti-

tuirmos um só Corpo, judeus ou gregos, escravos ou homens 
livres.  E a todos nos foi dado a beber um único Espírito.

V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente.  Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro.  Aleluia.

Sexta

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.

V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor.  Aleluia.



  

Noa

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. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite.  Aleluia.

Oração como nas Laudes.

Vésperas

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 se-
gundo 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.

responsório breve

V. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
R. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
V. Quando viram o Senhor.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Magnificat)
Sem. II: Ant.  Quem acredita no Filho de Deus tem a 

vida eterna.  Aleluia.

Sem. IV: Ant.  Eu sou o Pastor das ovelhas.  Vim para 
que tenham vida e a tenham com abundância.  Aleluia.

QUINTA-FEIRA DA SEMANA II E IV



                       TEMPO PASCAL

preCes

Exultemos de alegria em Cristo Nosso Senhor, que o Pai cons-
tituiu fundamento da nossa esperança e primícias da ressurrei-
ção dos mortos.  Aclamemos, dizendo:

Rei da glória, ouvi a nossa oração.

Senhor Jesus, que pelo vosso próprio Sangue e pela ressurrei-
ção gloriosa entrastes no santuário celeste,

— conduzi-nos convosco à glória do Pai.

Senhor Jesus, que pela vossa ressurreição fortalecestes a fé 
dos discípulos e os enviastes a anunciar o Evangelho ao 
mundo,

— fazei que os bispos e presbíteros da Igreja sejam fiéis men-
sageiros da vossa palavra.

Senhor Jesus, que pela vossa ressurreição nos trouxestes a 
reconciliação e a paz,

— dai aos cristãos uma união perfeita na fé e na caridade.

Senhor Jesus, que pela vossa ressurreição destes a saúde ao 
paralítico no templo,

— olhai com bondade para os nossos enfermos e manifestai 
neles a vossa glória.

Senhor Jesus, que pela vossa ressurreição fostes constituído o 
Primogénito de entre os mortos,

— admiti a tomar parte na glória celeste os defuntos que acre-
ditaram e esperaram em Vós.

Pai nosso
Oração

Sem. II

Nós Vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebi-
dos neste tempo pascal dêem fruto abundante em toda a nossa 
vida.  Por Nosso Senhor.



  

Sem. IV

Senhor nosso Deus, que resgatastes o homem, elevando-o 
acima da sua dignidade original, olhai benigno para o admirá-
vel sacramento do vosso amor e conservai a bênção dos vossos 
dons naqueles que foram regenerados pelo Baptismo.  Por 
Nosso Senhor.

SEXTA-FEIRA

Laudes

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 arre-
pendimento e o perdão dos pecados.  E nós somos testemunhas 
destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido 
àqueles que Lhe obedecem.

responsório breve

V. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
V. Ele que por nós foi cravado na cruz.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Benedictus)
Sem. II: Ant.  Jesus tomou os pães e, dando graças, 

distribuiu-os aos convivas.  Aleluia.

Sem. IV: Ant.  Vou preparar-vos um lugar e virei buscar-
vos para junto de Mim: onde Eu estiver, vós estareis também.  
Aleluia.

SEXTA-FEIRA DA SEMANA II E IV



                       TEMPO PASCAL

preCes

Oremos a Deus Pai, que ressuscitou Jesus de entre os mortos 
e dará vida também aos nossos corpos mortais pelo Espírito 
Santo que habita em nós.  Digamos com fé:

Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo.

Pai Santo, que glorificastes o sacrifício de vosso Filho ressus-
citando-O de entre os mortos,

— aceitai a oblação que Vos consagramos neste dia e conduzi-
nos à vida eterna.

Abençoai, Senhor, os nossos trabalhos deste dia,
— para que sirvam à vossa glória e à santificação de todos os 

nossos irmãos.

Fazei que a nossa actividade possa hoje contribuir para a edifi-
cação de um mundo melhor

— e nos conduza também ao vosso reino eterno.

Abri hoje os nossos olhos e o nosso coração às necessidades 
dos nossos irmãos,

— para que todos nos amemos e sirvamos uns aos outros.

Pai nosso
Oração

Sem. II

Senhor nosso Deus, que, para nos libertar do poder do ini-
migo quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o suplício da 
cruz, concedei aos vossos servos a graça da ressurreição.  Por 
Nosso Senhor.

Sem. IV

Senhor, fonte da liberdade e da salvação, ouvi a voz das 
nossas súplicas e fazei que vivam por Vós e em Vós encontrem 
a felicidade eterna aqueles que remistes pelo Sangue de vosso 
Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.



  

Hora Intermédia

Tércia

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 Se-
nhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes.

V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente.  Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro.  Aleluia.

Sexta

Leitura breve Gal 3, 27-28
Todos vós que recebestes o Baptismo de Cristo fostes re-

vestidos de Cristo.  Não há judeu nem grego, não há escravo 
nem livre, não há homem nem mulher; sois todos um só em 
Cristo Jesus.

V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor.  Aleluia.

Noa

Leitura breve 1 Cor 5, 7-8
Purificai-vos do velho fermento para serdes uma nova mas-

sa, 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 ázi-
mos da pureza e da verdade.

V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite.  Aleluia.

Oração como nas Laudes.

SEXTA-FEIRA DA SEMANA II E IV



                       TEMPO PASCAL

Vésperas

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.

responsório breve

V. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
R. Os discípulos exultaram de alegria.  Aleluia, Aleluia.
V. Quando viram o Senhor.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Os discípulos exultam de alegria.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Magnificat)
Sem. II: Ant.  Subiu à árvore santa da cruz e destruiu as 

portas do inferno; revestiu-Se de poder e ressuscitou ao terceiro 
dia.  Aleluia.

Sem. IV: Ant.  O Bom Pastor deu a vida pelas suas ove-
lhas.  Aleluia.

preCes

Glorifiquemos a Cristo, fonte da vida e origem de todas as vir-
tudes, e oremos dizendo:

Senhor, venha a nós o vosso reino.

Jesus Salvador, que, morto segundo a carne, voltastes à vida 
pelo Espírito,

— fazei-nos morrer para o pecado e viver do vosso Espírito 
Santo.



  

Vós que enviastes os discípulos por todo o mundo para pregar 
o Evangelho a toda a criatura,

— sustentai com o vosso Espírito os mensageiros da vossa 
palavra.

Vós que recebestes todo o poder no céu e na terra para dar 
testemunho da verdade,

— dirigi no Espírito de verdade aqueles que nos governam.

Vós que renovais todas as coisas e nos mandais preparar a 
vinda do vosso reino,

— fazei que, quanto mais fervorosamente esperamos os novos 
céus e a nova terra, tanto mais generosamente trabalhemos 
pela edificação do mundo presente.

Vós que descestes à morada dos mortos para lhes anunciar 
também a alegria da salvação,

— sede a alegria e a esperança de todos os que morrem.

Pai nosso

Oração

Sem. II

Senhor nosso Deus, que, para nos libertar do poder do ini-
migo quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o suplício da 
cruz, concedei aos vossos servos a graça da ressurreição.  Por 
Nosso Senhor.

Sem. IV

Senhor, fonte da liberdade e da salvação, ouvi a voz das 
nossas súplicas e fazei que vivam por Vós e em Vós encontrem 
a felicidade eterna aqueles que remistes pelo Sangue de vosso 
Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

SÁBADO DA SEMANA II E IV



                       TEMPO PASCAL

SÁBADO

Laudes

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 mor-
remos, 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.

responsório breve

V. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.
V. Ele que por nós foi cravado na cruz.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor ressuscitou do sepulcro.  Aleluia, Aleluia.

CântiCo evangéLiCo (Benedictus)

Sem. II: Ant.  A paz esteja convosco: Sou Eu. Aleluia. 
Não temais.  Aleluia.

Sem. IV: Ant.  Quando aparecer o Príncipe dos pastores, 
recebereis uma coroa de glória eterna.  Aleluia.

preCes

Invoquemos a Cristo Nosso Senhor, que nos manifestou a vida 
eterna, e oremos dizendo:

Pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor.



  

Pastor eterno, olhai com bondade para o vosso rebanho que 
desperta do sono da noite

— e alimentai-nos hoje com a vossa palavra e com o pão da 
vida.

Não permitais que sejamos arrebatados pelo lobo que devora, 
ou traídos pelo mercenário que foge,

— mas fazei-nos ouvir sempre com fidelidade a voz do Bom 
Pastor.

Vós que estais sempre com os ministros do Evangelho e confir-
mais a sua palavra com o poder da vossa graça,

— fazei que as nossas palavras e obras deste dia proclamem 
fielmente a vossa ressurreição.

Sede Vós mesmo a alegria que ninguém pode arrebatar do 
nosso coração,

— para que, livres da tristeza que é fruto do pecado, busque-
mos sempre a felicidade da vida eterna.

Pai nosso

Oração

Sem. II

Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos 
fizestes vossos filhos adoptivos, atendei com paternal bondade 
as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, 
alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna.  Por 
Nosso Senhor.

Sem. IV

Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pelo Bap-
tismo, fazei-nos viver em plenitude o mistério pascal, para que 
dêmos fruto abundante e cheguemos às alegrias eternas.  Por 
Nosso Senhor.

SÁBADO DA SEMANA II E IV



                       TEMPO PASCAL

Hora Intermédia

Tércia

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 re-
conciliados havemos de ser salvos pela sua vida. Mais ainda, 
também nos gloriamos em Deus, por Nosso Senhor Jesus Cris-
to, por quem alcançámos agora a salvação.

V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente.  Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro.  Aleluia.

Sexta

Leitura breve 1 Cor 15, 20-22
Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que mor-

reram.  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. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor.  Aleluia.

Noa

Leitura breve 2 Cor 5, 14-15
O amor de Cristo nos impele, ao pensarmos que um só mor-

reu 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. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite.  Aleluia.

Oração como nas Laudes.


