
DOMINGO DA OITAVA DA PÁSCOA

(DOMINGO II DA PÁSCOA)

Vésperas I

Hino.

Salmodia: Antífonas, salmos e cântico
 como no Domingo da Ressurreição.

leitura breve 1 Pedro 2, 9-10
Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 

adquirido por Deus, para anunciar os louvores d’Aquele que 
vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Vós que ou-
trora não éreis seu povo, sois agora o povo de Deus; vós que 
não tínheis alcançado misericórdia, agora alcançastes miseri-
córdia.

Em vez do reSPonSÓrio, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cante-
mos de alegria. Aleluia.

Ant. Magnif.   Oito dias depois, estando as portas fechadas, 
Jesus entrou e disse aos discípulos: A paz esteja convosco.  
Aleluia.

PreceS

Oremos a Cristo Jesus, que, ressuscitando de entre os mortos, 
destruiu a morte e nos deu a vida imortal.  Invoquemo-l’O 
dizendo:

Vós que viveis eternamente, escutai a nossa prece.

Vós que sois a pedra rejeitada pelos construtores, mas escolhi-
da pelo Pai como pedra angular,

—	 fazei	de	todos	nós	pedras	vivas	na	edificação	da	vossa	Igre-
ja.



  

Vós	que	 sois	 a	Testemunha	fiel	 e	 o	Primogénito	de	 entre	os	
mortos,

— concedei que a Igreja possa dar sempre e em toda a terra o 
testemunho da vossa ressurreição.

Vós que sois o único Esposo da Igreja, nascida do vosso cora-
ção aberto na cruz,

— fazei de nós testemunhas do vosso amor pela Igreja e por 
todos os homens.

Vós que sois o Princípio e o Fim, que estáveis morto e agora 
viveis eternamente,

— concedei-nos	a	graça	de	perseverarmos	fiéis	até	à	morte	e	
alcançarmos a coroa da vitória.

Vós que sois a luz que ilumina a cidade santa de Deus,
— iluminai com o vosso esplendor os nossos irmãos defuntos, 

para que convosco reinem eternamente.

Pai nosso

Oração

Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso 
povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós 
os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as rique-
zas	inesgotáveis	do	Baptismo	com	que	fomos	purificados,	do	
Espírito em que fomos renovados e do Sangue com que fomos 
redimidos.  Por Nosso Senhor.

Invitatório

Ant. O Senhor ressuscitou verdadeiramente.  Aleluia.

Salmo invitatório.

Laudes

Hino.
Salmodia: Antífonas, salmos e cântico
 como no Domingo da Ressurreição.

LAUDES



                       

leitura breve Actos 10, 40-43
Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia e permitiu-Lhe 

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

Em vez do reSPonSÓrio, diz-se:
Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos 

de alegria. Aleluia.

Ant. Bened. Aproxima a tua mão e mete-a no meu Lado: 
não	sejas	incrédulo	mas	fiel.	Aleluia.

PreceS

Invoquemos a Deus Pai omnipotente, que ressuscitou Jesus, 
nosso Rei e Salvador, e digamos com alegria:

Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo.
Pai	 santo,	 que	fizestes	 passar	 Jesus,	 vosso	 amado	Filho,	 das	

trevas da morte para a luz da glória,
— fazei-nos	 chegar	 um	dia	 à	 luz	 admirável	 do	 vosso	 reino	

eterno.
Vós que nos salvastes pela fé,
— fazei-nos	 viver	 hoje	 fielmente	 segundo	 as	 promessas	 do	

nosso Baptismo.
Vós que nos convidais a buscar sempre as coisas do alto, onde 

Cristo	está	sentado	à	vossa	direita,
— livrai-nos da sedução do pecado.
Fazei que a nossa vida, escondida em Vós com Cristo, brilhe 

no mundo,
— para anunciar aos homens os novos céus e a nova terra.  
Pai nosso
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Oração

Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso 
povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós 
os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as rique-
zas	inesgotáveis	do	Baptismo	com	que	fomos	purificados,	do	
Espírito em que fomos renovados e do Sangue com que fomos 
redimidos.  Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia

Na Tércia, Sexta e Noa, tudo como no Domingo da Ressurreição, 
excepto a oração: como acima, nas Laudes.

Vésperas II

Hino.

Salmodia: Antífonas, salmos e cântico
 como no Domingo da Ressurreição.

leitura breve Hebr 10, 12-14
Cristo, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, 

sentou-Se	para	sempre	à	direita	de	Deus,	esperando	desde	en-
tão que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus 
pés.  Por uma única oblação tornou perfeitos para sempre os 
que	foram	santificados.

Em vez do reSPonSÓrio, diz-se:
Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cante-

mos de alegria. Aleluia.

Ant. Magnif. Tomé, porque Me viste acreditaste. Felizes 
os que acreditam sem terem visto.  Aleluia.

VÉSPERAS II



                       

PreceS

Invoquemos a Deus Pai todo-poderoso, que ressuscitou Jesus 
Cristo	e	O	exaltou	à	sua	direita.		Supliquemos	cheios	de	con-
fiança:

Pela glória de Cristo, ouvi-nos, Senhor.

Pai santo, que pela vitória da cruz exaltastes a Cristo sobre a 
terra,

— atraí para Ele todos os homens.

Por	vosso	Filho	glorificado,	 enviai,	 Senhor,	 sobre	 a	 Igreja	 o	
Espírito Santo,

— para que ela seja, no meio do mundo, o sinal de unidade 
entre todos os homens.

Conservai	na	fé	do	seu	Baptismo	a	nova	família	que	fizestes	
renascer pela água e pelo Espírito Santo,

— para que alcance a vida eterna.

Por	 vosso	Filho	glorificado,	 socorrei	 os	 infelizes,	 libertai	 os	
presos, dai saúde aos enfermos

— e estendei a todos os homens os benefícios da redenção.

Aos nossos irmãos defuntos, que receberam na terra o Corpo e 
o Sangue de Cristo,

— dai-lhes a glória da ressurreição no último dia.

Pai nosso

Oração

Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso 
povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós 
os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as rique-
zas	inesgotáveis	do	Baptismo	com	que	fomos	purificados,	do	
Espírito em que fomos renovados e do Sangue com que fomos 
redimidos.  Por Nosso Senhor.
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