
DOMINGO V DA QUARESMA

Semana I do Saltério

Vésperas I
Hino.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I: Saltério.

Ant.  1  Gravarei as minhas leis no seu coração: Eu serei 
o seu Deus e eles serão o meu povo.

Ant.  2  Considero todas as coisas como prejuízo, com-
parando-as com o bem supremo que é conhecer Jesus Cristo, 
meu Senhor.

Ant.  3  Apesar de ser Filho de Deus, aprendeu a sofrer 
na obediência.

leitura breve 1 Pedro 1, 18-21
Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como 

prata e ouro, que fostes resgatados dessa vã maneira de viver, 
herdada dos vossos pais, mas pelo Sangue precioso de Cristo, 
Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da 
criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa 
causa. Por Ele acreditais em Deus que O ressuscitou dos mor-
tos e Lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança 
estejam postas em Deus.

reSponSório breve

V. Tende compaixão de nós, Senhor,
 porque somos pecadores.
R. Tende compaixão de nós, Senhor,
 porque somos pecadores.
V. Cristo, ouvi as súplicas dos que Vos imploram.
R. Porque somos pecadores.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Tende compaixão de nós, Senhor,
 porque somos pecadores.



 TEMPO DA QUARESMA

antífona do magnificat

A	 Se	o	grão	de	trigo,	lançado	à	terra,	não	morrer,	fica	só;	
mas se morrer, dá muito fruto.

Ou
 Se acreditares em Mim, diz o Senhor, verás a glória de 

Deus.
B	 Chegou	a	minha	hora,	diz	o	Senhor.	Pai,	glorifica	o	teu	

nome.
C Quero conhecer Jesus Cristo, a participação nos seus 

sofrimentos e a força da sua ressurreição.

preceS

Glorifiquemos	a	Cristo	Jesus,	que	Se	fez	nosso	mestre,	exem-
plo	e	irmão;	e	supliquemos	dizendo:

Renovai, Senhor, o vosso povo.

Senhor Jesus Cristo, que Vos tornastes semelhante a nós em 
tudo menos no pecado, ensinai-nos a alegrar-nos com os 
que se alegram e a chorar com os que choram,

— para que a nossa caridade aumente cada vez mais.

Ensinai-nos a matar a vossa fome nos que têm fome
— e a mitigar a vossa sede nos que têm sede.

Vós que ressuscitastes Lázaro do sono da morte,
— fazei que os que estão mortos no pecado voltem à vida pela 

fé e pela penitência.

Aumentai o número dos que querem seguir mais de perto o 
vosso caminho de perfeição,

— a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos.

Concedei aos defuntos a glória da ressurreição,
— para gozarem eternamente do vosso amor.

Pai nosso



  

Oração

Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com 
alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a 
entregar-Se à morte pela salvação dos homens. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Laudes
Hino.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I: Saltério.

Ant.  1 Meu Deus, Vós sois o meu refúgio.
Ant.  2 Libertai-nos, Senhor, pela vossa fortaleza admi-

rável, e salvai-nos do poder da morte.
Ant.  3	 Chegou	a	hora	de	o	Filho	do	homem	ser	glorifi-

cado.

leitura breve Lev 23, 4-7
Estas são as festas do Senhor, as assembleias santas que 

haveis de convocar no devido tempo: Ao entardecer do décimo 
quarto dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. E no décimo 
quinto	dia	desse	mês,	será	a	festa	dos	Ázimos	do	Senhor;	co-
mereis ázimos durante sete dias. No primeiro desses dias, tereis 
assembleia	santa;	não	fareis	nenhum	trabalho	servil.

reSponSório breve

V. Cristo, Filho de Deus vivo, tende compaixão de nós.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende compaixão de nós.
V. Vós que sofrestes o castigo das nossas culpas.
R. Tende compaixão de nós.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende compaixão de nós.
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antífona do benedictuS

A Vós sois o Messias, enviado por Deus, para dar a vida 
ao mundo.

B O nosso amigo Lázaro dorme. Vamos despertá-lo do 
sono.

Ou
Quando Eu for levantado da terra, atrairei tudo a Mim.
C Mulher, ninguém te condenou? Nem Eu te condeno. Vai 

em paz e não tornes a pecar.

preceS

Bendigamos a Cristo, nosso Redentor, que na sua misericórdia 
nos concede este tempo favorável de salvação, e supliquemos:

Criai em nós, Senhor, um espírito novo.
Cristo, nossa vida, que pelo Baptismo nos sepultastes sacra-

mentalmente convosco na morte, para que também convos-
co ressuscitemos,

— ajudai-nos	hoje	a	ser	fiéis	à	vida	nova	que	recebemos.
Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo o bem,
— tornai-nos solícitos pelo bem comum de todos os ho-

mens.
Ensinai-nos	a	trabalhar	generosamente	na	edificação	da	cidade	

terrena
— e a preparar simultaneamente a cidade celeste.
Médico dos corpos e das almas, curai as feridas do nosso co-

ração,
— para progredirmos continuamente no caminho da santida-

de.
Pai nosso

Oração
Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com 

alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a 
entregar-Se à morte pela salvação dos homens. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.



  

Hora Intermédia
Tércia

Ant. Chegaram os dias de penitência: expiemos nossos 
pecados e salvaremos nossas almas.

leitura breve 2 Cor 4, 10-11
Levamos sempre e por toda a parte no nosso corpo os sofri-

mentos	da	morte	de	Jesus,	a	fim	de	que	se	manifeste	também	
no nosso corpo a vida de Jesus.  Porque, estando ainda vivos, 
somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, 
para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne 
mortal.

V. Criai em mim, ó Deus, um coração puro,
R.	 Renovai	em	mim	a	firmeza	de	alma.

Sexta

Ant. Por minha vida, diz o Senhor, Eu não quero a morte 
do pecador, mas antes que se converta e viva.

leitura breve 1 Pedro 4, 13-14
Alegrai-vos na medida em que participais 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.

V. Desviai o vosso rosto das minhas culpas,
R.	 Purificai-me	de	todos	os	meus	pecados.

Noa

Ant. Com as armas da justiça e do poder de Deus, dêmos 
provas	de	confiança	e	fortaleza	nas	adversidades.

DOMINGO V



 TEMPO DA QUARESMA

leitura breve 1 Pedro 5, 10-11
O Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna 

glória em Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos 
aperfeiçoará,	vos	tornará	inabaláveis	e	vos	fortificará.	A	Ele	o	
poder e a glória pelos séculos dos séculos.  Amen.

V. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido,
R. Não desprezareis, Senhor, o espírito humilhado e contri-

to.

Oração como nas Laudes.

Vésperas II
Hino.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I: Saltério.

Ant.  1 Assim como foi levantada a serpente no deser-
to, também será levantado o Filho do homem.

Ant.  2 O Senhor dos Exércitos nos protege e liberta, nos 
resgata e salva.

Ant.  3 Ele foi trespassado por causa das nossas culpas, 
esmagado por causa das nossas iniquidades. Pelas suas chagas 
fomos curados.

leitura breve Actos 13, 26-30a
Irmãos, a vós foi dirigida esta palavra de salvação. Na ver-

dade, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes não quiseram 
reconhecer Jesus, mas, condenando-O, cumpriram as palavras 
dos Profetas que se lêem cada sábado.  Embora não tivessem 
encontrado n’Ele motivo de condenação à morte, pediram a Pi-
latos que O mandasse matar. Cumprindo tudo o que estava es-
crito acerca d’Ele, desceram-n’O da cruz e depuseram-n’O no 
túmulo. Mas ao terceiro dia Deus ressuscitou-O dos mortos.



  

reSponSório breve

V. Tende compaixão de nós, Senhor,
 porque somos pecadores.
R. Tende compaixão de nós, Senhor,
 porque somos pecadores.
V. Cristo, ouvi as súplicas dos que Vos imploram.
R. Porque somos pecadores.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Tende compaixão de nós, Senhor,
 porque somos pecadores.

antífona do magnificat

A Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: Pai, Eu Vos dou 
graças, porque sempre Me escutais.

B O Filho de Deus aprendeu a obedecer no sofrimento e 
tornou-Se, para aqueles que Lhe obedecem, causa de salvação 
eterna.

C Quando Eu for levantado da terra, atrairei tudo a Mim.
Ou
 Só penso numa coisa: continuar a correr para o prémio 

a que Deus me chama em Cristo Jesus.

preceS

Dêmos glória e louvor a Deus Pai, que fez de nós o seu povo 
eleito, renascido de um gérmen incorruptível e eterno, por 
meio	de	seu	Filho,	a	Palavra	encarnada;	e	supliquemos	humil-
demente:

Senhor, tende piedade do vosso povo.

Escutai, Deus de misericórdia, as súplicas que vos dirigimos 
pela santa Igreja

— e	fazei	que	os	vossos	fiéis	aspirem	sempre	à	vossa	palavra,	
mais que ao alimento corporal.
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Ensinai-nos a amar sinceramente e sem discriminação a gente 
da nossa terra e os povos de todas as raças

— e a trabalhar pela felicidade e concórdia de todos os ho-
mens.

Acolhei com bondade os que se preparam para o renascimento 
espiritual do Baptismo

— e recebei-os como pedras vivas do vosso templo, a santa 
Igreja.

Vós que exortastes os ninivitas à penitência pela pregação de 
Jonas,

— fazei que os pecadores oiçam a vossa palavra e se conver-
tam.

Ajudai	os	moribundos	a	esperar	confiadamente	o	seu	encontro	
com Cristo

— e admiti-os a gozar eternamente da vossa presença.

Pai nosso
Oração

Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com 
alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a 
entregar-Se à morte pela salvação dos homens.  Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Nos dias feriais da Semana V, em Laudes e Vésperas, podem 
dizer-se os hinos da Semana Santa.


