
DOMINGO VII DA PÁSCOA

(Onde a solenidade da Ascensão 
não é transferida para este Domingo).

Semana III do Saltério

Vésperas I
Hino.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo III.

Ant.  1  Elevado ao mais alto dos Céus, o Senhor levan-
ta do pó da terra o indigente. Aleluia.

Ant.  2  Quebrastes, Senhor as minhas cadeias: oferecer-
Vos-ei um sacrifício de louvor, Aleluia.

Ant.  3  O Filho de Deus aprendeu a obedecer no sofri-
mento e tornou-Se para aqueles que Lhe obedecem fonte de 
salvação eterna. Aleluia.

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.

reSponSório breve

V. O Espírito Santo descerá sobre vós.  Aleluia, Aleluia.
R. O Espírito Santo descerá sobre vós.  Aleluia, Aleluia.
V. E vos ensinará todas as coisas.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Espírito Santo descerá sobre vós.  Aleluia, Aleluia.



  

Ant.  Magnif.  Não vos deixarei órfãos. Vou partir, mas 
voltarei para junto de vós e o vosso coração encher-se-á de 
alegria.  Aleluia.

preceS

Glorifiquemos a Cristo, sobre quem desceu o Espírito Santo 
de maneira visível, e oremos em união com toda a Igreja, di-
zendo:

 Amen.

Enviai, Senhor, o Espírito Santo que prometestes,
— para que renove sempre a juventude da vossa Igreja.

Todos os povos cantem a glória do vosso nome
— e Israel volte de novo a ser o povo escolhido.

Vós que expulsastes os demónios e vencestes o mal,
— afastai do meio de nós todo o escândalo e toda a perversi-

dade.

Vós que no dia de Pentecostes, com o dom das línguas, destru-
ístes a confusão de Babel,

— fazei que, pela acção do Espírito Santo, todos os povos se 
reúnam na confissão de uma só fé.

O vosso Espírito habite em nossas almas
— e dê a vida eterna aos nossos irmãos defuntos.

Pai nosso
Oração

Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo e fazei que, assim 
como acreditamos que o Salvador do género humano está con-
vosco na glória, assim também sintamos que, segundo a sua 
promessa, está connosco até ao fim dos tempos.  Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.
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Laudes

Hino.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo III.

Ant.  1  O Senhor é Rei do universo. Aleluia.
Ant.  2  A criação será libertada, para participar na glo-

riosa liberdade dos filhos de Deus. Aleluia.
Ant.  3  O nome do Senhor foi exaltado acima do céu e 

da terra. Aleluia.

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.

reSponSório breve

V. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
 Aleluia, Aleluia.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
 Aleluia, Aleluia.
V. Vós que ressuscitastes de entre os mortos.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
 Aleluia, Aleluia.

Ant. Bened. Pai, Eu Te glorifiquei sobre a terra, tendo 
consumado a obra que Me confiastes. Aleluia.



  

preceS

Unidos na oração e no louvor de Deus com todos os que foram 
justificados pelo Espírito Santo, digamos:

Ajudai-nos, Senhor, com os dons do vosso Espírito.

Senhor Jesus Cristo, fazei que nos deixemos guiar todo este dia 
pelo Espírito Santo

— e vivamos sempre como filhos de Deus.
Intercedei por nós junto do Pai, com o Espírito Santo,
— para que sejamos dignos de alcançar as vossas promessas.
Convertei o nosso egoísmo em generosidade,
— para que nos alegremos mais em dar do que em receber.
Dai-nos o verdadeiro sentido de Deus,
— para progredirmos cada vez mais, por meio do Espírito 

Santo, no conhecimento do Pai e do Filho.

Pai nosso
Oração

Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo, e fazei que, assim 
como acreditamos que o Salvador do género humano está con-
vosco na glória, assim também sintamos que, segundo a sua 
promessa, está connosco até ao fim dos tempos.  Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Hora Intermédia

Tércia

leitura breve                                                       cf. 1 Cor 15, 3b-5
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras; 

foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escritu-
ras; e apareceu a Pedro e depois aos Doze.

V. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
R. E apareceu a Simão Pedro. Aleluia.
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Sexta

leitura breve Ef 2, 4-6
Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com 

que nos amou, estando nós ainda mortos por causa dos nossos 
pecados, restituiu-nos à vida em união com Cristo – é pela 
graça que fostes salvos – e com Ele nos ressuscitou e nos fez 
sentar nos Céus, com Cristo Jesus.

V. Os discípulos exultaram de alegria, Aleluia,
R. Quando viram o Senhor. Aleluia.

Noa

leitura breve Rom 6, 4
Fomos sepultados com Cristo pelo Baptismo na sua morte, 

para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos para glória 
do Pai, também nós vivamos uma vida nova.

V. Ficai connosco, Senhor, Aleluia,
R. Porque já vem caindo a noite.  Aleluia.

Oração como nas Laudes.

Vésperas II

Hino.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo III.

Ant.  1  Tendo consumado a purificação dos pecados, 
sentou-Se à direita da divina majestade nas alturas. Aleluia.

Ant.  2  O Senhor enviou a redenção ao seu povo.  Ale-
luia.

Ant.  3  Aleluia. O Senhor é Rei do universo: exultemos 
de alegria e dêmos glória ao seu nome. Aleluia.



  

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.

reSponSório breve

V. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
R. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
V. E vos ensinará toda a verdade.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.

Ant.  Magnif.  Quando vier o Paráclito que Eu vos hei-
de enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará 
testemunho de Mim. Aleluia.

preceS

Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo in-
tercede por nós com gemidos inefáveis. Por isso, digamos 
confiadamente:

Interceda por nós, Senhor, o Espírito Santo.

Cristo, Pastor eterno, concedei aos pastores da Igreja o dom da 
sabedoria e do conselho,

— para que conduzam eficazmente o vosso povo às fontes da 
salvação.

Vós que habitais nos Céus e sois rico de misericórdia,
— socorrei os pobres e os humildes da terra.

Vós que fostes concebido pelo poder do Espírito Santo no seio 
da Virgem Maria,

— dai àqueles que se consagram a Vós na vida religiosa o 
espírito da verdadeira santidade.
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Sumo e eterno sacerdote, que glorificais o Pai na unidade do 
Espírito Santo,

— associai todos os homens ao vosso louvor para que glorifi-
quem a Deus eternamente.

Conduzi os defuntos à liberdade gloriosa dos filhos de Deus
— e à plena redenção do seu corpo.

Pai nosso

Oração

Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo, e fazei que, assim 
como acreditamos que o Salvador do género humano está con-
vosco na glória, assim também sintamos que, segundo a sua 
promessa, está connosco até ao fim dos tempos.  Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.


