
DOMINGOS II E IV DO ADVENTO

E DIA 18 DE DEZEMBRO

Domingo II: Semana II do Saltério
Domingo IV: Semana IV do Saltério

Vésperas I do Dom. II e IV

Hino

Salmodia

Domingo II: Salmos e cântico do Dom. II

Ant.  1  Exulta de alegria, nova Sião, porque o teu Rei 
há-de vir para salvar as nossas almas.  Aleluia.

Ant.  2  Robustecei vossas mãos fatigadas.  Sede fortes e 
dizei: Eis que vem o nosso Deus para nos salvar.  Aleluia.

Ant.  3  A Lei foi dada por meio de Moisés; a graça e a 
verdade vieram por Jesus Cristo.  Aleluia.

Domingo IV: Salmos e cântico do Dom.  IV
Ant.  1  Eis que vem o desejado de todos os povos e 

encher-se-á de glória a casa do Senhor.  Aleluia.
Ant.  2  Vinde, Senhor, e não tardeis. Perdoai os pecados 

do vosso povo, Israel.
Ant.  3  Aproxima-se a plenitude dos tempos, em que 

Deus envia o seu Filho ao mundo.

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

CântiCo evangéliCo (Magnificat)

Dom. II:  Ant. Vinde, Senhor, visitar-nos na paz, para 
que nos alegremos de todo o coração na vossa presença.

Dom. IV:  Ant. correspondente ao dia do mês

preCeS

Oremos, irmãos caríssimos, a Cristo nosso Senhor, que nasceu 
da Virgem Maria, e digamos com humildade e alegria:

Vinde, Senhor Jesus.

Filho Unigénito de Deus, anunciado ao mundo como mensa-
geiro da verdadeira aliança que há-de vir,

— fazei que a humanidade Vos receba e se salve.

Filho Unigénito de Deus, que no seio da Virgem Maria Vos 
fizestes Filho do homem,

— livrai-nos de toda a corrupção humana.

Filho Unigénito de Deus, que sois fonte de vida e quisestes 
experimentar a morte,

— ajudai-nos a superar a sentença de morte que merecemos.

Filho Unigénito de Deus, que vindes julgar o mundo e trazeis 
convosco a recompensa,

— estimulai a nossa esperança, para que sejamos dignos das 
vossas promessas.



  

Senhor Jesus Cristo, que viestes socorrer os mortos com a 
vossa morte,

— escutai as súplicas que Vos dirigimos pelos nossos defun-
tos.

Pai nosso

Oração

Dom. II
Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os 

cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos 
generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do 
alto nos leve a participar do esplendor da sua glória.  Por Nosso 
Senhor.

Dom.  IV
Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que 

nós, que pela anunciação do Anjo conhecemos a encarnação de 
Cristo vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz alcancemos 
a glória da ressurreição. Por Nosso Senhor.

Laudes

Hino

Salmodia

Domingo II: Salmos e cântico do Dom. II

Ant.  1 Temos em Sião uma cidade forte.  O Senhor é 
sua muralha e baluarte.  Abri as portas, porque Deus está con-
nosco.  Aleluia.

Ant.  2 Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das 
águas.  Buscai o Senhor, enquanto Se pode encontrar.  Ale-
luia.

Ant.  3 O Senhor virá com poder, para iluminar os olhos 
dos seus servos.  Aleluia.

DOMINGO II E IV E DIA 18 DE DEZEMBRO



                       TEMPO DO ADVENTO

Domingo IV: Salmos e cântico do Dom.  IV

Ant.  1 Tocai a trombeta em Sião, porque está próximo 
o dia do Senhor.  Deus vem salvar-nos.  Aleluia.

Ant.  2 Eis que vem o Senhor.  Saí ao seu encontro e 
dizei: Eterna é a sua origem e o seu reino não terá fim: Deus 
forte, Senhor omnipotente, Príncipe da paz.  Aleluia.

Ant.  3 A vossa palavra omnipotente, Senhor, vai descer 
do seu trono real.  Aleluia.

Se o Dom. IV é o dia 24 de Dezembro.

Dia 18: Salmos e cântico da féria corrente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

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

está agora mais perto de nós do que na altura em que 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.

Dia 18:

V. Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
R. Sobre ti, Jerusalém, aparecerá o Senhor.
V. Sobre ti brilhará a tua glória.  R.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  R.



  

CântiCo evangéliCo (Benedictus)

Dom. II:  Ant. Enviarei o meu Anjo a preparar os teus 
caminhos.

Dom. IV:   Ant. correspondente ao dia do mês.
Dia 18:  Ant. Vigiai e orai: está perto o Senhor vosso 

Deus.

preCeS

Oremos, irmãos, a Nosso Senhor Jesus Cristo, Juiz dos vivos e 
dos mortos, e aclamemos confiadamente:

Vinde, Senhor Jesus.
Senhor Jesus Cristo, que viestes salvar os pecadores,
— defendei-nos de toda a tentação.
Senhor Jesus Cristo, que haveis de vir cheio de glória para 

julgar o mundo,
— manifestai em nós o poder da vossa salvação.
Ajudai-nos a cumprir com fortaleza de espírito os mandamen-

tos da vossa lei,
— para podermos esperar sem temor o dia da vossa vinda.
Senhor Jesus Cristo, que eternamente sois glorificado pelos 

Anjos e pelos Santos, ensinai-nos a viver neste mundo com 
temperança, justiça e piedade,

— aguardando a feliz esperança da vossa vinda gloriosa.

Pai nosso

Oração

Domingo II

Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os 
cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos 
generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do 
alto nos leve a participar do esplendor da sua glória.  Por Nosso 
Senhor.

DOMINGO II E IV E DIA 18 DE DEZEMBRO



                       TEMPO DO ADVENTO

Domingo IV

Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que 
nós, que pela anunciação do Anjo conhecemos a encarnação de 
Cristo vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz alcancemos 
a glória da ressurreição.  Por Nosso Senhor.

Dia 18

Concedei-nos, Deus omnipotente, que o esperado nasci-
mento de vosso Filho Unigénito nos liberte da antiga escravi-
dão do pecado.  Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia

Hino

Se o Domingo IV é o dia 24 de Dezembro.

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 liber-
tinagens, não em contendas ou invejas.  Mas revesti-vos do 
Senhor Jesus Cristo.

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 entre as 
mulheres.



  

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, 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 II: Salmos e cântico do Dom.  II

Ant.  1  O Senhor virá com grande poder sobre as nuvens 
do céu.  Aleluia.

DOMINGO II E IV E DIA 18 DE DEZEMBRO



                       TEMPO DO ADVENTO

Ant.  2  O Senhor há-de vir e não tardará.  Se tardar con-
tinua a esperá-l’O, porque Ele há-de vir sem demora.  Aleluia.

Ant.  3  O Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso 
rei.  Ele próprio virá salvar-nos.  Aleluia.

Domingo IV: Salmos e cântico do Dom.  IV

Ant.  1  Vede como é glorioso Aquele que vem para sal-
var todos os povos.

Ant.  2  Os caminhos tortuosos ficarão direitos e os áspe-
ros serão aplanados.  Vinde, Senhor, e não tardeis.  Aleluia.

Ant.  3  O seu poder será engrandecido numa paz sem 
fim.  Aleluia.

Dia 18: Salmos e cântico da féria corrente.
Antífonas próprias, conforme o dia da semana.

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

CântiCo evangéliCo (Magnificat)

Dom. II: Ant. Bendita sois Vós, ó Maria, que acredi-
tastes: há-de realizar-se tudo quanto Vos foi dito da parte do 
Senhor.  Aleluia.



  

Dom.  IV: Ant. correspondente ao dia do mês.

Dia 18:  Ant.  Ó Chefe da casa de Israel, que no Sinai 
destes a Lei a Moisés: vinde resgatar-nos com o poder do vosso 
braço.

preCeS

Invoquemos, irmãos, a Cristo, nosso Redentor, que veio à terra 
para salvar os homens, e digamos cheios de confiança:

Vinde, Senhor Jesus.
Senhor Jesus Cristo, que pelo mistério da Encarnação revelas-

tes aos homens a glória da divindade,
— dai vida ao mundo com a vossa vinda.
Vós que assumistes a fragilidade da natureza humana,
— mostrai-nos a vossa misericórdia.
Vós que viestes, a primeira vez, em humildade, para remir o 

mundo de seus pecados,
— absolvei-nos de toda a culpa, quando vierdes na glória da 

vossa majestade.
Vós que viveis eternamente e tudo governais com justiça,
— pela vossa bondade, ajudai-nos a alcançar a bem-aventu-

rança eterna.
Vós que estais sentado à direita do Pai,
— alegrai as almas dos nossos defuntos com a luz do vosso 

rosto.
Pai nosso

Oração

Domingo II

Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os 
cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos 
generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do 
alto nos leve a participar do esplendor da sua glória.  Por Nosso 
Senhor.

DOMINGO II E IV E DIA 18 DE DEZEMBRO



                       TEMPO DO ADVENTO

Domingo IV

Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que 
nós, que pela anunciação do Anjo conhecemos a encarnação de 
Cristo vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz alcancemos 
a glória da ressurreição.  Por Nosso Senhor.

Dia 18

Concedei-nos, Deus omnipotente, que o esperado nasci-
mento de vosso Filho Unigénito nos liberte da antiga escravi-
dão do pecado.  Por Nosso Senhor.


