DOMINGOS III E V DA PÁSCOA
Domingo III: Domingo III do Saltério
Domingo V: Domingo I do Saltério

Vésperas I
Hino.
Salmodia
Domingo III:
Salmos e cântico do Domingo III.

Ant. 1
Elevado ao mais alto dos céus, o Senhor levanta
do pó da terra o indigente. Aleluia.
Ant. 2		 Quebrastes, Senhor, as minhas cadeias: oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor. Aleluia.
Ant. 3		 O Filho de Deus aprendeu a obedecer no sofrimento e tornou-Se para aqueles que Lhe obedecem fonte de
salvação eterna. Aleluia.
Domingo V
Salmos e cântico do Domingo I.

Ant. 1		 Elevem-se para Vós, Senhor, as minhas mãos
como oblação da tarde. Aleluia.
Ant. 2		 Vós me tirastes da prisão, Senhor: por isso darei
graças ao vosso nome. Aleluia.
Ant. 3		 O Filho de Deus aprendeu a obedecer no sofrimento e tornou-Se para todos os que Lhe obedecem causa de
salvação eterna. Aleluia.

TEMPO PASCAL

Leitura breve

1 Pedro 2, 9-10

Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
adquirido por Deus, para anunciar os louvores d’Aquele que
vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Vós que
outrora não éreis seu povo, sois agora o povo de Deus; vós
que não tínheis alcançado misericórdia, agora alcançastes
misericórdia.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Cântico evangélico (Magnificat)
Domingo III: Ant.
A Ficai connosco, Senhor, porque já vem caindo a noite.
Aleluia.
B Jesus apareceu no meio dos seus discípulos e disse-lhes:
A paz esteja convosco. Aleluia.
C Simão, amas-Me? Bem sabeis, Senhor, que Vos amo.
Apascenta os meus cordeiros. Aleluia.
Domingo V: Ant.
A Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao
Pai senão por Mim. Aleluia.
B Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes
em Mim, dareis muito fruto. Aleluia.
C Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado n’Ele.  Aleluia.

		
DOMINGO III E V

Preces
Invoquemos a Cristo Jesus, nossa vida e ressurreição, dizendo
com alegre confiança:
Filho de Deus vivo, protegei o vosso povo.
Nós Vos rogamos, Senhor, pela Santa Igreja Católica:
— santificai-a e fortalecei-a, para que estabeleça o vosso reino
em todos os povos da terra.
Nós Vos pedimos por todos os enfermos, os tristes, os presos
e os exilados:
— dai-lhes, Senhor, conforto e ajuda.
Nós Vos pedimos, Senhor, pelos que se afastaram dos vossos
caminhos:
— concedei-lhes o perdão e a alegria de uma vida nova.
Salvador do mundo, que fostes crucificado mas ressuscitastes e
haveis de vir para julgar os vivos e os mortos,
— tende compaixão de nós, pecadores.
Nós Vos suplicamos, Senhor, por aqueles que vivem neste
mundo
— e por todos os que dele partiram na esperança da ressurreição.
Pai nosso
Oração
Domingo III

Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver
restituído à glória da adopção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por Nosso Senhor.
Domingo V

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.

TEMPO PASCAL

Laudes
Hino.
Salmodia
Domingo III
Salmos e cântico do Domingo III.

Ant. 1		

O Senhor é Rei do universo. Aleluia.

Ant. 2		 A criação será libertada, para participar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus.  Aleluia.
Ant. 3		 O nome do Senhor foi exaltado acima do céu e
da terra. Aleluia.
Domingo V
Salmos e cântico do Domingo I.

Ant. 1		
Aleluia.

Quem tiver sede venha beber a água da vida.

Ant. 2		 Adorai o Senhor, que fez o céu e a terra, o mar e
as fontes das águas. Aleluia.
Ant. 3		

Exultem os santos na glória de Deus. Aleluia.

Leitura breve

Actos 10, 40-43

Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia e permitiu-Lhe
manifestar-se, não a todo o povo mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com
Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos
pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus
juiz dos vivos e dos mortos. É d’Ele que todos os Profetas dão
o seguinte testemunho: quem acredita n’Ele recebe, pelo seu
nome, a remissão dos pecados.

		
DOMINGO III E V

Responsório breve
V. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
Aleluia, Aleluia.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
Aleluia, Aleluia.
V. Vós que ressuscitastes de entre os mortos.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Aleluia, Aleluia.
Cântico evangélico (Benedictus)
Domingo III: Ant.
A Os discípulos reconheceram o Senhor ao partir o pão.
Aleluia.
B Cristo tinha de sofrer a morte e ressuscitar ao terceiro
dia. Aleluia.
C Os Apóstolos saíram do Sinédrio, cheios de alegria, por
terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Aleluia.
Domingo V: Ant.
A Deus chamou-nos das trevas à sua luz admirável. Somos o povo eleito para proclamar as maravilhas de Deus. Aleluia.
B Aquele que permanece em Mim e Eu nele dará fruto
abundante. Aleluia.
C Ouvi uma voz do Céu que dizia: Eis a morada de Deus
entre os homens. Aleluia.
Preces
Oremos a Cristo, autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos
mortos, e que, pelo seu poder, nos há-de ressuscitar também a
nós, e digamos cheios de confiança:
Cristo, nossa vida, salvai-nos.

TEMPO PASCAL

Cristo, luz esplendorosa que brilhais nas trevas, Senhor da vida
e Salvador dos homens,
— fazei-nos viver todo este dia no louvor da vossa glória.
Senhor Jesus, que percorrestes os caminhos da paixão e da
cruz,
— concedei que, unidos a Vós na dor e na morte, também
convosco ressuscitemos.
Filho do Eterno Pai, nosso mestre e nosso irmão, que fizestes
de nós, para Deus, um povo de reis e sacerdotes,
— ensinai-nos a oferecer com alegria o nosso sacrifício de
louvor.
Rei da glória, aguardamos em esperança o dia da vossa manifestação gloriosa,
— para contemplarmos o vosso rosto e sermos semelhantes a
Vós.
Pai nosso
Oração
Domingo III

Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver
restituído à glória da adopção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por Nosso Senhor.
Domingo V

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.

		
DOMINGO III E V

Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve

cf. 1 Cor 15, 3b-5

Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras;
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras; e apareceu a Pedro e depois aos Doze.
V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.
Sexta
Leitura breve

Ef 2, 4-6

Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com
que nos amou, estando nós ainda mortos por causa dos nossos
pecados, restituiu-nos à vida pela união com Cristo – é pela
graça que vós fostes salvos – e com Ele nos ressuscitou e nos
fez sentar nos Céus, com Cristo Jesus.
V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor. Aleluia.
Noa
Leitura breve

Rom 6, 4

Fomos sepultados com Cristo pelo Baptismo na sua morte,
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos para glória
do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

TEMPO PASCAL

Vésperas II
Hino.
Salmodia
Domingo III
Salmos e cântico do Domingo III.

Ant. 1
Tendo consumado a purificação dos pecados,
sentou-Se à direita da divina majestade nas alturas. Aleluia.
Ant. 2		
luia.

O Senhor enviou a redenção ao seu povo. Ale-

Ant. 3		 Aleluia. O Senhor é Rei do universo: exultemos
de alegria e dêmos glória ao seu nome. Aleluia.
Domingo V
Salmos e cântico do Domingo I.

Ant. 1		 O Senhor ressuscitou e está sentado à direita do
Pai. Aleluia.
Ant. 2		 Deus libertou-nos do poder das trevas e transferiu-nos para o reino do seu Filho. Aleluia.
Ant. 3		 Aleluia. Reina o Senhor nosso Deus: exultemos
de alegria e dêmos glória ao seu nome. Aleluia.

Leitura breve

Hebr 10, 12-14

Cristo, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício,
sentou-Se para sempre à direita de Deus, esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus
pés. Por uma única oblação tornou perfeitos para sempre os
que foram santificados.

		
DOMINGO III E V

Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Cântico evangélico (Magnificat)
Domingo III: Ant.
A Cristo tinha de sofrer a morte, para entrar na sua glória.
Aleluia.
B Vós negastes o Santo e o Justo e matastes o Autor da
vida. Mas Deus ressuscitou-O dos mortos. Aleluia.
C Disse Jesus aos seus discípulos: Trazei dos peixes que
apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede
para terra, cheia de grandes peixes. Aleluia.
Domingo V: Ant.
A Em casa de meu Pai há muitas moradas. Vou prepararvos um lugar, e estareis para sempre comigo. Aleluia.
B Quem observa os seus mandamentos permanece em
Deus e Deus permanece nele. Aleluia.
C Dou-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como Eu vos amei. Aleluia.
Preces
Oremos com alegria a Cristo Nosso Senhor, que morreu e ressuscitou, e agora intercede continuamente por nós junto do Pai.
Digamos cheios de confiança:
Cristo, Rei vitorioso, ouvi a nossa oração.

TEMPO PASCAL

Cristo, luz e salvação de todos os povos,
— derramai o fogo do vosso Espírito sobre nós que proclamamos a vossa ressurreição.
Convertei o povo de Israel, para que Vos reconheça como o
Messias da sua esperança,
— e inundai a terra inteira com o conhecimento da vossa glória.
Conservai-nos, Senhor, na comunhão dos santos durante a
nossa vida sobre a terra
— e dai-nos a graça de podermos um dia, juntamente com eles,
descansar dos nossos trabalhos.
Vós que triunfastes admiravelmente sobre o poder da morte e
do pecado,
— fazei-nos viver sempre para Vós, vencedor imortal.
Cristo Salvador, que da humilhação da cruz fostes exaltado à
direita do Pai,
— recebei no vosso reino glorioso os nossos irmãos defuntos.
Pai nosso
Oração
Domingo III

Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver
restituído à glória da adopção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por Nosso Senhor.
Domingo V

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.

