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1 de Maio

S. JOSÉ OPERÁRIO

Onde esta memória for celebrada de modo especial, as partes que 
aqui faltam tomam-se do dia 19 de Março.

Invitatório

Ant. Vinde, adoremos a Cristo, nosso Deus, que foi cha-
mado o Filho do carpinteiro.  Aleluia.

Salmo invitatório.

Laudes

Hino: como no dia 19 de Março.

Leitura breve 2 Sam 7, 28-29
Senhor Deus, Vós sois Deus e dizeis palavras de verdade. Já 

que fizestes esta promessa ao vosso servo, dignai-Vos abençoar 
a casa do vosso servo, para que ela se mantenha sempre diante 
de Vós. Porque Vós, Senhor Deus, falastes, e, pela vossa bên-
ção, a casa do vosso servo será sempre bendita.

responsório breve

V. Foi constituído administrador da sua casa.
 Aleluia, Aleluia. 
R. Foi constituído administrador da sua casa.
 Aleluia, Aleluia.
V. E senhor de todos os seus bens.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Foi constituído administrador da sua casa.
 Aleluia, Aleluia.



                       

Ant. Bened. No fiel desempenho do ofício de carpinteiro, 
São José tornou-se um admirável exemplo de trabalho.
Aleluia.

preces

Oremos humildemente ao Senhor, de quem procede toda a per-
feição e santidade dos homens justos; e digamos:

Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça.

Senhor Deus, que chamastes os nossos pais na fé, para cami-
nharem em vossa presença de coração recto,

— fazei que, seguindo os seus passos, alcancemos a perfeição 
segundo a vossa vontade.

Vós que escolhestes José, homem justo, para cuidar de vosso 
Filho na infância e na juventude,

— fazei que sirvamos em nossos irmãos o Corpo místico de 
Cristo.

Vós que entregastes a terra aos homens para que a povoassem 
e dominassem,

— ensinai-nos a trabalhar esforçadamente neste mundo, bus-
cando sempre a vossa glória.

Pai de todos os homens, lembrai-Vos da obra das vossas mãos
— e dai a todos os homens trabalho e condições de vida dig-

na.

Pai nosso

Oração

Deus, criador do universo, que estabelecestes a lei do traba-
lho para todos os homens, concedei-nos que, a exemplo de São 
José e com a sua protecção, realizemos a obra que nos mandais 
e recebamos o prémio que nos prometeis. Por Nosso Senhor.

1 DE MAIO



  

Vésperas

Hino: como no dia 19 de Março.

Leitura breve Col 3, 23-24

Qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o de boa vonta-
de, como quem serve ao Senhor e não aos homens, certos de 
que recebereis como recompensa a herança do Senhor. Servi a 
Cristo, que é o Senhor.

responsório breve

V. O justo crescerá como o lírio.  Aleluia, Aleluia.
R. O justo crescerá como o lírio.  Aleluia, Aleluia.
V. E florescerá para sempre na presença do Senhor.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O justo crescerá como o lírio.  Aleluia, Aleluia.

Ant.  Magnif.  Cristo quis ser chamado o Filho do car-
pinteiro.  Aleluia.

preces

Invoquemos humildemente a Deus, fonte de toda a paternidade 
nos Céus e na terra, dizendo:

Pai nosso que estais nos Céus, ouvi-nos.

Pai santo, que revelastes ao justo José o mistério de Cristo, 
oculto desde toda a eternidade,

— fazei-nos conhecer melhor o vosso Filho, Deus e homem.

Pai celeste, que alimentais as aves do céu e vestis a erva dos 
campos,

— dai a todos os homens o pão do corpo e da alma.

Criador de todas as coisas, que nos confiastes a obra das vossas 
mãos,

— fazei que os trabalhadores gozem dignamente o fruto do seu 
trabalho.

VÉSPERAS



                       

Deus de toda a justiça, que amais os homens justos,
— concedei-nos, por intercessão de São José, a graça de Vos 

agradarmos em todas as coisas.

Concedei propício a vossa misericórdia aos moribundos e aos 
defuntos,

— por meio de vosso Filho, com Maria sua Mãe e São José.

Pai nosso
Oração

Deus, criador do universo, que estabelecestes a lei do traba-
lho para todos os homens, concedei-nos que, a exemplo de São 
José e com a sua protecção, realizemos a obra que nos mandais 
e recebamos o prémio que nos prometeis. Por Nosso Senhor.

2 de Maio

S. ATANÁSIO, bispo e doutor da Igreja

Memória

Nasceu em Alexandria no ano 295; no Concílio de Niceia, acom-
panhou o bispo Alexandre e foi seu sucessor no episcopado. Lutou 
incansavelmente contra a heresia dos arianos; por isso teve de suportar 
muitos sofrimentos e foi exilado várias vezes. Escreveu importantes 
obras doutrinais e apologéticas. Morreu no ano 373.

Comum dos Pastores (Bispos); ou Doutores da Igreja.

Oração

Deus eterno e omnipotente, que suscitastes na Igreja o 
bispo Santo Atanásio para defender a fé na divindade do vosso 
Filho, concedei-nos que, auxiliados pela sua doutrina e pro-
tecção, possamos conhecer-Vos sempre melhor para Vos amar 
cada vez mais. Por Nosso Senhor.
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3 de Maio

S. FILIPE e S. TIAGO, Apóstolos

Festa

Filipe, nascido em Betsaida, foi discípulo de João Baptista e de-
pois seguiu a Cristo.

Tiago, primo do Senhor, filho de Alfeu, foi bispo de Jerusalém; 
escreveu uma epístola; levou uma vida de grande mortificação e con-
verteu à fé muitos judeus. Recebeu a coroa do martírio no ano 62.

Comum dos Apóstolos no Tempo Pascal, excepto:

Laudes

Hino

Filipe, fostes chamado
Ao ministério apostólico.
Da mesma terra de Pedro,
Com Pedro amastes a Cristo.

E Cristo vos manifesta,
Divinamente benévolo,
A doutrina da Verdade,
Todo o segredo do Pai.

A mesma prova de amor
A vós, Tiago, dá Cristo,
Que, sendo do vosso sangue,
Vos fez coluna da Igreja.

Vós, posto à frente da antiga
E luminosa Sião,
Ensinai-nos a palavra
Que em Deus e por Deus nos salva.

E, tendo dado a Jesus
O testemunho do sangue,
Dai-nos, na fé e na esperança,
A paz da pátria celeste.

Para que na plena glória
Convosco, um dia, louvemos,
Entre cânticos eternos,
A Santíssima Trindade.

3 DE MAIO



                       

saLmodia

Salmos e cântico do Domingo I.

Ant.  1  Senhor, mostrai-nos o Pai, e isso nos basta.  Ale-
luia.

Ant.  2  Há tanto tempo estou convosco, e não Me conhe-
ceis? Filipe, quem Me vê, vê o Pai.  Aleluia.

Ant.  3  Não se perturbe o vosso coração. Acreditais em 
Deus: acreditai também em Mim. Em casa de meu Pai há mui-
tas moradas.  Aleluia.

Leitura breve Ef 2, 19-21
Já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos 

dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o 
alicerce dos Apóstolos e dos Profetas, que tem Cristo como pe-
dra angular. Em Cristo, toda a construção, bem ajustada, cresce 
para formar um templo santo do Senhor. E, em união com Ele, 
também vós sois integrados na construção, para vos tornardes, 
no Espírito Santo, habitação de Deus.

responsório breve

V. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra.
 Aleluia, Aleluia.
R. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra.
 Aleluia, Aleluia.
V. E recordarão o vosso nome, Senhor.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra.
 Aleluia, Aleluia.

Ant. Bened. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: En-
contrámos Aquele de quem Moisés e os Profetas escreveram 
na Lei, Jesus de Nazaré, Filho de José.  Aleluia.
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preces

Irmãos: Tendo recebido dos Apóstolos a herança celeste, dê-
mos graças a Deus Pai por todos os seus dons, e aclamemos, 
dizendo:

O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pelo alimento do vosso Corpo e Sangue, que os Apóstolos nos 
transmitiram,

— com o qual nos alimentamos e vivemos:
O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pelo alimento da vossa Palavra, que os Apóstolos nos prepa-
raram,

— com o qual nos dais a luz e a alegria:
O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pela santa Igreja, edificada sobre o fundamento dos Apósto-
los,

— pela qual nos integramos na unidade do vosso povo:
O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pela purificação do Baptismo e da Penitência, confiada aos 
Apóstolos,

— com a qual nos perdoais todos os pecados:
O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pai nosso
Oração

Senhor, que todos os anos nos alegrais com a festa dos 
apóstolos São Filipe e São Tiago, concedei-nos, por sua in-
tercessão, que sejamos associados à paixão e ressurreição do 
vosso Filho, para chegarmos à contemplação da vossa glória.  
Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Salmos do dia ferial correspondente, com a antífona do Tempo 

Pascal.

LAUDES



                       

Leitura breve do Comum dos Apóstolos.

Oração como nas Laudes.

Vésperas

Hino: Comum dos Apóstolos no Tempo Pascal.

saLmodia

Salmos e cântico do Comum dos Apóstolos.

Ant.  1  Filipe, quem Me vê, vê o Pai.  Aleluia.
Ant.  2  Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o 

meu Pai.  Agora ficais a conhecê-l’O e já O vistes.  Aleluia.
Ant.  3  Se sois meus amigos, guardai os meus manda-

mentos.  Aleluia.

Leitura breve Ef 4, 11-13
Cristo a uns constituiu apóstolos, a outros profetas, a 

outros evangelistas e a outros pastores e mestres, para o aper-
feiçoamento dos fiéis, em ordem ao trabalho do ministério, 
para edificação do Corpo de Cristo, até que cheguemos todos 
à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao esta-
do de homem perfeito, à medida da estatura de Cristo na sua 
plenitude.

responsório breve

V. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
 Aleluia, Aleluia.
R. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
 Aleluia, Aleluia. 
V. Em todos os povos as suas maravilhas.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
 Aleluia, Aleluia.
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Ant.  Magnif. Se permanecerdes em Mim e as minhas pa-
lavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e ser-vos-á 
concedido.  Aleluia.

preces

Edificados sobre o fundamento dos Apóstolos, oremos, irmãos, 
a Deus Pai todo-poderoso, dizendo:

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja.

Vós que quisestes, Pai santo, que o vosso Filho ressuscitado 
aparecesse em primeiro lugar aos Apóstolos:

— fazei de nós suas testemunhas até aos confins da terra.

Vós que enviastes o vosso Filho ao mundo para evangelizar 
os pobres,

— fazei que o Evangelho seja anunciado a todos os homens.

Vós que enviastes o vosso Filho a semear a palavra do reino,
— concedei-nos que, semeando a palavra com o nosso traba-

lho, recolhamos com alegria os seus frutos de salvação.

Vós que enviastes o vosso Filho para reconciliar o mundo con-
vosco, pelo seu Sangue,

— fazei que todos colaboremos na reconciliação dos homens.

Vós que glorificastes Jesus Cristo à vossa direita,
— admiti no reino da bem-aventurança os nossos irmãos de-

funtos.

Pai nosso
Oração

Senhor, que todos os anos nos alegrais com a festa dos 
apóstolos São Filipe e São Tiago, concedei-nos, por sua in-
tercessão, que sejamos associados à paixão e ressurreição do 
vosso Filho, para chegarmos à contemplação da vossa glória.  
Por Nosso Senhor.

VÉSPERAS



                       

12 de Maio

B. JOANA DE PORTUGAL, virgem

Filha de D. Afonso V, Rei de Portugal, nasceu em Lisboa no dia 
6 de Fevereiro de 1452. Foi dotada de singular piedade e prudência 
e admirável caridade para com os pobres. Dirigiu o governo do reino 
algumas vezes, na ausência de seu pai e de seu irmão. Apesar de ter 
sido pedida em casamento por vários príncipes da Europa, recusou o 
matrimónio. Tendo entrado no mosteiro dominicano de Aveiro, tomou 
o hábito religioso, mas não chegou a emitir os votos solenes. Após 
uma vida de extraordinária piedade, aí morreu no ano de 1490.

Comum das Virgens.

Oração

Deus de infinita bondade, que, entre os prazeres da corte e 
os atractivos do mundo, fortalecestes a bem-aventurada Joana 
de Portugal com a virtude da constância, fazei que os vossos 
fiéis, superando a sedução dos bens terrenos, aspirem sempre 
aos bens celestes.  Por Nosso Senhor.

No mesmo dia 12 de Maio

S. NEREU e S. AQUILEU, mártires

Eram soldados adstritos ao tribunal militar. Convertidos à fé de 
Cristo, abandonaram o exército. Por isso foram condenados à morte, 
provavelmente no tempo de Diocleciano. O seu sepulcro conserva-se 
no cemitério da Via Ardeatina, onde há uma basílica edificada em sua 
honra.

Comum de vários Mártires.

Oração

Deus todo-poderoso, fazei-nos sentir a intercessão dos glo-
riosos mártires São Nereu e Santo Aquileu, que nos deram, pelo 
seu martírio, tão grande testemunho da fé.  Por Nosso Senhor.
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No mesmo dia 12 de Maio
S. PANCRÁCIO, mártir

Sofreu o martírio em Roma, provavelmente na perseguição de 
Diocleciano. O seu sepulcro conserva-se na Via Aurélia, e sobre ele 
edificou uma igreja o papa Símaco.

Comum de um mártir..

Oração

Alegre-se a vossa Igreja, Senhor, ao celebrar o triunfo do 
vosso mártir São Pancrácio, e, confiada na sua gloriosa protec-
ção, permaneça fiel no vosso serviço e se confirme na verdadei-
ra paz.  Por Nosso Senhor.

13 de Maio

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Festa

No ano 1917, quando o mundo se debatia ainda nas violências e 
atrocidades da guerra, a Virgem Maria apareceu seis vezes em Fátima 
a três pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. Por meio deles, a Santa 
Mãe de Deus recomendou insistentemente aos homens a firmeza da 
fé e o espírito de oração, penitência e reparação. O culto de Nossa Se-
nhora de Fátima, depois de ter sido aprovado pelo Bispo da diocese e 
mais tarde confirmado pela Autoridade Apostólica, foi especialmente 
honrado com a peregrinação do papa Paulo VI ao local das aparições 
no ano 1967 e João Paulo II em 1982 e 1991.

Invitatório

Ant. Venerando a memória da Virgem Maria, Mãe da 
divina graça, exultemos de alegria no Senhor (T. P. Aleluia).

Salmo invitatório.

12 E 13 DE MAIO



                       

Laudes

Hino

Senhora, nós vos cantamos
Nas horas de cada dia.
Senhora, nós vos cantamos:
 Ave Maria!

Senhora, nós vos rezamos.
Quem vos reza em vós confia.
Senhora, nós vos rezamos:
 Ave Maria!

Senhora, nós vos louvamos
No altar da Cova da Iria.
Senhora, nós vos louvamos:
 Ave Maria!

Senhora, nós vos amamos,
Causa da nossa alegria.
Senhora, nós vos amamos:
 Ave Maria!

saLmodia

Salmos do Domingo I.

 Ant.  1  Não temas, Maria, porque encontraste graça 
diante de Deus (T. P. Aleluia).

Ant.  2  Bendita sois Vós, ó Maria, que acreditastes: há-
de realizar-se tudo quanto Vos foi dito da parte do Senhor (T. P. 
Aleluia).

Ant.  3  Maria guardava todas estas palavras, meditando-
as em seu coração (T. P. Aleluia).

Leitura breve Ap 11, 19; 12, 1
Abriu-se o templo de Deus no Céu e a Arca da Aliança foi 

vista no Templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões, um 
tremor de terra e violento granizo.

Depois apareceu no Céu um sinal grandioso: uma Mulher 
revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze 
estrelas na cabeça.
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responsório breve

No Tempo Pascal
V. Mãe de misericórdia, rogai por nós.
 Aleluia, Aleluia.
R. Mãe de misericórdia, rogai por nós.
 Aleluia, Aleluia.
V. Para que sejamos socorridos no tempo oportuno.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Mãe de misericórdia, rogai por nós.
 Aleluia, Aleluia.
Fora do Tempo Pascal
V. Mãe de misericórdia, rogai por nós.
R. Mãe de misericórdia, rogai por nós.
V. Para que sejamos socorridos no tempo oportuno.
R. Rogai por nós.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Mãe de misericórdia, rogai por nós.
Ant. Bened. Sois a bendita do Senhor Deus Altíssimo, ó 

Virgem Maria, entre todas as mulheres da terra (T. P. Aleluia).

preces

Elevemos as nossas súplicas ao Salvador, que Se dignou nascer 
da Virgem Maria, e digamos confiadamente:

Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós.
Salvador do mundo, que pela virtude da redenção preservastes 

vossa Mãe de toda a mancha de pecado,
— livrai-nos de toda a culpa.
Verbo eterno do Pai, que escolhestes Maria como arca incor-

ruptível da vossa morada,
— fazei também de nós templos do vosso Espírito.
Senhor Jesus Cristo, que, suspenso da cruz, destes a João, 

Maria por Mãe,
— ajudai-nos a viver como seus filhos.

LAUDES



                       

Senhor do Céu e da terra, que colocastes Maria como Rainha, 
à vossa direita,

— dai-nos a alegria de participar um dia na mesma glória.

Pai nosso
Oração

Deus de infinita bondade, que nos destes a Mãe do vosso 
Filho como nossa Mãe, concedei-nos que, seguindo os seus 
ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, 
trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela di-
latação do reino de Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.

Hora Intermédia

Salmos do dia ferial correspondente.

Tércia

Ant. Eu sou a mãe do puro amor, do temor, da ciência e 
da santa esperança (T. P. Aleluia).

Leitura breve Sir 24, 15
Lancei raízes no meio de um povo glorioso, no domínio 

do Senhor, na sua herança, e estabeleci a minha morada na 
assembleia dos santos.

V. Bendita sois Vós, ó Maria, que acreditastes
 (T. P. Aleluia).
R. Há-de realizar-se tudo quanto Vos foi dito da parte do 

Senhor (T. P. Aleluia).

Sexta

Ant. Em Mim se encontra toda a graça do caminho e da 
verdade, em Mim se encontra toda a esperança da vida e da 
virtude (T. P. Aleluia).
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Leitura breve Sir 24, 26
Vinde a Mim, todos vós que me desejais, e saciai-vos com 

os meus frutos; porque a minha recordação é mais doce que o 
mel e a minha herança é mais doce que o favo de mel.

V. Alegrai-Vos para sempre, ó Virgem Maria
 (T. P. Aleluia).
R. Que merecestes trazer em vosso ventre o Salvador
 (T. P. Aleluia).

Noa

Ant. Quem me obedece não será confundido e quem tra-
balha comigo não pecará jamais. (T. P. Aleluia).

Leitura breve Sir 24, 43-44
O meu canal transformou-se num caudaloso rio, e o rio 

transformou-se em mar. Farei brilhar a doutrina como a aurora 
e irradiarei ao longe a sua luz.

V. Bendita por Deus entre as mulheres (T. P. Aleluia),
R. Por Vós recebemos o Autor da vida (T. P. Aleluia).

Oração como nas Laudes.

Vésperas

Hino

Nas mãos trazíeis o terço,
Que pende da vossa imagem:
Na fronte uma estrela de ouro
Nos lábios doce mensagem.

Senhora, um dia descestes
À terra que em vós confia:
Descestes à Serra de Aire,
Em plena Cova da Iria.

Falando a três pastorinhos
De cima duma azinheira,
Pregastes a penitência
Aos povos da terra inteira.

VÉSPERAS



                       

Pedistes que nos uníssemos,
Em oração e concórdia,
Com pena dos pecadores,
Ó Mãe de misericórdia.

Olhai, ó Virgem, do Céu
O mundo que pede luz.
Bendita sejais, Senhora,
Bendito seja Jesus!

saLmodia

Salmos e cântico do Comum de N. Senhora.

Ant.  1  Subiram as tribos do Senhor, para celebrar o 
nome do Senhor, com a Virgem Santa Maria (T. P. Aleluia).

Ant.  2  Vossos filhos, ó Maria, são a herança do Senhor 
(T. P. Aleluia).

Ant.  3  A mão do Senhor vos fortaleceu, ó Maria, e se-
reis eternamente bendita (T. P. Aleluia).

Leitura breve Actos 1, 14
Perseveravam todos unidos em oração, com Maria, Mãe 

de Jesus.

responsório breve

No Tempo Pascal

V. A Virgem Maria foi exaltada sobre os coros dos Anjos.
 Aleluia, Aleluia.
R. A Virgem Maria foi exaltada sobre os coros dos Anjos.
 Aleluia, Aleluia.
V. O Senhor a escolheu e a predestinou.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. A Virgem Maria foi exaltada sobre os coros dos Anjos.
 Aleluia, Aleluia.
Fora do Tempo Pascal

V. A Virgem Maria foi exaltada sobre os coros dos Anjos.
R. A Virgem Maria foi exaltada sobre os coros dos Anjos.
V. O Senhor a escolheu e a predestinou.
R. Foi exaltada sobre os coros dos Anjos.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. A Virgem Maria foi exaltada sobre os coros dos Anjos.

13 DE MAIO



  

Ant.  Magnif.  Exulta o meu coração no Senhor, no meu 
Deus se eleva a minha fronte (T. P. Aleluia).

preces

Deus Pai todo-poderoso quis que Maria, Mãe de seu Filho, fos-
se honrada por todas as gerações. Proclamemos a sua grandeza 
e peçamos humildemente:

Interceda por nós a cheia de graça,

Vós que fizestes de Maria a Mãe de misericórdia,
— fazei que todos os que vivem em perigos sintam o seu amor 

de Mãe.

Vós que fizestes de Maria a cheia de graça,
— concedei a abundância da vossa graça a todos os homens.

Vós que fortalecestes Maria quando estava aos pés da cruz e a 
enchestes de alegria com a ressurreição do vosso Filho,

— levantai e robustecei a esperança dos que vivem em tribula-
ção.

Fazei, Senhor, que a vossa Igreja seja, na caridade, um só co-
ração e uma só alma,

— e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com 
Maria, Mãe de Jesus.

Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu,
— fazei que os defuntos alcancem com todos os Santos a ale-

gria do vosso reino.

Pai nosso
Oração

Deus de infinita bondade, que nos destes a Mãe do vosso 
Filho como nossa Mãe, concedei-nos que, seguindo os seus 
ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, 
trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela di-
latação do reino de Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo.

VÉSPERAS



                       

OUTRO HINO

13 DE MAIO

Na Cova da Iria,
Em doce visão,
Maria nos mostra
O seu Coração.

Consagre-se o mundo
Na esperança que um dia
O salve um milagre
Da Virgem Maria.

Sigamos orando,
De terço na mão,
A santa mensagem
De reparação.

Se é belo cobrirmos
A Virgem de flores,
Mais belo é rezarmos
Pelos pecadores.

Deus manda os seus Anjos
E em guarda nos traz
O Anjo da Pátria
É o Anjo da paz.

Olhemos o Papa
Que sofre e que chora.
Por ele imploremos
A Nossa Senhora.

Quem vai de romagem
Em Fátima, sente
Que acima de tudo
Jesus é presente.

Jesus é presente
Em luz e perdão;
E tudo por todos
Se faz comunhão.

Cantemos: quem canta
A vida alumia.
Cantemos, cantemos.
À Virgem Maria.



  

Dia 14 de Maio

S. MATIAS, Apóstolo

Festa

Foi escolhido para completar o grupo dos Doze, em substituição 
de Judas, para ser, como os outros Apóstolos, testemunha da ressurrei-
ção do Senhor, como se lê nos Actos dos Apóstolos (1, 15-26).

Comum dos Apóstolos, excepto:

Laudes
Hino

14 DE MAIO

Foi vosso nobre destino,
São Matias, tomar parte
No ministério admirável
Dos Apóstolos de Cristo.

Vós fostes o escolhido
Para ocupar o lugar
Do discípulo traidor
Que vendeu a Jesus Cristo.

Sobre vós caiu a honra
De ser agregado aos onze,
Para servirdes na terra
A causa do amor supremo.

Foi vossa tarefa heróica
Revelar a luz aos povos,
Até dardes vosso sangue
Em testemunho de Cristo.

Concedei-nos, santo Apóstolo,
Que de coração ardente
Prossigamos o caminho
Do Espírito Divino.

Com a vossa protecção,
Cheguemos ao Céu um dia
E para sempre louvemos
A Santíssima Trindade.

Ant. Bened. É necessário que destes homens que têm an-
dado connosco, todo o tempo que o Senhor Jesus viveu no meio 
de nós, um deles se tome connosco testemunha da ressurreição 
(T. P. Aleluia).



                       

Oração

Senhor, que escolhestes São Matias para tomar parte no mi-
nistério dos Apóstolos, concedei, por sua intercessão, que nos 
alegremos sempre no vosso amor e sejamos um dia contados 
entre os vossos eleitos. Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia

Antífonas e salmos do dia correspondente.
Leitura breve do Comum dos Apóstolos.
Oração como nas Laudes.

Vésperas

Ant.  Magnif.  Não fostes vós que Me escolhestes; fui 
Eu que vos escolhi e vos destinei, para que vades e deis fruto e 
o vosso fruto permaneça (T. P. Aleluia).

18 de Maio

S. JOÃO I, papa e mártir

Nasceu na Toscana e foi eleito bispo da Igreja de Roma no ano 
523. Foi a Constantinopla como delegado do rei Teodorico junto do 
imperador Justino; no seu regresso, Teodorico, desgostado com o 
resultado da sua missão diplomática, mandou-o prender e encarcerar 
em Ravena, onde morreu no ano 526.

Comum de um mártir; ou dos Pastores da Igreja.

Oração

Senhor nosso Deus, recompensa das almas fiéis, que santifi-
castes este dia com o martírio do papa São João I, ouvi a oração 
do vosso povo e fazei que, honrando os seus méritos, imitemos 
a constância da sua fé.  Por Nosso Senhor.

18 DE MAIO



  

20 de Maio

S. BERNARDINO DE SENA, presbítero

Nasceu em Massa Marítima, na Toscana, em 1380; entrou na Or-
dem dos Frades Menores, foi ordenado sacerdote e percorreu toda a 
Itália exercitando a pregação com grande fruto das almas. Propagou a 
devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Teve um papel importante na 
promoção do estudo e da disciplina religiosa da sua Ordem e escreveu 
alguns tratados de teologia. Morreu em Áquila no ano 1444.

Comum dos Pastores da Igreja.

Oração

Senhor nosso Deus, que destes a São Bernardino de Sena 
tão grande amor pelo nome de Jesus, por seus méritos e inter-
cessão, acendei em nossas almas o fogo da vossa caridade.  Por 
Nosso Senhor.

21 de Maio
SS. CRISTÓVÃO MAGALHANES, presbítero,

e COMPANHEIROS, mártires 

S. Cristóvão nasceu em San Rafael Totatiche, localidade do 
México, no ano 1869. Durante a perseguição contra a Igreja católica, 
juntamente com outros vinte e quatro presbíteros e fiéis leigos, de 
diversos lugares do México e de distintas idades, confessando, como 
os seus companheiros, a Cristo Rei, perseguido em ódio à fé cristã, 
padeceu o martírio no ano 1927.

Comum de vários mártires.

Oração
 Deus eterno e omnipotente, que fortalecestes os Santos 
Cristóvão, presbítero, e seus Companheiros, na fidelidade a 
Cristo Rei até ao martírio, concedei-nos, pela sua intercessão, 
que, perseverando na verdadeira fé, sejamos sempre fiéis aos 
mandamentos do vosso amor. Por Nosso Senhor.

20 E 21 DE MAIO



                       

22 de Maio

S. RITA DE CÁSSIA, religiosa

Resplandeceu na Úmbria no século XV. Casada com um homem 
violento, suportou pacientemente as suas crueldades e conseguiu 
reconciliá-lo com Deus. Depois, privada do marido e dos filhos, 
ingressou como religiosa num mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. 
Dando a todos um sublime exemplo de paciência e de compunção, aí 
morreu antes do ano 1457.

Comum das Santas: Religiosas.

Oração
Dai-nos, Senhor, a sabedoria  e a fortaleza da cruz com que 

enriquecestes Santa Rita de Cássia, de modo que, sofrendo 
com Cristo nas tribulações, participemos mais intimamente no 
seu mistério pascal. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo

25 de Maio
S. BEDA VENERÁVEL, presbítero e doutor da Igreja

Nasceu no território do mosteiro beneditino de Wearmouth (In-
glaterra) no ano 673; foi educado por S. Bento Biscop e entrou no 
dito mosteiro, tendo aí recebido a ordenação sacerdotal. Exerceu o 
seu ministério dedicando-se ao ensino e à actividade literária. Escre-
veu obras sobre matérias teológicas, históricas, patrísticas e bíblicas. 
Morreu no ano 735.

Comum dos Doutores da Igreja; ou dos Santos (Religiosos)

Oração

Senhor, que iluminais a vossa Igreja com a sabedoria do 
presbítero São Beda Venerável, concedei aos vossos fiéis a luz 
dos seus ensinamentos e o auxílio dos seus méritos.  Por Nosso 
Senhor.

22 E 25 DE MAIO



  

No mesmo dia 25 de Maio

S. GREGÓRIO VII, papa

Hildebrando nasceu na Toscana cerca do ano 1028; foi educado 
em Roma e abraçou a vida monástica; foi várias vezes legado dos pa-
pas do seu tempo para a obra da reforma eclesiástica, que ele mesmo 
continuou corajosamente desde que, em 1073, ocupou a cátedra de S. 
Pedro com o nome de Gregório VII. Seu adversário principal foi o rei 
Henrique IV. Morreu desterrado em Salerno, no ano 1085.

Comum dos Pastores da Igreja.

Oração

Concedei, Senhor, à vossa Igreja o espírito de fortaleza e o 
amor da justiça que fizestes resplandecer no papa São Gregó-
rio VII, para que o povo cristão, vencendo todo o mal, possa 
livremente promover na caridade tudo o que é bom e recto.  Por 
Nosso Senhor.

No mesmo dia 25 de Maio

S. MARIA MADALENA DE PAZZI, virgem

Nasceu em Florença no ano 1566: teve uma piedosa educação e 
entrou na Ordem das Carmelitas; levou uma vida oculta de oração e 
abnegação, rezando assiduamente pela reforma da Igreja e dirigindo 
as suas irmãs religiosas no caminho da perfeição. Recebeu de Deus 
muitos dons extraordinários. Morreu no ano 1607.

Comum das Virgens; ou das Santas (Religiosas).

Oração

Senhor, que amais a virgindade e cumulastes de dons celes-
tes Santa Maria Madalena de Pazzi, abrasada no vosso amor, 
concedei-nos que, celebrando hoje a sua memória, imitemos o 
exemplo da sua pureza e caridade.  Por Nosso Senhor.

25 DE MAIO



                       

26 de Maio
S. FILIPE DE NÉRI, presbítero

Memória

Nasceu em Florença no ano 1515, dirigiu-se para Roma e aí come-
çou a dedicar-se ao apostolado da juventude, e fundou uma associação 
em favor dos enfermos pobres, levando sempre uma vida de grande 
perfeição cristã. Foi ordenado sacerdote no ano 1551 e fundou o 
Oratório, que tinha por objectivo dedicar-se à instrução espiritual, ao 
canto e às obras de caridade. Notabilizou-se sobretudo pelo seu amor 
do próximo, pela sua simplicidade evangélica e pela sua alegria no 
serviço de Deus. Morreu no ano 1595.

Comum dos Pastores da Igreja;
ou dos Santos (Religiosos)

Oração

Senhor nosso Deus, que sempre glorificais a santidade dos 
que Vos servem fielmente, acendei em nós o fogo do Espírito 
Santo que tão maravilhosamente ardia no coração de São Filipe 
de Néri. Por Nosso Senhor.

27 de Maio
S. AGOSTINHO DE CANTUÁRIA, bispo

Era monge do mosteiro de S. André de Roma, quando foi enviado 
por S. Gregório Magno, no ano 597, a Inglaterra, para pregar o Evan-
gelho. Foi bem recebido e ajudado pelo rei Etelberto. Consagrado 
bispo de Cantuária, converteu muitos à fé cristã e fundou algumas 
Igrejas, principalmente no reino de Kent. Morreu a 26 de Maio do 
ano 604 ou 605.

Comum dos Pastores da Igreja.

Oração

Senhor, que levastes a luz do Evangelho aos povos da In-
glaterra pela pregação de Santo Agostinho de Cantuária, fazei 
que os seus trabalhos continuem a dar frutos na vossa Igreja. 
Por Nosso Senhor.

26 E 27 DE MAIO



  31 DE MAIO

31 de Maio

VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA

Festa

Invitatório

Ant. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, celebrando a 
festa da Visitação da Virgem Santa Maria. (T. P. Aleluia).

Salmo invitatório.

Laudes

Hino

Pela graça do Senhor,
Virgem e Mãe soberana,
Vinde até nós e amparai-nos
Em nossa humana fraqueza.

Porque trazeis dentro em Vós
O Menino da Promessa,
Sobe a Deus o nosso cântico
Por Vos haver escolhido.

Na vossa palavra mística
É toda a Igreja que exulta,
Porque sente que está perto
O nascimento de Cristo.

Ponde os olhos, Virgem Santa,
Nos povos que Vos aclamam
E amando-Vos confiam
Na força do vosso auxílio.

Ó verdadeira alegria
E porto do nosso abrigo,
Livrai-nos das tempestades,
Juntai-nos na luz eterna.

Convosco, Virgem sagrada,
E com os Anjos do Céu,
Louvaremos o Senhor
Que Vos fez a sua Eleita.



                       31 DE MAIO

saLmodia

Salmos e cântico do Domingo I.

Ant.  1  Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressada-
mente para as montanhas, em direcção a uma cidade de Judá 
(T. P. Aleluia).

Ant.  2  Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o 
menino exultou no seu seio, e ela ficou cheia de Espírito Santo 
(T. P. Aleluia).

Ant.  3  Bendita sois Vós, ó Maria, que acreditastes: há-
de realizar-se tudo quanto Vos foi dito da parte do Senhor (T. P. 
Aleluia).

Leitura breve Joel 2, 27-28a
Sabereis que Eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor, 

vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo jamais será con-
fundido. Depois disto, derramarei o meu Espírito sobre todo o 
ser vivo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão.

responsório breve

No Tempo Pascal

V. O Senhor a escolheu e a predestinou. Aleluia, Aleluia.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou. Aleluia, Aleluia.
V. Deus fê-la morar no seu templo santo.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou. Aleluia, Aleluia. 
Fora do Tempo Pascal

V. O Senhor a escolheu e a predestinou.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
V. Deus fê-la morar no seu templo santo.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.



  HORA INTERMÉDIA

Ant. Bened. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, 
exclamou em voz alta: Donde me é dado que venha ter comigo 
a Mãe do meu Senhor? (T. P. Aleluia).

preces

Elevemos as nossas súplicas ao Salvador, que Se dignou nascer 
da Virgem Maria, e digamos confiadamente:

Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós.
Ó Sol de justiça, a quem a Virgem Maria precedeu como aurora 

resplandecente,
— fazei que vivamos sempre na claridade da vossa luz.
Verbo eterno, que ensinastes Maria a escolher a melhor parte,
— ensinai-nos a imitá-la, buscando o alimento da vida eterna.
Salvador do mundo, que pela virtude da redenção preservastes 

vossa Mãe de toda a mancha de pecado,
— livrai-nos de toda a culpa.
Redentor dos homens, que fizestes da Virgem Maria o taber-

náculo puríssimo da vossa presença e sacrário do Espírito 
Santo,

— fazei também de nós templos do vosso Espírito.

Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que inspirastes à Virgem Santa 
Maria o desejo de visitar Santa Isabel, levando consigo o vosso 
Filho Unigénito, tornai-nos dóceis à inspiração do Espírito 
Santo, para podermos cantar sempre com ela as vossas maravi-
lhas.  Por Nosso Senhor.

Hora Intermédia
Na Hora de Tércia, quando se usa a Salmodia Complementar, em 

vez do salmo 121, que se diz nas Vésperas, pode tomar-se o salmo 
128. Na Hora de Noa, pela mesma razão, em vez do Salmo 126 pode 
tomar-se o salmo 130.



                       31 DE MAIO

Tércia

Leitura breve Judite 13,31
Bendita sejas nas tendas de Jacob, porque em todos os po-

vos que ouvirem o teu nome será glorificado o Deus de Israel.
V. Felizes os que ouvem a palavra de Deus,
 (T. P. Aleluia).
R. E a põem em prática (T. P. Aleluia).

Sexta

Leitura breve Tob 12, 6
Bendizei a Deus e louvai-O diante de todos os seres vivos, 

pelo bem que vos fez.
V. Bendita seja a Virgem Maria (T. P. Aleluia).
R. Que trouxe em seu ventre o Filho de Deus Pai
 (T. P. Aleluia).

Noa

Leitura breve Sab 7, 27-28
A Sabedoria, imutável em si mesma, tudo renova. Ela 

comunica-se de geração em geração às almas santas e forma os 
amigos de Deus e os profetas, pois Deus só ama quem habita 
com a Sabedoria.

V. Bendita sois Vós entre as mulheres (T. P. Aleluia).
R. E bendito é o fruto do vosso ventre (T. P. Aleluia).
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Hino

Virgem, que o próprio Deus fez sua Mãe,
Vós subistes ao alto da montanha
Para saudardes vossa santa Prima,
 Em Deus absorta.



  VÉSPERAS

Mal Isabel ouviu enternecida
As palavras da vossa saudação,
Logo sentiu exultar-lhe no seio
 O seu menino.

E bem-aventurada vos dissestes
Naquela hora de deslumbramento,
A Deus erguendo o mais formoso cântico
 De humilde serva.

Todas as gerações, Virgem Maria,
Vos aclamaram pelos tempos fora
Padroeira dos homens e bendita
 Entre as mulheres.

Porque nos destes Cristo salvador
E Cristo em vós Se fez o nosso irmão
Convosco, ó Virgem, a Trindade Santa
 Glorificamos.

saLmodia

Salmos e cântico do Comum de N. Senhora.

Ant.  1  Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel 
(T. P. Aleluia).

Ant.  2  Quando chegou aos meus ouvidos a voz da tua 
saudação, o menino exultou de alegria no meu seio (T. P. Ale-
luia).

Ant.  3  Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o 
fruto do vosso ventre (T. P. Aleluia).

Leitura breve 1 Pedro 5, 5b-7
Revesti-vos de humildade uns para com os outros, porque 

Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes. Humilhai-
vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no 
tempo oportuno. Confiai-Lhe todas as vossas preocupações, 
porque Ele tem cuidado de vós .



                       31 DE MAIO

responsório breve

No Tempo Pascal
V. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
 Aleluia, Aleluia. 
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
 Aleluia, Aleluia.
V. Bendita sois Vós entre as mulheres
 e bendito é o fruto do vosso ventre.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
 Aleluia, Aleluia. 
Fora do Tempo Pascal
V. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
V. Bendita sois Vós entre as mulheres,
 e bendito é o fruto do vosso ventre.
R. O Senhor é convosco.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.

Ant.  Magnif. Todas as gerações Me chamarão bem-aven-
turada, porque Deus olhou para a humildade da sua serva. (T. 
P. Aleluia).
preces

Deus Pai todo-poderoso quis que Maria, Mãe de seu Filho, fos-
se honrada por todas as gerações. Proclamemos a sua grandeza, 
e peçamos humildemente:

 Interceda por nós a cheia de graça.
Ou Por intercessão de Maria, cheia de graça,
 ouvi-nos, Senhor.

Vós que nos destes Maria por Mãe, concedei, por sua interces-
são, remédio aos enfermos, consolação aos tristes, perdão 
aos pecadores,

— e a todos dai saúde e paz.



  

Fazei, Senhor, que a vossa Igreja seja, na caridade, um só co-
ração e uma só alma

— e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com 
Maria, Mãe de Jesus.

Vós que fizestes de Maria a Mãe de misericórdia,
— fazei que todos os que vivem em perigos sintam o seu amor 

de mãe.
Vós que confiastes a Maria a missão de Mãe de família no lar 

de Jesus e de José,
— fazei que, por sua intercessão, todas as mães fomentem nos 

seus lares o amor e a santidade.
Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu,
— fazei que os defuntos alcancem com todos os Santos a ale-

gria do vosso reino.
Pai nosso

Oração como nas Laudes.

Sábado depois do Domingo II depois de Pentecostes

IMACULADO CORAÇÃO
DA VIRGEM SANTA MARIA

Memória

Comum de N. Senhora, excepto:

Laudes
Ant. Bened. O meu coração e a minha carne exultam no 

Deus vivo.
Oração

Senhor nosso Deus, que preparastes no Coração da Virgem 
Santa Maria uma digna morada do Espírito Santo, transformai-
nos, por sua intercessão, em templos da vossa glória.  Por 
Nosso Senhor.

Vésperas
Ant.  Magnif.  O meu coração exulta no Senhor, porque 

o Todo-poderoso fez em mim maravilhas.

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA


