
DOMINGO II DEPOIS DO NATAL

(entre 2 e 5 de Janeiro)

Nas regiões onde a Epifania se celebra a 6 de Janeiro.

Semana II do Saltério

Vésperas I
Hino.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo II.

Ant.  1  A Virgem concebeu pela Palavra de Deus e, per-
manecendo Virgem, deu à luz o Rei dos reis.

Ant.  2  Alegrai-vos com Jerusalém: o Senhor faz correr 
para ela rios de paz.

Ant.  3  No princípio era o Verbo, Deus de Deus, Luz da 
Luz.  Na plenitude dos tempos, Ele nasceu para nós em Be-
lém.

leitura breve 1 Jo 5, 20
Sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência 

para conhecer o Verdadeiro.  Nós estamos no Verdadeiro, por 
seu Filho Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro e a Vida eter-
na.

reSponSório breve

V. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
V. E habitou entre nós.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
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Ant. Magnif. A graça veio morar no seio da Virgem, o 
ventre de Maria encerra um inefável mistério.

preceS

Adoremos a Cristo, que Se aniquilou a Si próprio tomando a 
forma de servo e foi provado em tudo como nós, menos no 
pecado, e peçamos com alegre confiança:

Pelo vosso nascimento, salvai-nos, Senhor.

Vós que viestes ao mundo para inaugurar o novo tempo anun-
ciado pelo Profetas,

— renovai a vossa Igreja de geração em geração.

Vós que assumistes a fragilidade da natureza humana,
— sede a luz dos cegos, a fortaleza dos fracos e o conforto dos 

infelizes.

Vós que nascestes pobre e humilde,
— olhai com bondade os pobres e socorrei-os nas suas neces-

sidades.

Vós que, nascendo em Belém, alegrastes os homens com a 
promessa da vida eterna,

— confortai os moribundos com a esperança da alegria celes-
te.

Vós que descestes à terra para que todos os homens pudessem 
subir ao Céu,

— recebei os fiéis defuntos na vossa glória.

Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, esplendor das almas fiéis, en-
chei o mundo com a vossa glória e dai-Vos a conhecer a todos 
os povos na claridade da vossa luz. Por Nosso Senhor.
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Laudes

Hino.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo II.

Ant.  1  Brilha para o justo uma luz nas trevas, porque 
nasceu o Salvador de todos os homens.  Aleluia.

Ant.  2  Cantemos ao Senhor nosso Deus.

Ant.  3  O povo que andava nas trevas viu uma grande 
luz.

leitura breve Hebr 1, 1-2
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente 

aos nossos pais pelos Profetas.  Nestes dias, que são os últimos, 
falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas 
e pelo qual criou o universo.

reSponSório breve

V. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
V. Vós que nascestes da Virgem Maria,
R. Tende piedade de nós.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.

Ant. Bened. A Virgem fiel deu à luz o Verbo de Deus feito 
carne e permaneceu sempre virgem. Por isso exaltamos a sua 
glória, dizendo: Bendita sois Vós entre as mulheres.

preceS

Glorifiquemos a Cristo, Verbo eterno de Deus, gerado antes 
dos séculos e nascido para nós no tempo, e aclamemos com 
alegria:

Alegre-se a terra com o vosso nascimento.
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Cristo, Palavra eterna, que, descendo à terra, enchestes os ho-
mens de alegria,

— alegrai os nossos corações com a vossa contínua presença.
Salvador do mundo, que revelastes aos homens a fidelidade 

de Deus,
— fazei que sejamos sempre fiéis às promessas do nosso Bap-

tismo.
Rei do Céu e da terra, que por meio dos Anjos anunciastes a 

paz aos homens,
— conservai-nos sempre na vossa paz.
Senhor, que viestes ao mundo para ser a Videira que nos dá o 

fruto da verdadeira vida,
— fazei que, unidos a Vós, dêmos sempre fruto abundante.

Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, esplendor das almas fiéis, en-
chei o mundo com a vossa glória e dai-Vos a conhecer a todos 
os povos na claridade da vossa luz. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Tércia

Ant. José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados com 
o que se dizia acerca do Menino.

leitura breve Tito 2, 11-12
Manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para to-

dos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade e aos 
desejos mundanos, para vivermos, no tempo presente, com 
temperança, justiça e piedade.

V. O Senhor lembrou-Se da sua misericórdia e fidelidade, 
Aleluia.

R. Em favor da casa de Israel.  Aleluia.
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Sexta
Ant. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as 

em seu coração.
leitura breve 1 Jo 4, 9

Assim se manifestou o amor de Deus para connosco: Deus 
enviou ao mundo o seu Filho Unigénito, para que vivamos por 
Ele.

V. Todos os confins da terra, Aleluia.
R. Viram a salvação do nosso Deus.  Aleluia.

Noa
Ant. Os meus olhos viram a salvação, que oferecestes a 

todos os povos.
leitura breve Actos 10, 36

Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando 
a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.

V. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
 Aleluia.
R. Abraçaram-se a paz e a justiça.  Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas II
Hino.

Salmodia

Salmos e cânticos do Domingo II.

Ant.  1  Brilhou para nós o dia da nova redenção, do 
cumprimento das antigas promessas, do anúncio da felicidade 
eterna.

Ant.  2  O Senhor revelou a sua misericórdia e fidelidade.
Ant.  3  O Senhor, Rei dos reis, nasceu para nós na terra. 

Está connosco o Salvador do mundo, o Salvador dos homens. 
Aleluia.
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leitura breve 1 Jo 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 anun-
ciamos.  Porque a Vida manifestou-Se, e nós vimos e damos 
testemunho d’Ela.  Nós vos anunciamos a Vida eterna que es-
tava 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 o seu Filho, 
Jesus Cristo.

reSponSório breve

V. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.
V. E habitou entre nós.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Verbo Se fez carne.  Aleluia, Aleluia.

Ant. Magnif.  Bendito o ventre que trouxe ao mundo o Fi-
lho do eterno Pai, e o peito que alimentou a Cristo, o Senhor.

preceS

Aclamemos com alegria a Cristo nosso Salvador, em cujo 
nascimento os Anjos anunciaram a paz à terra, e supliquemos 
cheios de confiança:

Pelo vosso nascimento, dai a paz ao mundo.

Vós que confortais a Igreja com a alegria do vosso nascimen-
to,

— enriquecei-a com todos os bens de que necessita.
Vós que viestes ao mundo como pastor supremo e guarda das 

nossas almas,
— fazei que o Papa e os bispos sejam fiéis administradores da 

multiforme graça de Deus.
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Rei da eternidade, que nascendo quisestes submeter-Vos às 
vicissitudes e limitações da nossa vida humana,

— compadecei-Vos da fragilidade da nossa existência e tornai-
nos participantes da vossa imortalidade.

Vós que, esperado desde o princípio por todas as gerações, 
viestes ao mundo na plenitude dos tempos,

— manifestai a vossa presença àqueles que ainda Vos espe-
ram.

Vós que, assumindo carne como a nossa, restaurastes a nature-
za humana corrompida pela morte,

— concedei aos defuntos a plenitude da redenção.
Pai nosso

Oração
Deus eterno e omnipotente, esplendor das almas fiéis, en-

chei o mundo com a vossa glória e dai-Vos a conhecer a todos 
os povos na claridade da vossa luz. Por Nosso Senhor.


