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APRESENTAÇÃO
Os textos da Missa e da Liturgia das Horas, próprios da
Congregação do Verbo Divino, em língua portuguesa estão
agora reunidos em dois livros. Textos anteriormente dispersos
por diversos libretos estão agora organizados de forma sistemática para facilitar a sua utilização quer a nível privado, quer nas
celebrações comunitárias.
As nossas Constituições recordam-nos que Cristo é o centro
da nossa vida e que nos encontramos com Ele na pessoa do nosso
próximo e na realização dos nossos trabalhos. O encontro com
Cristo também tem lugar na celebração da Liturgia, na escuta
da Palavra de Deus, na oração e na meditação; e constitui um
permanente apelo à conversão e renovação (cf. Const. 401).
Numa outra passagem, afirmamos que, em comunhão com a
Igreja, «louvamos a Deus pelas maravilhas que operou nos seus
anjos e santos. Pedimos a sua intercessão e propomo-nos seguir
os seus exemplos» (Const. 406). Celebrar os Santos e Santas
da nossa família missionária é, pois, uma ocasião para, inspirados pelo seu testemunho, renovar o nosso compromisso com a
missão.
Ao apresentar esta edição em língua portuguesa, gostaria
de recordar umas palavras do nosso XVI Capítulo Geral sobre
a espiritualidade. O Capítulo recorda-nos que não vivemos a
nossa espiritualidade missionária sozinhos, mas como membros
de uma comunidade SVD, enraizada na Igreja universal e em
diálogo com o povo com que convivemos e trabalhamos. Assim,
a nossa espiritualidade abraça mais do que a nossa vida devocional de oração; permeia e vivifica todos os aspetos dos nossos
relacionamentos – com Deus, com os outros e com toda a criação
(cf. XVI CG, #15). De facto, uma sadia vida espiritual deveria
aproximar-nos, simultaneamente, cada vez mais a Deus e às
pessoas a quem servimos.
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APRESENTAÇÃO

Quero agradecer a todos os confrades que trabalharam para
que este projeto visse a luz do dia, nomeadamente aqueles que
traduziram, editaram ou corrigiram o texto. E desejo que os
livros da Missa e da Liturgia das Horas em português sejam um
instrumento para difusão da nossa espiritualidade não só entre os
membros da nossa Congregação, mas também junto dos leigos e
leigas que amam e admiram os nossos Santos e Santas.

Roma, 5 de Novembro de 2015
Aniversário do nascimento de S. Arnaldo Janssen
P. Heinz Kuluke, SVD
Superior Geral

NOTA INTRODUTÓRIA
Os textos próprios da Liturgia das Horas de Santo Arnaldo
Janssen e de São José Freinademetz, em Português, foram aprovados pela Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos
Sacramentos, no dia 17 de Maio de 2016 (Prot.n.665/15).
Os textos próprios do Beato Ludovico Mzyk, presbítero
e companheiros, assim como os das Bem-aventuradas Josefa
Stenmanns e Maria Helena Stollenwerk já tinham sido aprovados.
Os textos comuns são do Secretariado Nacional de Liturgia.
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DECRETO

CONGREGAÇÃO DO CULTO DIVINO
E DA DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS
Prot. N. 665/15

CONGREGAÇÃO DO VERBO DIVINO
A pedido do Reverendo Padre Pedro DIKOŠ, Procurador Geral da Sociedade do Verbo Divino, em carta de 18 de
dezembro de 2015, em virtude das faculdades concedidas a esta
Congregação pelo Sumo Pontífice Francisco, com muito gosto
aprovamos ou confirmamos os textos em língua portuguesa da
Missa e da Liturgia das Horas em honra dos presbíteros Santo
Arnaldo Janssen e São José Freinademetz, conforme o exemplar
anexo.
No texto a ser impresso deve ser mencionada a aprovação
concedida pela Sé Apostólica. Além disso devem ser enviados
dois exemplares desses textos a esta Congregação.
Nada obste em contrário.
Sede da Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos
Sacramentos, 17 de maio de 2016.

Robertus Card. Sarah
Prefeito
? Arturus Roche
Arcebispo Secretário

DECRETO

CALENDÁRIO PRÓPRIO

JANEIRO
15 S. ARNALDO JANSSEN, PRESBÍTERO
FUNDADOR
29 S. José Freinademetz, presbítero

Solenidade

Memória

MAIO
20 BEM-AVENTURADA JOSEFA STENMANNS,
VIRGEM
Co-fundadora

Festa

JUNHO
12 B. Ludovico Mzyk,
presbítero e companheiros, mártires

Memória

NOVEMBRO
28 Bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk, virgem
Co-fundadora

Memória

JANEIRO
15 de janeiro
S. ARNALDO JANSSEN,
PRESBÍTERO E FUNDADOR
Solenidade
Nasceu em 1837 em Goch, localidade da Renânia, Alemanha. Foi
ordenado sacerdote na diocese de Münster e dedicou-se ao serviço do
Apostolado da Oração. Ocupou-se e preocupou-se com a Unidade dos
Cristãos, com a pregação e a difusão do Evangelho entre os povos que
ainda não acreditavam em Cristo. Em 1875, fundou a Congregação do
Verbo Divino (SVD), em Steyl, pequena localidade holandesa. Convencido da necessidade da presença feminina na obra missionária, fundou
duas Congregações de Irmãs religiosas: a Congregação das Servas
do Espírito Santo (SSpS) em 1889 e das Servas do Espírito Santo da
Adoração Perpétua (SSpSAP) em 1896.
Faleceu a 15 de Janeiro de 1909. Foi canonizado a 5 de Outubro
de 2003.
Comum dos Pastores, p. 77, excepto:

Vésperas I
Hino
Porque Deus quis que fossem seus Pastores,
De estola branca ao peito e cruz nas mãos,
Guardas da Esperança e da Cidade Santa,
Terão memória eterna.
Porque pregam ao mundo a luz da vida,
Porque imitam na vida o Mestre excelso,
Espalhando entre os homens a Verdade,
Terão memória eterna.
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Porque ensinam às almas o caminho
Com colunas de ouro e fogo, à frente
Do Povo do Senhor, a Deus chamado,
Terão memória eterna.
Escutando a palavra dos Doutores
Como arautos da Fé e da Verdade,
Adoremos a Deus três vezes santo,
Agora e para sempre.

Salmodia
Ant. 1 Cooperar com Deus na salvação da humanidade é
certamente uma tarefa divina.
Salmo 112 (113)
Na intimidade de Deus
Aproximastes-vos do monte Sião,
da cidade de Deus vivo (Hebr 12, 22).
1

Louvai, servos do Senhor, *
louvai o nome do Senhor.
2
Bendito seja o nome do Senhor, *
agora e para sempre.
3
Desde o nascer ao pôr do sol, *
seja louvado o nome do Senhor.
4

O Senhor domina sobre todos os povos, *
a sua glória está acima dos céus.
5
Quem se compara ao Senhor nosso Deus, *
que tem o seu trono nas alturas
6
e Se inclina lá do alto *
a olhar o céu e a terra?

S. ARNALDO JANSSEN
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7

Levanta do pó o indigente *
e tira o pobre da miséria,
8
para o fazer sentar com os grandes, *
com os grandes do seu povo,
9
e, no lar, transforma a estéril *
em ditosa mãe de família.
Ant. Cooperar com Deus na salvação da humanidade é
certamente uma tarefa divina.

Ant. 2 Que a Palavra de Deus se estenda e seja glorificada,
e que o Reino de Deus seja anunciado e estabelecido em todo o
mundo.
Salmo 145 (146)
As obras do Senhor
Grandes e admiráveis são as vossas obras,
Senhor Deus omnipotente (Ap 15, 3).
1
2

3

4

5

6

7

Louva, minha alma, o Senhor. *
Louvarei o Senhor toda a minha vida, †
cantarei ao meu Deus enquanto viver.
Não ponhais a confiança nos poderosos, *
no homem que nem a si se pode salvar.
Vai-se-lhe o espírito e volta ao pó da terra *
e assim ficam desfeitos os seus planos.
Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacob, *
o que põe sua confiança no Senhor, seu Deus,
que fez o céu e a terra, *
o mar e quanto neles existe.
Eternamente fiel à sua palavra, *
faz justiça aos oprimidos †
e dá pão aos que têm fome.
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O Senhor dá liberdade aos cativos, *
o Senhor dá vista aos cegos.
O Senhor levanta os abatidos, *
o Senhor ama os justos.

9

O Senhor protege os peregrinos, *
ampara o órfão e a viúva †
e entrava o caminho aos pecadores.

10

O Senhor reina eternamente. *
Sião, o teu Deus é rei por todas as gerações.

Ant. Que a Palavra de Deus se estenda e seja glorificada,
e que o Reino de Deus seja anunciado e estabelecido em todo o
mundo.
Ant. 3 Que o Verbo de Deus encarnado nos dê vida com o
seu Espírito.
Cântico

Ef 1, 3-10

Somos filhos de Deus
3

Bendito seja Deus, *
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto do Céu nos abençoou, *
com todas as bênçãos espirituais em Cristo.

4

Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, *
para sermos santos e irrepreensíveis, †
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, de sua livre vontade, *
para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,

5

6

7

para que fosse enaltecida a glória da sua graça, *
com a qual nos favoreceu em seu amado Filho;
n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue, *
a remissão dos nossos pecados;
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9

10
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segundo a riqueza da sua graça, *
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência, *
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera, *
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo, *
tudo o que há nos céus e na terra.

Ant. O Senhor o escolheu pela sua vida exemplar e pela
sabedoria da sua doutrina, constituindo-o nosso Padroeiro e
mestre.
Leitura breve

1 Tim 2, 4-6

Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e
cheguem ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só
mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que
Se entregou à morte pela redenção de todos. Tal é o testemunho
que foi dado a seu tempo.
Responsório breve

1 Pd 1,25; Lc 1,2

V. A Palavra do Senhor permanece para sempre;
esta Palavra é o Evangelho que vos anunciamos.
R. A Palavra do Senhor permanece para sempre;
esta Palavra é o Evangelho que vos anunciamos.
V. Como no-la transmitiram os que desde o princípio
foram testemunhas e servidores da Palavra.
R. A Palavra do Senhor permanece para sempre;
esta Palavra é o Evangelho que vos anunciamos.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. A Palavra do Senhor permanece para sempre;
esta Palavra é o Evangelho que vos anunciamos.
Ant. Magnif. A Vós, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, toda
a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos.
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Preces
Verbo eterno, que por nós vos fizestes carne, por intercessão de
Santo Arnaldo, vos imploramos, dizendo:
Venha a nós o vosso Reino.
Senhor Jesus, estendei a vossa Igreja até os confins da terra,
— para que acolha os povos de toda a língua e nação.
Esperado das nações, que a Boa Nova chegue até às regiões que
ainda não receberam a Palavra da Vida,
— e atraia a vós todos os povos.
Salvador do mundo, desde o início chamastes operários para a
vossa messe,
— multiplicai os vossos cooperadores nas Congregações do
Verbo Divino, das Servas do Espírito Santo e das Servas do
Espírito Santo de Adoração Perpétua.
Senhor Jesus, que viestes para que todos sejam um,
— fazei que todos os baptizados sejam animados pela estima
recíproca e pelo amor.
Rei de todos os corações, que quereis reunir todos os povos na
vossa glória,
— congregai os fiéis defuntos na visão beatífica.
Pai nosso

Oração

Senhor Deus, que por meio do vosso Verbo Encarnado, realizais a reconciliação do género humano, concedei-nos propício
que, pela intercessão de Santo Arnaldo, presbítero, todos os
povos, mediante a luz do Verbo e o Espírito da graça, libertados
das trevas do pecado, encontrem o caminho da salvação. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.

S. ARNALDO JANSSEN

Invitatório
Ant.

Vinde, adoremos a Cristo, Príncipe dos pastores.

Salmo invitatório: p. 150 ss.

Ofício de Leitura
Comum dos Pastores, p. 77, excepto:

Hino
Cristo, Verbo de Deus Pai,
Rei glorioso dos Santos,
Luz e salvação do mundo,
Nós Te louvamos.
Sacerdote do Altíssimo,
Supremo Pastor da Igreja,
Mediador da humanidade,
Em Ti esperamos.
Cristo, Cordeiro de Deus,
Caminho, verdade e vida
Do rebanho peregrino,
Nós Te seguimos.
Com a luz do teu Espírito
Orienta os nossos passos
Às fontes das águas vivas
Na glória eterna.
Salmodia
Ant. 1 Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos.
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Salmo 20 (21), 2-8.14
2

3

4

5

6

7

Senhor, o rei alegra-se com o vosso poder *
e exulta de contente com o vosso auxílio.
Satisfizestes os anseios do seu coração, *
não rejeitastes os pedidos de seus lábios.
Vós o cumulastes de bênçãos preciosas, *
cingistes a sua fronte com uma coroa de ouro fino.
Pediu-Vos a vida e Vós lha concedestes, *
uma vida longa, para muitos anos.
Graças à vossa protecção é grande a sua glória, *
Vós o revestistes de esplendor e majestade.
Para sempre o abençoastes *
e enchestes de alegria em vossa presença.

O rei tem confiança no Senhor *
e, pela bondade do Altíssimo, não há-de vacilar.
14
Levantai-Vos, Senhor, com o vosso poder: *
nós cantaremos e exaltaremos a vossa força.
8

Ant.

Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos.

Ant. 2 Quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a
coroa de glória eterna.
Salmo 91 (92)
I
2

3

4

5

6

É bom louvar o Senhor *
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,
proclamar pela manhã a vossa bondade *
e durante a noite a vossa fidelidade,
ao som da harpa e da lira *
e com as melodias da cítara.
Vós me alegrastes, Senhor, com as vossas maravilhas, *
exulto com a obra das vossas mãos.
Como são grandes, Senhor, as vossas obras *
e insondáveis os vossos desígnios!

S. ARNALDO JANSSEN
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O homem insensato não entende estas coisas *
e o ignorante não as compreende.
Ainda que os ímpios cresçam como a erva †
e floresçam todos os malfeitores, *
estão destinados à perdição eterna.
Vós, porém, Senhor, *
sois o Altíssimo por todo o sempre.

Ant. Quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a
coroa de glória eterna.
Ant. 3 Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.
II
10

Vossos inimigos, Senhor, *
vossos inimigos hão-de perecer: †
serão dispersos todos os que praticam o mal.

Exaltastes a minha força como a do búfalo, *
ungistes-me com óleo puríssimo.
12
Os meus olhos fitam com desdém os meus inimigos *
e os meus ouvidos ouvem falar
dos que se insurgem contra mim.
11

O justo florescerá como a palmeira, *
crescerá como o cedro do Líbano;
14
plantado na casa do Senhor, *
florescerá nos átrios do nosso Deus.
13

Mesmo na velhice dará o seu fruto, *
cheio de seiva e de vigor,
16
para proclamar que o Senhor é justo; *
n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade.
15

Ant.

Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.

V. Ouvirás uma palavra da minha boca
R. E hás-de avisá-los em meu nome.
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Primeira leitura
Da Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos

Rom 10, 9-18

Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo
9
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. 10 Pois com o coração se acredita para obter a justiça
e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. 11 Na
verdade, a Escritura diz: «Todo aquele que acreditar no Senhor
não será confundido». 12 Não há diferença entre judeu e grego:
todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que O invocam. 13 Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. 14 Mas como hão-de invocar Aquele em quem não
acreditam? E como hão-de acreditar n’Aquele de quem não
ouviram falar? E como hão-de ouvir falar, se não houver quem
lhes pregue? 15 E como hão-de pregar, se não forem enviados?
Está escrito: «Como são formosos os pés dos que anunciam o
Evangelho!». 16 Mas nem todos obedecem ao Evangelho, como
Isaías diz: «Senhor, quem acreditou na nossa pregação?». 17 A
fé, portanto, vem da pregação e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. 18 Mas pergunto: Não a teriam ouvido? Ao contrário, «A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até
aos confins do mundo».

Responsório
Is 52, 7; Rom 10, 8
R. Como são belos os pés daquele que vem pelas montanhas,
que anuncia a boa nova, que prega a paz e anuncia a salvação!
V. A Palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração;
eis a salvação que nós pregamos.
Segunda leitura
Dos escritos de Santo Arnaldo Janssen, presbítero
(Finalidade e natureza da Congregação do Verbo Divino, Verbum 8,
1966, 405-409)
A actividade missionária tem a sua origem na missão
do Filho e do Espírito Santo.

O nome “Verbo Divino” que temos como título da nossa
Congregação, refere-se, antes de tudo, ao Verbo do Pai, que é o

S. ARNALDO JANSSEN
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Filho; em segundo lugar, à Palavra do Filho que é o Evangelho
de Cristo.
Por isso, devemos ter uma devoção particular ao eterno
Filho. Os confrades, portanto, hão-de meditar muitas vezes
que Jesus Cristo, o Filho do eterno Pai, se tornou nosso irmão
e alimento. Desta maneira, ensinou-nos o amor e a humildade.
Nele vemos o primeiro e o maior dos apóstolos, o sacerdote e o
pastor das almas, o cordeiro e o leão, o servo e o filho do Pai,
peregrino sobre a terra, ensinando, admoestando e curando os
homens e abrindo-lhes a via da salvação pela doutrina e a cruz.
Lembrem-se os irmãos, fixando os olhos na sua santa vida, penetrem também no santuário do seu coração. Admirando as suas
virtudes adorem a sua vida externa, eucarística e mística sem
deixar de as imitar quanto as forças lho permitirem.
Realizou obras maravilhosas, entre as quais estas três: a
redenção do mundo, a fundação da Igreja e o envio do Paráclito.
O Espírito leva à consumação a obra de Cristo. Pois, Ele vivifica
a Igreja com a cátedra da verdade, as instituições de vida e os
sacramentos da salvação, pois purifica os homens do pecado e
torna-os semelhantes a Deus. Este é o grande Pai do amor no
qual Deus se ama a si mesmo e ama o mundo através do qual o
amor de Deus se difunde nos nossos corações, a quem o Pai e
o Filho se dignaram enviar-nos como testemunha do seu amor.
Portanto, também nós queremos amar em Jesus, com Jesus
e com o seu Pai. Os irmãos amarão o Espírito Santo da melhor
maneira quando se esforçarem por ser instrumentos na sua
mão prontos para tudo fazer. Para isso, contudo, requer-se, não
apenas o esforço do trabalho, mas também que vivam sóbria,
justa e piamente obedecendo em todas as coisas à sua graça.
Se dedicamos um culto peculiar à segunda e à terceira pessoa
da Santíssima Trindade, isso não significa que negligenciemos a
primeira pessoa e todo o mistério da Trindade. Pois, o supremo
Pai é a origem santíssima e benigníssima das outras Pessoas e é
o melhor e mais amável de todos os pais. Também nós o devemos
adorar, amar e contemplar e fazer crescer o reino do seu amor e
o número dos seus amantíssimos filhos no mundo.
Mas, sempre e acima de tudo, é a própria Santíssima Trindade que devemos honrar em pensamentos, palavras e obras.
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Por pensamentos faça-se através do nosso amor e obséquio;
por palavras através de piedosas preces e exortações; por obras
através de todas as boas ações feitas para Sua glória. Entre essas
ações, teremos em alto apreço as obras de misericórdia corporais e espirituais porque o Senhor no-las recomendou de modo
especial. Pois as pessoas são imagem de Deus, irmãos e irmãs
de Cristo e templos do Espírito Santo. Assim como Deus as ama
profundamente e suporta os seus defeitos, enquanto as ajuda a
melhorar, também nós procuraremos fazer o mesmo. Essa será a
nossa regra de ouro, tanto na pregação da fé, como na promoção
do amor fraterno.
Enquanto proclamamos a Palavra de Deus, devemos orientar
o nosso trabalho para incrementar a fé católica e as virtudes
cristãs, e, ao mesmo tempo, diminuir o mais possível o poder do
pecado. Na medida do possível, devemos escolher aqueles países
onde pudermos esperar os melhores frutos do nosso trabalho e
para onde a Providência Divina nos parece chamar. Antes de
mais nada, o nosso trabalho será dirigido para a conversão dos
pagãos, dos não-católicos e dos que não têm fé. Isto deve ser e
permanecer como a primeira finalidade da nossa Congregação,
enquanto a Providência de Deus no-lo permitir. Mas em tudo
isto deve-nos ser particularmente cara a conversão dos pagãos.
Devemos, pois, trabalhar com grande zelo para que sejam conhecidos o Pai e aqueles que Ele enviou: Jesus Cristo e o Espírito
Santo.
Responsório

Jo 14, 16; Act 1, 8; Jo 16, 13

R. Rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito para que
permaneça convosco para sempre. * E vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra.
V. Quando vier o Espírito da Verdade, há-de ensinar-vos
toda a Verdade. * E vós sereis minhas testemunhas até aos
confins da terra.
Hino Te Deum: p. 154.

S. ARNALDO JANSSEN
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Oração

Senhor Deus, que por meio do vosso Verbo encarnado,
realizais a reconciliação do género humano, concedei-nos que,
pela intercessão de Santo Arnaldo, presbítero, todos os povos,
mediante a luz do Verbo e o Espírito da graça, sejam libertados
das trevas do pecado, encontrem o caminho da salvação. Por
Nosso Senhor.

Laudes
Comum dos Pastores, p. 86, excepto:

Hino
Condutor esclarecido
Das ovelhas do Senhor,
Vivias só para elas,
À imagem do Bom Pastor.
Nos momentos de perigo,
Nunca as Tu deixaste sós;
Quando chamavas por elas,
Conheciam tua voz.
A pastagens verdejantes
Levavas os teus cordeiros,
Por caminhos de doutrina
Seguros e verdadeiros.
Na condução das ovelhas
Tu ias sempre adiante,
Contra todos os perigos
Sentinela vigilante.
Trabalhador incansável
Na vinha do Pai dos Céus,
Feito tudo para todos,
Servo dos servos de Deus.
O depósito da fé
Corajoso defendeste,
Fiel a Cristo Jesus,
A quem toda a vida deste.
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Seus celeiros o Senhor
Entregou-te como amigo,
E a todos soubeste dar
Sua medida de trigo.
Que para sempre teu nome
Bendito e exaltado seja,
Luzeiro do firmamento
E glória da Santa Igreja.
Salmodia
Salmos e cânticos do Domingo I: p. 147.

Ant. 1 Ele era a luz verdadeira que ilumina todo o homem
que vem a este mundo.
Ant. 2 O anúncio do Evangelho é o mais profundo acto de
amor ao próximo.
Ant. 3 O Verbo Se fez carne e habitou entre nós.
Leitura breve

1Jo 1, 1-3

O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos
com os nossos olhos, o que contemplámos, o que tocámos com
as nossas mãos acerca do Verbo da vida, é o que nós vos anunciamos. Porque a vida manifestou-Se, e nós vimos e damos testemunho dela. Nós vos anunciamos a vida eterna, que estava junto
do Pai e nos foi manifestada. Nós vos anunciamos o que vimos
e ouvimos, para que estejais também em comunhão connosco.
E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Verbo Se fez carne e habitou entre nós.
O Verbo Se fez carne e habitou entre nós.
Vimos a sua glória porque veio a este mundo.
E habitou entre nós.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Verbo Se fez carne e habitou entre nós.

Jo 1, 14

S. ARNALDO JANSSEN

25

Ant. Bened. A Luz do Verbo e o Espírito da graça dissipem as
trevas do pecado e a noite da incredulidade e o coração de Jesus
viva nos corações de toda a humanidade.
Preces
Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para
salvá-lo. Cheios de confiança no amor de Deus, rezemos:
Salvai o vosso povo, Senhor.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós;
— fazei que O reconheçamos nas pessoas de todas as línguas,
culturas e nações.
Jesus, redentor da humanidade, não veio ao mundo para condená-lo, mas para o salvar;
— fazei que todos os homens reconheçam o amor de Deus por
eles.
Jesus, Vós que falastes com a mulher samaritana junto ao poço,
— fazei que estejamos sempre dispostos a dialogar com os que
são diferentes de nós.
Jesus, Vós que enviastes os discípulos a anunciar o Evangelho
ao mundo inteiro;
— fazei que nós sejamos sempre missionários dispostos a anunciar o Evangelho.
Jesus, Vós que viestes para congregar os filhos dispersos de
Deus;
— fazei que todos os povos tenham vida e vida em abundância.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que por meio do vosso Verbo encarnado,
realizais a reconciliação do género humano, concedei-nos que,
pela intercessão de Santo Arnaldo, presbítero, todos os povos,
mediante a luz do Verbo e o Espírito da graça, sejam libertados
das trevas do pecado e encontrem o caminho da salvação. Por
Nosso Senhor.
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Hora Intermédia
Antífonas e salmos do dia ferial correspondente.
Comum dos Pastores, p. 89, excepto:

Tércia
Ant. O Espírito da verdade dará testemunho de mim e
também vós sereis minhas testemunhas.
Leitura breve
Ez 36, 26-27
Derramarei sobre vós água pura e ficareis limpos de todas as
imundícies; purificar-vos-ei de todos os vossos deuses. Dar-vos-ei um coração novo e infundirei em vós um espírito novo;
arrancarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um
coração de carne. Infundirei em vós o meu espírito e farei que
vivais segundo os meus preceitos, que observeis e ponhais em
prática as minhas leis.
V. Há um só corpo e um só Espírito.
R. Assim como uma só esperança a que sois chamados.

Sexta
Ant.
Cristo.

O amor é perfeito naquele que cumpre a Palavra de

Leitura breve
Ef 3, 3. 5-7
Por uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de
Cristo, como já o apresentei sumariamente. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como
agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos
e profetas: os gentios recebem a mesma herança que os judeus,
pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa,
em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Deste Evangelho me
tornei ministro, pelo dom da graça que Deus me concedeu pela
força do seu poder.
V. Ide por todo o mundo.
R. E anunciai a Boa Nova.
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Noa
Ant. Somos colaboradores de Deus. Vós sois o campo de
Deus, o edifício de Deus.
Leitura breve

1 Tim 3, 13

Aqueles que exercerem bem o seu ministério alcançam uma
posição honrosa e uma grande confiança fundada sobre a fé em
Cristo Jesus.
V. Se o Senhor não edificar a casa,
R. Em vão trabalham os construtores.
Oração

Senhor nosso Deus, que por meio do vosso Verbo encarnado,
realizais a reconciliação do género humano, concedei-nos que,
pela intercessão de Santo Arnaldo, presbítero, todos os povos,
mediante a luz do Verbo e o Espírito da graça, sejam libertados
das trevas do pecado e encontrem o caminho da salvação. Por
Nosso Senhor.

Vésperas II
Comum dos Pastores, p. 90, excepto:

Hino
Porque Deus quis que fossem seus Pastores,
De estola branca ao peito e cruz nas mãos,
Guardas da Esperança e da Cidade Santa,
Terão memória eterna.
Porque pregam ao mundo a luz da vida,
Porque imitam na vida o Mestre excelso,
Espalhando entre os homens a Verdade,
Terão memória eterna.
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Porque ensinam às almas o caminho,
Com colunas de ouro e fogo, à frente
Do Povo do Senhor, a Deus chamado,
Terão memória eterna.
Escutando a palavra dos Doutores
Como arautos da Fé e da Verdade,
Adoremos a Deus três vezes santo,
Agora e para sempre.
Salmodia
Ant. 1 Se confiamos no Senhor e fazemos o que está ao
nosso alcance, Ele não nos abandona.
Salmo 14 (15)
1

Quem habitará, Senhor, no vosso santuário, *
quem descansará na vossa montanha sagrada?

2

O que vive sem mancha e pratica a justiça *
e diz a verdade que tem no seu coração;
o que não usa a língua para levantar calúnias *
e não faz o mal ao seu próximo, †
nem ultraja o seu semelhante;

3

4

5

O que tem por desprezível o ímpio, *
mas estima os que temem o Senhor;
o que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, *
e não empresta dinheiro com usura, †
nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder, *
jamais será abalado.

Ant. Se confiamos no Senhor e fazemos o que está ao
nosso alcance, Ele não nos abandona.
Ant. 2 Este é o servo justo e fiel a quem o Senhor confiou o
cuidado da sua casa.
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Salmo 111 (112)
1

2

3

4

5

6

7

8

Feliz o homem que teme o Senhor *
e ama ardentemente os seus preceitos.
A sua descendência será poderosa sobre a terra, *
será abençoada a geração dos justos.
Haverá em sua casa abundância e riqueza, *
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas, *
o homem misericordioso, compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta, *
e dispõe das suas coisas com justiça.
Este jamais será abalado: *
o justo deixará memória eterna.
Ele não receia más notícias, *
seu coração está firme, confiado no Senhor.
O seu coração é inabalável, nada teme, *
e verá os adversários confundidos.

Reparte com largueza pelos pobres; *
a sua generosidade permanece para sempre †
e pode levantar a cabeça com altivez.
10
Ao vê-lo, o ímpio fica indignado, *
range os dentes e desfalece: †
os desejos dos ímpios saem frustrados.
9

Ant. Este é o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs à
frente da sua família.
Ant. 3 Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu
Pai o ama e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada.
Cântico
3

Grandes e admiráveis são as vossas obras, *
Senhor Deus omnipotente.
Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, *
ó Rei do universo.

Ap 15, 3-4

30

15 DE JANEIRO

4

Senhor, quem não há-de temer e glorificar o vosso nome? *
Porque só Vós sois santo,
e todas as nações virão prostrar-se diante de Vós, *
porque se manifestaram os vossos juízos.

Ant. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu
Pai o ama e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada.
Leitura breve

Rom 5,3-5

Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque
sabemos que a tribulação produz a constância, a constância a
virtude sólida, a virtude sólida a esperança. Ora a esperança não
engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Act 1,18

O poder do Espírito Santo descerá sobre vós.
O poder do Espírito Santo descerá sobre vós.
Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra.
O poder do Espírito Santo descerá sobre vós.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O poder do Espírito Santo descerá sobre vós.

Ant. Magnif. Seja conhecido, amado e glorificado por todos
Deus Uno e Trino: o poder do Pai, a sabedoria do Filho e o amor
do Espírito Santo.
Preces
Dirijamos as nossas preces a Deus Uno e Trino dizendo por
intercessão de Santo Arnaldo:
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Pai misericordioso e benigníssimo, Vós não deixais de cuidar de
todas as vossas criaturas,
— fazei que experimentem o vosso amor todos aqueles que não
são amados e os que se sentem esquecidos e abandonados.

S. ARNALDO JANSSEN

31

Jesus, filho de Deus e Verbo feito carne, morto na cruz para nos
redimirdes,
— que a vossa graça atinja todos os homens.
Espírito Santo, consolador e vivificador,
— fazei que os cegos vejam, os oprimidos sejam libertos e os
pobres oiçam o Evangelho.
Trindade Santíssima, una no amor,
— concedei que a Igreja e o mundo vivam em unidade e em paz.
Jesus, que nos dais a palavra e o pão da vida,
— fazei que experimentemos sempre a vossa presença e o vosso
poder na nossa vida.
Jesus, recebei os nossos confrades defuntos no vosso reino celeste,
— admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto.
Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, que por meio do vosso Verbo encarnado,
realizais a reconciliação do género humano, concedei-nos que,
pela intercessão de Santo Arnaldo, presbítero, todos os povos,
mediante a luz do Verbo e o Espírito da graça, sejam libertados
das trevas do pecado e encontrem o caminho da salvação. Por
Nosso Senhor.

29 de janeiro
S. José Freinademetz, presbítero
Memória
Nasceu no lugar de Abtei (Badia), no ano de 1852, diocese de
Bolzano e Bressanone e foi ordenado sacerdote no ano de 1875. Ingressou na Casa Missionária de Steyl (Holanda) e foi enviado para a China
no ano de 1879. Anunciou aí incansavelmente o Evangelho até ao fim da
sua vida. Morreu no dia 28 de Janeiro de 1908, em Taiaschwang, China.
Comum dos Pastores, p. 77, excepto:

Invitatório
Ant.

Vinde, adoremos a Cristo, Príncipe dos pastores.

Salmo invitatório: p. 150 ss.

Ofício de Leitura
Comum dos Pastores, p. 77, excepto:

Hino
Cristo, Verbo de Deus Pai,
Rei glorioso dos Santos,
Luz e salvação do mundo,
Nós Te louvamos.
Sacerdote do Altíssimo,
Supremo Pastor da Igreja,
Mediador da humanidade,
Em Ti esperamos.
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Cristo, Cordeiro de Deus,
Caminho, verdade e vida
Do rebanho peregrino,
Nós Te seguimos.
Com a luz do teu Espírito
Orienta os nossos passos
Às fontes das águas vivas
Na glória eterna.
Salmodia
Ant. 1 Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos.
Salmo 20 (21), 2-8.14
2

3

4

5

6

7

Senhor, o rei alegra-se com o vosso poder *
e exulta de contente com o vosso auxílio.
Satisfizestes os anseios do seu coração, *
não rejeitastes os pedidos de seus lábios.
Vós o cumulastes de bênçãos preciosas, *
cingistes a sua fronte com uma coroa de ouro fino.
Pediu-Vos a vida e Vós lha concedestes, *
uma vida longa, para muitos anos.
Graças à vossa protecção é grande a sua glória, *
Vós o revestistes de esplendor e majestade.
Para sempre o abençoastes *
e enchestes de alegria em vossa presença.

O rei tem confiança no Senhor *
e, pela bondade do Altíssimo, não há-de vacilar.
14
Levantai-Vos, Senhor, com o vosso poder: *
nós cantaremos e exaltaremos a vossa força.
8

Ant.

Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos.

Ant. 2 Quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a
coroa de glória eterna.
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Salmo 91 (92)
I
2

3

4

5

6

7

8

9

É bom louvar o Senhor *
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,
proclamar pela manhã a vossa bondade *
e durante a noite a vossa fidelidade,
ao som da harpa e da lira *
e com as melodias da cítara.
Vós me alegrastes, Senhor, com as vossas maravilhas, *
exulto com a obra das vossas mãos.
Como são grandes, Senhor, as vossas obras *
e insondáveis os vossos desígnios!
O homem insensato não entende estas coisas *
e o ignorante não as compreende.
Ainda que os ímpios cresçam como a erva †
e floresçam todos os malfeitores, *
estão destinados à perdição eterna.
Vós, porém, Senhor, *
sois o Altíssimo por todo o sempre.

Ant. Quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a
coroa de glória eterna.

Ant. 3 Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.
II
10

Vossos inimigos, Senhor, *
vossos inimigos hão-de perecer: †
serão dispersos todos os que praticam o mal.

Exaltastes a minha força como a do búfalo, *
ungistes-me com óleo puríssimo.
12
Os meus olhos fitam com desdém os meus inimigos *
e os meus ouvidos ouvem falar
dos que se insurgem contra mim.
11
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O justo florescerá como a palmeira, *
crescerá como o cedro do Líbano;
14
plantado na casa do Senhor, *
florescerá nos átrios do nosso Deus.
13

Mesmo na velhice dará o seu fruto, *
cheio de seiva e de vigor,
16
para proclamar que o Senhor é justo; *
n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade.
15

Ant.

Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.

V. Ouvirás uma palavra da minha boca
R. E hás-de avisá-los em meu nome.

Primeira leitura
Da Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses

Filip 3, 7-14

Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo
7

Tudo isto que era para mim lucro, considerei-o como perda
por amor de Cristo. 8 Mais ainda: considero todas as coisas como
prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é conhecer
Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, renunciei a todas as coisas
e considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo 9 e n’Ele me
encontrar, não com a minha justiça, que vem da Lei, mas com
a que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus
e se funda na fé. 10 Assim poderei conhecer Cristo, a força da
sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, 11 para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. 12 Não que eu tenha já chegado à meta, ou já
tenha atingido a perfeição. Mas continuo a correr, para ver se a
alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. 13
Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso numa
coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente,
continuar a 14 correr para a meta, em vista do prémio a que Deus,
lá no alto, me chama em Cristo Jesus.
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Cf. 2 Cor 12, 9-10

R. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a virtude
se aperfeiçoa. * Pois quando sou fraco, então é que sou forte.
V. Alegro-me nas fraquezas, humilhações, necessidades,
perseguições e angústias por causa de Cristo. * Pois quando sou
fraco, então é que sou forte.
Segunda leitura
Da Regra para Catequistas de São José Freinademetz, presbítero
(Manual usado pelos missionários do Vicariato Apostólico de Shantung
Meridional, terceira edição, Puoli, 1895.)
A dignidade do missionário

No início da sua obra de redenção, Jesus enviou Pedro e os
outros apóstolos a proclamar o Evangelho. Vós, que pregais a
Boa Nova nos tempos de hoje, também sois apóstolos. O povo
oprimido pelo erro é como um rebanho sem pastor. É tarefa
vossa ajudá-lo e guiá-lo a verdes pastagens, porque as ovelhas se
dispersam por falta de pastor. Deveis ser timoneiros para o povo,
no mar da vida; porque, sem timoneiro, a barca sem dúvida se
afundará. Deveis ser chefes de tropas em guerra contra o inimigo.
Um exército fica sem cabeça se falta o comandante. Quando no
céu falta o sol, o mundo todo está na escuridão. Quando as flores
estão sem orvalho e chuva, secam por falta de água. Do mesmo
modo, se não há alguém que pregue o Evangelho, o povo não
chega a conhecer o verdadeiro Deus.
Acima de tudo, deveis ter uma devoção especial ao Espírito
Santo, se quereis perseverar até ao fim e propagar a fé de modo
eficaz. No tempo de Jesus, aqueles que recebiam o ensinamento
dele, viviam na incerteza e faltava-lhes a coragem. Mas, quando
o Espírito Santo desceu do céu e encheu os corações dos apóstolos e dos fiéis, já não tiveram medo de nada. Sem qualquer
hesitação, continuaram na sua tarefa.
Com o desaparecimento dos imperadores e dos grandes
sábios, desvaneceram as belas virtudes do povo chinês. Assim,
tantos homens, animados de boa vontade, aguardam e acolhem
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com alegria os mensageiros de Cristo que os conduzem pelo
caminho recto, tal como acontecia no tempo da pregação dos
apóstolos. Vós, catequistas, realizais o desejo daqueles homens,
quando proclamais hoje o Evangelho.
Responsório

Cf. 2 Cor 12, 9-10

R. Mandarei os sobreviventes às nações mais distantes da
terra, aos que não ouviram falar de mim e não viram a minha
glória. * Anunciarão a minha glória às nações.
V. Hão de vir todos prostrar-se diante de mim. * E anunciarão a minha glória às nações.
Oração

Senhor, Deus omnipotente e misericordioso, o vosso Espírito
Santo impeliu São José Freinademetz a anunciar a Boa Nova
do Evangelho aos povos da China; por sua intercessão, fazei
que todos os povos conheçam Jesus e o poder da cruz e da
ressurreição, para que, pela fé, O aceitem como seu Redentor.
Por nosso Senhor.

Laudes
Comum dos Pastores, p. 86, excepto:

Hino
Condutor esclarecido
Das ovelhas do Senhor,
Vivias só para elas,
À imagem do Bom Pastor.
Nos momentos de perigo,
Nunca as Tu deixaste sós;
Quando chamavas por elas,
Conheciam tua voz.
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A pastagens verdejantes
Levavas os teus cordeiros,
Por caminhos de doutrina
Seguros e verdadeiros.
Na condução das ovelhas
Tu ias sempre adiante,
Contra todos os perigos
Sentinela vigilante.
Trabalhador incansável
Na vinha do Pai dos Céus,
Feito tudo para todos,
Servo dos servos de Deus.
O depósito da fé
Corajoso defendeste,
Fiel a Cristo Jesus,
A quem toda a vida deste.
Seus celeiros o Senhor
Entregou-te como amigo,
E a todos soubeste dar
Sua medida de trigo.
Que para sempre teu nome
Bendito e exaltado seja,
Luzeiro do firmamento
E glória da Santa Igreja.
Salmodia
Salmos e cânticos do Domingo I: p. 147.

Ant. 1 A glória de Deus, que emana do rosto de Cristo, pelo
Espírito Santo, a todos ilumine.
Ant. 2 Como são belos, sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a Boa Nova.
Ant. 3 O melhor lugar do mundo para nós é aquele em que
Deus quer que estejamos.
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Leitura breve

Rom 8, 35.37-39

Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a
angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Mas em tudo isto somos vencedores, graças Àquele que nos
amou. Na verdade eu estou certo de que nem a morte, nem a
vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem
o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de
Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, Nosso Senhor.
Responsório breve

cf. 2 Cor 1, 3-4

V. Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos conforta em todas as nossas tribulações.
R. Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos conforta em todas as nossas tribulações.
V. A nossa força vem do Senhor Jesus Cristo.
R. Que nos conforta em todas as nossas tribulações.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos conforta em todas as nossas tribulações.
Ant. Bened. Os povos não se aproximarão de Deus se não
houver ninguém que lhes anuncie o Evangelho de Cristo crucificado, força e sabedoria de Deus.
Preces
Cristo é o Bom Pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Por
intercessão de São José Freinademetz, dirijamos ao Pai misericordioso as nossas súplicas:
Escutai, Senhor, o vosso povo
Sempre destes à vossa Igreja pastores para guiar o vosso rebanho;
— concedei-lhe sempre missionários que reúnam o vosso povo.
Chamastes homens e mulheres a viver em santidade de vida;
— que haja sempre na vossa Igreja quem se disponha a viver
em pobreza evangélica, castidade consagrada e obediência
apostólica.

S. JOSÉ FREINADEMETZ
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Enviai o Espírito Santo como consolador e defensor da Igreja;
— confirmai-nos na nossa missão, pela caridade e pela força do
vosso Espírito.
Curastes enfermos e expulsastes demónios;
— concedei-nos a graça de consolarmos os aflitos.
Podeis ser encontrado nos mais pequenos dos nossos irmãos e
irmãs;
— ensinai-nos a acolher os estrangeiros, a dar de comer a quem
tem fome, a estar unidos aos excluídos e a todos os necessitados.
Pai nosso
Oração

Senhor, Deus omnipotente e misericordioso, o vosso Espírito
Santo impeliu São José Freinademetz a anunciar a Boa Nova
do Evangelho aos povos da China; por sua intercessão, fazei
que todos os povos conheçam Jesus e o poder da cruz e da
ressurreição, para que, pela fé, O aceitem como seu Redentor.
Por nosso Senhor.

Vésperas
Comum dos Pastores, p. 90, excepto:

Hino
Porque Deus quis que fossem seus Pastores,
De estola branca ao peito e cruz nas mãos,
Guardas da Esperança e da Cidade Santa,
Terão memória eterna.
Porque pregam ao mundo a luz da vida,
Porque imitam na vida o Mestre excelso,
Espalhando entre os homens a Verdade,
Terão memória eterna.
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Porque ensinam às almas o caminho,
Com colunas de ouro e fogo, à frente
Do Povo do Senhor, a Deus chamado,
Terão memória eterna.
Escutando a palavra dos Doutores
Como arautos da Fé e da Verdade,
Adoremos a Deus três vezes santo,
Agora e para sempre.
Salmodia
Ant. 1 Não há maior prova de amor que dar a vida pelos
amigos.
Salmo 14 (15)
1

Quem habitará, Senhor, no vosso santuário, *
quem descansará na vossa montanha sagrada?

2

O que vive sem mancha e pratica a justiça *
e diz a verdade que tem no seu coração;
o que não usa a língua para levantar calúnias *
e não faz o mal ao seu próximo, †
nem ultraja o seu semelhante;

3

4

5

O que tem por desprezível o ímpio, *
mas estima os que temem o Senhor;
o que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, *
e não empresta dinheiro com usura, †
nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder, *
jamais será abalado.

Ant.
amigos.

Não há maior prova de amor que dar a vida pelos

Ant. 2 Faço tudo por causa do Evangelho para dele me
tornar participante.
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Salmo 111 (112)
1

2

3

4

5

6

7

8

Feliz o homem que teme o Senhor *
e ama ardentemente os seus preceitos.
A sua descendência será poderosa sobre a terra, *
será abençoada a geração dos justos.
Haverá em sua casa abundância e riqueza, *
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas, *
o homem misericordioso, compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta, *
e dispõe das suas coisas com justiça.
Este jamais será abalado: *
o justo deixará memória eterna.
Ele não receia más notícias, *
seu coração está firme, confiado no Senhor.
O seu coração é inabalável, nada teme, *
e verá os adversários confundidos.

Reparte com largueza pelos pobres; *
a sua generosidade permanece para sempre †
e pode levantar a cabeça com altivez.
10
Ao vê-lo, o ímpio fica indignado, *
range os dentes e desfalece: †
os desejos dos ímpios saem frustrados.
9

Ant. Faço tudo por causa do Evangelho para dele me
tornar participante.
Ant. 3 A linguagem do amor é a única que todos entendem.
Cântico
3

Grandes e admiráveis são as vossas obras, *
Senhor Deus omnipotente.
Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, *
ó Rei do universo.

Ap 15, 3-4
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4

Senhor, quem não há-de temer e glorificar o vosso nome? *
Porque só Vós sois santo,
e todas as nações virão prostrar-se diante de Vós, *
porque se manifestaram os vossos juízos.
Ant.

A linguagem do amor é a única que todos entendem.

Leitura breve

1 Cor 1, 17-18

Cristo não me enviou para baptizar, mas para anunciar o
Evangelho, não, porém, com sabedoria da linguagem, a fim de
não se desvirtuar a cruz de Cristo. Porque a linguagem da cruz
é loucura para aqueles que estão no caminho da perdição, mas é
poder de Deus para aqueles que seguem o caminho da salvação,
isto é, para nós.
Responsório breve

Cf. 1 Cor 1, 23-24; 2-2

V. Pregamos a Cristo crucificado, força e sabedoria de Deus.
R. Pregamos a Cristo crucificado, força e sabedoria de Deus.
V. Não quero saber de coisa alguma, entre vós,
a não ser Jesus Cristo.
R. Força e sabedoria de Deus.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Pregamos a Cristo crucificado, força e sabedoria de Deus.
Ant. Magnif. O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Preces
Cristo é o Bom Pastor que conhece as suas ovelhas e as chama
pelo seu nome. Por intercessão de São José, invoquemo-L'o
dizendo:
Abri os nossos corações à vossa voz, Senhor.
Olhai com misericórdia o vosso rebanho, reunido em vosso
nome;
— reine a unidade e a paz entre todos os vossos discípulos.
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Sustentai a vossa Igreja com a mesa da Palavra e da Eucaristia;
— confirmai-nos na nossa missão de anunciar o Evangelho.
Tendes outras ovelhas que não são do nosso rebanho;
— reconheçam os homens e as mulheres de todas as nações,
culturas e religiões a vossa voz e vos sigam.
Congregai e reuni as pessoas doentes e as rejeitadas;
— dai o vosso auxílio àqueles que necessitam amor fraterno.
Quisestes viver no nosso mundo como estrangeiro;
— ensinai-nos a acolher todos os homens e mulheres como
irmãos e irmãs.
Que todos os que deram a sua vida pela propagação da fé;
— possam viver na glória eterna do vosso reino.
Pai nosso

Oração

Senhor, Deus omnipotente e misericordioso, o vosso Espírito
Santo impeliu São José Freinademetz a anunciar a Boa Nova
do Evangelho aos povos da China; por sua intercessão, fazei
que todos os povos conheçam Jesus e o poder da cruz e da
ressurreição, para que, pela fé, O aceitem como seu Redentor.
Por nosso Senhor.

MAIO
20 de maio
BEM-AVENTURADA JOSEFA STENMANNS,
VIRGEM
CO-FUNDADORA
Festa
Madre Josefa (Hendrina) Stenmanns nasceu no dia 28 de maio
de 1852 em Issum, diocese de Muenster na Alemanha. Já na infância
gostava de ajudar os pobres e doentes. No dia 12 de fevereiro de 1884,
foi para Steyl. Ali, no dia 8 de dezembro de 1889, Arnaldo Janssen
fundou a Congregação Missionária das Servas do Espírito Santo da qual
Josefa se tornou co-fundadora juntamente com a Beata Maria Elena
Stollenwerk. Uma das características de Madre Josefa foi o seu grande
amor à Santíssima Trindade, especialmente ao Espírito Santo, bem
como à Virgem Maria e São José. A partir de 1898 foi a Superiora Geral
da Congregação. Morreu piedosamente a 20 de maio de 1903.
Comum das Virgens, p. 95, excepto:

Invitatório
Comum das Virgens, p. 95.

Ofício de Leitura
Comum das Virgens, p. 95, excepto:
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Segunda leitura
Das cartas da Beata Josefa Stenmanss às irmãs em particular
(14 de maio de 1901, 11 de dezembro de 1899, setembro de 1900, 26 de
agosto de 1902), Arquivos do Generalato SSpS.
O espírito de uma Irmã Missionária

A sua carta me alegrou muito. Obrigada por partilhar tudo
comigo de forma simples e transparente; Deus a recompensará.
Seja muito diligente no exercício de sua tarefa diária.
Imprima nas Irmãs a convicção de que devem tornar-se e permanecer fiéis à Congregação. Incentive nelas grande respeito pelo
Reverendo Padre Superior e pelos demais Superiores. Reze
muito ao Espírito Santo, cujas servas somos e que nos reuniu no
amor, para que nos preserve no amor.
A irmã tem muitas preocupações neste momento. Quanto
maior for a casa, mais precisa de estar em toda parte o tempo
todo. Mas não desanime, o bom Senhor vai lhe ajudar; se tiver
boa intenção, tudo correrá bem. Acostume-se a guiar as Irmãs
com gentileza e paciência. Se considerar que algo é bom, mantenha-o com firmeza. Se não for possível mantenha-se serena
amando.
Sobretudo seja sincera e humilde a seus próprios olhos;
assim tudo irá bem. Conquiste a confiança das crianças pelo
amor, pois o amor vence os corações. Se às vezes ficar difícil,
lembre-se de que prometeu fidelidade até a morte a Jesus Cristo;
portanto, quando deitar a mão ao arado não olhe para trás. A
santidade manifesta-se num comportamento sereno e alegre
que ajuda a encontrar a paz da alma. Reze muitas jaculatórias:
aliviam o coração;
Seja sincera com o confessor e cultive grande respeito pela
Irmã Superiora. Rezemos muito para que seja feita a santa
vontade de Deus, pois não há maior bem que se possa desejar.
O trabalho missionário exige sacrifícios, estes indicam que é
obra de Deus. Como é breve a nossa vida na terra! Seja corajosa
trazendo sempre e paz no coração.
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Que bobagem ter todo tipo de desejos. Vivamos de hora em
hora, dia após dia e deixemos o futuro nas mãos de Deus. Ele,
que é um Pai amoroso, cuidará de nós.
Queridas Irmãs, recomecem sempre com coragem e
confiança. O Espírito Santo lhes dará força e ânimo. Sejam
pessoas de paz e prontas a fazer sacrifícios amando-vos fraternalmente, assim ajudais a aliviar o pesado fardo das superioras.
A obra de Deus precisa de ser purificada como ouro na fornalha.
Responsório

Actos 1,8; Lc 10,2

R. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos;
* por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para
a colheita.
V. Recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre
vós, para serdes minhas testemunhas até os confins da terra.
* Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para
a colheita.
Oração como nas Laudes.

Laudes
Comum das Virgens, p. 103, excepto:
Oração

Ó Deus, que pela inspiração do Espírito Santo, conduziste a
Bem-aventurada Josefa, virgem, a dedicar a sua vida à propagação da fé, concedei que, por sua intercessão, e sempre crescendo
no amor, possamos testemunhar no mundo a vossa bondade. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo.
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Hora Intermédia
Comum das Virgens, p. 105.

Vésperas
Comum das Virgens, p. 107.
Oração como nas Laudes.

JUNHO

12 de junho
B. Ludovico Mzyk, presbítero e companheiros,
mártires
Memória
Os quatro Bem-aventurados mártires Ludovico Mzyk (1905-1940),
Estanislau Kubista (1898-1940), Luís Liguda (1898-1940) e Gregório
Frackowiak (1911-1943), eram membros da Congregação do Verbo
Divino. Como sacerdotes, missionários e religiosos, distinguiram-se
pelo zelo ardente e exemplar dedicação nas mais diversas actividades da vida eclesial e religiosa. Durante a Segunda Guerra Mundial
testemunharam a fidelidade à vocação e aos valores evangélicos com
o martírio, que teve lugar em diversos campos de concentração e em
prisões especiais.
Comum dos Mártires, p. 61, excepto:

Invitatório
Ant.

Vinde, adoremos o Senhor, Rei dos Mártires.

Salmo invitatório: p. 150 ss.

B. Ludovico Mzyk e companheiros
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Ofício de Leitura
Comum dos Mártires, p. 61, excepto:

Segunda leitura
Dos escritos do Bem-aventurado Luís Liguda, presbítero e mártir
(Luís Liguda, «Audi Filia!», Gorna Grupa 1949, pp. 69-70)
Rezai ao dono da seara

A oração pelas missões não é fruto da exaltação humana, é
antes um desejo vivo, melhor ainda, um mandamento explícito
do Senhor, que embora nos recomendasse rezar com insistência era muito discreto em propor-nos intenções particulares.
Deixou-nos somente uma intenção: a de rezar pela expansão
do Reino de Deus sobre a Terra. Era o desejo que estava mais
presente no coração de Jesus.
Uma vez, contemplando os campos branquejando, Jesus
disse aos Apóstolos: «A messe é grande, mas os operários são
poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande operários para
a sua messe». Em que coisa pensava Jesus? No trigo ou no cereal
que estava diante deles? Certamente que não. Diante dos Seus
olhos estava aquela multidão imensa que estava destinada aos
celeiros do Céu e de que ninguém cuidava.
Uma outra vez, vendo a multidão que O acompanhava no
deserto, Jesus sentiu compaixão porque estavam cansados e
eram como ovelhas sem pastor. «Tenho outras ovelhas que não
são deste redil; também estas devem ser conduzidas, ouvirão a
minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor». O mesmo
pensamento se encontra na oração que Jesus dirige ao Pai, no
Cenáculo: «Ut unum sint» — que sejam uma só coisa. É este o
motivo que move o coração de Jesus. É o tema principal no Seu
testamento revelado na Quinta Feira Santa. Também no Calvário, do alto da cruz, reafirma o mesmo desejo: «Tenho sede».
Jesus ansiava pela salvação do mundo.
Jesus recomendou a oração pelas missões. Ele próprio
rezou por essa intenção. Também os santos demonstraram tanta
preocupação pelas missões, sobretudo pela oração em favor

B. LUDOVICO MZYK E COMPANHEIROS
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das missões. Como não recordar a palavra de S. Paulo: «Ai de
mim se não pregasse o Evangelho». De São Francisco Xavier
sabemos que, embora extenuado pelo trabalho, dedicava cada
dia cinco a seis horas de oração pela salvação das almas. A
uma oração fervorosa e incessante pelas missões nos encoraja
também a nossa pertença à Igreja e a solidariedade com todos
os seus membros. Torna-se significativa para nós a oração de
Moisés sobre o monte. Enquanto mantinha os braços levantados, os Israelitas venciam: quando, vencido pelo cansaço, os
abaixava, venciam os Amalecitas. Também nós devemos fazer
como Moisés.
«Pede-me e te darei o domínio dos povos até aos confins da
Terra». Ainda que ignorássemos a importância da nossa oração
pelas missões, ainda que os missionários a não pedissem, nós
deveríamos privilegiá-la ao menos por uma razão: é a oração
mais nobre e é ditada pelo amor. Leva-nos a esquecer as nossas
necessidades e a fazer nossos os desejos de Cristo: «Pai, santificado seja o teu Nome, venha o teu Reino, faça-se a tua vontade
assim na Terra como no Céu».
Lamentamos que as nossas orações não são ouvidas. Porque
Deus não as atende? Porque não pedimos sempre o que Lhe
agrada. Se queres ser atendido, reza pelas missões.
Que ninguém diga: Estou demasiado ocupado, não posso
preocupar-me com as missões. Que coisa são as tuas obrigações
comparadas com o desafio de ganhar o mundo para Cristo? Por
isso te digo: Se tivesses interesse pelas coisas de Deus, também
Deus teria coração e atenção por ti. Procura primeiro o Reino de
Deus e a Sua justiça e todas as outras coisas te serão dadas com
acréscimo.
Responsório
Jer 29, 13-14; Mt 7, 7
R. Vós Me buscareis e Me encontrareis, quando Me procurardes de todo o coração. * Deixar-Me-ei encontrar por vós, diz
o Senhor; melhorarei a vossa sorte.
V. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-à. * Deixar-Me-ei encontrar por vós, diz o Senhor; melhorarei a vossa sorte.
Oração como nas Laudes.
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Laudes
Comum dos Mártires, p. 68, excepto:
Oração

Deus eterno e omnipotente, que concedestes aos Bem-aventurados mártires Ludovico Mzyk, presbítero, e seus companheiros, a graça de sofrer por Cristo, vinde em auxílio da nossa
fraqueza. E, assim corno eles não hesitaram em morrer por Vós,
concedei-nos também a nós sermos fortes na confissão do vosso
Nome.

Hora Intermédia
Comum dos Mártires, p. 70.

Vésperas
Comum dos Mártires, p. 71.
Oração como nas Laudes.

NOVEMBRO
28 de novembro
Bem-Aventurada Maria Helena Stollenwerk
religiosa e co-fundadora
Memória
A Bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk nasceu no dia 28 de
Novembro de 1852, em Rollesbroich, na diocese de Aachen, Alemanha. Desde a infância, foi atraída pelo ideal missionário. Em 1882,
foi servir para a Casa Missdionária de Steyl. Em 1889, quando Santo
Arnaldo Janssen fundou a Congregação Missionária das Servas do
Espírito Santo, ela tornou-se co-fundadora juntamente com Hendrina
Stenmanns. A sua espiritualidade missionária foi nutrida por um
profundo amor pelo Espírito Santo que ela glorificou pela oração, sacrifício e trabalho.
Desde 1898 até à sua morte a 3 de Fevereiro de 1900, pertenceu ao
ramo de clausura da Congregação. Mais tarde desenvolveu-se a Congregação das Irmãs da Adoração Perpétua.
Comum das Virgens, p. 95.

Ofício de Leitura
Comum das Virgens, p. 95, excepto:

Responsório
R. Da tua beleza se enamorou o Rei. Ele é o teu Senhor.
* Ele é o teu rei e o teu esposo.
V. Ele que te deu o dote, que te adornou, que te redimiu e
santificou. * Ele é o teu rei e o teu esposo.
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Segunda leitura
De uma Carta da Madre Maria às Irmãs (3 de Maio de 1896)
Nos últimos três anos da Sua vida, Jesus mostrou-nos o que
significa a nossa vocação missionária. Por meio das Suas acções,
Ele fez-nos compreender quanto significava cada ser humano
para Ele. Nós caminhamos nas suas pegadas.
Temos o privilégio de poder trabalhar pela salvação dos
nossos irmãos. Que alegria para o Redentor se conseguirmos
aproximar d’Ele filhos que ainda não O conhecem ou são indiferentes ao Seu amor!
A actividade missionária requer sacrifícios, esforços e preocupações e, por vezes, pode-se ter a impressão que tudo isso
é inútil. Esse seria então o momento de fixar o olhar em Jesus
Cristo. Por amor, Ele mesmo suportou sacrifícios e cansaços e
até mesmo a paixão e a morte, e ainda experimentou a indiferença de muitos.
Tenham coragem e confiança. Deus completará o que faltar
da nossa parte. Coloquemo-nos sempre, em abandono confiante,
nos braços da Divina Providência e entreguemos a Deus as
crianças que nos são confiadas para a educação. Ele pode guiar
os seus corações como guia as torrentes de água.
Não deixemos passar um único dia sem agradecer a Deus, de
todo o coração, a nossa vocação! A plena consciência do dom,
que Ele nos deu, deveria fazer-nos saltar de alegria cada vez que
pensamos nele. Quanta coisa podemos realizar pela glória de
Deus e pela salvação do mundo!
Por gratidão, queremos esforçar-nos por sermos verdadeiras
Servas do Espírito Santo, pensando mais nos outros do que em
nós mesmas. Recomendemo-nos a Maria Santíssima, esposa
do Espírito Santo. Que ela nos ajude a permanecer fiéis à nossa
vocação e a vivê-la plenamente! Rezemos para que o Espírito
Santo encha todo o nosso ser e faça de nós missionárias autênticas e zelosas e que o Senhor abençoe abundantemente os nossos
trabalhos.

BEM-AVENTURADA MARIA HELENA STOLLENWERK
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Responsório
Sl 108, 4-5.7
R. Louvar-Vos-ei, Senhor, entre os povos, dar-Vos-ei graças
entre as nações. * Vosso amor é mais alto que os céus, mais que
as nuvens a vossa verdade.
V. Sejam livres os vossos eleitos, a vossa mão nos ajude,
ouvi-nos. * Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as
nuvens a vossa verdade.
Oração como nas Laudes.

Laudes
Comum das Virgens, p. 103, excepto:
Oração

Senhor nosso Deus, salvação de todos os povos, inspirastes
a Bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk, a arder no vosso
amor e a oferecer-se como sacrifício pela propagação da fé. Por
sua intercessão e exemplo, despertai nos vossos fiéis tal caridade
ardente para que sejam verdadeiras testemunhas do Evangelho. Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.

Hora Intermédia
Comum das Virgens, p. 105.

Vésperas
Comum das Virgens, p. 107.
Oração como nas Laudes.

OFÍCIOS COMUNS

COMUM DOS MÁRTIRES
PARA VÁRIOS MÁRTIRES

Invitatório
Ant.

Vinde, adoremos o Senhor, Rei dos Mártires.

Salmo invitatório: p. 150 ss.

Ofício de Leitura
Hino
Gloriosas testemunhas
E amigos de Jesus,
Que O confessastes na morte
Unidos à sua cruz!
Combatendo o bom combate
Do firme e fiel soldado,
Selastes o testemunho
Com o sangue derramado.
Entregastes vossa vida
Pela Igreja vossa mãe.
Bendita seja ela sempre
Por estes filhos que tem!
A nós, fracos e inconstantes,
Robustecei o vigor;
Que a provação não nos leve
A abandonar o Senhor.
E firmes na mesma fé,
Saibamos dar por inteiro
Na vida de cada dia
Testemunho verdadeiro.
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Glória ao Pai e glória ao Filho
E ao Espírito também,
E louvor por estes filhos
À Igreja nossa mãe.
Salmodia
Ant. 1 Os Mártires derramaram seu sangue por Cristo: por
isso alcançaram os prémios eternos.
Salmo 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Porque se agitam em tumulto as nações *
e os povos intentam vãos projectos?
Revoltam-se os reis da terra *
e os príncipes conspiram juntos †
contra o Senhor e contra o seu Ungido:
«Quebremos as suas algemas *
e atiremos para longe o seu jugo».
Aquele que mora nos céus sorri, *
o Senhor escarnece deles.
Então lhes fala com ira *
e com sua cólera os atemoriza:
«Fui Eu quem ungiu o meu Rei, *
sobre Sião, a minha montanha sagrada».
Vou proclamar o decreto do Senhor. *
Ele disse-me: «Tu és meu Filho, Eu hoje te gerei.
Pede-me e te darei as nações por herança *
e os confins da terra para teu domínio.
Hás-de governá-los com ceptro de ferro, *
quebrá-los como vasos de barro».

E agora, ó reis, tomai sentido, *
atendei, vós que julgais a terra.
11
Servi ao Senhor com temor, aclamai-O com respeito. *
12
Reverenciai-O para que não Se irrite e fiqueis perdidos;
porque num repente se inflama a sua ira. *
Felizes todos os que confiam no Senhor.
10

OFÍCIO DE LEITURA
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Ant. Os Mártires derramaram o seu sangue por Cristo; por
isso alcançaram os prémios eternos.
Ant. 2 Os justos viverão eternamente e a sua recompensa
está no Senhor.
Salmo 32 (33)
I
1

2

3

4

5

6

7

Justos, aclamai ao Senhor, *
os corações rectos devem louvá-l’O.
Louvai o Senhor com a cítara, *
cantai-Lhe salmos ao som da harpa.
Cantai-Lhe um cântico novo, *
cantai-Lhe com arte e com alma.
A palavra do Senhor é recta, *
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão; *
a terra está cheia da bondade do Senhor.
A palavra do Senhor criou os céus, *
o sopro da sua boca os adornou.
Foi Ele quem juntou as águas do mar *
e distribuiu pela terra os oceanos.

A terra inteira tema ao Senhor, *
reverenciem-n’O todos os habitantes do mundo.
9
Porque Ele disse e tudo foi feito, *
Ele mandou e tudo foi criado.
10
O Senhor frustrou os planos dos pagãos, *
fez malograr os projectos dos povos.
11
O plano do Senhor permanece eternamente *
e os desígnios do seu coração por todas as gerações.
8

Ant. Os justos viverão eternamente e a sua recompensa
está no Senhor.
Ant. 3 Vós que neste mundo combatestes o bom combate,
recebereis das minhas mãos a eterna recompensa.
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II

Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, *
o povo que Ele escolheu para sua herança.
13
Do céu o Senhor contempla *
e observa todos os homens.
14
Do lugar onde habita, *
contempla todos os habitantes da terra.
15
Ele que formou o coração de cada homem, *
está atento a todas as suas obras.
12

O rei não vence pela grandeza do seu exército, *
nem o herói se salva pela sua valentia.
17
Não está no cavalo o penhor da vitória, *
a sua fogosidade não livra do perigo.
18
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem, *
para os que esperam na sua bondade,
19
para libertar da morte as suas almas *
e os alimentar no tempo da fome.
16

A nossa alma espera o Senhor: *
Ele é o nosso amparo e protector.
21
N’Ele se alegra o nosso coração,*
em seu nome santo pomos a nossa confiança.
22
Venha sobre nós a vossa bondade, *
porque em Vós esperamos, Senhor.
20

Ant. Vós que neste mundo combatestes o bom combate,
recebereis das minhas mãos a eterna recompensa.
V. A nossa alma espera o Senhor.
R. Ele é o nosso amparo e protector.
Primeira leitura
Da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

8, 18-39

Nada nos pode separar do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus

Irmãos: 18 Penso que os sofrimentos do tempo presente não
têm comparação com a glória que se há-de manifestar em nós.
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Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos
filhos de Deus. 20 Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não
por sua vontade, mas por vontade d’Aquele que as submeteu,
com a esperança 21 de que as mesmas criaturas sejam também
libertadas da corrupção que escraviza, para receberem a gloriosa
liberdade dos filhos de Deus. 22 Nós sabemos que toda a criatura
geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. 23 E não só
ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito,
gememos interiormente esperando a adopção filial e a libertação
do nosso corpo. 24 Porque é somente em esperança que estamos
salvos, pois ver o que se espera não é esperança; quem espera
o que já vê? 25 Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com
perseverança.
26
Da mesma maneira, também o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos que pedir nas nossas
orações; mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos
inefáveis. 27 E Aquele que vê no íntimo dos corações conhece as
aspirações do Espírito, sabe que Ele intercede pelos cristãos em
conformidade com Deus.
28
Ora nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem
daqueles que O amam, dos que são chamados, segundo o seu
desígnio. 29 Porque os que Ele de antemão conheceu, também os
predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim
de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos. 30 E aqueles que
predestinou, também os chamou; aqueles que chamou, também
os justificou; e aqueles que justificou, também os glorificou.
31
Que diremos a isto? Se Deus está por nós, quem estará
contra nós? 32 Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas O
entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar, com
Ele, todas as coisas? 33 Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus
os justifica? 34 E quem os condenará, se Cristo Jesus morreu, e
mais ainda, ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por
nós?
35
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação,
a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a
espada? 36 Assim está escrito: «Por tua causa somos sujeitos à
morte o dia inteiro; somos tomados como ovelhas destinadas
ao matadouro». 37 Mas em tudo isto somos vencedores, graças
Àquele que nos amou.
19
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Na verdade eu estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro,
nem as potestades, 39 nem a altura, nem a profundidade, nem
qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que
se manifestou em Cristo Jesus, Nosso Senhor.
38

Responsório

Mt 5, 44-45.48; Lc 6, 27

R. Amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos
odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. * Para
serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus.
V. Sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito.
* Para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus.
Segunda leitura
Das Cartas de São Cipriano, bispo e mártir
(Ep 6, 1-2: CSEL 3, 480-482)

(Sec. III)

Todos os que desejamos alcançar as promessas do Senhor
devemos em tudo imitar o Senhor

Saúdo-vos, irmãos caríssimos, e desejaria eu próprio gozar
da vossa presença, se as condições de lugar me permitissem ir até
junto de vós. Que me poderia acontecer de mais agradável e feliz
do que estar unido a vós neste momento, para me abraçardes com
as vossas mãos, que, mantendo-se puras, inocentes e constantes
na fé, rejeitaram os ritos sacrílegos?
Que haveria para mim de mais gozoso e belo do que beijar
agora os vossos lábios que confessaram a fé no Senhor com
voz gloriosa e também ser visto presente aos vossos olhos, que,
desprezando o mundo, se tornaram dignos de contemplar a Deus?
Mas, dado que não é possível estar presente a essa alegria,
mando-vos esta carta que me substitui aos vossos olhos e
ouvidos. Por ela me congratulo convosco e vos exorto a que
persevereis fortes e firmes na confissão da glória celeste e, tendo
entrado no caminho da misericórdia do Senhor, sigais com
energia espiritual até receber a coroa, tendo como protector e
guia o Senhor que disse: Estou convosco todos os dias, até ao
fim do mundo.
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Oh feliz cárcere glorificado com a vossa presença! Oh feliz
cárcere que leva ao Céu os homens de Deus! Oh trevas mais
luminosas que o próprio sol e mais brilhantes que a luz deste
mundo, onde agora estão postos os templos de Deus e as vossas
bocas são santificadas pela confissão da fé!
Nada mais ocupe agora os vossos corações e espíritos,
senão os preceitos divinos e os mandamentos celestes, por meio
dos quais sempre o Espírito Santo vos animou a suportar os
tormentos. Ninguém pense na morte, mas na imortalidade; nem
no suplício transitório, mas na glória eterna, pois está escrito: É
preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. E também:
É um sacrifício agradável a Deus o espírito atribulado; Deus
não despreza o coração contrito e humilhado.
E noutro passo a sagrada Escritura fala dos tormentos que
consagram os mártires de Deus e os santificam pela prova do
sofrimento: Embora tenham suportado tormentos perante os
homens, a sua esperança está cheia de imortalidade. Julgarão
as nações e dominarão os povos e o Senhor reinará sobre eles
para sempre.
E assim, quando pensais que haveis de julgar e reinar com
Cristo Senhor, deveis exultar com a alegria dos bens futuros,
calcando aos pés os suplícios presentes. Com efeito, sabeis como
desde o princípio se estabeleceu no mundo a luta contra a justiça,
quando, logo nas origens da humanidade, o justo Abel foi assassinado, e depois dele, todos os justos, os Profetas e os Apóstolos.
Para todos eles o mesmo Senhor Se propôs como exemplo,
ao ensinar que não podiam entrar no reino senão os que O
tivessem seguido pelo seu caminho, dizendo: Aquele que ama a
sua vida neste mundo, perdê-la-á; e aquele que odeia a sua vida
neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. E também: Não
temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma;
temei antes Aquele que pode fazer perecer na geenna a alma e
o corpo.
Também o apóstolo Paulo nos exorta a que, se desejamos
alcançar as promessas do Senhor, devemos em tudo imitar o
Senhor: Nós somos, diz ele, filhos de Deus; e se somos filhos,
também somos herdeiros de Deus com Cristo; se tivermos
sofrido com Ele, também com Ele seremos glorificados.

68

COMUM DOS MÁRTIRES

Responsório
R. Enquanto combatemos o bom combate da fé, Deus,
os seus Anjos, e o próprio Cristo nos contemplam. * Como é
sublime a glória e magnífica a ventura de lutar na presença de
Deus e de ser coroado por Cristo Juiz!
V. Revestidos de coragem e fortaleza, preparemo-nos para
a luta com pureza de espírito, integridade de fé e generosa
confiança. * Como é sublime a glória e magnífica a ventura de
lutar na presença de Deus e de ser coroado por Cristo Juiz!
Nas solenidades e festas: Te Deum p. 154.
Oração como nas Laudes.

Laudes
Aqui o Baptismo proclama
Sua voz de glória e luz;
Aqui o mistério da Cruz
Vence a espada e vence a chama.
Se Cristo é a minha comida,
Deixai-me ser pão e vinho,
No lagar e no moinho
Onde me arrancam a vida.
O amor do reino dos Céus
Me conduza e me conforte,
Pela vida e pela morte,
Buscando o rosto de Deus.
Glória a Deus, Pai de bondade
E a Jesus Cristo Senhor
E ao Espírito de amor,
No tempo e na eternidade.
Salmodia
Salmos e cânticos do Domingo I: p. 147.
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Ant. 1 Os mártires de Cristo, no meio dos tormentos,
contemplavam o reino da glória e diziam: «Ajudai-nos, Senhor».
Ant. 2 Espíritos e almas dos justos, cantai a glória do
Senhor.
Ant. 3 Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas.
Leitura breve
2 Cor 1, 3-5
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de
misericórdia e Deus de toda a consolação, que nos conforta em
todas as nossas tribulações, para podermos consolar aqueles que
estão atribulados, por meio do conforto que nós próprios recebemos de Deus. Do mesmo modo que abundam em nós os sofrimentos de Cristo, também por Cristo abunda a nossa consolação.
Responsório breve
V. Os justos viverão eternamente.
R. Os justos viverão eternamente.
V. A sua recompensa está no Senhor.
R. Viverão eternamente.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Os justos viverão eternamente.
Ant. Bened. Bem-aventurados os perseguidos por amor da
justiça, porque deles é o reino dos Céus.
Preces
Glorifiquemos, irmãos, o nosso Salvador, a Testemunha fiel, e,
ao recordar os santos Mártires, que deram a vida pela palavra de
Deus, aclamemos, dizendo:
Vós nos remistes, Senhor, com o vosso sangue.
Por intercessão dos vossos Mártires, que deram a sua vida em
testemunho da fé,
— dai-nos, Senhor, a verdadeira liberdade de espírito.
Por intercessão dos vossos Mártires, que confessaram a fé até à
morte,
— dai-nos, Senhor, a pureza e a constância na fé.
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Por intercessão dos vossos Mártires, que, tomando a cruz, seguiram os vossos passos,
— dai-nos, Senhor, a fortaleza nas dificuldades da vida.
Por intercessão dos vossos Mártires, que lavaram as suas vestes
no Sangue do Cordeiro,
— dai-nos, Senhor, a graça de vencer as insídias da carne e do
mundo.
Pai nosso
Oração
Oração própria. Na sua falta, uma das seguintes:

Deus eterno e omnipotente, que concedestes aos mártires N.
e N. a graça de sofrerem pelo nome de Cristo, vinde em auxílio
da nossa fraqueza, para que, a exemplo dos que morreram
corajosamente por amor de Vós, saibamos dar firme testemunho
da fé com a nossa vida. Por Nosso Senhor.
Ou

Pela intercessão dos vossos santos mártires N. e N., atendei
benignamente, Senhor, a nossa súplica e fortalecei-nos no
testemunho da vossa verdade. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Na dureza do combate, o Senhor lhes deu a vitória,
porque a sabedoria é mais forte que todas as coisas.
Leitura breve

1 Pedro 5, 10-11

O Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória
eterna em Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos
aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis e vos fortificará. A Ele o
poder e a glória por toda a eternidade. Amen.
V. Os santos, que esperam no Senhor,
R. Serão fortes e não cairão vencidos.
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Sexta
Ant. O Senhor os coroou com o diadema da justiça e lhes
deu um nome santo e glorioso.
Leitura breve
cf. Hebr 11, 33
Pela fé, os santos conquistaram reinos, exerceram a justiça e
alcançaram os bens prometidos, em Jesus Cristo Nosso Senhor.
V. A vossa tristeza
R. Converter-se-á em alegria.

Noa
Ant.

À ida vão a chorar, levando a semente.

Leitura breve
Sab 3, 1-2a.3b
As almas dos justos estão na mão de Deus e nenhum tormento
os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido; mas
eles estão em paz.
V. À volta, vêm a cantar,
R. Trazendo os molhos de espigas.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Hino
Poder e glória do Espírito,
Felizes todos os Mártires:
A carne sacrificada
Por Deus há-de ressurgir.
Iguais aos grãos que se enterram
Para serem nosso pão,
Seu corpo se une ao de Cristo,
Oferta das nossas mãos.
Seu sangue se junta ao Sangue
De Cristo que nos redime.
É seiva ardente escorrendo
Das mesmas veias rasgadas.
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Feliz quem dá sem medida,
Até dar a vida à morte.
Em Deus liberto, o seu rosto
No rosto de Deus se espelha.
É vã a carne sem alma,
É cinza espalhada ao vento.
Na Cruz, Senhor, sobrevive
A glória dos nossos corpos.
Morrendo nos vossos Mártires,
Em todos viveis, Senhor.
Neles a Igreja se exalta
Com a força do Espírito.
O grão chegará, na messe,
Ao dia do vosso Dia.
No reino do vosso Amor,
A morte é vida sem fim.
Salmodia
Ant. 1 Os corpos dos Santos foram sepultados em paz e o
seu nome vive eternamente.
Salmo 114 (116 A)
1

2

3

4

5

6

Amo o Senhor, *
porque ouviu a voz da minha súplica.
Ele me atendeu, *
no dia em que O invoquei.
Apertaram-me os laços da morte, *
caíram sobre mim as angústias do além, †
vi-me na aflição e na dor.
Então invoquei o Senhor: *
«Senhor, livrai a minha alma».
Justo e compassivo é o Senhor, *
o nosso Deus é misericordioso.
O Senhor guarda os simples: *
estava sem forças e o Senhor salvou-me.
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Volta, minha alma, ao teu descanso, *
porque o Senhor foi bom para contigo.
Livrou da morte a minha alma, *
das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés.
Andarei na presença do Senhor, *
sobre a terra dos vivos.

Ant. Os corpos dos Santos foram sepultados em paz e o
seu nome vive eternamente.
Ant. 2 Vi as almas dos que foram mortos por causa da
palavra de Deus e do testemunho que deram.
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

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
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Ant. Vi as almas dos que foram mortos por causa da
palavra de Deus e do testemunho que deram.
Ant. 3 Estes são os Santos, que, para serem fiéis à aliança de
Deus, entregaram à morte os seus corpos e lavaram as suas vestes
no Sangue do Cordeiro.
Cântico
4, 11

Ap 4, 11; 5, 9.10.12

Sois digno, Senhor nosso Deus, *
de receber a glória, a honra e o poder,
porque fizestes todas as coisas, *
e, pela vossa vontade, existiram e foram criadas.

Sois digno de receber o livro e abrir suas páginas seladas, *
porque fostes imolado,
e nos remistes para Deus, com o vosso Sangue, *
homens de toda a tribo, língua, povo e nação,
10
e fizestes de nós, para Deus, um reino de sacerdotes, *
que reinarão sobre a terra.

5, 9

12

É digno o Cordeiro que foi imolado *
de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, †
a honra, a glória e o louvor.

Ant. Estes são os Santos, que, para serem fiéis à aliança de
Deus, entregaram à morte os seus corpos e lavaram as suas vestes
no Sangue do Cordeiro.
Leitura breve
1 Pedro 4, 13-14
Caríssimos, alegrai-vos na medida em que participardes nos
sofrimentos de Cristo, a fim de que possais também alegrar-vos
e exultar no dia em que se manifestar a sua glória. Felizes de
Vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo, porque o Espírito de
glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós.
Responsório breve
V. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor.
R. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor.
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V. Exultai, corações rectos. R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.
Ant. Magnif. Alegrem-se no Céu as almas dos Santos, que
seguiram os passos de Cristo; e porque derramaram o sangue por
seu amor, com Cristo reinarão eternamente.
Preces
Nesta hora em que o Rei dos Mártires ofereceu a sua vida na
Última Ceia e a entregou na cruz, dêmos-Lhe graças, dizendo:
Nós Vos glorificamos, Senhor.
Nós Vos damos graças, Senhor, princípio e exemplo de todo o
martírio, porque nos amastes até ao fim:
Nós Vos damos graças, Senhor, porque viestes chamar os pecadores arrependidos para os prémios da vida eterna:
Nós Vos damos graças, Senhor, porque destes à Igreja, como
sacrifício para a remissão dos pecados, o Sangue da nova e
eterna aliança:
Nós Vos damos graças, Senhor, porque nos fizestes, pela vossa
graça, perseverar na fé durante este dia:
Nós Vos damos graças, Senhor, porque associastes à vossa morte
neste dia muitos dos nossos irmãos:
Pai nosso
Oração
Oração própria. Na sua falta, uma das seguintes:

Deus eterno e omnipotente, que concedestes aos mártires N.
e N. a graça de sofrerem pelo nome de Cristo, vinde em auxílio
da nossa fraqueza, para que, a exemplo dos que morreram
corajosamente por amor de Vós, saibamos dar firme testemunho
da fé com a nossa vida. Por Nosso Senhor.
Ou

Pela intercessão dos vossos santos mártires N. e N., atendei
benignamente, Senhor, a nossa súplica e fortalecei-nos no
testemunho da vossa verdade. Por Nosso Senhor.
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Invitatório
Ant.

Vinde, adoremos a Cristo, Príncipe dos pastores.

Salmo invitatório: p. 150 ss.

Ofício de Leitura
Hino
Cristo, Verbo de Deus Pai,
Rei glorioso dos Santos,
Luz e salvação do mundo,
Nós Te louvamos.
Sacerdote do Altíssimo,
Supremo Pastor da Igreja,
Mediador da humanidade,
Em Ti esperamos.
Cristo, Cordeiro de Deus,
Caminho, verdade e vida
Do rebanho peregrino,
Nós Te seguimos.
Com a luz do teu Espírito
Orienta os nossos passos
Às fontes das águas vivas
Na glória eterna.
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Salmodia
Ant. 1 Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos.
Salmo 20 (21), 2-8.14
2

3

4

5

6

7

Senhor, o rei alegra-se com o vosso poder *
e exulta de contente com o vosso auxílio.
Satisfizestes os anseios do seu coração, *
não rejeitastes os pedidos de seus lábios.
Vós o cumulastes de bênçãos preciosas, *
cingistes a sua fronte com uma coroa de ouro fino.
Pediu-Vos a vida e Vós lha concedestes, *
uma vida longa, para muitos anos.
Graças à vossa protecção é grande a sua glória, *
Vós o revestistes de esplendor e majestade.
Para sempre o abençoastes *
e enchestes de alegria em vossa presença.

O rei tem confiança no Senhor *
e, pela bondade do Altíssimo, não há-de vacilar.
14
Levantai-Vos, Senhor, com o vosso poder: *
nós cantaremos e exaltaremos a vossa força.
8

Ant.

Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos.

Ant. 2 Quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a
coroa de glória eterna.
Salmo 91 (92)
I
2

3

4

É bom louvar o Senhor *
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,
proclamar pela manhã a vossa bondade *
e durante a noite a vossa fidelidade,
ao som da harpa e da lira *
e com as melodias da cítara.
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Vós me alegrastes, Senhor, com as vossas maravilhas, *
exulto com a obra das vossas mãos.
Como são grandes, Senhor, as vossas obras *
e insondáveis os vossos desígnios!
O homem insensato não entende estas coisas *
e o ignorante não as compreende.
Ainda que os ímpios cresçam como a erva †
e floresçam todos os malfeitores, *
estão destinados à perdição eterna.
Vós, porém, Senhor, *
sois o Altíssimo por todo o sempre.

Ant. Quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a
coroa de glória eterna.
Ant. 3 Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.
II
10

Vossos inimigos, Senhor, *
vossos inimigos hão-de perecer: †
serão dispersos todos os que praticam o mal.

Exaltastes a minha força como a do búfalo, *
ungistes-me com óleo puríssimo.
12
Os meus olhos fitam com desdém os meus inimigos *
e os meus ouvidos ouvem falar
dos que se insurgem contra mim.
11

O justo florescerá como a palmeira, *
crescerá como o cedro do Líbano;
14
plantado na casa do Senhor, *
florescerá nos átrios do nosso Deus.
13

Mesmo na velhice dará o seu fruto, *
cheio de seiva e de vigor,
16
para proclamar que o Senhor é justo; *
n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade.
15

Ant.

Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.
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V. Ouvirás uma palavra da minha boca
R. E hás-de avisá-los em meu nome.

Primeira leitura
Para um Santo Papa ou Bispo:

Da Epístola do apóstolo São Paulo a Tito

1, 7-11; 2, 1-8

Doutrina do apóstolo sobre as qualidades e deveres
dos dignitários da Igreja

Caríssimo: 1,7 O dirigente da comunidade, como administrador da casa de Deus, tem de ser irrepreensível. Não pode ser
arrogante, nem colérico, nem amigo do vinho, nem conflituoso,
nem ávido de lucros desonestos. 8 Pelo contrário, deve ser
hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, puro.
9
Deve ser de tal modo fiel na exposição da palavra, conforme ao
ensino recebido, que seja capaz, não só de exortar na sã doutrina,
mas também de refutar os que a contradizem.
10
Na verdade, há grande número de rebeldes, charlatães
e impostores, sobretudo entre os da circuncisão. 11 É preciso
reduzi-los ao silêncio, porque eles pervertem famílias inteiras,
ensinando o que não devem, por amor de um lucro vergonhoso.
2,1
Tu, porém, ensina o que é conforme à sã doutrina.
2
Os anciãos devem ser sóbrios, dignos, ponderados, fortes
na fé, na caridade e na constância. 3 De maneira semelhante, as
mulheres idosas devem ter um procedimento digno de pessoas
santas: não devem ser maldizentes nem dadas ao vinho, mas
devem dar bons conselhos, 4 ensinando as jovens a amar os maridos e filhos, 5 e a serem prudentes e honestas, boas donas de casa,
bondosas, dóceis aos maridos, para que a palavra de Deus não
seja desacreditada.
6
Aconselha igualmente os jovens a serem ponderados em
tudo; 7 e apresenta-te a ti mesmo como modelo de boas obras,
pureza de doutrina, dignidade, 8 linguagem sã e irrepreensível,
para que os nossos adversários fiquem confundidos, não tendo
nenhum mal a dizer de nós.
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cf. Actos 20, 28; 1 Cor 4, 2

R. Tende cuidado de todo o rebanho, do qual o Espírito
Santo vos constituiu vigilantes. * A fim de apascentar a Igreja de
Deus, que Ele adquiriu com o Sangue de seu Filho.
V. O que se requer dos administradores é que sejam fiéis.
* A fim de apascentar a Igreja de Deus, que Ele adquiriu com o
Sangue de seu Filho.

Para um Santo Presbítero:

Da Primeira Epístola de São Pedro

5, 1-11

Deveres dos pastores e dos fiéis

Recomendo aos presbíteros que estão entre vós, eu também
presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo
e participante na glória que se há-de manifestar: 2 Apascentai
o rebanho de Deus que vos foi confiado, velando por ele, não
constrangidos mas de boa vontade, segundo Deus, não por
ganância mas por dedicação, 3 nem como dominadores sobre
aqueles que vos foram confiados mas tornando-vos modelos
do rebanho. 4 E quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a
coroa eterna de glória.
5
Da mesma forma, vós, jovens, sede submissos aos
presbíteros. Revesti-vos de humildade uns para com os outros,
porque Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes.
6
Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele
vos exalte no tempo oportuno. 7 Confiai-Lhe todas as vossas
preocupações, porque Ele vela por vós.
8
Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda
à vossa volta, como leão que ruge procurando a quem devorar.
9
Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos
espalhados pelo mundo suportam os mesmos sofrimentos.
10
E o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna
glória em Cristo, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis e vos fortificará. 11A Ele o poder e
a glória por toda a eternidade. Amen.
1
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Responsório

1 Cor 4, 1-2; Prov 20, 6

R. Todos nos considerem como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. * O que se requer dos administradores é que sejam fiéis.
V. Muitos homens apregoam a sua bondade; mas um
homem fiel, quem o poderá encontrar? * O que se requer dos
administradores é que sejam fiéis.
Segunda leitura
Especialmente para um Santo Bispo:

Dos Sermões de São Fulgêncio de Ruspas, bispo
(Sermão 1, 2-3-, CCL 91-A, 889-890)

(Sec. VI)

O administrador fiel e prudente

Para salientar a função específica dos servos que colocou à
frente do seu povo, o Senhor disse: Qual é o administrador fiel
e prudente que o Senhor colocou à frente da sua família, para
lhe dar a seu tempo a medida de trigo? Feliz aquele servo que o
Senhor, ao voltar, encontrar procedendo assim.
Irmãos, quem é este Senhor? Sem dúvida, é Cristo, que disse
aos seus discípulos: Vós Me chamais Mestre e Senhor; e dizeis
bem, porque o sou.
E quem é a família deste Senhor? É evidentemente aquela
que o Senhor resgatou das mãos do inimigo e converteu em
propriedade sua. Esta família é a Igreja santa e católica, que se
difunde por toda a terra com maravilhosa fecundidade e se gloria
de ter sido remida pelo Sangue precioso do seu Senhor. O Filho
do homem, como Ele disse, não veio para ser servido mas para
servir e dar a sua vida pela redenção de muitos.
Ele é também o bom pastor que deu a vida pelas suas
ovelhas. O rebanho do bom pastor é, portanto, a própria família
do Redentor.
Mas quem é o administrador fiel e prudente? O apóstolo
São Paulo no-lo mostra, quando diz, falando de si e dos seus
companheiros: Todos nos considerem como servos de Cristo e
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administradores dos mistérios de Deus. Ora o que se requer dos
administradores é que sejam fiéis.
Para não acontecer que algum de nós julgue que só os Apóstolos foram constituídos administradores, e, negligenciando
o dever da milícia espiritual, se deixe adormecer como servo
preguiçoso, infiel e imprudente, o mesmo santo Apóstolo mostra
que também os bispos são administradores: O bispo, como administrador da casa de Deus, tem de ser irrepreensível.
Nós somos, portanto, servos do Pai de família, somos
administradores da casa do Senhor e recebemos a medida de
trigo que vos havemos de dar.
E se quisermos saber qual é essa medida de trigo, também o
santo apóstolo Paulo no-lo indica, dizendo: Cada qual segundo
a medida da fé que Deus lhe atribuiu.
Ao que Cristo chama medida de trigo, Paulo chama medida
da fé, a fim de reconhecermos que não há outro trigo espiritual
a não ser o venerável mistério da fé cristã. Essa medida de trigo
nós vo-la damos em nome do Senhor, todas as vezes que, iluminados pelo dom espiritual da graça, ensinamos segundo a regra
da verdadeira fé; e vós recebeis cada dia, por meio dos administradores da casa do Senhor, essa mesma medida de trigo, quando
ouvis a palavra da verdade, por meio dos servos de Deus.
Responsório

Mt 25, 21.20

R. Muito bem, servo bom e fiel! Porque foste fiel no pouco,
à frente de muitas coisas te hei-de colocar. * Entra na alegria do
teu Senhor.
V. Senhor, entregastes-me cinco talentos: aqui estão outros
cinco que eu ganhei. * Entra na alegria do teu Senhor.
Para um Santo Presbítero:

Do Decreto Presbyterorum ordinis, do Concílio Vaticano II,
sobre o ministério e a vida dos sacerdotes.
(Cap. 3, 12)

(Sec. XX)
A vocação dos sacerdotes à perfeição

Pelo sacramento da ordem, os sacerdotes são configurados
com Cristo sacerdote, para serem ministros da Cabeça,
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destinados à construção e edificação de todo o seu Corpo que
é a Igreja, enquanto cooperadores da Ordem episcopal. Já pela
consagração do Baptismo, como todos os fiéis, receberam o
sinal e o dom de tão grande vocação e graça, para que, apesar
da humana fraqueza, possam e devam procurar a perfeição,
segundo a palavra do Senhor: Sede perfeitos, como o vosso Pai
celeste é perfeito.
Os sacerdotes, porém, estão por especial motivo obrigados
a atingir esta perfeição, uma vez que, consagrados dum modo
singular a Deus pela recepção do sacramento da Ordem, se
tornaram instrumentos vivos de Cristo eterno sacerdote, a fim de
poderem continuar através dos tempos a sua obra admirável que
restaurou com suprema eficácia toda a família humana.
Fazendo, pois, todo o sacerdote, a seu modo, as vezes da
própria pessoa de Cristo, é também enriquecido com uma graça
especial, para que, servindo a porção que lhe foi confiada e todo
o povo de Deus, possa alcançar melhor a perfeição d’Aquele de
quem faz as vezes, e para que veja a fraqueza da sua carne curada
pela santidade d’Aquele que por nós Se fez pontífice santo,
inocente, imaculado, separado dos pecadores.
Cristo, que o Pai santificou, ou melhor, consagrou e enviou
ao mundo, entregou-Se a Si mesmo por nós, para nos remir de
toda a iniquidade e purificar para Si um povo que Lhe fosse
aceitável, zeloso do bem, e assim, pela paixão, entrou na glória.
De modo semelhante os sacerdotes, consagrados pela unção do
Espírito Santo e enviados por Cristo, mortificam em si mesmos
as obras da carne e dedicam-se totalmente ao serviço dos
homens, e assim, pela santidade de que foram enriquecidos em
Cristo, podem progredir até à estatura do homem perfeito.
Deste modo, exercendo o ministério do Espírito e da justiça,
se forem dóceis ao Espírito de Cristo que os vivifica e dirige,
robustecem-se na vida espiritual. Pelas acções sagradas de cada
dia, como também por todo o seu ministério exercido em união
com o bispo e com os outros sacerdotes, eles mesmos se orientam para a perfeição da própria vida.
A santidade dos sacerdotes muito concorre para o desempenho frutuoso do seu múnus; ainda que Deus com a sua graça
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possa realizar a obra de salvação por meio de ministros indignos,
Ele prefere, contudo, segundo a lei ordinária, manifestar as suas
maravilhas por meio daqueles que, dóceis ao impulso e direcção
do Espírito Santo, pela sua íntima união com Cristo e santidade
de vida, podem dizer com o Apóstolo: Se vivo, já não sou eu que
vivo, é Cristo que vive em mim.
Responsório

l Tes 2, 8; Ga1 4, 19

R. Desejaríamos partilhar convosco não só o Evangelho de
Deus mas a nossa própria vida, * Porque vos tornastes muito
queridos para nós.
V. Meus filhos, sofro novamente por vós as dores da maternidade, até que Cristo se forme em vós. * Porque vos tornastes
muito queridos para nós.
Nas solenidades e nas festas: Te Deum: p. 154.
Oração como nas Laudes.
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Laudes
Hino
Condutor esclarecido
Das ovelhas do Senhor,
Vivias só para elas,
À imagem do Bom Pastor.
Nos momentos de perigo,
Nunca as Tu deixaste sós;
Quando chamavas por elas,
Conheciam tua voz.
A pastagens verdejantes
Levavas os teus cordeiros,
Por caminhos de doutrina
Seguros e verdadeiros.
Na condução das ovelhas
Tu ias sempre adiante,
Contra todos os perigos
Sentinela vigilante.
Trabalhador incansável
Na vinha do Pai dos Céus,
Feito tudo para todos,
Servo dos servos de Deus.
O depósito da fé
Corajoso defendeste,
Fiel a Cristo Jesus,
A quem toda a vida deste.
Seus celeiros o Senhor
Entregou-te como amigo,
E a todos soubeste dar
Sua medida de trigo.
Que para sempre teu nome
Bendito e exaltado seja,
Luzeiro do firmamento
E glória da Santa Igreja.
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Salmodia
Salmos e cânticos do Domingo I: p. 147.

Ant. 1 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma
cidade situada no alto do monte.
Ant. 2 Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no Céu.
Ant. 3 A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante
que uma espada de dois gumes.
Leitura breve
Hebr 13, 7-9a
Lembrai-vos dos vossos chefes, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai o êxito da sua carreira e imitai a sua
fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a
eternidade. Não vos deixeis transviar por doutrinas incertas e
estranhas.
Responsório breve
V. Sobre ti, Jerusalém, coloquei sentinelas.
R. Sobre ti, Jerusalém, coloquei sentinelas.
V. Para anunciar dia e noite o nome do Senhor.
R. Coloquei sentinelas.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Sobre ti, Jerusalém, coloquei sentinelas.
Ant. Bened. Não sois vós que falais: o Espírito de vosso Pai
falará por vós.
Preces
Dêmos graças a Cristo, o bom pastor que deu a vida pelas suas
ovelhas, e supliquemos, dizendo:
Apascentai, Senhor, o vosso rebanho.
Senhor Jesus Cristo, que nos Santos Pastores nos revelastes a
vossa misericórdia e o vosso amor,
— por meio deles usai sempre de misericórdia para connosco.
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Senhor Jesus Cristo, que através dos vossos representantes na
terra continuais a ser o único pastor da Igreja,
— não deixeis de nos guiar sempre por meio deles.
Senhor Jesus Cristo, que por meio dos Santos Pastores sois o
médico dos corpos e das almas,
— fazei que nunca faltem na Igreja os ministros que nos guiem
no caminho da vida e da santidade.
Senhor Jesus Cristo, que ensinastes a Igreja com a prudência e
o amor dos Santos,
— guiados pelos nossos pastores, fazei-nos crescer na santidade.
Pai nosso
Oração
Oração própria. Na sua falta, uma das seguintes:
Para um Santo Bispo:

Senhor, que, na vossa divina providência, quisestes contar
no número dos Santos Pastores o vosso servo São N. e o fizestes
resplandecer pela sua caridade ardente e pela fé que vence
o mundo, concedei, por sua intercessão, que também nós,
perseverando na fé e na caridade, mereçamos participar na sua
glória. Por Nosso Senhor.
Para um Santo Pastor:

Senhor, luz dos fiéis e pastor das almas, que destes à vossa
Igreja (o bispo) São N. para apascentar o vosso povo com a sua
doutrina e o iluminar com o exemplo da própria vida, fazei que,
por sua intercessão, perseveremos na fé que ele ensinou com
a sua palavra e sigamos o caminho que ele mostrou com o seu
exemplo. Por Nosso Senhor.
Ou

Senhor, que fortalecestes São N. e N. com o vosso espírito de
verdade e de amor, para apascentarem o vosso povo, concedei a
quantos celebram a sua festa a graça de crescerem na santidade,
imitando o seu exemplo, e de receberem o auxílio da sua intercessão. Por Nosso Senhor.
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Hora Intermédia
Tércia
Ant. Assim como Tu, ó Pai, Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo.
Leitura breve

1 Tim 4, 16

Tem cuidado contigo e com o teu ensino. e sê perseverante.
Se assim procederes, salvar-te-ás a ti e àqueles que te ouvem.
V. O Senhor escolheu o seu servo,
R. Para apascentar Jacob, sua herança.

Sexta
Ant. Quem vos recebe, a Mim recebe; e quem Me recebe,
recebe Aquele que Me enviou.
Leitura breve

1 Tim 1, 12

Dou graças Àquele que me deu força, Cristo Jesus, Nosso
Senhor, que me julgou digno de confiança e me chamou ao seu
serviço.
V. Não me envergonho do Evangelho,
R. Que é força de Deus para a salvação.

Noa
Ant. Nós somos colaboradores de Deus. Vós sois campo
de Deus, edificação de Deus.
Leitura breve

1 Tim 3, 13

Aqueles que exercerem bem o seu ministério, alcançam uma
posição honrosa e uma grande confiança fundada sobre a fé em
Cristo Jesus.
V. Se o Senhor não edificar a casa,
R. Em vão trabalham os que a constroem.
Oração como nas Laudes.
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Vésperas
Hino
Porque Deus quis que fossem seus Pastores,
De estola branca ao peito e cruz nas mãos,
Guardas da Esperança e da Cidade Santa,
Terão memória eterna.
Porque pregam ao mundo a luz da vida,
Porque imitam na vida o Mestre excelso,
Espalhando entre os homens a Verdade,
Terão memória eterna.
Porque ensinam às almas o caminho,
Com colunas de ouro e fogo, à frente
Do Povo do Senhor, a Deus chamado,
Terão memória eterna.
Escutando a palavra dos Doutores
Como arautos da Fé e da Verdade,
Adoremos a Deus três vezes santo,
Agora e para sempre.

Salmodia
Ant. 1 Sou ministro do Evangelho, pela graça de Deus.
Salmo 14 (15)
1

Quem habitará, Senhor, no vosso santuário, *
quem descansará na vossa montanha sagrada?

2

O que vive sem mancha e pratica a justiça *
e diz a verdade que tem no seu coração;
o que não usa a língua para levantar calúnias *
e não faz o mal ao seu próximo, †
nem ultraja o seu semelhante;

3

VÉSPERAS

4

5

91

O que tem por desprezível o ímpio, *
mas estima os que temem o Senhor;
o que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, *
e não empresta dinheiro com usura, †
nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder, *
jamais será abalado.
Ant.

Sou ministro do Evangelho, pela graça de Deus.

Ant. 2 Este é o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs à
frente da sua família.
Salmo 111 (112)
1

2

3

4

5

6

7

8

Feliz o homem que teme o Senhor *
e ama ardentemente os seus preceitos.
A sua descendência será poderosa sobre a terra, *
será abençoada a geração dos justos.
Haverá em sua casa abundância e riqueza, *
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas, *
o homem misericordioso, compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta, *
e dispõe das suas coisas com justiça.
Este jamais será abalado: *
o justo deixará memória eterna.
Ele não receia más notícias, *
seu coração está firme, confiado no Senhor.
O seu coração é inabalável, nada teme, *
e verá os adversários confundidos.

Reparte com largueza pelos pobres; *
a sua generosidade permanece para sempre †
e pode levantar a cabeça com altivez.
10
Ao vê-lo, o ímpio fica indignado, *
range os dentes e desfalece: †
os desejos dos ímpios saem frustrados.
9
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Ant. Este é o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs à
frente da sua família.
Ant. 3 As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá um
só rebanho e um só pastor.
Cântico

Ap 15, 3-4

3

Grandes e admiráveis são as vossas obras, *
Senhor Deus omnipotente.
Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, *
ó Rei do universo.

4

Senhor, quem não há-de temer e glorificar o vosso nome? *
Porque só Vós sois santo,
e todas as nações virão prostrar-se diante de Vós, *
porque se manifestaram os vossos juízos.

Ant. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá um
só rebanho e um só pastor.
Leitura breve
1 Pedro 5, 1-4
Recomendo aos anciãos que estão entre vós, eu que sou
ancião como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e
também participante da glória que há-de ser revelada: Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, velando por ele,
não constrangidos mas de boa vontade, segundo Deus, não por
ganância mas por dedicação, nem como dominadores sobre
aqueles que vos foram confiados mas tornando-vos modelos do
rebanho. E quando aparecer o supremo Pastor, recebereis a coroa
eterna de glória.
Responsório breve
V. Este é o que ama os seus irmãos
e ora muito pelo seu povo.
R. Este é o que ama os seus irmãos
e ora muito pelo seu povo.
V. Deu a vida pelos seus irmãos:
R. E ora muito pelo seu povo.
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V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Este é o que ama os seus irmãos
e ora muito pelo seu povo.
Ant. Magnif. Este é o administrador fiel e prudente, que o
Senhor pôs à frente da sua família, para lhe dar a seu tempo a
medida de trigo.
Ou

Eu Vos dou graças, Cristo, bom pastor, que quisestes glorificar-me. Peço-Vos que as ovelhas confiadas ao meu cuidado
participem comigo da vossa glória.
Preces
Glorifiquemos a Cristo Jesus, que foi constituído sumo sacerdote
a favor dos homens nas suas relações com Deus, e supliquemos
humildemente:
Salvai, Senhor, o vosso povo.
Vós que, por meio de pastores santos e insignes, fizestes resplandecer de modo admirável a vossa Igreja,
— fazei que brilhe sempre nos cristãos o esplendor da sua virtude.
Vós que perdoastes os pecados do povo, quando os pastores Vos
suplicavam como Moisés,
— santificai, por sua intercessão, a vossa Igreja com uma
contínua purificação.
Vós que no meio dos fiéis consagrastes os santos pastores, infundindo neles o vosso Espírito Santo,
— enchei do mesmo Espírito os que governam o vosso povo.
Vós que fostes a herança dos santos pastores,
— não permitais que se perca nenhum dos homens resgatados
com o vosso Sangue.
Vós que, por meio dos pastores da Igreja, dais a vida eterna às
vossas ovelhas, para que ninguém as arrebate da vossa mão,
— salvai os defuntos, por quem destes a vida.
Pai nosso
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Oração
Oração própria. Na sua falta, uma das seguintes:
Para um Santo Bispo

Senhor, que, na vossa divina providência, quisestes contar
no número dos Santos Pastores o vosso servo São N. e o fizestes
resplandecer pela sua caridade ardente e pela fé que vence
o mundo, concedei, por sua intercessão, que também nós,
perseverando na fé e na caridade, mereçamos participar na sua
glória. Por Nosso Senhor.
Para um Santo Pastor

Senhor, luz dos fiéis e pastor das almas, que destes à vossa
Igreja (o bispo) São N. para apascentar o vosso povo com a sua
doutrina e o iluminar com o exemplo da própria vida, fazei que,
por sua intercessão, perseveremos na fé que ele ensinou com
a sua palavra e sigamos o caminho que ele mostrou com o seu
exemplo. Por Nosso Senhor.
Ou

Senhor, que fortalecestes São N. e N. com o vosso espírito de
verdade e de amor, para apascentarem o vosso povo, concedei a
quantos celebram a sua festa a graça de crescerem na santidade,
imitando o seu exemplo, e de receberem o auxílio da sua
intercessão. Por Nosso Senhor.

COMUM DAS VIRGENS
Invitatório
Ant.

Vinde, adoremos o Senhor, Rei das virgens.

Ou

Vinde, adoremos o Cordeiro, Esposo das santas virgens.
Salmo invitatório: p. 150 ss.

Ofício de Leitura
Hino
Ó santa virgindade,
Imagem do Deus incorruptível,
Arvore da vida!
Ó santa virgindade,
Coroa de glória e ceptro do Reino,
Espelho do Deus imortal!
Ó santa virgindade,
Harmonia de um mistério admirável,
Como são belas as coroas
E as vitórias dos teus combates!
Ó santa virgindade,
Luz da liberdade e vida celeste,
Templo de Deus e morada do grande Rei!
Ó santa virgindade,
Paraíso do Omnipotente,
Herança da família do Deus imortal!
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Ó santa virgindade,
Glória de Deus, fraternidade dos Anjos,
Árvore florescente de perpétua santidade!
Ó santa virgindade,
Em ti se completa a vitória de Cristo,
Em ti resplandece o poder do Omnipotente,
Em ti repousa o Espírito de Deus.
Salmodia
Ant. 1 Virgem gloriosa, sábia e prudente, o Verbo é o
esposo imaculado da tua alma.
Salmo 18 (19) A
2

3

4

5

6

7

Os céus proclamam a glória de Deus *
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
O dia transmite ao outro esta mensagem *
e a noite a dá a conhecer à outra noite.
Não são palavras nem linguagem, *
cujo sentido se não perceba.
O seu eco ressoou por toda a terra *
e a sua notícia até aos confins do mundo.
Aí levantou uma tenda para o sol, *
donde sai como esposo do seu tálamo, †
a percorrer alegremente como atleta o seu caminho.
Parte dum extremo do céu *
e no outro termina o seu curso: †
nada escapa ao seu calor.

Ant. Virgem gloriosa, sábia e prudente, o Verbo é o esposo
imaculado da tua alma.

Ant. 2 Por amor do meu Senhor Jesus Cristo, renunciei aos
bens do mundo e do tempo presente.
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Salmo 44 (45)
I
2

O meu coração vibra com uma ideia feliz: †
Vou dedicar ao Rei o meu poema. *
Minha língua é pena de hábil escriba.

3

Sois o mais belo dos filhos dos homens, †
a graça se derrama em vossos lábios, *
por isso Deus Vos abençoou para sempre.

4

Cingi a espada à cintura, poderoso herói, †
cheio de esplendor, avançai para o combate *
em defesa da verdade, da mansidão e da justiça.

5

6

7

8

9

10

A vossa direita realizará feitos grandiosos: †
as vossas setas são aguçadas; a Vós se submetem os povos. *
Perdem ânimo os inimigos do Rei.
O vosso trono, ó Deus, é eterno, †
de justiça é o vosso trono real. *
Amais a justiça e odiais a iniquidade.
Por isso o Senhor Deus Vos ungiu com o óleo da alegria, †
preferindo-Vos aos vossos companheiros. *
Vossas vestes exalam mirra, aloés e cássia.
Nos palácios de marfim deliciam-Vos os sons da lira, †
ao vosso encontro vêm filhas de reis, *
à vossa direita, a rainha ornada com ouro de Ofir.

Ant. Por amor do meu Senhor Jesus Cristo, renunciei aos
bens do mundo e do tempo presente.
Ant. 3 O Rei enamorou-se da tua beleza, Ele é o teu Senhor.
II

Ouve, filha, vê e presta atenção, *
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
12
De tua beleza se enamora o rei; *
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem.
13
A cidade de Tiro vem com presentes, *
os seus nobres imploram o teu favor.
11
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A filha do rei avança cheia de esplendor, *
de brocados de ouro são os seus vestidos.
15
Com um manto multicolor é apresentada ao Rei, *
seguem-na as donzelas, suas companheiras.
16
Cheias de alegria e entusiasmo, *
entram no palácio do rei.
14

Em lugar de teus pais, terás muitos filhos, *
estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra.
18
Celebrarei o vosso nome de geração em geração *
e os povos hão-de louvar-Vos para sempre.
17

Ant.

O Rei enamorou-se da tua beleza, Ele é o teu Senhor.

V. Vós me destes a conhecer os caminhos da vida,
R. Enchestes-me de alegria na vossa presença.
Primeira leitura
Da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
7, 25-40
Virgindade cristã

Quanto às pessoas solteiras, não tenho mandamento do
Senhor, mas dou o meu conselho, como homem que, pela
misericórdia do Senhor, merece toda a confiança. 26 Estou
convencido de que é boa a condição das pessoas solteiras, por
causa das dificuldades do tempo presente. É bom para o homem
ficar como está.
27
Estás ligado a uma mulher? Não te separes. Estás livre de
mulher? Não a procures. 28 Mas, se te casares, não pecas; e se a
jovem se casar, não peca. Essas pessoas, porém, terão de suportar
as tribulações da natureza, e eu desejaria poupar-vos a elas.
29
O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve.
Doravante, os que têm esposas procedam como se as não tivessem; 30 os que choram, como se não chorassem; os que andam
alegres, como se não andassem; os que compram, como se não
possuíssem; 31 os que utilizam este mundo, como se realmente
não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro.
32
Não queria que andásseis preocupados. Quem não é casado
preocupa-se com os interesses do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. 33 Mas aquele que se casou preocupa-se com as
25
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coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, 34 e encontra-se dividido. A mulher solteira e a virgem preocupam-se com
os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e de espírito.
Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo,
com a forma de agradar ao marido. 35 Digo isto no vosso próprio
interesse e não para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que
mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios.
36
Entretanto, se alguém julga que procede de modo inconveniente para com a sua jovem, deixando-a passar da flor da idade
e que, portanto, deve casá-la, faça como entender; não comete
pecado se se casarem. 37 Mas quem permanece firme no seu coração, sem estar constrangido, antes domina a sua própria vontade
e está intimamente decidido a conservar a sua jovem, procede
bem. 38 E assim, aquele que casa a sua jovem procede bem, e
aquele que não a casa procede melhor.
39
A mulher mantém-se ligada todo o tempo que o marido
viver; mas se o marido morrer, fica livre para casar com quem
quiser, desde que seja no Senhor. 40 Mais feliz será, porém, na
minha opinião, se ficar como estava. Penso que eu também tenho
o Espírito de Deus.
Responsório
R. O Rei sente-se encantado com a tua beleza, que Ele
mesmo criou: é o teu Deus, é o teu Rei: * O teu Rei é também o
teu Esposo.
V. Desposaste um Rei que é Deus, e foste por Ele enriquecida, embelezada, redimida e santificada. * O teu Rei é também
o teu Esposo.
Segunda leitura
Do Tratado de São Cipriano, bispo e mártir,
sobre o estado de virgindade
(Nn. 3-4,22.23; CSEL 3,189-190.202-204)

(Sec. III)

O coro numeroso das virgens alegra o coração da Igreja

Dirijo-me agora às virgens e faço-o com tanto maior soli-citude quanto maior é a sua dignidade. A virgindade é a flor
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produzida pela árvore da Igreja, beleza e ornamento da graça
do Espírito, alegria da vida, objecto perfeito e incorruptível de
louvor e honra, reflexo da santidade do Senhor, a porção mais
ilustre do rebanho de Cristo.
Por causa das virgens se alegra, e nelas se manifesta exuberantemente, a gloriosa fecundidade da Igreja Mãe, e quanto
mais abundante se torna o número das virgens, mais aumenta a
alegria dessa mãe. A elas nos dirigimos; a elas exortamos mais
com o afecto do que com a autoridade do nosso cargo. E bem
conscientes da nossa pequenez e humildade, não pretendemos
arvorar-nos em censor de faltas, mas sim mostrar a solicitude de
pastor e prevenir contra as possíveis ciladas do demónio.
Não é inútil esta precaução nem é vão o temor que ajuda no
caminho da salvação e defende as directrizes de vida que nos
vêm do Senhor. Consagraram-se a Cristo renunciando aos prazeres da vida matrimonial, entregaram-se a Deus de corpo e alma.
E levando a feliz termo o seu propósito, alcançarão o grande
prémio que lhes está reservado. Não pensem elas em adornos
do corpo, nem ainda em agradar a outrem que não seja Deus, de
quem esperam o prémio da virgindade.
Conservai, ó virgens, conservai o que principiastes a ser.
Conservai também o que vireis a ser. Grande recompensa vos
espera: o magnífico prémio da virtude, a esplêndida coroa da
castidade. Já começastes a ser aquilo que nós um dia seremos.
Vós já adquiristes neste mundo a glória da ressurreição; passais
pelo mundo sem contágio do mundo; sendo castas e virgens,
sois como os Anjos de Deus. Conservai firme e fielmente a vossa
virgindade, a fim de manterdes sem quebra o que principiastes
com decisão. Não busqueis enfeites de jóias e de vestuário, mas
sim os adornos da virtude.
Ouvi as palavras do Apóstolo a quem o Senhor chamou vaso
de eleição e que Deus enviou a proclamar os mandamentos do
reino: O primeiro homem, disse ele, tirado do pó da terra é
terreno, o segundo vem do Céu. O homem que veio da terra é
o modelo dos homens terrenos; o homem que veio do Céu é o
modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos em nós
a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do
homem celeste. Esta é a imagem de que se reveste a virgindade,
a integridade, a santidade e a verdade.
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1 Cor 7, 34; Salmo 72,26

R. A mulher solteira e a virgem * Cuidam dos interesses do
Senhor, para serem santas de corpo e de espírito.
V. Deus será sempre o meu refúgio e a minha herança.
* Cuidam dos interesses do Senhor, para serem santas de corpo
e de espírito.
Outra leitura à escolha:

Do Decreto Perfectae caritatis, do Concílio Vaticano II,
sobre a renovação da vida religiosa
(Nn. 1.5.6.12)

(Sec. XX)
A Igreja segue a Cristo, seu único Esposo

Logo desde o princípio da Igreja, houve homens e mulheres
que pela prática dos conselhos evangélicos procuraram seguir a
Cristo com maior liberdade e imitá-l’O mais de perto, levando,
cada um a seu modo, uma vida consagrada a Deus. Muitos de
entre eles, movidos pelo Espírito Santo, levaram vida solitária ou
fundaram famílias religiosas, que a Igreja de bom grado acolheu
e aprovou com a sua autoridade. Assim surgiu, por desígnio de
Deus, uma admirável variedade de comunidades religiosas, que
muito contribuiu para que a Igreja não só esteja apta para toda
a boa obra e preparada para o exercício do seu ministério, na
edificação do Corpo de Cristo, mas também, enriquecido com os
variados dons de seus filhos, se apresente como noiva adornada
para o seu esposo e, através dela, se manifeste a multiforme
sabedoria de Deus.
Em tanta variedade de dons, todos os que são chamados à
prática dos conselhos evangélicos e fielmente os professam,
consagram-se de modo particular ao Senhor, seguindo a
Cristo, que, virgem e pobre, remiu e santificou os homens pela
obediência até à morte na cruz. Movidos assim pela caridade
que o Espírito Santo infundiu em seus corações, vivem cada vez
mais para Cristo e para o seu Corpo que é a Igreja. Quanto mais
fervorosamente se entregam a Cristo com a doação de si mesmos
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por toda a vida, tanto mais se enriquece a vida da Igreja e mais
vigorosamente fecundo se torna o seu apostolado.
Os membros de cada um dos institutos tenham presente, antes
de mais, que responderam à vocação divina pela profissão dos
conselhos evangélicos, a fim de viverem exclusivamente para
Deus, não só morrendo para o pecado mas também renunciando
ao mundo. Colocaram toda a vida ao serviço divino, o que
constitui uma consagração especial, que se radica intimamente
na consagração do Baptismo e a exprime mais perfeitamente.
Os que professam os conselhos evangélicos busquem e
amem acima de tudo a Deus, que primeiro nos amou, e procurem
em todas as circunstâncias cultivar a vida escondida com Cristo
em Deus, donde dimana e recebe estímulo o amor do próximo
para a salvação do mundo e edificação da Igreja. É também esta
caridade que anima e rege a prática dos conselhos evangélicos.
A castidade que os religiosos professam por causa do reino
dos Céus deve ser tida como exímio dom da graça. Liberta de
modo singular o coração do homem, para que mais se inflame
na caridade para com Deus e para com todos os homens, sendo,
por isso, um sinal peculiar dos bens celestes e um meio aptíssimo
para levar os religiosos a dedicarem-se generosamente ao serviço
de Deus e às obras de apostolado. Assim, eles dão testemunho,
diante de todos os cristãos, daquele admirável consórcio
estabelecido por Deus, que se há--de manifestar plenamente na
vida futura, consórcio pelo qual a Igreja tem a Cristo como seu
único Esposo.
Responsório
R. Como és formosa, ó virgem de Cristo. * Mereceste receber a coroa do Senhor, a coroa da perpétua virgindade.
V. Nada poderá privar-te da palma da virgindade, nem separar-te do amor do Filho de Deus. * Mereceste receber a coroa do
Senhor, a coroa da perpétua virgindade.
Nas solenidades e nas festas, Te Deum: p. 154.
Oração como nas Laudes.
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Laudes
Hino
Cantam os Anjos ao vê-las
Colher os lírios do campo:
Não são mais puros os lírios
Do que as Virgens do Senhor.
Filhas da graça e do dia,
Com sol nos olhos sem mancha,
Não são mais belas as pérolas
Do que as Virgens do Senhor.
Enchem o céu as estrelas
Como sorrisos divinos:
Não são elas mais formosas
Do que as Virgens do Senhor.
Hossana ao Pai nas alturas,
Hossana ao Filho de Deus,
Na unidade do Espírito
Que anima a face da terra.

Salmodia
Salmos e cânticos do Domingo I: p. 147.

Ant. 1 Confesso livremente a Cristo, minha alma está
sedenta de Cristo, desejo estar para sempre com Cristo (T. P.
Aleluia).
Ant. 2 Virgens do Senhor, bendizei o Senhor: Aquele que
inspirou o desejo da virgindade já coroou em vós a sua obra (T.
P. Aleluia).
Ant. 3 Alegrem-se os Santos na glória, pelo seu triunfo
admirável sobre a carne e o sangue (T. P. Aleluia).
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Leitura breve

Cant 8, 7

As águas caudalosas não podem apagar o amor, nem os rios
o podem submergir. Se alguém oferecesse toda a riqueza da sua
casa em troca do amor, seria desprezado.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

V.
R.
V.
R.
V.
R.

No Tempo Pascal:
Falou-me o coração, procurei a vossa face.
Aleluia, Aleluia.
Falou-me o coração, procurei a vossa face.
Aleluia, Aleluia.
A vossa face, Senhor, eu procuro.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Falou-me o coração, procurei a vossa face.
Aleluia, Aleluia.
Fora do Tempo Pascal:
Falou-me o coração, procurei a vossa face.
Falou-me o coração, procurei a vossa face.
A vossa face, Senhor, eu procuro.
Procurei a vossa face.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Falou-me o coração, procurei a vossa face.

Cântico evangélico (Benedictus)
Ant. A virgem prudente foi ao encontro de Cristo e
resplandece como o sol no reino dos Céus (T. P. Aleluia).
Preces
Glorifiquemos a Cristo, Esposo e Coroa das Virgens, e supliquemos dizendo:
Jesus, coroa das Virgens, ouvi a nossa oração.
Senhor, a quem as Virgens amaram como seu único Esposo,
— concedei-nos que nada nos separe do vosso amor.
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Vós que coroastes Maria como Rainha das Virgens,
— concedei-nos, por sua intercessão, que Vos sirvamos sempre
com pureza de coração.
Por intercessão das santas Virgens, que a Vós se entregaram de
todo o coração para alcançarem a santidade do corpo e da
alma,
— não permitais que os bens passageiros deste mundo nos afastem de Vós.
Senhor Jesus, a quem as Virgens prudentes esperaram com perseverança,
— fazei-nos viver na esperança da vossa vinda gloriosa.
Por intercessão de Santa N., que foi Virgem sábia e prudente,
— concedei-nos, Senhor, a verdadeira sabedoria e a pureza de
costumes.
Pai nosso
Oração
Oração própria. Na sua falta, uma das seguintes

Deus de infinita santidade, que prometestes habitar nos corações puros, ouvi as súplicas dos vossos fiéis, por intercessão da
virgem Santa N., e ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal
modo que mereçamos ser vossa morada. Por Nosso Senhor.
Ou

Ouvi, Senhor, as súplicas dos vossos fiéis que devotamente
celebram as virtudes da virgem Santa N. e concedei-lhes a graça
de crescerem sempre no vosso amor e nele perseverarem até à
morte. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia
Ant. Para mim, a felicidade é estar junto de Deus, buscar
no Senhor o meu refúgio (T. P. Aleluia).
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Leitura breve

Sab 8,21

Compreendi que não podia possuir a sabedoria, a não ser por
dom de Deus, e já era fruto da sabedoria saber donde vem este
dom.
V. Esta é a virgem prudente (T. P. Aleluia)
R. A quem o Senhor encontrou vigilante (T. P. Aleluia).

Sexta
Ant. Sustentai-me, Senhor, com a vossa promessa e vi-verei; e a minha esperança não será desiludida (T. P. Aleluia).
Leitura breve

1 Cor 7,25

Quanto às pessoas solteiras, não tenho mandamento do
Senhor, mas dou o meu conselho, como homem que, pela
misericórdia do Senhor, merece toda a confiança.
V. Esta é a virgem sensata (T. P. Aleluia)
R. E do número das prudentes (T. P. Aleluia).

Noa
Ant. Como é bela uma geração casta em seu esplendor (T.
P. Aleluia).
Leitura breve

Ap 19,6.7

O Senhor, nosso Deus omnipotente, tomou posse do seu
reino. Alegremo-nos e exultemos e dêmos glória a Deus, porque
chegaram as núpcias do Cordeiro e a sua esposa está preparada.
V. Encontrei Aquele que o meu coração ama (T. P. Aleluia).
R. Segurei-O e não O deixarei partir (T. P. Aleluia).
Oração como nas Laudes.
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Vésperas
Hino
Com lâmpadas acesas,
Vão as virgens prudentes
Entrando para as núpcias
Do divino Cordeiro.
Longe das contingências
E enganos vãos do mundo,
Antecipam, felizes,
A certeza do Reino.
Seguindo o bom exemplo,
Vigilantes corramos
Ao encontro de Deus,
Procurando o seu rosto.
Conservemo-nos puros,
Para sermos Igreja
Sem defeito nem ruga,
Mas santa e imaculada.
Louvor a Ti, ó Cristo,
Que nasceste da Virgem;
Glória ao Pai e ao Espírito
Agora e para sempre.
Salmodia
Ant. 1 A Vós me consagro de corpo e alma, Cristo meu
Senhor, e, com a minha lâmpada acesa, venho ao vosso encontro
(T. P. Aleluia).
Salmo 121 (122)
1

2

Alegrei-me quando me disseram: *
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos, *
às tuas portas, Jerusalém.
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Jerusalém, cidade bem edificada, *
que forma tão belo conjunto!
Para lá sobem as tribos, *
as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel, *
para celebrar o nome do Senhor.
Ali estão os tribunais da justiça, *
os tribunais da casa de David.
Pedi a paz para Jerusalém: *
vivam seguros quantos te amam.
Haja paz dentro dos teus muros, *
tranquilidade em teus palácios.
Por amor de meus irmãos e amigos, *
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor nosso Deus, *
pedirei para ti todos os bens.

Ant. A Vós me consagro de corpo e alma, Cristo meu
Senhor, e, com a minha lâmpada acesa, venho ao vosso encontro
(T. P. Aleluia).

Ant. 2 Bem-aventurados os puros de coração, porque verão
a Deus (T. P. Aleluia).
Salmo 126 (127)
1

Se o Senhor não edificar a casa, *
em vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não guardar a cidade, *
em vão vigiam as sentinelas.

2

É inútil levantar-vos antes da aurora *
e trabalhar pela noite dentro,
para comer o pão dum trabalho duro, *
porque Ele o dá aos seus amigos, até durante o sono.
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Os filhos são uma bênção do Senhor, *
o fruto das entranhas uma recompensa;
como flechas nas mãos dum guerreiro, *
assim os filhos nascidos na juventude.
Feliz o homem que assim encheu a aljava: *
não será confundido, †
quando enfrentar os inimigos às portas da cidade.

Ant. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão
a Deus (T. P. Aleluia).

Ant. 3 Cristo é a fortaleza e a esperança da minha vida (T.
P. Aleluia).
Cântico

Ef 1, 3-10

3

Bendito seja Deus, *
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto do Céu nos abençoou, *
com todas as bênçãos espirituais em Cristo.

4

Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, *
para sermos santos e irrepreensíveis, †
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, de sua livre vontade, *
para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,

5

6

7

8

9

para que fosse enaltecida a glória da sua graça, *
com a qual nos favoreceu em seu amado Filho:
n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue, *
a remissão dos nossos pecados;
segundo a riqueza da sua graça, *
que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência, *
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,
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segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera, *
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo, *
tudo o que há nos céus e na terra.

Ant. Cristo é a fortaleza e a esperança da minha vida (T. P.
Aleluia).
Leitura breve
1 Cor 7, 32.34
Quem não é casado preocupa-se com os interesses do
Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. A mulher solteira e
a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor, para serem
santas de corpo e de espírito.
Responsório breve
Fora do Tempo Pascal:
V. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo.
R. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo.
V. Entram no palácio real.
R. Cheias de alegria e entusiasmo.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo.
Tempo Pascal:
V. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo. Aleluia, Aleluia.
R. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo. Aleluia, Aleluia.
V. Entram no palácio real.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. As Virgens são apresentadas ao Rei,
cheias de alegria e entusiasmo. Aleluia, Aleluia.
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Cântico evangélico (Magnificat)
Para uma Santa Virgem

Ant. Vem, esposa de Cristo, recebe a coroa de glória que o
Senhor te preparou para sempre (T. P. Aleluia).
Preces
Cantemos alegremente a glória de Cristo, que louvou aqueles
que permaneceram sempre virgens por amor do reino dos Céus,
e supliquemos dizendo:
Jesus, rei das Virgens, ouvi a nossa oração.
Senhor, que fizestes da Igreja sem mancha e sem ruga a vossa
Esposa,
— fazei que sempre e em toda a parte seja santa e imaculada.
Senhor, a quem acorreram as santas Virgens com suas lâm-padas
acesas,
— não permitais que desfaleça a fidelidade daquelas que a Vós
se consagraram.
Senhor Jesus Cristo, a quem a Igreja virgem guardou inteira
fidelidade,
— concedei a todos os cristãos a integridade e a pureza da fé.
Senhor, que dais ao vosso povo a graça de celebrar hoje a festa
da virgem Santa N.,
— concedei-lhe que se alegre sempre com a sua intercessão.
Senhor, que recebestes as santas Virgens no banquete das
núpcias eternas,
— admiti benignamente os defuntos ao convívio do vosso reino.
Pai nosso
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Oração
Oração própria. Na sua falta, uma das seguintes:

Deus de infinita santidade, que prometestes habitar nos
corações puros, ouvi as súplicas dos vossos fiéis, por intercessão
da virgem Santa N., e ajudai-nos com a vossa graça a viver de
tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por Nosso Senhor.
Ou

Ouvi, Senhor, as súplicas dos vossos fiéis que devotamente
celebram as virtudes da virgem Santa N. e concedei-lhes a graça
de crescerem sempre no vosso amor e nele perseverarem até à
morte. Por Nosso Senhor.
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No Tempo Pascal, pode acrescentar-se Aleluia ao fim das antífonas,
versículos e responsórios, se se julgar oportuno.
As orações devem adaptar-se em cada caso, mudando o género e o número, conforme o exija a celebração.
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Invitatório
Ant.
amor.

Vinde, adoremos o Senhor, fonte de vida e rei de

Salmo invitatório: p. 150 ss.

Ofício de Leitura
Hino
Morada eterna do Altíssimo,
Celeste Jerusalém,
Eu te saúdo desde hoje:
Sou peregrino do Bem.
Sê repouso da minha alma,
Alento do viador.
Abranda-me o caminhar
Nas sendas da humana dor.
Sentinela que vigias
Da noite o lento vagar,
Já descobres do horizonte
Que vem a aurora a raiar.
Mostrai, Senhor, vosso rosto,
Salvai-me da escuridão.
E sede a imagem do Pai
No meu rosto de cristão.
Luz do céu pelo deserto
E Maná da minha fome,
Vinde, Lume verdadeiro,
Tesouro que não tem nome.
Da luz que na alma acendeste
Nunca o mundo me desarme,
Que eu quero ao findar da vida
Na luz da glória abrasar-me.
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Salmodia
Ant. 1 Formastes-me da terra, revestistes-me de carne:
Senhor, meu Redentor, ressuscitai-me no último dia.
Salmo 39 (40), 2-14. 17-18
I
2

Esperei no Senhor com toda a confiança *
e Ele atendeu-me.
3
Ouviu o meu clamor *
e retirou-me do abismo e do lamaçal,
assentou os meus pés na rocha *
e firmou os meus passos,
4
pôs em meus lábios um cântico novo, *
um hino de louvor ao nosso Deus.
Vendo isto, muitos hão-de temer *
e pôr a sua confiança no Senhor.
5
Feliz de quem pôs a sua confiança no Senhor *
e não se voltou para os arrogantes, †
para os que seguem a mentira.
6
Muitos e maravilhosos são os vossos prodígios †
sobre nós, Senhor meu Deus, *
ninguém se Vos pode comparar.
Quisera anunciá-los e proclamá-los, *
mas são tantos que não se podem contar.
7

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações, *
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações, *
8
então clamei: «Aqui estou.
De mim está escrito no Livro da Lei *
9
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus, *
a vossa lei está no meu coração».
Ant. 1 Formastes-me da terra, revestistes-me de carne:
Senhor, meu Redentor, ressuscitai-me no último dia.
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Ant. 2
salvai-me.
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Senhor, vinde em meu auxílio; socorrei-me e

II
10

Proclamei a justiça na grande assembleia, *
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
11
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração, *
proclamei a vossa fidelidade e salvação.
Não ocultei a vossa bondade e fidelidade, *
no meio da grande assembleia.
12

Não me recuseis, Senhor, a vossa misericórdia, *
protejam-me sempre a vossa bondade e fidelidade.
13
Caíram sobre mim males sem conta, *
assediaram-me os pecados e já não posso ver.
São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, *
e até me sinto desfalecer.
14

Senhor, vinde em meu auxílio, *
socorrei-me e salvai-me.
17
Alegrem-se e exultem em Vós *
todos os que Vos procuram.
Digam sempre: «Grande é o Senhor» *
os que desejam a vossa salvação.
18

Eu, porém, sou pobre e infeliz: *
Senhor, cuidai, de mim.
Sois meu protector e libertador: *
ó meu Deus, não tardeis.

Ant. 2 Senhor, vinde em meu auxílio; socorrei-me e salvai-me.
Ant. 3 Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
quando irei contemplar a face do Senhor?
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Salmo 41 (42)
2

Como suspira o veado pelas correntes das águas, *
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
3
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo: *
quando irei contemplar a face de Deus?
4

Dia e noite as lágrimas são o meu pão, *
enquanto me repetem todo o dia: †
«Onde está o teu Deus?».

5

A minha alma estremece ao recordar *
quando passava em cortejo para o templo do Senhor,
entre as vozes de louvor e de alegria *
da multidão em festa.

6

Porque estás triste, minha alma, e desfaleces? *
Espera em Deus: ainda O hei-de louvar, †
meu Salvador e meu Deus.

7

A minha alma está desolada: *
no vale do Jordão e do Hermon e no pequeno monte †
me lembro de Vós.
8
Abismo atrai abismo no fragor das águas revoltas: *
vossas torrentes e vagas passaram sobre mim.
9

De dia mande-me o Senhor a sua graça, *
de noite canto e rezo ao Deus da minha vida.

10

Digo a Deus: Sois o meu protector, †
porque Vos esqueceis de mim? *
Porque hei-de andar triste sob a opressão do inimigo?
11
Quebram-se meus ossos, quando os inimigos me insultam, *
ao repetirem todo o dia: †
«Onde está o teu Deus?».
12

Porque estás triste, minha alma, e desfaleces? *
Espera em Deus: ainda O hei-de louvar, †
meu Salvador e meu Deus.

Ant. 3 Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
quando irei contemplar a face do Senhor?
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V. É grande, Senhor, a vossa misericórdia:
R. Vivificai-me segundo a vossa promessa.
Primeira leitura
Da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
15, 12-34
A ressurreição de Cristo, esperança dos fiéis

Irmãos: 12 Se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos,
porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos
mortos? 13 Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não
ressuscitou. 14 E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação
é inútil e também é inútil a vossa fé. 15 E nós aparecemos como
falsas testemunhas de Deus, porque damos testemunho contra
Deus, ao afirmar que Ele ressuscitou Jesus Cristo, quando de facto
não ressuscitou, a ser verdade que os mortos não ressuscitam.
16
Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não
ressuscitou. 17 E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé,
ainda estais nos vossos pecados; 18 e assim, os que morreram
em Cristo também se perderam. 19 Se é só para a vida presente
que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais
miseráveis de todos os homens.
20
Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias
dos que morreram. 21 Uma vez que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos; 22 porque
do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também
em Cristo todos serão restituídos à vida. 23 Cada qual, porém, na
sua ordem: primeiro, Cristo, como primícias; a seguir, os que
pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. 24 Depois será o
fim, quando Cristo entregar o reino a Deus, seu Pai, depois de ter
aniquilado toda soberania, autoridade e poder.
25
É necessário que Ele reine, até que tenha posto todos
os inimigos debaixo dos seus pés. 26 E o último inimigo a ser
aniquilado é a morte, 27 porque Deus «tudo submeteu debaixo
dos seus pés». Mas quando se diz que tudo Lhe está submetido, é
claro que se exceptua Aquele que tudo Lhe submeteu.
28
Quando todas as coisas Lhe forem submetidas, então
também o próprio Filho Se há-de submeter Àquele que Lhe
submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos.
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Aliás, que resultado obteriam aqueles que se baptizam
pelos mortos? Se realmente os mortos não ressuscitam, porque
se baptizam por eles? 30 E porque nos expomos nós ao perigo a
toda a hora? 31 Eu todos os dias me exponho à morte, pela glória
que tenho de vós, irmãos, em Jesus Cristo, nosso Senhor. 32 Se
foi por motivos humanos que lutei com as feras em Éfeso, que
proveito alcancei? Se os mortos não ressuscitam, «comamos e
bebamos, que amanhã morreremos»! 33 Não vos iludais: as más
companhias corrompem os bons costumes. 34 Despertai, como
deveis, dessa embriaguez e não continueis a pecar, pois alguns
de vós vivem em total ignorância de Deus. Para vossa vergonha
o digo.
29

Responsório

1 Cor 15, 25-26; cf. Ap. 20, 13.14

R. Cristo há-de reinar, até que Deus tenha posto a todos os
seus inimigos debaixo dos seus pés. * E o último inimigo a ser
aniquilado é a morte.
V. A morte e o abismo devolverão os mortos; a morte e o
abismo serão precipitados no lago de fogo. * E o último inimigo
a ser aniquilado é a morte.

Outra leitura à escolha:

Da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
15, 35-57
Ressurreição dos mortos é vinda do Senhor

Irmãos: Alguém poderia perguntar: «Como ressuscitam os
mortos? Com que espécie de corpo voltam eles?». 36 Insensato! O
que tu semeias não volta à vida sem morrer. 37 E o que semeias
não é a planta que há-de nascer; é um simples grão de trigo,
por exemplo, ou de qualquer outra espécie. 38 E Deus dá-lhe
um corpo conforme entende: a cada semente o corpo que lhe é
próprio. 39 Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a dos
homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes.
40
Há corpos celestes e corpos terrestres; mas um é o brilho dos
35
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corpos celestes, outro o dos corpos terrestres. 41 Um é o brilho
do sol, outro o da lua e outro o das estrelas; pois há diferença de
brilho de estrela para estrela.
42
Assim é também a ressurreição dos mortos: semeado
corruptível, o corpo ressuscita incorruptível; 43 semeado
desprezível, ressuscita glorioso; semeado na fraqueza, ressuscita
cheio de força; 44 semeado como corpo natural, ressuscita como
corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo
espiritual. 45 Assim está escrito: «O primeiro homem, Adão, foi
criado como um ser vivo»; o último Adão tornou-Se um espírito
que dá vida. 46 O primeiro não foi o espiritual, mas o natural;
depois é que veio o espiritual.
47
O primeiro homem, tirado da terra, é terreno; o segundo
homem veio do Céu. 48 O homem que veio da terra é o modelo
dos homens terrenos; o homem que veio do Céu é o modelo dos
homens celestes.
49
E assim como trouxemos em nós a imagem do homem
terreno, traremos também em nós a imagem do homem celeste.
50
O que digo, irmãos, é que a carne e o sangue não podem herdar
o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
51
Vou dar-vos a conhecer um mistério: Nem todos havemos
de morrer, mas todos seremos transformados, 52 num momento,
num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Porque
a trombeta soará: os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós
seremos transformados. 53 De facto, é necessário que este nosso
corpo corruptível se torne incorruptível, e este nosso corpo
mortal se torne imortal. 54 Quando este nosso corpo corruptível
ficar incorruptível e este nosso corpo mortal ficar imortal, então
se realizará a palavra da Escritura: «A morte foi absorvida na
vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? 55 Ó morte, onde está o
teu aguilhão?». 56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força do
pecado é a Lei. 57 Mas dêmos graças a Deus, que nos dá a vitória,
por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Responsório

cf. Job 19, 25.26.27

R. Eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia
ressuscitarei da terra. * E na minha carne verei a Deus, meu
Salvador.
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V. Eu próprio hei-de vê-l’O; meus olhos hão-de contemplá-l’O. * E na minha carne verei a Deus, meu Salvador.

Outra leitura à escolha:

Da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
4, 16 – 5, 10
Quando for destruída esta nossa morada terrestre,
receberemos no Céu uma habitação eterna

Irmãos: 4,16 Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai-se renovando de dia para dia.
17
Porque a ligeira aflição dum momento prepara-nos, para além
de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. 18 Não
olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis: as
coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são
eternas.
5, 1
Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada
terrestre, for desfeita, recebemos no Céu uma habitação eterna,
que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. 2 Por isso,
nós gememos nesta tenda actual, suspirando pelo momento de
nos revestirmos da nossa habitação celeste, 3 se de facto formos
encontrados vestidos e não despidos. 4 Na verdade, enquanto
estamos nesta tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal em
nós seja absorvido pela vida. 5 Mas quem nos formou para este
destino foi Deus, Ele que nos deu o penhor do Espírito.
6
Por isso, estamos sempre cheios de confiança, sabendo que,
enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe
do Senhor, 7 pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. 8 E
com esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo para irmos
habitar junto do Senhor. 9 Por isso nos empenhamos em ser-Lhe
agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos
de sair dele. 10 Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido,
enquanto esteve no seu corpo, quer o bem quer o mal.
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Salmo 50 (51), 4

R. Senhor, não me julgueis pelas minhas acções: nada fiz
que tenha mérito na vossa presença. Por isso, rogo à vossa
majestade: * Meu Deus, perdoai a minha culpa.
V. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as
faltas. * Meu Deus, perdoai a minha culpa.

Segunda leitura
Dos Sermões de Santo Anastásio, bispo de Antioquia
(Sermão 5. Sobre a ressurreição de Cristo, 6-7.9:
PG 89, 1358-1359. 1361-1362)

(Sec. VI)

Cristo transformará o nosso corpo corruptível

Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e
dos vivos. Deus, porém, não é Deus dos mortos mas dos vivos.
Portanto, os mortos, sobre quem domina Aquele que voltou à
vida, já não são mortos mas vivos; domina sobre eles a vida, para
que vivam sem jamais recear a morte, tal como Cristo ressuscitou dos mortos e não morrerá jamais.
Assim, ressuscitados e libertos da corrupção, não tornarão a
sofrer a morte, mas hão-de participar da ressurreição de Cristo,
como Cristo participou da morte que sofreram.
Cristo não desceu à terra senão para quebrar as portas de
bronze e despedaçar as trancas de ferro, que desde o início
prendiam o homem, e para nos atrair a Si, livrando da corrupção
a nossa vida e convertendo em liberdade a nossa escravidão.
E se este desígnio divino nos parece ainda incompletamente
realizado – pois os homens continuam a morrer e os corpos a
dissolverem-se na corrupção – ninguém veja nisso qualquer
obstáculo para a fé. De facto, já recebemos o penhor de todos os
bens prometidos, porque, mediante as primícias da nossa natureza que Cristo elevou consigo ao mais alto dos Céus, estamos
já sentados com Ele nas alturas, como diz São Paulo: Ressuscitou-nos com Cristo e com Ele nos fez sentar no alto dos Céus.
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No entanto, havemos de alcançar a consumação perfeita,
quando vier o tempo predestinado pelo Pai; então deixaremos de
ser crianças e chegaremos à medida do homem perfeito. Assim
aprouve ao Pai dos séculos, para que o dom concedido fosse
estável e não voltasse a ser precário por causa da insensatez
pueril do nosso coração.
Não é necessário demonstrar a ressurreição espiritual do
Corpo do Senhor, uma vez que São Paulo, falando da ressurreição dos corpos, afirma claramente: Semeia-se um corpo animal
e ressuscita um corpo espiritual; quer dizer, ressuscita transfigurado como o de Cristo, que nos precedeu com a sua gloriosa
transfiguração.
O Apóstolo sabia muito bem o que dizia ao explicar a sorte
que espera toda a humanidade, graças à acção de Cristo, que
transformará o nosso corpo miserável para o tornar se-melhante ao seu Corpo glorioso.
Se, portanto, a transfiguração consiste em que o corpo se
torne espiritual, isso significa que se tornará semelhante ao
Corpo glorioso de Cristo, que ressuscitou com um corpo espiritual: aquele mesmo corpo que foi semeado na ignomínia transforma-se em corpo glorioso.
Por este motivo, tendo Cristo elevado para junto do Pai as
primícias da nossa natureza, está pronto a elevar consigo todo o
universo, como prometeu ao dizer: quando Eu for levantado da
terra, atrairei todos a Mim.
Responsório

Jo 5, 28-29; 1 Cor 15, 52

R. Todos os que estão no sepulcro hão-de ouvir a voz do
Filho de Deus: * Os que tiverem feito boas obras irão para a
ressurreição dos vivos, e os que tiverem praticado más acções,
para a ressurreição dos condenados.
V. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da
trombeta final, os mortos ressuscitarão. * Os que tiverem feito
boas obras irão para a ressurreição dos vivos, e os que tiverem
praticado más acções, para a ressurreição dos condenados.
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Outra leitura à escolha:

Das Cartas de São Bráulio, bispo de Saragoça
(Epist. 19: PL 80, 665-666)

(Sec. VII)

Cristo ressuscitado é a esperança de todos os crentes

Cristo, esperança de todos os crentes, chama adormecidos e
não mortos àqueles que partem deste mundo; Ele disse, de facto:
Lázaro, o nosso amigo, dorme.
Também o apóstolo São Paulo quer que não nos contristemos
pela sorte dos que já adormeceram, pois a fé nos ensina que todos
os que acreditam em Cristo, segundo a palavra do Evangelho,
não morrerão para sempre; sabemos, na verdade, pela fé, que
nem Ele morreu para sempre nem nós morreremos para sempre.
Com efeito, o próprio Senhor, à voz do Arcanjo e ao som
da trombeta de Deus, baixará do Céu, e os que n’Ele tiverem
morrido n’Ele ressuscitarão.
Anime-nos, portanto, a esperança da ressurreição: os que
perdemos neste mundo havemos de os tornar a ver no outro;
basta para isso acreditar no Senhor com verdadeira fé, isto é,
obedecendo aos seus mandamentos. Ele é omnipotente, e, por
isso, é mais fácil a Ele despertar os mortos do que a nós acordar
os que dormem. É certo que temos esta convicção; mas, por
outro lado, subjugados por inexprimível sentimento, deixamo-nos desafogar em lágrimas e a saudade perturba a fé do nosso
espírito. Oh como é miserável a condição humana! Sem Cristo,
nenhum sentido teria toda a nossa vida.
Oh morte, que divides os que viviam juntos e tão dura e
cruelmente separas os que estavam unidos pela amizade! Mas
o teu cruel poder está esmagado. O teu domínio foi aniquilado
por Aquele que te ameaçou com o brado de Oseias: Ó morte,
Eu serei a tua morte. Também nós podemos desafiar-te com as
palavras do Apóstolo: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde
está, ó morte, o teu aguilhão?
O mesmo Jesus que te venceu a ti nos redimiu a nós, entregando a sua amada vida às mãos dos ímpios, para dos ímpios
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fazer amigos seus. São certamente numerosos e variados os ensinamentos da divina Escritura que nos podem consolar a todos.
Mas basta-nos agora confirmar a nossa esperança na ressurreição
e voltar os olhos para a glória do nosso Redentor, no qual, pela
fé, nos consideramos já ressuscitados, conforme diz o Apóstolo:
Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele
viveremos.
Não nos pertencemos a nós mesmos, mas somos d’Aquele
que nos remiu. Da sua vontade sempre a nossa deve depender.
Por isso dizemos na oração: Seja feita a vossa vontade. Pela
mesma razão, no luto por alguém que morreu, devemos dizer
com Job: O Senhor o deu, o Senhor o tirou: bendito seja o nome
do Senhor. Façamos nossas agora estas palavras de Job, a fim de
que, aceitando como ele a vontade do Senhor, alcancemos um
dia semelhante recompensa.
Responsório
cf. 1 Tes 4, 13-14; Jer 22, 10
R. Não vos constristeis pela sorte dos defuntos, como os
outros que não têm esperança: * Se acreditamos que Jesus
morreu e ressuscitou, assim Deus levará também com Jesus os
que em Jesus tiverem adormecido.
V. Não choreis pelo defunto, nem vos lamenteis por causa
dele. * Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim
Deus levará também com Jesus os que em Jesus tiverem
adormecido.

Oração como nas Laudes, pp. 132 ss.
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Laudes
Hino
Não há vitória sem cruz:
Pela cruz se vai ao Céu.
Seja a morte apelo à Vida,
Como foi a morte em Cristo.
A Deus pertence o mistério,
Mas o mistério é promessa:
Em Jesus ressuscitado
Também nós ressuscitamos.
Por vossa misericórdia,
Dai-nos, Senhor, a ventura
De entrar na Manhã eterna,
Na glória do vosso Reino.
Deus dos vivos e dos mortos:
Crer em Vós é ter a esperança
De encontrar na luz de sempre
A paz do último Dia.

Salmodia
Ant. 1 Os ossos humilhados exultarão no Senhor.
Salmo 50 (51)
3

4

5

6

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, *
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade *
e purificai-me de todas as faltas.
Porque eu reconheço os meus pecados *
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas.
Pequei contra Vós, só contra Vós, *
e fiz o mal diante dos vossos olhos.
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Assim é justa a vossa sentença *
e recto o vosso julgamento.
Porque eu nasci na culpa *
e minha mãe concebeu-me em pecado.
Amais a sinceridade de coração *
e fazeis-me conhecer a sabedoria no íntimo da alma.
Aspergi-me com o hissope e ficarei puro, *
lavai-me e ficarei mais branco do que a neve.
Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria *
e estremeçam meus ossos que triturastes.
Desviai o vosso rosto das minhas faltas *
e purificai-me de todos os meus pecados.
Criai em mim, ó Deus, um coração puro *
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença *
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação *
e sustentai-me com espírito generoso.
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos *
e os transviados hão-de voltar para Vós.
Ó Deus, meu Salvador, livrai-me do sangue derramado *
e a minha língua proclamará a vossa justiça.
Abri, Senhor, os meus lábios *
e a minha boca anunciará o vosso louvor.
Não é do sacrifício que Vos agradais *
e, se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis.
Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido; *
não desprezareis, Senhor,
o espírito humilhado e contrito.
Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, *
reconstruí os muros de Jerusalém.
Então Vos agradareis dos sacrifícios devidos, †
oblações e holocaustos, *
então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar.
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Os ossos humilhados exultarão no Senhor.

Ant. 2 Livrai-me, Senhor, das portas do abismo.
Cântico

Is 38, 10-14. 17-20

10

Eu disse: «Em meio da vida, †
vou descer às portas da morte, *
privado do resto dos meus anos».

11

Eu disse: «Não mais verei o Senhor na terra dos vivos, †
não verei mais ninguém *
entre os habitantes do mundo».

12

Para longe de mim foi arrancada a minha morada, *
como tenda de pastores.
Como tecelão, eu tecia a minha vida, *
mas cortaram-me a trama.
De manhã até à noite *
sou consumido.

13

Grito até ao amanhecer, *
como um leão que dilacera os meus ossos;
De manhã até à noite *
sou consumido.

14

Grito como a andorinha *
e gemo como a pomba.
Cansam-se meus olhos de olhar para o alto. *
Socorrei-me, Senhor.
17
Preservastes a minha alma da corrupção da morte, *
perdoastes todos os meus pecados.
18

Nem a morada dos mortos Vos louvará, *
nem a morte Vos dará glória.
Para quem desce ao túmulo, *
acaba a esperança na vossa fidelidade.

19

Só os vivos podem louvar-Vos, *
como eu Vos louvo hoje.
O pai dará a conhecer aos seus filhos *
a vossa fidelidade.
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Senhor, vinde em meu auxílio, *
e cantaremos nossos salmos,
todos os dias da nossa vida, *
no templo do Senhor.
Ant. Livrai-me, Senhor, das portas do abismo.
Ant. 3 Toda a minha vida louvarei o Senhor.
Salmo 145 (146)

1
2

Louva, minha alma, o Senhor. *
Louvarei o Senhor toda a minha vida, †
cantarei ao meu Deus enquanto viver.

3

Não ponhais a confiança nos poderosos, *
no homem que nem a si se pode salvar.
4
Vai-se-lhe o espírito e volta ao pó da terra *
e assim ficam desfeitos os seus planos.
5

Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacob, *
o que põe sua confiança no Senhor, seu Deus,
6
que fez o céu e a terra, *
o mar e quanto neles existe.
7

8

Eternamente fiel à sua palavra, *
faz justiça aos oprimidos †
e dá pão aos que têm fome.
O Senhor dá liberdade aos cativos, *
o Senhor dá vista aos cegos.
O Senhor levanta os abatidos, *
o Senhor ama os justos.

9

O Senhor protege os peregrinos, *
ampara o órfão e a viúva †
e entrava o caminho aos pecadores.

10

O Senhor reina eternamente. *
Sião, o teu Deus é rei por todas as gerações.
Ant.

Toda a minha vida louvarei o Senhor.
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Ou

Ant. 3

Louvai o Senhor, com tudo o que vive e respira.
Salmo 150

1

Louvai o Senhor no seu santuário, *
louvai-O no seu majestoso firmamento.
2
Louvai-O pela grandeza das suas obras, *
louvai-O pela sua infinita majestade.
3

Louvai-O ao som da trombeta, *
louvai-O ao som da lira e da cítara.
4
Louvai-O com o tímpano e com a dança, *
louvai-O ao som da harpa e da flauta.
5

Louvai-O com címbalos sonoros, *
louvai-O com címbalos retumbantes. †
Tudo quanto respira louve o Senhor.
Ant.

Louvai o Senhor, com tudo o que vive e respira.

Leitura breve
1 Tes 4, 14
Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo
modo Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem adormecido.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes.
Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes.
Convertestes em júbilo o meu pranto.
Porque me salvastes.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes.

Cântico evangélico (Benedictus)
Ant. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Mim,
ainda que tenha morrido, viverá; e aquele que vive e crê em Mim,
não morrerá para sempre.
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Preces
Oremos a Deus Pai todo-poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo
de entre os mortos e vivificará também os nossos corpos mortais;
e aclamemos dizendo:
Senhor da vida e da morte, salvai-nos.
Pai santo, fazei que nós, sepultados pelo Baptismo com Cristo
na morte e com Ele ressuscitados, vivamos uma vida nova,
— para que também, depois da nossa morte, vivamos para sempre com Cristo.
Pai providente, que nos destes o Pão vivo descido do Céu como
alimento das almas,
— fazei que tenhamos a vida eterna e ressuscitemos no último
dia.
Senhor, que enviastes o Anjo a confortar o vosso Filho na agonia
do Horto,
— fazei-nos sentir o conforto da esperança na hora da nossa
morte.
Vós que salvastes os três jovens do fogo ardente,
— libertai também as almas do castigo que sofrem pelos seus
pecados.
Deus dos vivos e dos mortos, que ressuscitastes Jesus Cristo do
sepulcro,
— ressuscitai também os defuntos e dai-nos um lugar junto
deles na vossa glória.
Pai nosso
Oração

Deus, Pai de misericórdia, escutai benignamente as nossas
orações, para que, ao confessarmos a nossa fé na ressurreição
do vosso Filho Unigénito, se confirme em nós a esperança da
ressurreição do vosso servo N.. Por Nosso Senhor.
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Ou

Senhor, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos salvastes
pela morte e ressurreição do vosso Filho, acolhei com bondade
o vosso servo N., de modo que, tendo ele acreditado no
mistério da nossa ressurreição, mereça alcançar as alegrias da
bem-aventurança eterna. Por Nosso Senhor.
Ou

Ouvi, Senhor, as nossas orações com que imploramos a vossa
misericórdia em favor do nosso irmão N.; Vós que o fizestes
membro da Igreja durante a sua vida mortal, levai-o convosco à
pátria da luz e da paz e fazei-o participar no convívio dos vossos
Santos. Por Nosso Senhor.
No Tempo Pascal:

Deus omnipotente e misericordioso, cujo Filho Unigénito
voluntariamente Se entregou à morte por nós, concedei ao vosso
servo N. a graça de participar na admirável vitória da ressurreição. Por Nosso Senhor.
Por vários Defuntos:

Senhor, que, pela vitória do vosso Filho sobre a morte, O
exaltastes no reino da glória, concedei aos nossos irmãos (N. e
N.) que, libertados desta vida mortal, possam contemplar-Vos
para sempre como seu Criador e Redentor. Por Nosso Senhor.
Pelos irmãos, parentes e benfeitores:

Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e fonte da salvação
humana, por intercessão da Virgem Santa Maria e de todos os
Santos, dai aos nossos pais, irmãos, parentes e benfeitores, que
já partiram deste mundo, a bem-aventurança na pátria celeste.
Por Nosso Senhor.
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Hora Intermédia
Hino
Senhor da vida e da morte,
Nós Te louvamos, ó Pai,
De quem todo o homem vem,
A quem todo o homem vai.
Acolhe na tua casa
Os que se foram de nós,
Arrancados deste mundo,
Respondendo à tua voz.
Purificados no Sangue
De Jesus Cristo, teu Filho,
Resplandeça para eles
Do teu rosto o eterno brilho.
Dos que ainda não entraram
Nas alegrias eternas
Compadece-Te, Senhor,
Alivia suas penas.
E a nós que andamos ainda
Em falsa vida enredados
Concede, por tua graça,
A contrição dos pecados.
Que todos juntos um dia
Gozemos tua beleza,
Saboreemos o Pão,
Sentados à tua Mesa.
Salmodia
Antífona

Tércia Voltai-Vos para mim, Senhor, e salvai a minha vida.
Sexta Salvai, Senhor, a minha alma, porque pequei contra
Vós.
Noa
Salvai-me, Senhor, para glória do vosso nome; pelo
vosso poder, libertai a minha alma.
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Salmo 69 (70)
2

Deus, vinde em meu auxílio, *
Senhor, socorrei-me e salvai-me.
3
Cubram-se de desonra e de ignomínia *
os que atentam contra a minha vida.
Recuem e corem de vergonha *
os que me querem mal.
4
Afastem-se cobertos de confusão *
os que se alegram com a minha ruína.
5

Alegrem-se e exultem em Vós *
todos os que Vos procuram;
e digam sempre: «Grande é o Senhor» *
os que desejam a vossa salvação.

6

Eu sou pobre e infeliz: *
meu Deus, socorrei-me.
Sois o meu protector e libertador: *
Senhor, não tardeis.
Salmo 84 (85)

2

Abençoastes, Senhor, a vossa terra, *
restaurastes os destinos de Jacob.
3
Perdoastes a culpa do vosso povo, *
esquecestes todos os seus pecados.
4
Aplacastes toda a vossa cólera, *
refreastes o furor da vossa ira.
5

Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador, *
e afastai de nós a vossa indignação.
6
Estareis para sempre irritado contra nós, *
prolongareis a vossa ira de geração em geração?
7

Não voltareis a dar-nos a vida, *
para que em Vós se alegre o vosso povo?
8
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia *
e dai-nos a vossa salvação.
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9

Escutemos o que diz o Senhor: *
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis †
e a quantos de coração a Ele se convertem.
10
A sua salvação está perto dos que O temem *
e a sua glória habitará na nossa terra.
11

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, *
abraçaram-se a paz e a justiça.
12
A fidelidade vai germinar da terra *
e a justiça descerá do céu.
13

O Senhor dará ainda o que é bom *
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
14
A justiça caminhará à sua frente *
e a paz seguirá os seus passos.
Salmo 85 (86)
1

Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e atendei-me, *
porque sou pobre e desvalido.
2
Defendei a minha vida, pois Vos sou fiel, *
salvai o vosso servo que em Vós confia, ó meu Deus.
3

Tende piedade de mim, Senhor, *
que a Vós clamo todo o dia.
4
Alegrai a alma do vosso servo, *
porque a Vós, Senhor, elevo a minha alma.
5

Vós, Senhor, sois bom e indulgente, *
cheio de misericórdia para com todos os que Vos invocam.
6
Ouvi, Senhor, a minha oração, *
atendei a voz da minha súplica.
7

No dia da minha aflição por Vós clamo, *
porque sei que me escutais.
8
Não tendes igual entre os deuses, Senhor, *
nada há que se compare às vossas obras.
9

Todos os povos que criastes virão adorar-Vos, Senhor,*
e glorificar o vosso nome,
10
porque Vós sois grande e operais maravilhas, *
Vós sois o único Deus.
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Ensinai-me, Senhor, o vosso caminho, *
para que eu ande na vossa presença.
Concentrai todo o meu coração *
no temor do vosso nome.

12

Louvar-Vos-ei de todo o coração, Senhor meu Deus, *
e glorificarei o vosso nome para sempre,
13
porque tem sido grande a vossa misericórdia para comigo *
e livrastes a minha alma das profundezas do abismo.
14

Meu Deus, os soberbos levantaram-se contra mim, *
a multidão furiosa atenta contra a minha vida †
e não Vos tem presente diante dos olhos.
15
Mas Vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, *
paciente e cheio de misericórdia e fidelidade.
16

Voltai para mim os vossos olhos *
e tende piedade de mim.
Dai força ao vosso servo, *
salvai o filho da vossa escrava.

17

Dai-me um sinal da vossa benevolência, *
para que os meus inimigos, cheios de vergonha,
vejam que Vós, Senhor, me socorrestes *
e me consolastes.

Tércia
Ant.

Voltai-Vos para mim, Senhor, e salvai a minha vida.

Leitura breve
Job 19, 25-26
Eu sei que o meu Redentor está vivo e no último dia se
levantará sobre a terra. Revestido da minha pele, estarei de pé;
na minha carne verei a Deus.
Ou

2 Mac 7, 9b

O Rei do universo nos ressuscitará para a vida eterna, se
morrermos fiéis às suas leis.
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V. Porque estás triste, minha alma, e desfaleces?
R. Espera em Deus, que ainda O hei-de louvar.

Sexta
Ant.
Vós.

Salvai, Senhor, a minha alma, porque pequei contra

Leitura breve

Sab 1, 13-14a. 15

Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele se alegra com a
perdição dos vivos. Pela criação deu o ser a todas as coisas. A
justiça é eterna e imortal.
V. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
nada temo;
R. Porque Vós estais comigo, Senhor.

Noa
Ant. Salvai-me, Senhor, para glória do vosso nome; pelo
vosso poder, libertai a minha alma.
Leitura breve

Is 25, 8

O Senhor destruirá a morte para sempre, enxugará as
lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o
opróbrio que pesa sobre o seu povo.
V. Escutai, ó Deus, a minha oração,
R. Porque a Vós acorre todo o ser humano.
Oração como nas Laudes, pp. 132 ss.
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Vésperas
Hino
Nós te rogamos, Senhor,
Pelos irmãos que morreram
E à procura do teu rosto
À tua porta bateram.
Recebe-os junto de Ti
Por tua grande bondade,
Teu amor os transfigure
Em divina claridade.
Pelo sangue que na Cruz
Por todos foi derramado,
Perdoa suas ofensas,
Purifica-os do pecado.
Lembra-te, Pai, que era frágil
O barro de que os fizeste.
Compadecido, recebe-os
Na tua glória celeste.
Os nossos rogos aceite
O teu coração paterno.
No esplendor da luz perpétua,
Dá-lhes o descanso eterno.
Salmodia
Ant. 1 O Senhor te defende de todo o mal, o Senhor vela
pela tua vida.
Salmo 120 (121)
1

Levanto os meus olhos para os montes: *
donde me virá o auxílio?
2
O meu auxílio vem do Senhor, *
que fez o céu e a terra.
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3

Não permitirá que vacilem os teus passos, *
não dormirá Aquele que te guarda.
4
Não há-de dormir nem adormecer *
Aquele que guarda Israel.
5

O Senhor é quem te guarda, *
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo.
6
O sol não te fará mal durante o dia, *
nem a lua durante a noite.
7

O Senhor te defende de todo o mal, *
o Senhor vela pela tua vida.
8
Ele te protege quando vais e quando vens, *
agora e para sempre.
Ant. 1 O Senhor te defende de todo o mal, o Senhor vela
pela tua vida.
Ant. 2 Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor,
quem poderá salvar-se?
Salmo 129 (130)
1
2

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor; *
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam vossos ouvidos atentos *
à voz da minha súplica.

3

Se tiverdes em conta as nossas faltas, *
Senhor, quem poderá salvar-se?
4
Mas em Vós está o perdão, *
para serdes temido com reverência.
5

Eu confio no Senhor, *
a minha alma confia na sua palavra.
6
A minha alma espera pelo Senhor, *
mais do que as sentinelas pela aurora.
7

Mais do que as sentinelas pela aurora, *
Israel espera pelo Senhor, ___
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porque no Senhor está a misericórdia *
e com Ele abundante redenção.
8
Ele há-de libertar Israel *
de todas as suas faltas.
Ant. 2 Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor,
quem poderá salvar-se?
Ant. 3 Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá
vida, assim o Filho dá vida aos seus escolhidos.
Cântico

Filip 2, 6-11

6

Cristo Jesus, que era de condição divina, *
não Se valeu da sua igualdade com Deus, †
7
mas aniquilou-Se a si próprio.
Assumindo a condição de servo, *
tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem, 8 humilhou-Se ainda mais, *
obedecendo até à morte e morte de cruz.
9

Por isso, Deus O exaltou *
e Lhe deu o nome que está acima de todos os nomes,
10
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, *
no céu, na terra e nos abismos,
11
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, *
para glória de Deus Pai.
Ant. 3 Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá
vida, assim o Filho dá vida aos seus escolhidos.
Leitura breve

1 Cor 15, 55-57

Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu
aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado
é a Lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por Nosso Senhor
Jesus Cristo.
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Responsório breve
V. Em Vós, Senhor, me refugio:
jamais serei confundido.
R. Em Vós, Senhor, me refugio:
jamais serei confundido.
V. Exultarei de alegria com a vossa misericórdia.
R. Jamais serei confundido.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Em Vós, Senhor, me refugio:
jamais serei confundido.
Ou

V. Em vossa misericórdia, Senhor,
dai-lhes o descanso eterno.
R. Em vossa misericórdia, Senhor,
dai-lhes o descanso eterno.
V. Vós que haveis de vir para julgar os vivos e os mortos.
R. Dai-lhes o descanso eterno.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Em vossa misericórdia, Senhor,
dai-lhes o descanso eterno.
Cântico evangélico (Magnificat)
Ant. Todos aqueles que o Pai Me deu hão-de vir a Mim; e
os que vêm a Mim não serão repelidos.
Ou

Todos aqueles que o Pai Me deu virão a Mim; e Eu lhes darei
a vida eterna.
Tempo Pascal:
Ant.
Cristo crucificado ressuscitou dos mortos e salvounos. Aleluia.
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Preces
Oremos a Cristo, Nosso Senhor, que há-de transformar o nosso
corpo miserável à semelhança do seu Corpo glorioso, e aclamemo-l’O dizendo:
Senhor, Vós sois a ressurreição e a vida.
Cristo, Filho de Deus vivo, que ressuscitastes de entre os mortos
o vosso amigo Lázaro,
— ressuscitai para a vida e para a glória os defuntos que redimistes com o vosso Sangue.
Cristo, consolador dos aflitos, que, na morte de Lázaro, do jovem
de Naim e da filha de Jairo, acorrestes compassivo a enxugar
as lágrimas dos seus parentes e amigos,
— consolai também agora os que choram a morte dos seus entes
queridos.
Cristo, Salvador dos homens, destruí em nosso corpo mortal o
domínio do pecado, pelo qual merecemos a morte,
— para que em Vós alcancemos a vida eterna.
Cristo, Redentor do mundo, olhai com bondade para aqueles que
não Vos conhecem e vivem sem esperança,
— para que também eles acreditem na ressurreição dos mortos
e na vida futura.
Vós que, ao curar o cego de nascença, lhe destes a alegria de
poder ver o vosso rosto,
— revelai o esplendor da vossa face aos defuntos que ainda não
chegaram à luz da glória.
Vós que permitis a destruição da nossa morada terrestre,
— concedei-nos a eterna morada do reino dos Céus.
Pai nosso
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Oração

Deus, Pai de misericórdia, escutai benignamente as nossas
orações, para que, ao confessarmos a nossa fé na ressurreição
do vosso Filho Unigénito, se confirme em nós a esperança da
ressurreição do vosso servo N.. Por Nosso Senhor.
Ou

Senhor, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos salvastes
pela morte e ressurreição do vosso Filho, acolhei com bondade
o vosso servo N., de modo que, tendo ele acreditado no
mistério da nossa ressurreição, mereça alcançar as alegrias da
bem-aventurança eterna. Por Nosso Senhor.
Ou

Ouvi, Senhor, as nossas orações com que imploramos a vossa
misericórdia em favor do nosso irmão N.; Vós que o fizestes
membro da Igreja durante a sua vida mortal, levai-o convosco à
pátria da luz e da paz e fazei-o participar no convívio dos vossos
Santos. Por Nosso Senhor.
Por vários Defuntos:

Senhor, que, pela vitória do vosso Filho sobre a morte, O
exaltastes no reino da glória, concedei aos nossos irmãos (N. e
N.) que, libertados desta vida mortal, possam contemplar-Vos
para sempre como seu Criador e Redentor. Por Nosso Senhor.
Pelos irmãos, parentes e benfeitores:

Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e fonte da salvação
humana, por intercessão da Virgem Santa Maria e de todos os
Santos, dai aos nossos pais, irmãos, parentes e benfeitores, que
já partiram deste mundo, a bem-aventurança na pátria celeste.
Por Nosso Senhor.
Oração como nas Laudes, pp. 132 ss.

Conclusão
V.
R.

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal
e nos conduza à vida eterna.
Amen.
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SOLENIDADES E FESTAS

LAUDES
SALMOS E CÂNTICO DO DOMINGO I
Salmo 62 (63), 2-9
Sede de Deus
Criastes-nos para Vós, Senhor,
e o nosso coração não descansa
enquanto não repousar em Vós (S. Agostinho).
2

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. *
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro, *
como terra árida, sequiosa, sem água.

3

Quero contemplar-Vos no santuário, *
para ver o vosso poder e a vossa glória.
4
A vossa graça vale mais que a vida: *
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores.
5

Assim Vos bendirei toda a minha vida *
e em vosso louvor levantarei as mãos.
6
Serei saciado com saborosos manjares *
e com vozes de júbilo Vos louvarei.
7

Quando no leito Vos recordo, *
passo a noite a pensar em Vós.
8
Porque Vos tornastes o meu refúgio, *
exulto à sombra das vossas asas.
9

Unido a Vós estou, Senhor, *
a vossa mão me serve de amparo.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
Como era no princípio, agora e sempre. Amen.
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Cântico

Dan 3, 57-88. 56

O louvor das criaturas
Louvai o Senhor, todos os seus servos (Ap 19, 5).
57

Obras do Senhor, bendizei o Senhor, *
louvai-O e exaltai-O para sempre.
58
Céus, bendizei o Senhor, *
59
Anjos do Senhor, bendizei o Senhor.
60
Águas que estais sobre os céus, bendizei o Senhor, *
61
poderes do Senhor, bendizei o Senhor.
62
Sol e lua, bendizei o Senhor, *
63
estrelas do céu, bendizei o Senhor.
64

Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, *
todos os ventos, bendizei o Senhor.
66
Fogo e calor, bendizei o Senhor, *
67
frio e geada, bendizei o Senhor.
68
Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor, *
69
frios e aragens, bendizei o Senhor.
70
Gelos e neves, bendizei o Senhor, *
71
noites e dias, bendizei o Senhor.
72
Luz e trevas, bendizei o Senhor, *
73
relâmpagos e nuvens, bendizei o Senhor.
65

74

Bendiga a terra o Senhor, *
louve-O e exalte-O para sempre.
75
Montes e colinas, bendizei o Senhor, *
76
tudo o que germina na terra bendiga o Senhor.
78
Fontes, bendizei o Senhor, *
77
mares e rios, bendizei o Senhor.
79
Monstros e animais marinhos, bendizei o Senhor, *
80
aves do céu, bendizei o Senhor.
81
Animais e rebanhos, bendizei o Senhor, *
82
homens, bendizei o Senhor.

SALMOS E CÂNTICO DO DOMINGO I
83

Bendiga Israel o Senhor, *
louve-O e exalte-O para sempre.
84
Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, *
85
servos do Senhor, bendizei o Senhor.
86
Espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor, *
87
santos e humildes de coração, bendizei o Senhor.
88
Ananias, Azarias, Misael, bendizei o Senhor, *
louvai-O e exaltai-O para sempre.
Bendigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo; *
louvemo-l’O e exaltemo-l’O para sempre.
56
Bendito sejais, Senhor, no firmamento dos céus, *
a Vós o louvor e a glória para sempre.
Não se diz Glória.

Salmo 149
A alegria dos santos
Os filhos da Igreja, novo povo de Deus,
alegrem-se em seu Rei, Cristo Jesus (Hesíquio).
1

Cantai ao Senhor um cântico novo, *
cantai ao Senhor na assembleia dos santos.
2
Alegre-se Israel em seu Criador, *
rejubilem os filhos de Sião em seu rei.
3

Louvem o seu nome com danças, *
cantem ao som do tímpano e da cítara,
4
porque o Senhor ama o seu povo, *
coroa os humildes com a vitória.
5

Exultem de alegria os fiéis, *
cantem jubilosos em suas casas;
6
em sua boca os louvores de Deus, *
em sua mão a espada de dois gumes:
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7

para tirar vingança das nações *
e aplicar o castigo aos povos,
8
para ligar os seus reis com cadeias *
e os nobres com algemas,
9
para executar neles a sentença escrita. *
Esta é a glória de todos os seus fiéis.
Ant.

Alegre-se o povo de Deus em seu rei. Aleluia.

SALMOS PARA O INVITATÓRIO
Salmo 94 (95)
Convite ao louvor de Deus
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.
Pois grande Deus é o Senhor,
Rei maior que todos os deuses.
Em sua mão estão as profundezas da terra
e pertencem-Lhe os cimos das montanhas.
D’Ele é o mar, foi Ele que o fez,
d’Ele é a terra firme, que suas mãos formaram.
Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus
e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho.
Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
«Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras.

SALMOS PARA O INVITATÓRIO
10

Durante quarenta anos essa geração Me desgostou,
e Eu disse: É um povo de coração transviado,
que não atinou com os meus caminhos.
11
Por isso jurei na minha ira:
Não entrarão no meu repouso».
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo,
como era no princípio,
agora e sempre. Amen.

Salmo 23 (24)
A entrada do Senhor no templo
1

2

3

4

5

6

7

8

Do Senhor é a terra e o que nela existe,
o mundo e quantos nele habitam.
Ele a fundou sobre os mares
e a consolidou sobre as águas.
Quem poderá subir à montanha do Senhor?
Quem habitará no seu santuário?
O que tem as mãos inocentes e o coração puro,
que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso.
Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face do Deus de Jacob.
Levantai, ó portas, os vossos umbrais,
alteai-vos, pórticos antigos,
e entrará o Rei da glória?
Quem é esse Rei da glória?
O Senhor forte e poderoso,
o Senhor poderoso nas batalhas.
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9

Levantai, ó portas, os vossos umbrais,
alteai-vos, pórticos antigos,
e entrará o Rei da glória.
10
Quem é esse Rei da glória?
O Senhor dos Exércitos,
é Ele o Rei da glória.
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo,
como era no princípio,
agora e sempre. Amen.
Salmo 66 (67)
Os povos louvam o Senhor
2

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.

3

Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação.
Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.

4

5

6

7

8

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra,
Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
A terra produziu os seus frutos,
o Senhor nosso Deus nos abençoa.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu temor aos confins da terra.
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo,
como era no princípio,
agora e sempre. Amen.

SALMOS PARA O INVITATÓRIO

Salmo 99 100)
A alegria dos que entram no templo
2

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.

3

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, ovelhas do seu rebanho.

4

Entrai pelas suas portas dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.

5

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
ao Deus que é, que era e que vem,
pelos séculos dos séculos. Amen.
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OFÍCIO DE LEITURA
Hino final (te deum)
Nós Vos louvamos, ó Deus, *
nós Vos bendizemos, Senhor.
Toda a terra Vos adora, *
Pai eterno e omnipotente.
Os Anjos, os Céus e todas as Potestades, *
os Querubins e os Serafins Vos aclamam sem cessar:
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, *
o céu e a terra proclamam a vossa glória.
O coro glorioso dos Apóstolos, *
a falange venerável dos Profetas,
o exército resplandecente dos Mártires *
cantam os vossos louvores.
A santa Igreja anuncia por toda a terra *
a glória do vosso nome:
Deus de infinita majestade, *
Pai, Filho e Espírito Santo.
Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, *
Filho do Eterno Pai,
para salvar o homem, tomastes a condição humana *
no seio da Virgem Maria.
Vós despedaçastes as cadeias da morte *
e abristes as portas do Céu.
Vós estais sentado à direita de Deus, na glória do Pai, *
e de novo haveis de vir para julgar os vivos e os mortos.
Socorrei os vossos servos, Senhor, *
que remistes com o vosso Sangue precioso;
e recebei-os na luz da glória, *
na assembleia dos vossos Santos.

TE DEUM

¶ Salvai o vosso povo, Senhor, *
e abençoai a vossa herança;
sede o seu pastor e guia através dos tempos *
e conduzi-os às fontes da vida eterna.
Nós Vos bendiremos todos os dias da nossa vida *
e louvaremos para sempre o vosso nome.
Dignai-Vos, Senhor, neste dia, livrar-nos do pecado.
Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós.
Desça sobre nós a vossa misericórdia, *
porque em Vós esperamos.
Em Vós espero, meu Deus, *
não serei confundido eternamente.
¶

Esta última parte pode omitir-se.
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CÂNTICO EVANGÉLICO
LA U D ES

Cântico Evangélico (Benedictus)

Lc 1, 68-79

O Messias e seu Precursor
68

Bendito o Senhor Deus de Israel, *
que visitou e redimiu o seu povo
69
e nos deu um Salvador poderoso *
na casa de David, seu servo,
70
conforme prometeu pela boca dos seus santos, *
os profetas dos tempos antigos,
71

para nos libertar dos nossos inimigos *
e das mãos daqueles que nos odeiam,
72
para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, *
recordando a sua sagrada aliança
73
e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, *
que nos havia de conceder esta graça:
74

de O servirmos um dia, sem temor, *
livres das mãos dos nossos inimigos,
75
em santidade e justiça, na sua presença, *
todos os dias da nossa vida.
76

E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, *
porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos,
77
para dar a conhecer ao seu povo a salvação *
pela remissão dos seus pecados,
78

graças ao coração misericordioso do nosso Deus, *
que das alturas nos visita como sol nascente,
79
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte *
e dirigir os nossos passos no caminho da paz.
Glória ao Pai e ao Filho *
e ao Espírito Santo,
como era no princípio, *
agora e sempre. Amen.

CÂNTICO EVANGÉLICO
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Cântico Evangélico (Magnificat)

Lc 1, 46-55

A alegria da alma no Senhor
46
47

A minha alma glorifica o Senhor *
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.

48

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: *
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
todas as gerações.
49
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: *
Santo é o seu nome.
50

A sua misericórdia se estende de geração em geração *
sobre aqueles que O temem.
51
Manifestou o poder do seu braço *
e dispersou os soberbos.
52

Derrubou os poderosos de seus tronos *
e exaltou os humildes.
53
Aos famintos encheu de bens *
e aos ricos despediu de mãos vazias.
54

Acolheu a Israel, seu servo, *
lembrado da sua misericórdia,
55
como tinha prometido a nossos pais, *
a Abraão e à sua descendência para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho *
e ao Espírito Santo,
como era no princípio, *
agora e sempre. Amen.
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COMPLETAS
DOMINGOS E SOLENIDADES

Depois das Vésperas II
V. Deus, vinde... Glória ao Pai... Aleluia...
Neste momento será oportuno fazer o exame de consciência ou
revisão do dia.
Nas celebrações comunitárias, pode inserir-se num acto penitencial
com os formulários da Missa.

Hino: ao princípio do Próprio do Tempo ou no Ordinário.
Luz terna, suave, no meio da noite,
Leva-me mais longe...
Não tenho aqui morada permanente:
Leva-me mais longe...
Que importa se é tão longe, para mim,
A praia aonde tenho de chegar,
Se sobre mim levar constantemente
Poisada a clara luz do teu olhar?
Nem sempre Te pedi como hoje peço
Para seres a luz que me ilumina;
Mas sei que ao fim terei abrigo e acesso
Na plenitude da tua luz divina.
Esquece os meus passos mal andados,
Meu desamor perdoa e meu pecado.
Eu sei que vai raiar a madrugada
E não me deixarás abandonado.
Se Tu me dás a mão, não terei medo,
Meus passos serão firmes no andar.
Luz terna, suave, leva-me mais longe:
Basta-me um passo para a Ti chegar.
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Salmodia
Ant. O Senhor te cobrirá com suas asas: não temerás o
pavor da noite.
Salmo 90 (91)
Sob a protecção de Deus
Eu vos dou o poder de calcar aos pés serpentes e escorpiões
(Lc 10, 19).
1

2

3

4

5

6

Tu que habitas sob a protecção do Altíssimo *
e moras à sombra do Omnipotente,
diz ao Senhor: «Sois o meu refúgio e a minha cidadela; *
meu Deus, em Vós confio».
Ele te livrará do laço do caçador *
e do flagelo maligno.
Cobrir-te-á com suas penas, *
debaixo de suas asas encontrarás abrigo. †
A sua fidelidade é escudo e couraça.
Não temerás o pavor da noite, *
nem a seta que voa de dia;
nem a epidemia que se propaga nas trevas, *
nem a peste que alastra em pleno dia.

7

Podem cair mil à tua esquerda e dez mil à tua direita, *
que tu não serás atingido.

8

Com teus próprios olhos poderás contemplar *
e ver a paga dos pecadores.
Porque o Senhor é o teu refúgio, *
o Altíssimo a tua fortaleza.

9

Nenhum mal te acontecerá, *
nem a desgraça se aproximará da tua tenda,
11
porque Ele mandará aos seus Anjos *
que te guardem em todos os teus caminhos.
10
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Na palma das mãos te levarão, *
para que não tropeces em alguma pedra.
13
Poderás andar sobre víboras e serpentes, *
calcar aos pés o leão e o dragão.
12

«Porque em Mim confiou, hei-de salvá-lo; *
hei-de protegê-lo, pois conheceu o meu nome.
15
Quando Me invocar, hei-de atendê-lo, *
estarei com ele na tribulação, †
hei-de libertá-lo e dar-lhe glória.
16
Favorecê-lo-ei com longa vida *
e lhe mostrarei a minha salvação».
14

Ant. O Senhor te cobrirá com suas asas: não temerás o
pavor da noite.
Leitura breve
Ap 22, 4-5
Verão a face do Senhor, e o nome do Senhor estará escrito nas
suas frontes. Nunca mais haverá noite, nem precisarão da luz da
lâmpada nem da luz do sol, porque brilhará sobre eles a luz do
Senhor Deus, e reinarão pelos séculos dos séculos.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.
Senhor, Deus fiel, meu Salvador.
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.

Cântico evangélico (Nunc dimittis)
Ant. Salvai-nos, Senhor, quando velamos e guardainos quando dormimos, para estarmos vigilantes com Cristo e
descansarmos em paz.
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Lc 2, 29-32

Cristo, luz das nações e glória de Israel

Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, *
deixareis ir em paz o vosso servo,
30
porque meus olhos viram a salvação, *
31
que oferecestes a todos os povos:
32
luz para se revelar às nações *
e glória de Israel, vosso povo.
29

Ant. Salvai-nos, Senhor, quando velamos e guardainos quando dormimos, para estarmos vigilantes com Cristo e
descansarmos em paz.
Oração

Humildemente Vos pedimos, Senhor, que, depois de termos
celebrado neste dia o mistério da ressurreição de vosso Filho,
descansemos na vossa paz, livres de todo o mal, e de novo nos
levantemos na alegria da manhã, para cantarmos os vossos
louvores. Por Nosso Senhor.
Nas solenidades que não coincidem com o Domingo:

Visitai, Senhor, esta morada e afastai dela as ciladas do
inimigo. Habitem nela os vossos santos Anjos e nos guardem
em paz. E a vossa bênção esteja sempre connosco. Por Nosso
Senhor.
V. O Senhor omnipotente nos dê uma noite tranquila
e no fim da vida uma santa morte.
R. Amen.
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antífonas à bem-aventurada virgem maria
em língua portuguesa
I

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa, salve.
A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva,
a Vós suspiramos, gemendo e chorando,
neste vale de lágrimas.
Eia, pois, Advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei.
E depois deste desterro,
nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre.
Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria.
II

Santa Mãe do Redentor,
Porta do Céu, Estrela do mar,
socorrei o povo cristão
que procura levantar-se do abismo da culpa.
Vós que, acolhendo a saudação do Anjo,
gerastes, com admiração da natureza,
o vosso santo Criador,
ó sempre Virgem Maria,
tende misericórdia dos pecadores.
III

Deus Vos salve, Rainha dos Céus,
Deus Vos salve, Senhora dos Anjos,
Deus Vos salve, Raiz e Porta
por onde veio a luz ao mundo.
Alegrai-Vos, ó Virgem gloriosa,
a mais bela entre todas as mulheres.
Santa Mãe de Deus, intercedei por nós,
diante do vosso Filho.
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IV

À vossa protecção nos acolhemos,
Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades;
mas livrai-nos de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita.
V

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
bendita sois Vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores
agora e na hora da nossa morte. Amen.

antífonas à bem-aventurada virgem maria
em língua latina
I

Salve, Regina, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Evae,
ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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II

Alma Redemptóris Mater, quae pérvia caeli
porta manes, et stella maris, succúrre cadénti,
súrgere qui curat pópulo, tu quae genuísti,
natura miránte, tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore
sumens illud Ave, peccatórum miserére.
III

Ave, Regína caelórum,
ave, Dómina angelórum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriósa,
super omnes speciósa;
vale, o valde decóra,
et pro nobis Christum exóra.
IV

Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génitrix,
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus;
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.
V

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;
benedícta tu in muliéribus
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

INÍCIO E CONCLUSÃO DAS HORAS
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INÍCIO E CONCLUSÃO DAS HORAS
No início da primeira Hora do dia
V. Abri, Senhor, os meus lábios
R. E a minha boca anunciará o vosso louvor.
Segue-se o salmo invitatório com sua antífona.

No início das outras Horas
V. Deus, vinde em nosso auxílio.
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo:
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen.
Aleluia.
(O Aleluia omite-se no Tempo da Quaresma)

Doxologias para a salmodia
Para concluir o Salmo ou Cântico, escolhe-se a fórmula que mais convém ao tom salmódico adoptado.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo *
como era no princípio, agora e sempre. Amen.
ou
Glória ao Pai e ao Filho *
e ao Espírito Santo
Como era no princípio *
agora e sempre. Amen.
ou
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
ao Deus que é, que era e que vem, †
pelos séculos dos séculos. Amen.
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Conclusão das orações
Se a oração se dirige ao Pai:

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Se se dirige ao Pai, com menção do Filho na parte final:

Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Se se dirige ao Filho:

Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.
No fim das Laudes e das Vésperas
Na celebração comunitária, presidida por um sacerdote ou um diácono, este despede o povo, dizendo:

V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.
V. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo.
R. Amen.
V. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R. Graças a Deus.
Na recitação individual, ou quando a celebração não é presidida por
um sacerdote ou diácono:

V. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal
e nos conduza à vida eterna.
R. Amen.
No fim do Ofício de Leitura e da Hora Intermédia
Depois da oração conclusiva, diz-se a aclamação:

V. Bendigamos o Senhor.
R. Graças a Deus.
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