SEMANA VII DO TEMPO PASCAL
Semana III 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.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Bened. No mundo sofrereis tribulações. Mas tende
confiança: Eu venci o mundo. Aleluia.
Preces
Bendigamos a Cristo, que prometeu enviar o Espírito Santo que
procede do Pai, e invoquemo-l’O dizendo:
Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito.

TEMPO PASCAL

Nós Vos damos graças, Senhor Jesus Cristo, e por meio de Vós
bendizemos também o Pai e o Espírito Santo
— e Vos pedimos que neste dia todas as nossas palavras e
obras cumpram a vossa vontade.
Concedei-nos os dons do Espírito Santo,
— para vivermos sempre como membros do vosso Corpo.
Não permitais que alguma vez julguemos ou desprezemos os
nossos irmãos,
— para que nos apresentemos confiantes na vossa presença,
quando vierdes julgar os vivos e os mortos.
Enchei-nos de alegria e de paz na prática da nossa fé
— e aumentai a nossa esperança pela virtude do Espírito Santo.
Pai nosso
Oração

Desça sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo, para
que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar
testemunho dela com a prática das boas obras. Por Nosso
Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve

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.

		
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA VII

Sexta
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. 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.

Vésperas
Leitura breve

Rom 8, 14-17

Todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus,
são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão, para recair no temor, mas o Espírito de adopção filial,
pelo qual exclamamos: «Abba, Pai». O próprio Espírito Santo
dá testemunho, em união com o nosso espírito, de que somos
filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros: herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Se sofrermos com Ele,
também com Ele seremos glorificados.

TEMPO PASCAL

Responsório breve
V. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
R. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
V. E vos ensinará toda a verdade.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
Ant. Magnif. O Espírito Paráclito permanecerá em vós e
estará sempre convosco. Aleluia.
Preces
Dêmos graças a Cristo, que enriqueceu os Apóstolos e toda a
Igreja com os dons do Espírito Santo, e em união com todos os
fiéis supliquemos:
Socorrei, Senhor, a vossa Igreja.
Senhor Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens, que
escolhestes os sacerdotes como vossos colaboradores,
— iluminai-os com o vosso Espírito para que correspondam
fielmente à missão que lhes confiastes.
Fazei que os pobres e os ricos se ajudem mutuamente
— e que todos Vos reconheçam como único Senhor e Bem
supremo.
Espalhai pela terra inteira a luz do Evangelho,
— para que todos os homens alcancem o dom da fé
Enviai o vosso Espírito Consolador,
— para que enxugue as lágrimas de todos os que choram.
Purificai os defuntos de todas as suas culpas
— e recebei-os no vosso reino com os Anjos e os Santos.
Pai nosso

Oração

Desça sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo, para
que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar
testemunho dela com a prática das boas obras. Por Nosso
Senhor.

		
TERÇA-FEIRA DA SEMANA VII

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 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».
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Bened. O Senhor ressuscitou de entre os mortos,
como tinha prometido. Exultemos de alegria, porque Ele reina
eternamente. Aleluia.
Preces
Glorifiquemos a Cristo Nosso Senhor, que prometeu enviar o
Espírito Santo que procede do Pai, e oremos dizendo:
Senhor Jesus Cristo, dai-nos o vosso Espírito.
Dai-nos, Senhor, a sabedoria da vossa palavra,
— para que sempre Vos louvemos com salmos, hinos e cânticos espirituais.
Vós que, pelo Espírito Santo, nos fizestes filhos de Deus,
— ensinai-nos, pelo mesmo Espírito, a invocar convosco a
Deus nosso Pai.

TEMPO PASCAL

Inspirai, com a luz da sabedoria, todas as nossas acções,
— para que em tudo busquemos sempre a maior glória de
Deus.
Vós que sois compassivo e misericordioso,
— fazei que vivamos sempre em paz com todos os homens.
Pai nosso
Oração

Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que o Espírito Santo venha habitar em nós e nos transforme em templos
da sua glória. 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 homens, 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 VII

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

Rom 8, 26-27

O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque
não sabemos o que pedir nas nossas orações; mas o próprio
Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E Aquele
que vê no íntimo dos corações conhece as aspirações do Espírito; sabe que Ele intercede pelos santos em conformidade
com Deus.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
E vos ensinará toda a verdade.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.

Ant. Magnif. Recebereis a fortaleza do Espírito Santo que
descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas até aos confins
da terra. Aleluia.

TEMPO PASCAL

Preces
Glorifiquemos a Cristo, que nos fez participantes do seu Espírito Santo, e supliquemos dizendo:
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Derramai, Senhor, sobre a Igreja o Espírito Santo,
— para que a purifique, fortaleça e renove em toda a terra.
Iluminai com o vosso Espírito os que dirigem os destinos dos
povos,
— para que promovam fielmente o bem comum, segundo a
vossa vontade.
Enviai o vosso Espírito Santo, verdadeiro Pai dos pobres,
— para que reconforte, com o seu auxílio, todos os necessitados.
Nós Vos pedimos, Senhor, por todos os ministros da Igreja,
— para que sejam fiéis administradores dos vossos mistérios.
Vós que, por meio da paixão, ressurreição e ascensão ao Céu,
abristes aos homens as portas do reino,
— concedei a plenitude da redenção aos corpos e almas dos
nossos irmãos defuntos.
Pai nosso
Oração

Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que o Espírito Santo venha habitar em nós e nos transforme em templos
da sua glória. Por Nosso Senhor.

		
QUARTA-FEIRA DA SEMANA VII

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.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Bened. Graças a Deus, que nos deu a vitória por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Aleluia.
Preces
Dêmos graças a Deus Pai, que pelo Espírito Santo fez de nós
seus filhos adoptivos em Jesus Cristo Nosso Senhor, e oremos
dizendo:
Pai nosso que estais nos Céus, ouvi a nossa oração.
Deus da paciência e da consolação, concedei que tenhamos os
mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo o
espírito de Jesus Cristo,
— para que, numa só voz e num só coração, Vos glorifiquemos
em toda a nossa vida.
Fazei-nos generosos e solícitos pelos problemas dos nossos
irmãos,
— para que nunca lhes falte a nossa ajuda e o nosso exemplo.

TEMPO PASCAL

Não nos deixeis seduzir pelo espírito mundano, dominado pelo
mal,
— mas tornai-nos sempre dóceis ao Espírito que de Vós procede.
Vós que conheceis profundamente o coração do homem,
— conduzi-nos sempre pelo caminho da sinceridade e da verdade.
Pai nosso
Oração

Deus de bondade, concedei propício à vossa Igreja que,
reunida pelo Espírito Santo, se dedique totalmente ao vosso
serviço e realize a vossa vontade num só coração e numa só
alma. 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.
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.

		
QUARTA-FEIRA DA SEMANA VII

Noa
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. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve

1 Cor 2, 9-10

Nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou
para aqueles que O amam. A nós, porém, Deus o revelou por
meio do seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Espírito Santo descerá sobre vós.
O Espírito Santo descerá sobre vós.
E vos ensinará toda a verdade.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.

Ant. Magnif.
Santo. Aleluia.

Cristo baptizar-vos-á no fogo do Espírito

Preces
Com os Apóstolos e com todos aqueles que possuem as primícias do Espírito Santo, louvemos e invoquemos a Deus,
dizendo:
Ouvi-nos, Senhor.

TEMPO PASCAL

 eus omnipotente, que exaltastes a Cristo na glória do Céu,
D
— fazei que todos os homens reconheçam a sua presença na
Igreja.
Pai santo, que dissestes de Cristo: «Este é o meu Filho muito
amado, ouvi-O»,
— fazei que todos os homens ouçam a sua voz e se salvem.
Enviai o Espírito Santo aos corações dos vossos fiéis,
— para que os purifique e reconforte.
Enviai o vosso Espírito, para que dirija os acontecimentos do
mundo
— e renove a face da terra.
Ouvi, Senhor, a nossa oração pelos que já partiram deste mundo
— e aumentai a nossa esperança na ressurreição futura.
Pai nosso
Oração

Deus de bondade, concedei propício à vossa Igreja que,
reunida pelo Espírito Santo, se dedique totalmente ao vosso
serviço e realize a vossa vontade num só coração e numa só
alma. 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 vosso espírito está 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.

		
QUINTA-FEIRA DA SEMANA VII

Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Bened. Ide por todo o mundo e ensinai todos os
povos, baptizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Aleluia.
Preces
Bendigamos a Cristo Nosso Senhor, pelo qual temos acesso ao
Pai no Espírito Santo, e oremos dizendo:
Cristo, ouvi-nos.
Enviai sobre nós o vosso Espírito,
— para que seja sempre o amigo e hóspede das nossas almas.
Vós que ressuscitastes de entre os mortos e estais à direita de
Deus,
— intercedei sempre por nós junto do Pai.
Conservai-nos sempre unidos a Vós pelo Espírito Santo,
— para que nem a tribulação nem a perseguição nem os perigos nos separem nunca do vosso amor.
Dai-nos o vosso Espírito de caridade, para nos amarmos uns
aos outros,
— como Vós nos amastes, para glória de Deus.
Pai nosso
Oração

Concedei, Senhor, aos vossos fiéis os dons do Espírito Santo, para que Ele nos transforme interiormente e crie em nós um
coração novo, agradável a vossos olhos e dócil à vossa vontade.
Por Nosso Senhor.

TEMPO PASCAL

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

Tito 3, 5b-7

Deus salvou-nos pelo Baptismo 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 chamou para 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,
por cujo Sangue recebemos a redenção, o perdão dos pecados.
V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

		
QUINTA-FEIRA DA SEMANA VII

Vésperas
Leitura breve

1 Cor 6, 19-20

Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo
que habita em vós e que vos foi dado por Deus? Não pertenceis
a vós mesmos: fostes comprados por grande preço. Glorificai a
Deus no vosso corpo.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
E vos ensinará toda a verdade.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.

Ant. Magnif. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos
ensinará toda a verdade e vos anunciará o que está para vir.
Aleluia.
Preces
Glorifiquemos a Cristo Nosso Senhor, eternamente bendito pelos Anjos e Santos, e peçamos-Lhe que envie o Espírito Santo
sobre aqueles que resgatou com a sua morte e ressurreição.
Oremos dizendo:
Salvador do mundo, salvai-nos.
Enviai, Senhor, à vossa Igreja o Espírito da unidade,
— para que desapareçam todas as contendas, ódios e divisões.
Vós que nos libertastes do poder de Satanás,
— libertai também o mundo dos males que o afligem.
Vós que, em perfeita união com o Espírito Santo, realizastes
fielmente a obra da salvação,
— fazei que os sacerdotes encontrem na oração a luz e a fortaleza do Espírito, para serem fiéis ao seu ministério.

TEMPO PASCAL

Iluminai com o vosso Espírito todos os governantes,
— para que promovam generosamente o bem comum.
Vós que viveis eternamente na glória do Pai,
— chamai os defuntos à alegria do vosso reino.
Pai nosso
Oração

Concedei, Senhor, aos vossos fiéis os dons do Espírito
Santo, para que Ele nos transforme interiormente e crie em nós
um coração novo, agradável aos vossos olhos e dócil à vossa
vontade. 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 do 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.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Bened. Cristo, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus. Ele vive eternamente para interceder por nós.
Aleluia.

		
SEXTA-FEIRA DA SEMANA VII

Preces
Oremos a Deus Pai, eternamente bendito pelos Anjos e pelos
Santos, e peçamos-Lhe que aumente a nossa esperança pela
acção do Espírito Santo. Digamos confiadamente:
Salvai-nos, Senhor.
Pai todo-poderoso, enviai o vosso Espírito para interceder por
nós,
— porque não sabemos orar como convém.
Enviai a luz resplandecente do vosso Espírito,
— para que ilumine e purifique os nossos corações.
Não abandoneis, Senhor, a obra das vossas mãos,
— mas livrai-nos do poder dos nossos inimigos.
Ensinai-nos a tratar com respeito e compreensão os que vacilam na fé,
— para os ajudarmos com toda a paciência e caridade.
Pai nosso
Oração

Senhor Deus, que, pela glorificação de vosso Filho e pela
vinda do Espírito Santo, nos abristes as portas da vida eterna,
concedei que, pela participação de tão grandes dons, sejamos
mais dedicados ao vosso serviço e vivamos mais plenamente
as riquezas da fé. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Tércia
Leitura breve

Actos 2, 32.36

Deus ressuscitou Jesus, e nós somos testemunhas. Saiba
com absoluta certeza toda a casa de Israel: Deus fez Senhor e
Messias esse Jesus que vós crucificastes.
V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.

TEMPO PASCAL

Sexta
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; 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 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. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Leitura breve
Gal 5, 16.22a.25
Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Os frutos do Espírito são a caridade, a alegria,
a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a
mansidão, a temperança. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos segundo o Espírito.
Responsório breve
V. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
R. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
V. E vos ensinará toda a verdade.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
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Ant. Magnif.		 Os Apóstolos perseveravam unidos em
oração, com Maria, Mãe de Jesus. Aleluia.
Preces
Bendigamos a Deus Pai, de quem procede todo o dom perfeito,
e peçamos-Lhe que derrame cada vez mais abundantemente
sobre o mundo os dons do Espírito Santo. Oremos dizendo:
Desça sobre nós, Senhor, a graça do Espírito Santo.
Senhor, que fizestes brilhar nas trevas do mundo a luz de Cristo,
— revelai aos pagãos do nosso tempo o esplendor da vossa
verdade.
Vós que ungistes a Cristo com o poder do Espírito Santo para
realizar a obra da salvação dos homens,
— fazei-nos sentir continuamente a sua presença no mundo,
fazendo o bem e curando a todos os que O procuram.
Enviai o Espírito Santo, luz dos corações,
— para confirmar os que vacilam na fé.
Enviai o vosso Espírito, descanso dos que trabalham e vivem
sobrecarregados,
— para que os reconforte no seu desânimo.
Recebei no vosso reino os defuntos que esperaram em Vós,
— para que no último dia alcancem a gloriosa ressurreição.
Pai nosso
Oração

Senhor Deus, que, pela glorificação de vosso Filho e pela
vinda do Espírito Santo, nos abristes as portas da vida eterna,
concedei que, pela participação de tão grandes dons, sejamos
mais dedicados ao vosso serviço e vivamos mais plenamente
as riquezas da fé. Por Nosso Senhor.

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 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.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

Ant. Bened. Eu estarei convosco todos os dias até ao fim
dos tempos. Aleluia.
Preces
Nós que fomos baptizados no Espírito Santo, glorifiquemos o
Senhor com todos os seus fiéis, dizendo:
Santificai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
Enviai sobre nós o Espírito Santo,
— para que Vos proclamemos diante de todos os homens como
nosso Rei e Senhor.
Concedei-nos o espírito de perfeita caridade,
— para que nos amemos uns aos outros com amor fraterno
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Preparai com a vossa graça o coração dos fiéis,
— para que recebam com alegria e generosidade os dons do
Espírito Santo.
Concedei-nos a fortaleza do Espírito Santo,
— para curar a nossa enfermidade e reanimar a nossa fraqueza.
Pai nosso
Oração

Deus omnipotente e eterno, que nos concedestes a graça de
chegar ao termo destas festas pascais, fazei que toda a nossa
vida seja um testemunho fiel do Senhor ressuscitado, Ele que é
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

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

TEMPO PASCAL

Sexta
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. 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 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. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

