
DOMINGOS I E III DO ADVENTO

Domingo I: Semana I do Saltério
Domingo III: Semana III do Saltério

Vésperas I

Hino

Salmodia

Domingo I: Salmos e cântico do Dom. I

Ant.  1 Anunciai a todos os povos e dizei: Eis que vem o 
Senhor para nos salvar.

Ant.  2 O Senhor virá com todos os seus santos e brilhará 
naquele dia uma grande luz. Aleluia.

Ant.  3 Virá o Senhor com grande poder e todos os ho-
mens O hão-de contemplar.

Domingo III: Salmos e cântico do Dom. III

Ant.  1 Exulta de alegria, Jerusalém, porque vem a ti o 
Salvador. Aleluia.

Ant.  2 Eu sou o Senhor: a minha justiça virá sem demora, 
a minha salvação não tardará. Aleluia.

Ant.  3 Enviai, Senhor, o Cordeiro, que há-de dominar a 
terra, desde a Pedra do deserto ao monte da filha de Sião. Ale-
luia.

leitura breve 1 Tes 5, 23-24

O Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo o 
vosso ser – espírito, alma e corpo – se conserve irrepreensível 
para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Aquele que 
vos chama; Ele realizará as suas promessas.



  TEMPO DO ADVENTO

reSponSório breve

V. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
R. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
V. E dai-nos a vossa salvação. R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R.

CântiCo evangéliCo (Magnificat)

Dom. I:  Ant. Eis que o Senhor vem de longe e inunda toda 
a terra com o esplendor da sua glória.

Dom. III:  Ant. Eu sou Deus desde toda a eternidade, o 
Primeiro e o Último. Todo o joelho se dobrará diante de Mim, 
e toda a língua invocará o meu nome.

preCeS

Invoquemos a Cristo Jesus, que é a alegria e felicidade de todos 
os que O esperam, e digamos cheios de confiança:

Vinde, Senhor, e não tardeis.

Esperamos com alegria a vossa vinda:
— vinde, Senhor Jesus.
Vós que existis eternamente, antes da criação do mundo,
— vinde salvar os que vivem no mundo.
Vós que criastes o universo e tudo o que nele existe,
— vinde resgatar a obra das vossas mãos.
Vós que não desprezastes a nossa natureza mortal,
— vinde libertar-nos do poder da morte.
Vós que viestes à terra para nos dar uma vida nova,
— vinde comunicar aos homens a vossa vida divina.
Vós que quisestes reunir no vosso reino todo o género huma-

no,
— vinde congregar na unidade todos os que esperam contem-

plar um dia o vosso rosto.

Pai nosso



  

Oração

Domingo I
Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se 

prepararem, pela prática das boas obras, para ir ao encontro de 
Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam 
alcançar o reino dos Céus. Por Nosso Senhor.

Domingo III
Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar 

fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da 
nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por Nosso 
Senhor.

Laudes
Hino

Salmodia

Domingo I: Salmos e cântico do Dom. I

Ant.  1 Naquele dia, os montes destilarão doçura, e das 
colinas manará leite e mel. Aleluia.

Ant.  2 Por entre aclamações dos montes e das colinas, 
por entre aplausos das árvores da floresta, virá o Senhor sobe-
rano e reinará eternamente. Aleluia.

Ant.  3 Virá o grande Profeta e renovará Jerusalém. Ale-
luia.

Domingo III: Salmos e cântico do Dom. III

Ant.  1 O Senhor virá sem demora. Iluminará o que está 
oculto nas trevas e manifestar-Se-á a todos os homens.

Ant.  2 Os montes e as colinas serão abatidos, os cami-
nhos tortuosos ficarão direitos e as veredas escarpadas tornar-
se-ão caminho plano. Aleluia.

Ant.  3 Eu serei o salvador de Sião e a glória de Jerusa-
lém. Aleluia.

DOMINGOS I E III DO ADVENTO



  TEMPO DO ADVENTO

leitura breve Rom 13, 11-12
Chegou a hora de despertarmos do sono, porque a salvação 

está agora mais perto de nós do que quando abraçámos a fé. 
A noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as 
obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz.

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 haveis de vir ao mundo.
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.

CântiCo evangéliCo (Benedictus)

Dom. I: Ant.  Não temas, Maria. O Espírito Santo 
descerá sobre ti. Hás-de conceber e dar à luz o Filho de Deus. 
Aleluia.

Dom. III: Ant. Estando João Baptista no cárcere, ouviu 
falar das obras de Cristo e enviou os seus discípulos para Lhe 
perguntarem: És Tu Aquele que há-de vir, ou temos de esperar 
outro?

Se é o dia 17 de Dezembro, ant. Sabei

preCeS

Oremos a Deus Pai, que nos concede a graça de esperar a 
manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo, e digamos con-
fiadamente:

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

Santificai, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso 
corpo

— e livrai de toda a culpa os que esperam a vinda de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.



  

Ajudai-nos a passar santamente este dia
— e a viver o tempo presente em justiça e piedade.
Revesti-nos de Nosso Senhor Jesus Cristo
— e enchei-nos com os dons do Espírito Santo.
Conservai-nos sempre vigilantes e preparados
— para o dia da manifestação gloriosa de vosso Filho.
Pai nosso

Oração

Domingo I
Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se 

prepararem, pela prática das boas obras, para ir ao encontro de 
Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam 
alcançar o reino dos Céus. Por Nosso Senhor.

Domingo III
Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar 

fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da 
nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por Nosso 
Senhor.

Hora Intermédia

Hino

Tércia

Ant. Os Profetas anunciaram que o Salvador havia de 
nascer da Virgem Maria.

leitura breve Rom 13, 13-14a
Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em festins 

licenciosos e na embriaguez, não em desonestidades e liberti-
nagens, não em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor 
Jesus Cristo.

DOMINGOS I E III DO ADVENTO



  TEMPO DO ADVENTO

V. Os povos, Senhor, temerão o vosso nome
R. E todos os reis da terra a vossa glória.

Sexta

Ant. O anjo Gabriel anunciou a Maria, dizendo: Ave, ó 
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós.

leitura breve 1 Tes 3, 12-13
O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns para 

com os outros e para com todos, tal como nós para convosco, a 
fim de que os vossos corações se conservem irrepreensíveis na 
santidade, diante de Deus nosso Pai, no dia da vinda de Jesus 
Nosso Senhor, com todos os seus Santos.

V. Lembrai-Vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo
R. E visitai-nos com a vossa salvação.

Noa

Ant. Maria disse: Que significa esta saudação, que pertur-
ba o meu espírito? Vou dar à luz um Rei, sem perder a minha 
virgindade?

leitura breve                                                cf. 2 Tes 1, 6.7.10
É justo que Deus vos recompense pelas tribulações que so-

frestes, dando-vos o descanso, juntamente connosco, quando 
aparecer o Senhor Jesus, descendo do Céu com os Anjos do seu 
poder, entre as aclamações do seu povo santo e a admiração de 
todos os crentes.

V. Vinde, Senhor, e não tardeis;
R. Perdoai os pecados do vosso povo.

Oração como nas Laudes.



  

Vésperas II

Hino

Salmodia

Domingo I: Salmos e cântico do Dom. I

Ant.  1 Alegra-te, filha de Sião; exulta de alegria, filha 
de Jerusalém. Aleluia.

Ant.  2 Eis que vem o nosso Rei, Cristo Senhor, que 
João anunciou como o Cordeiro de Deus.

Ant.  3 Venho sem demora, diz o Senhor, e trago comigo 
a recompensa: darei a cada um segundo as suas obras.

Domingo III: Salmos e cântico do Dom. III

Ant.  1 Eis que vem o Senhor e sentar-Se-á com os prín-
cipes num trono de glória. Aleluia.

Ant.  2 Exultem os montes de alegria e as colinas can-
tem a justiça, porque virá com grande poder o Senhor, luz do 
mundo. Aleluia.

Ant.  3 Vivamos com justiça e piedade, esperando jubi-
losamente a vinda do Senhor. Aleluia.

leitura breve Filip 4, 4-5
Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: Ale-

grai-vos. Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Senhor 
está próximo.

reSponSório breve

V. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
R. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
V. E dai-nos a vossa salvação.  R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  R.

DOMINGOS I E III DO ADVENTO



  TEMPO DO ADVENTO

CântiCo evangéliCo (Magnificat)
Dom. I:  Ant. Não temas, Maria: encontraste graça diante 

do Senhor. Conceberás e darás à luz um Filho. Aleluia.
Dom. III:  Ant. És Tu Aquele que há-de vir, ou temos de 

esperar Outro? Ide dizer a João o que vistes: Os cegos vêem, os 
mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Aleluia.

Se é o dia 17 de Dezembro, Ant. Ó Sabedoria

preCeS

Oremos a Cristo Jesus, nosso Redentor, que é o caminho, a 
verdade e a vida, e digamos humildemente:

Vinde, Senhor, e ficai connosco.

Jesus, Filho de Deus vivo, anunciado pelo anjo Gabriel à Vir-
gem Maria,

— vinde reinar para sempre sobre o vosso povo.

Jesus, o Santo de Deus, que com a vossa presença fizestes exul-
tar o Precursor no seio de Isabel, sua mãe,

— vinde trazer ao mundo a alegria da salvação.

Jesus, Salvador do mundo, cujo nome foi revelado pelo Anjo a 
José, o homem justo,

— vinde salvar o vosso povo dos seus pecados.

Jesus, Luz do mundo, esperado ansiosamente por Simeão e por 
todos os justos,

— vinde confortar os vossos fiéis.

Jesus, Dia sem ocaso, que nos visitais lá do alto como sol 
nascente,

— vinde iluminar os que jazem nas sombras da morte.

Pai nosso



  

Domingo I
Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se 

prepararem, pela prática das boas obras, para ir ao encontro de 
Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam 
alcançar o reino dos Céus. Por Nosso Senhor.

Domingo III

Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar 
fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da 
vossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por Nosso 
Senhor.

DOMINGOS I E III DO ADVENTO


