
 

 

  

"Na Liturgia das Horas, efetua-se a santificação do homem e presta-se culto a 

Deus, de tal maneira que nela se estabelece uma espécie de intercâmbio ou 

diálogo entre Deus e os homens pelo qual Deus fala ao seu povo... e o povo 

responde a Deus, com cantos e orações" (IGLH 14) 

OFÍCIO DIVINO 
SEMANA SANTA  
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A Liturgia das Horas – Ofício Divino, é uma das formas de 

a Igreja viver a Páscoa de Jesus Cristo no ritmo diário, semanal e 

anual do tempo. Pela oração das horas, o cristão é lançado no 

mistério da morte e ressurreição do Senhor, na expressão mais 

nobre e definitiva de sua atividade humana, a comunhão de seu 

Deus. 

Nas comunidades reunidas em oração, a Igreja vive diariamente 

como que os mistérios do Tríduo Pascal, da Paixão-Morte, 

Sepultura e Ressurreição do Senhor. Une sua oração a Cristo nos 

passos do Tríduo Pascal, mesmo evocando os demais mistérios de 

sua vida terrestre. Este caráter de vivência pascal, de passagem 

da morte para a vida em Cristo manifesta-se pelos elementos de 

cada uma das horas. 
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SEGUNDA FEIRA DA SEMANA SANTA 

 

Dirigente. Abri os meus lábios, ó Senhor. (faz-se o sinal da cruz) 
Todos. E minha boca anunciará vosso louvor (pausa). 
 
 

INVITATÓRIO 

 
Todos rezam a antífona: Cristo por nós foi tentado, sofreu e 
na Cruz morreu: Vinde todos, adoremos! 
 
Animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser 
‘hoje’ (Hb 3,13). 
 
–1 Vinde, exultemos de alegria no Senhor, * 
aclamemos o Rochedo que nos salva! 
–2 Ao seu encontro caminhemos com louvores, * 
e com cantos de alegria o celebremos! 
Repete-se a antífona. 
 
–3 Na verdade, o Senhor é o grande Deus, * 
o grande Rei, muito maior que os deuses todos. 
–4 Tem nas mãos as profundezas dos abismos, * 
e as alturas das montanhas lhe pertencem; 
–5 o mar é dele, pois foi ele quem o fez, * 
e a terra firme suas mãos a modelaram. 
Repete-se a antífona. 
 
–6 Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, * 
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
=7 Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, † 
e nós somos o seu povo e seu rebanho, * 
as ovelhas que conduz com sua mão. 
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Repete-se a antífona. 
 
=8 Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: † 
“Não fecheis os corações como em Meriba, * 
9 como em Massa, no deserto, aquele dia, 
– em que outrora vossos pais me provocaram, * 
apesar de terem visto as minhas obras”. 
Repete-se antífona. 
 
=10Quarenta anos desgostou-me aquela raça † 
e eu disse: “Eis um povo transviado, * 
11 seu coração não conheceu os meus caminhos!” 
– E por isso lhes jurei na minha ira: * 
“Não entrarão no meu repouso prometido!” 
Repete-se a antífona. 
 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
Repete-se a antífona.   

 

HINO  

(Cantado ou rezado e as estrofes podem ser alternadas entre lados ou 
entre homens e mulheres).   

 

O fel lhe dão por bebida 
sobre o madeiro sagrado. 
Espinhos, cravos e lança 
ferem seu corpo e seu lado. 
No sangue e água que jorram, 
mar, terra e céu são lavados.  

Ó cruz fiel sois a árvore 
mais nobre em meio às demais, 
que selva alguma produz 
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com flor e frutos iguais. 
Ó lenho e cravos tão doces, 
um doce peso levais.  

Árvore, inclina os teus ramos, 
abranda as fibras mais duras. 
A quem te fez germinar 
minora tantas torturas. 
Leito mais brando oferece 
ao Santo Rei das alturas.  

Só tu, ó Cruz, mereceste 
suster o preço do mundo 
e preparar para o náufrago 
um porto, em mar tão profundo. 
Quis o cordeiro imolado 
banhar-te em sangue fecundo.  

Glória e poder à Trindade. 
Ao Pai e ao Filho Louvor. 
Honra ao Espírito Santo. 
Eterna glória ao Senhor, 
que nos salvou pela graça 
e nos remiu pelo amor. 

 

SALMODIA 

• Os salmos podem ser cantados ou rezados e as estrofes podem ser 
alternadas entre lados ou entre homens e mulheres. 

• Após cada salmo, fazer um momento de silêncio.   
 
Todos rezam a antífona 1: A minha alma está triste até à morte: ficai aqui 
e comigo vigiai. 
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SALMO 41(42) - SEDE DE DEUS E SAUDADES DO TEMPLO 

–2 Assim como a corça suspira * 
pelas águas correntes, 
– suspira igualmente minh’alma * 
por vós, ó meu Deus! 

–3 Minha alma tem sede de Deus, * 
e deseja o Deus vivo. 
– Quando terei a alegria de ver * 
a face de Deus? 

–4 O meu pranto é o meu alimento * 
de dia e de noite, 
– enquanto insistentes repetem: * 
“Onde está o teu Deus?” 

–5 Recordo saudoso o tempo * 
em que ia com o povo. 
– Peregrino e feliz caminhando * 
para a casa de Deus, 
– entre gritos, louvor e alegria * 
da multidão jubilosa. 

–6 Por que te entristeces, minh’alma, * 
a gemer no meu peito? 
– Espera em Deus! Louvarei novamente * 
o meu Deus Salvador! 

–7 Minh’alma está agora abatida, * 
e então penso em vós, 
– do Jordão e das terras do Hermon * 
e do monte Misar. 
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–8 Como o abismo atrai outro abismo, * 
ao fragor das cascatas, 
– vossas ondas e vossas torrentes * 
sobre mim se lançaram. 

–9 Que o Senhor me conceda de dia * 
sua graça benigna 
– e de noite, cantando, eu bendigo * 
ao meu Deus, minha vida. 

–10 Digo a Deus: “Vós que sois meu amparo, * 
por que me esqueceis? 
– Por que ando tão triste e abatido * 
pela opressão do inimigo?” 

–11 Os meus ossos se quebram de dor, * 
ao insultar-me o inimigo; 
– ao dizer cada dia de novo: * 
Onde está o teu Deus?” 

–12 Por que te entristeces, minh’alma, * 
a gemer no meu peito? 
– Espera em Deus! Louvarei novamente * 
o meu Deus Salvador! 

Todos rezam a antífona 1. A minha alma está triste até à morte: ficai aqui 
e comigo vigiai. 

 

Todos rezam a antífona 2 É agora o julgamento deste mundo, e seu 
príncipe será lançado fora. 
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CÂNTICO ECLO 36,1-7.13-16 - - Súplica pela cidade santa, Jerusalém 

–1 Tende piedade e compaixão, Deus do universo, * 
e mostrai-nos vossa luz, vosso perdão! 
–2 Espalhai vosso temor sobre as nações, * 
sobre os povos que não querem procurar-vos, 
– para que saibam que só vós é que sois Deus, * 
e proclamem vossas grandes maravilhas. 

–3 Levantai a vossa mão contra os estranhos, * 
para que vejam como é grande a vossa força. 
–4 Como em nós lhes demonstrastes santidade, * 
assim mostrai-nos vossa glória através deles, 
–5 para que saibam e confessem como nós * 
que não há um outro Deus, além de vós! 

–6 Renovai vossos prodígios e portentos, * 
7 glorificai o vosso braço poderoso! 
–13 Reuni todas as tribos de Jacó, * 
e recebam, como outrora, a vossa herança. 

=14 Deste povo que é vosso, tende pena, † 
e de Israel de quem fizestes primogênito, * 
e a quem chamastes com o vosso próprio nome! 
–15 Apiedai-vos de Sião, vossa cidade, * 
o lugar santificado onde habitais! 
–16 Enchei Jerusalém com vossos feitos, * 
e vosso povo, com a luz de vossa glória! 

Todos rezam a antífona 2 É agora o julgamento deste mundo, 
e seu príncipe será lançado fora. 
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Todos rezam a antífona 3 O autor de nossa fé, que a leva à perfeição, 
aceitou sofrer na cruz, desprezando a ignomínia; mas agora está na 
glória, à direita de Deus Pai. 

SALMO 18 A(19) - LOUVOR AO DEUS CRIADOR 

–2 Os céus proclamam a glória do Senhor, * 
e o firmamento, a obra de suas mãos; 
–3 o dia ao dia transmite esta mensagem, * 
a noite à noite publica esta notícia. 

–4 Não são discursos nem frases ou palavras, * 
nem são vozes que possam ser ouvidas; 
–5 seu som ressoa e se espalha em toda a terra, * 
chega aos confins do universo a sua voz. 

–6 Armou no alto uma tenda para o sol; * 
ele desponta no céu e se levanta 
– como um esposo do quarto nupcial, * 
como um herói exultante em seu caminho. 

–7 De um extremo do céu põe-se a correr * 
e vai traçando o seu rastro luminoso, 
– até que possa chegar ao outro extremo, * 
e nada pode fugir ao seu calor. 

Todos rezam a antífona 3. O autor de nossa fé, que a leva à perfeição, 
aceitou sofrer na cruz, desprezando a ignomínia; mas agora está na 
glória, à direita de Deus Pai. 
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LEITURA BREVE                 Jr 11,19-20 

 

Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que 

tramavam contra mim: 'Vamos cortar a árvore em toda sua força, 

eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado'. 

E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos 

do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, 

pois eu te confiei a minha causa. 

 

RESPONSÓRIO BREVE 
 

Dirigente: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! * Ele é 

nossa salvação e nossa glória para sempre. 

Todos: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! * Ele é nossa 

salvação e nossa glória para sempre. 

Todos: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! * Ele é nossa 

salvação e nossa glória para sempre. Se com ele nós morremos, também 

com ele viveremos. 

Todos: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! * Ele é nossa 

salvação e nossa glória para sempre. 

Dirigente: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Todos: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! * Ele é nossa 

salvação e nossa glória para sempre. 

 

CÂNTICO EVANGÉLICO 

 

Todos rezam a antífona. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu; eu, porém, 
te conheci, pois me enviaste. 

https://liturgiadashoras.online/Hinos/MAGNIFICAT.htm
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–68 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *  
porque a seu povo visitou e libertou;  
–69 e fez surgir um poderoso Salvador * 
na casa de Davi, seu servidor,  
–70 como falara pela boca de seus santos, *  
os profetas desde os tempos mais antigos,  
–71 para salvar-nos do poder dos inimigos *  
e da mão de todos quantos nos odeiam.  
–72 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *  
recordando a sua santa Aliança  
–73 e o juramento a Abraão, o nosso pai, *  
de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo,  
= a ele nós sirvamos sem temor †  
75 em santidade e em justiça diante dele, *  
enquanto perdurarem nossos dias.  
=76 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †  
pois irás andando à frente do Senhor *  
para aplainar e preparar os seus caminhos,  
–77 anunciando ao seu povo a salvação, * 
que está na remissão de seus pecados;  
–78 pela bondade e compaixão de nosso Deus, *  
que sobre nós fará brilhar o Sol nascente,  
–79 para iluminar a quantos jazem entre as trevas * 
e na sombra da morte estão sentados  
– e para dirigir os nossos passos, *  
guiando-os no caminho da paz.  
 
Todos rezam a antífona. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu;  eu, porém, 
te conheci, pois me enviaste. 
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PRECES 

 

Dirigente: Imploremos a Cristo Salvador, que nos remiu por sua morte 
e ressurreição; e digamos: 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós! 
 
Dirigente: Vós, que subistes a Jerusalém para sofrer a Paixão, e assim 
entrar na glória, conduzi vossa Igreja à Páscoa da eternidade. R. 
 
Dirigente: Vós, que, elevado na cruz, deixastes a lança do soldado vos 
traspassar, curai as nossas feridas. R. 
 
Dirigente: Vós, que transformastes o madeiro da cruz em árvore da 
vida, concedei de seus frutos aos que renasceram pelo batismo. R. 
 
Dirigente: Vós, que, pregado na cruz, perdoastes o ladrão 
arrependido,  perdoai-nos também a nós pecadores. R. 
 
(intenções livres) 

Pai nosso... 

Oração 

Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, 
recobrar novo alento pela Paixão do vosso Filho. Que convosco vive e 
reina, na unidade do Espírito Santo. 

 Conclusão da Hora: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal 
e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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TERÇA FEIRA DA SEMANA SANTA 

 

Dirigente. Abri os meus lábios, ó Senhor. (faz-ze o sinal da cruz) 
Todos. E minha boca anunciará vosso louvor (pausa). 
 
 

INVITATÓRIO 

 
Todos rezam a antífona: Cristo por nós foi tentado, sofreu e 
na Cruz morreu: Vinde todos, adoremos! 
 

Após rezar a antífona acima, rezar o salmo invitatório na página 3. 
 

HINO – rezar o hino que está na página 4. Ao concluir o hino voltar 
para esta página e continuar a oração. 
 

 

SALMODIA 

• Os salmos podem ser cantados ou rezados e as estrofes podem ser 
alternadas entre lados ou entre homens e mulheres. 

• Após cada salmo, fazer um momento de silêncio.   
 
Todos - Antífona 1 Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me! Do perverso 
e mentiroso libertai-me! 

SALMO 42(43) - SAUDADES DO TEMPLO 

–1 Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me * 
contra a gente impiedosa; 
– do homem perverso e mentiroso * 
libertai-me, ó Senhor! 
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–2 Sois vós o meu Deus e meu refúgio: * 
por que me afastais? 
– Por que ando tão triste e abatido * 
pela opressão do inimigo? 

–3 Enviai vossa luz, vossa verdade: * 
elas serão o meu guia; 
– que me levem ao vosso Monte santo, * 
até a vossa morada! 

–4 Então irei aos altares do Senhor, * 
Deus da minha alegria. 
– Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, * 
meu Senhor e meu Deus! 

–5 Por que te entristeces, ó minh’alma, * 
a gemer no meu peito? 
– Espera em Deus! Louvarei novamente * 
o meu Deus Salvador! 

Todos – Antífona 1 Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me! 
Do perverso e mentiroso libertai-me! 
 

 

Todos – Antífona 2 Defendestes minha causa, ó Senhor; sois defensor da 
minha vida, ó meu Deus!  

CÂNTICO IS 38,10-14.17-20 

ANGÚSTIA DE UM AGONIZANTE E ALEGRIA DA CURA 

–10 Eu dizia: “É necessário que eu me vá * 
no apogeu de minha vida e de meus dias; 
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– para a mansão triste dos mortos descerei, * 
sem viver o que me resta dos meus anos”. 

=11 Eu dizia: “Não verei o Senhor Deus † 
sobre a terra dos viventes nunca mais; * 
nunca mais verei um homem neste mundo!” 

–12 Minha morada foi à força arrebatada, * 
desarmada como a tenda de um pastor. 
– Qual tecelão, eu ia tecendo a minha vida, * 
mas agora foi cortada a sua trama. 

–13 Vou me acabando de manhã até à tarde, * 
passo a noite a gemer até a aurora. 
– Como um leão que me tritura os ossos todos, * 
assim eu vou me consumindo dia e noite. 

–14 O meu grito é semelhante ao da andorinha, * 
o meu gemido se parece ao da rolinha. 
– Os meus olhos já se cansam de elevar-se, * 
de pedir-vos: “Socorrei-me, Senhor Deus!” 

–17 Mas vós livrastes minha vida do sepulcro, * 
e lançastes para trás os meus pecados. 
–18 Pois a mansão triste dos mortos não vos louva, * 
nem a morte poderá agradecer-vos; 

– para quem desce à sepultura é terminada * 
a esperança em vosso amor sempre fiel. 
–19 Só os vivos é que podem vos louvar, * 
como hoje eu vos louvo agradecido. 

– O pai há de contar para seus filhos * 
vossa verdade e vosso amor sempre fiel. 
=20 Senhor, salvai-me! Vinde logo em meu auxílio, † 
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e a vida inteira cantaremos nossos salmos, * 
agradecendo ao Senhor em sua casa. 

Todos – Antífona 2. Salvai-nos Defendestes minha causa, ó Senhor; sois 
defensor da minha vida, ó meu Deus! 

 

Todos Antífona 3 É justo o meu servo e a muitos fará justos, carregando 
os seus pecados. 

SALMO 64(65) - SOLENE AÇÃO DE GRAÇAS 

–2 Ó Senhor, convém cantar vosso louvor * 
com um hino em Sião! 
–3 † E cumprir os nossos votos e promessas, * 
pois ouvis a oração. 

– Toda carne há de voltar para o Senhor, * 
por causa dos pecados. 
–4 E por mais que nossas culpas nos oprimam, * 
perdoais as nossas faltas. 

–5 É feliz quem escolheis e convidais * 
para morar em vossos átrios! 
– Saciamo-nos dos bens de vossa casa * 
e do vosso templo santo. 

–6 Vossa bondade nos responde com prodígios, * 
nosso Deus e Salvador! 
– Sois a esperança dos confins de toda a terra * 
e dos mares mais distantes. 

–7 As montanhas sustentais com vossa força: * 
estais vestido de poder. 
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–8 Acalmais o mar bravio e as ondas fortes * 
e o tumulto das nações. 

–9 Os habitantes mais longínquos se admiram * 
com as vossas maravilhas. 
– Os extremos do nascente e do poente * 
inundais de alegria. 

–10 Visitais a nossa terra com as chuvas, * 
e transborda de fartura. 
– Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, * 
e preparais o nosso trigo. 

–11 É assim que preparais a nossa terra: * 
vós a regais e aplainais, 
– os seus sulcos com a chuva amoleceis * 
e abençoais as sementeiras. 

–12 O ano todo coroais com vossos dons, * 
os vossos passos são fecundos; 
– transborda a fartura onde passais, * 
13 brotam pastos no deserto. 

– As colinas se enfeitam de alegria, * 
14 e os campos, de rebanhos; 
– nossos vales se revestem de trigais: * 
tudo canta de alegria! 

Todos – Antífona 3. É justo o meu servo e a muitos fará justos, 
carregando os seus pecados. 
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LEITURA BREVE                 Zc 12,10-11ª 

 
Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um 
espírito de graça e de oração; eles olharão para mim. Ao que eles feriram 
de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e 
hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. 
Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém. 

 

RESPONSÓRIO BREVE 

Dirigente:  Levantai-vos, ó Senhor, por que dormis? * Vós, agora, nos 
deixastes e humilhastes! 

Todos: Levantai-vos, ó Senhor, por que dormis? * Vós, agora, nos 
deixastes e humilhastes! 

Dirigente: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Todos: Levantai-vos, ó Senhor, por que dormis? * Vós, agora, nos 
deixastes e humilhastes! 

 

CÂNTICO EVANGÉLICO 

 

Todos rezam a antífona. Glorifica-me, Pai, em ti mesmo com a glória que 
eu tinha em ti já bem antes do início do mundo! 
 

Rezar o Cântico Evangélico que está na página 11. Ao terminar o 
Cântico voltar para esta página e continua a oração. 
 
Todos rezam a antífona. Glorifica-me, Pai, em ti mesmo com a glória que 
eu tinha em ti já bem antes do início do mundo! 

 

https://liturgiadashoras.online/Hinos/MAGNIFICAT.htm
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PRECES 

Dirigente: Imploremos a Cristo Salvador, que nos remiu por sua morte 
e ressurreição; e digamos: 
R. Senhor, tende piedade de nós! 
 
Dirigente: Vós, que subistes a Jerusalém para sofrer a Paixão, e assim 
entrar na glória, conduzi vossa Igreja à Páscoa da eternidade. R. 
 
Dirigente: Vós, que, elevado na cruz, deixastes a lança do soldado vos 
traspassar, curai as nossas feridas. R. 
 
Dirigente: Vós, que transformastes o madeiro da cruz em árvore da 
vida,  concedei de seus frutos aos que renasceram pelo batismo. R. 
 
Dirigente: Vós, que, pregado na cruz, perdoastes o ladrão 
arrependido,  perdoai-nos também a nós pecadores. R. 
(intenções livres) 

Pai nosso... 

Oração 

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios 
da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 Conclusão da Hora: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal 
e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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QUARTA FEIRA DA SEMANA SANTA 

 

Dirigente. Abri os meus lábios, ó Senhor. (faz-se o sinal da cruz) 
Todos. E minha boca anunciará vosso louvor (pausa). 
 

INVITATÓRIO 

 
Todos rezam a antífona: Cristo por nós foi tentado, sofreu e 
na Cruz morreu: Vinde todos, adoremos! 
 

Após rezar a antífona acima, rezar o salmo invitatório na página 3 
 

HINO – rezar o hino que está na página 4. Ao concluir o hino voltar 
para esta página e continuar a oração. 

 

SALMODIA 

• Os salmos podem ser cantados ou rezados e as estrofes podem ser 
alternadas entre lados ou entre homens e mulheres. 

• Após cada salmo, fazer um momento de silêncio.   
 
 

Todos - Antífona 1 No meu dia de aflição, minhas mãos buscam a Deus. 

SALMO 76(77) - LEMBRANDO AS MARAVILHAS DO SENHOR 

–2 Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz, * 
em alta voz eu clamo a Deus: que ele me ouça! 
=3 No meu dia de aflição busco o Senhor; † 
sem me cansar ergo, de noite, as minhas mãos, * 
e minh’alma não se deixa consolar. 
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–4 Quando me lembro do Senhor, solto gemidos, * 
e, ao recordá-lo, minha alma desfalece. 
–5 Não me deixastes, ó meu Deus, fechar os olhos, * 
e, perturbado, já nem posso mais falar! 

–6 Eu reflito sobre os tempos de outrora, * 
e dos anos que passaram me recordo; 
–7 meu coração fica a pensar durante a noite, * 
e de tanto meditar, eu me pergunto: 

–8 Será que Deus vai rejeitar-nos para sempre? * 
E nunca mais nos há de dar o seu favor? 
–9 Por acaso, seu amor foi esgotado? * 
Sua promessa, afinal, terá falhado? 

–10 Será que Deus se esqueceu de ter piedade? * 
Será que a ira lhe fechou o coração? 
–11 Eu confesso que é esta a minha dor: * 
“A mão de Deus não é a mesma: está mudada!” 

–12 Mas, recordando os grandes feitos do passado, * 
vossos prodígios eu relembro, ó Senhor; 
–13 eu medito sobre as vossas maravilhas * 
e sobre as obras grandiosas que fizestes. 

–14 São santos, ó Senhor, vossos caminhos! * 
Haverá deus que se compare ao nosso Deus? 
–15 Sois o Deus que operastes maravilhas, * 
vosso poder manifestastes entre os povos. 
–16 Com vosso braço redimistes vosso povo, * 
os filhos de Jacó e de José. 

–17 Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram, * 
elas tremeram e os abismos se agitaram 
=18 e as nuvens derramaram suas águas, † 
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a tempestade fez ouvir a sua voz, * 
por todo lado se espalharam vossas flechas. 

=19 Ribombou a vossa voz entre trovões, † 
vossos raios toda a terra iluminaram, * 
a terra inteira estremeceu e se abalou. 

=20 Abriu-se em pleno mar vosso caminho † 
e a vossa estrada, pelas águas mais profundas; * 
mas ninguém viu os sinais dos vossos passos. 
–21 Como um rebanho conduzistes vosso povo * 
e o guiastes por Moisés e Aarão. 

Todos – Antífona 1. No meu dia de aflição, minhas mãos buscam a Deus. 
 

 

Todos – Antífona 2. Se morrermos com Cristo, nós cremos 
que com Cristo também viveremos. 

CÂNTICO 1Sm 2,1-10 - OS HUMILDES SE ALEGRAM EM DEUS 

–1 Exulta no Senhor meu coração, * 
e se eleva a minha fronte no meu Deus; 
– minha boca desafia os meus rivais * 
porque me alegro com a vossa salvação. 

–2 Não há santo como é santo o nosso Deus, * 
ninguém é forte à semelhança do Senhor! 
–3 Não faleis tantas palavras orgulhosas, * 
nem profiram arrogâncias vossos lábios! 

– Pois o Senhor é o nosso Deus que tudo sabe. * 
Ele conhece os pensamentos mais ocultos. 



23 
 

–4 O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, * 
mas os fracos se vestiram de vigor. 

–5 Os saciados se empregaram por um pão, * 
mas os pobres e os famintos se fartaram. 
– Muitas vezes deu à luz a que era estéril, * 
mas a mãe de muitos filhos definhou. 

–6 É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, * 
faz descer à sepultura e faz voltar; 
–7 é o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, * 
é o Senhor quem nos humilha e nos exalta. 

–8 O Senhor ergue do pó o homem fraco, * 
e do lixo ele retira o indigente, 
– para fazê-los assentar-se com os nobres * 
num lugar de muita honra e distinção. 

– As colunas desta terra lhe pertencem, * 
e sobre elas assentou o universo. 
–9 Ele vela sobre os passos de seus santos, * 
mas os ímpios se extraviam pelas trevas. 

–10 Ninguém triunfa se apoiando em suas forças; * 
os inimigos do Senhor serão vencidos; 
– sobre eles faz troar o seu trovão, * 
o Senhor julga os confins de toda a terra. 

– O Senhor dará a seu Rei a realeza * 
e exaltará o seu Ungido com poder. 

Todos – Antífona 2. Se morrermos com Cristo, nós cremos 
que com Cristo também viveremos. 
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Todos – Antífona 3. Jesus Cristo tornou-se para nós sabedoria de Deus a 
mais sublime, santidade, justiça e redenção. 

SALMO 96(97) - A GLÓRIA DO SENHOR COMO JUIZ 

–1 Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, * 
† e as ilhas numerosas rejubilem! 
–2 Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, * 
que se apóia na justiça e no direito. 
–3 Vai um fogo caminhando à sua frente * 
e devora ao redor seus inimigos. 

–4 Seus relâmpagos clareiam toda a terra; * 
toda a terra ao contemplá-los estremece. 
–5 As montanhas se derretem como cera * 
ante a face do Senhor de toda a terra; 
–6 e assim proclama o céu sua justiça, * 
todos os povos podem ver a sua glória. 

=7 “Os que adoram as estátuas se envergonhem † 
e os que põem a sua glória nos seus ídolos; * 
aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses!” 
=8 Sião escuta transbordante de alegria, † 
e exultam as cidades de Judá, * 
porque são justos, ó Senhor, vossos juízos! 

=9 Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, † 
muito acima do universo que criastes, * 
e de muito superais todos os deuses. 
=10 O Senhor ama os que detestam a maldade, † 
ele protege seus fiéis e suas vidas, * 
e da mão dos pecadores os liberta. 

–11 Uma luz já se levanta para os justos, * 
e a alegria, para os retos corações. 
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–12 Homens justos, alegrai-vos no Senhor, * 
celebrai e bendizei seu santo nome! 

Todos – Antífona 3. Jesus Cristo tornou-se para nós sabedoria de Deus 
a mais sublime, santidade, justiça e redenção. 

 

LEITURA BREVE                 Is 50,5-7 

O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti ne m voltei atrás. Ofereci 
as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba: não 
desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu 
Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto 
impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. 

 

Responsório breve 

Dirigente: Foi levado como ovelha ao matadouro; e, maltratado, não 
abriu a sua boca. * De sua linhagem quem dela cogitou?  
Todos. Foi levado como ovelha ao matadouro; e, maltratado, não abriu 
a sua boca. * De sua linhagem quem dela cogitou?  
Dirigente: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos. Foi levado como ovelha ao matadouro; e, maltratado, não abriu 
a sua boca. * De sua linhagem quem dela cogitou?  
 

CÂNTICO EVANGÉLICO 

Todos rezam a antífona. O sangue de Cristo, que a si mesmo ofertou-se 
pelo Espírito Santo como hóstia sem mancha, purifica noss’alma das 
obras da morte, para servir ao Deus vivo. 
 

https://liturgiadashoras.online/Hinos/MAGNIFICAT.htm
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ler o mesmo Cântico Evangélico que está na página 11. Ao terminar 
o Cântico voltar para esta página e continua a oração. 
 
Todos rezam a antífona. O sangue de Cristo, que a si mesmo ofertou-se 
pelo Espírito Santo como hóstia sem mancha, purifica noss’alma das 
obras da morte, para servir ao Deus vivo. 

 

PRECES 

Dirigente: Imploremos a Cristo Salvador, que nos remiu por sua morte e 
ressurreição; e digamos: 
Todos: Senhor, tende piedade de nós! 
Dirigente: Vós, que subistes a Jerusalém para sofrer a Paixão, e assim 
entrar na glória, conduzi vossa Igreja à Páscoa da eternidade. R. 
Dirigente: Vós, que, elevado na cruz, deixastes a lança do soldado vos 
traspassar, curai as nossas feridas. R. 
Dirigente: Vós, que transformastes o madeiro da cruz em árvore da 
vida,  concedei de seus frutos aos que renasceram pelo batismo. R. 
Dirigente: Vós, que, pregado na cruz, perdoastes o ladrão arrependido, 
perdoai-nos também a nós pecadores. R. (intenções livres) 

Pai nosso... 

Oração 

Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-
nos à escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas, a graça 
da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 

 Conclusão da Hora: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal 
e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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QUINTA FEIRA DA SEMANA SANTA 

 

Dirigente. Abri os meus lábios, ó Senhor. (faz-se o sinal da cruz) 
Todos. E minha boca anunciará vosso louvor (pausa). 
 

 

INVITATÓRIO 

 
Todos rezam a antífona: Cristo por nós foi tentado, sofreu e 
na Cruz morreu: Vinde todos, adoremos! 
 

Após rezar a antífona acima, rezar o salmo invitatório na página 3 
 

HINO – rezar o hino que está na página 4. Ao concluir o hino voltar 
para esta página e continuar a oração. 

 

SALMODIA 

• Os salmos podem ser cantados ou rezados e as estrofes podem ser 
alternadas entre lados ou entre homens e mulheres. 

• Após cada salmo, fazer um momento de silêncio.   
 
 

Todos - Antífona 1. Olhai, Senhor, e contemplai meu sofrimento! 

Escutai-me e vinde logo em meu auxílio! 

SALMO 79(80) - VISITAI, SENHOR, A VOSSA VINHA 

–2 Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos. * 
Vós, que a José apascentais qual um rebanho! 
= Vós, que sobre os querubins vos assentais, † 
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aparecei cheio de glória e esplendor * 
3 ante Efraim e Benjamim e Manassés! 
– Despertai vosso poder, ó nosso Deus, * 
e vinde logo nos trazer a salvação! 

=4 Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, † 
e sobre nós iluminai a vossa face! * 
Se voltardes para nós, seremos salvos! 

–5 Até quando, ó Senhor, vos irritais, * 
apesar da oração do vosso povo? 
–6 Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, * 
e a beber destes um pranto copioso. 
–7 Para os vizinhos somos causa de contenda, * 
de zombaria para os nossos inimigos. 

=8 Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, † 
e sobre nós iluminai a vossa face! * 
Se voltardes para nós, seremos salvos! 

–9 Arrancastes do Egito esta videira, * 
e expulsastes as nações para plantá-la; 
–10 diante dela preparastes o terreno, * 
lançou raízes e encheu a terra inteira. 

–11 Os montes recobriu com sua sombra, * 
e os cedros do Senhor com os seus ramos; 
–12 até o mar se estenderam seus sarmentos, * 
até o rio os seus rebentos se espalharam. 

–13 Por que razão vós destruístes sua cerca, * 
para que todos os passantes a vindimem, 
–14 o javali da mata virgem a devaste, * 
e os animais do descampado nela pastem? 
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=15 Voltai-vos para nós, Deus do universo! † 
Olhai dos altos céus e observai. * 
Visitai a vossa vinha e protegei-a! 

–16 Foi a vossa mão direita que a plantou; * 
protegei-a, e ao rebento que firmastes! 
–17 E aqueles que a cortaram e a queimaram, * 
vão perecer ante o furor de vossa face. 

–18 Pousai a mão por sobre o vosso Protegido, * 
o filho do homem que escolhestes para vós! 
–19 E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! * 
Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome! 

=20 Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, † 
e sobre nós iluminai a vossa face! * 
Se voltardes para nós, seremos salvos! 

Todos – Antífona 1 Olhai, Senhor, e contemplai meu sofrimento! Escutai-
me e vinde logo em meu auxílio! 

 

Todos - Antífona 2 Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo! 

CÂNTICO IS 12,1-6  EXULTAÇÃO DO POVO REDIMIDO 

Se alguém tem sede, venha a mim, e beba (Jo 7,37). 

–1 Dou-vos graças, ó Senhor, porque, estando irritado, * 
acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. 
–2 Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; * 
o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. 
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–3 Com alegria bebereis no manancial da salvação, * 
4 e direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, 
– invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, * 
entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. 

–5 Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, * 
publicai em toda a terra suas grandes maravilhas! 
–6 Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, * 
porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!” 

Todos – Antífona 2. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo! 
 

Todos - Antífona 3. Deus nos deu de comer a flor do trigo, e como mel 
que sai da rocha nos fartou. 

SALMO 80(81) - SOLENE RENOVAÇÃO DA ALIANÇA 

–2 Exultai no Senhor, nossa força, * 
† e ao Deus de Jacó aclamai! 
–3 Cantai salmos, tocai tamborim, * 
harpa e lira suaves tocai! 
–4 Na lua nova soai a trombeta, * 
na lua cheia, na festa solene! 

–5 Porque isto é costume em Jacó, * 
um preceito do Deus de Israel; 
–6 uma lei que foi dada a José, * 
quando o povo saiu do Egito. 

= Eis que ouço uma voz que não conheço: † 
7 “Aliviei as tuas costas de seu fardo, * 
cestos pesados eu tirei de tuas mãos. 
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=8 Na angústia a mim clamaste, e te salvei, † 
de uma nuvem trovejante te falei, * 
e junto às águas de Meriba te provei. 

–9 Ouve, meu povo, porque vou te advertir! * 
Israel, ah! se quisesses me escutar: 
–10 Em teu meio não exista um deus estranho * 
nem adores a um deus desconhecido! 

=11 Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, † 
que da terra do Egito te arranquei. * 
Abre bem a tua boca e eu te sacio! 

–12 Mas meu povo não ouviu a minha voz, * 
Israel não quis saber de obedecer-me. 
–13 Deixei, então, que eles seguissem seus caprichos, * 
abandonei-os ao seu duro coração. 

–14 Quem me dera que meu povo me escutasse! * 
Que Israel andasse sempre em meus caminhos! 
–15 Seus inimigos, sem demora, humilharia * 
e voltaria minha mão contra o opressor. 

–16 Os que odeiam o Senhor, o adulariam, * 
seria este seu destino para sempre; 
–17 eu lhe daria de comer a flor do trigo, * 
e com o mel que sai da rocha o fartaria”. 

Todos – Antífona 3. Deus nos deu de comer a flor do trigo, 
e como mel que sai da rocha nos fartou. 
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LEITURA BREVE                 HB 2,9B-10 

 
Vemos Jesus coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela 
graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato 
que aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, e que 
desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação 
deles à consumação, por meio de sofrimentos. 
 
 
Responsório breve 
Dirigente: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! * Ele é 
nossa salvação e nossa glória para sempre. 
Todos: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! * Ele é nossa 
salvação e nossa glória para sempre. 
Dirigente: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos! * Ele é nossa 
salvação e nossa glória para sempre. 
 
 

CÂNTICO EVANGÉLICO 

Todos rezam a antífona. Ardentemente eu desejei comer convosco esta 
Páscoa antes de ir sofrer a morte. 
 

Rezar o Cântico Evangélico que está na página 11. Ao terminar o 
Cântico voltar para esta página e continua a oração. 
  
 
Todos rezam a antífona. Ardentemente eu desejei comer convosco esta 
Páscoa antes de ir sofrer a morte. 
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PRECES 

Dirigente: A Cristo, eterno sacerdote, a quem o Pai ungiu com o Espírito 
Santo para anunciar aos cativos a libertação, supliquemos 
humildemente; e digamos: 

R. Senhor, tende piedade de nós! 

Vós, que subistes a Jerusalém para sofrer a Paixão, e assim entrar na 
glória, conduzi vossa Igreja à Páscoa da eternidade. R. 

Vós, que, elevado na cruz, deixastes a lança do soldado vos 
traspassar,  curai as nossas feridas. R. 

Vós, que transformastes o madeiro da cruz em árvore da vida, concedei 
de seus frutos aos que renasceram pelo batismo. R. 

Vós que, pregado na cruz, perdoastes o ladrão arrependido, perdoai-nos 
também a nós pecadores. R.  

(intenções livres) 

Pai nosso... 

Oração 

Senhor nosso Deus, amar-vos acima de tudo é ser perfeito; multiplicai 
em nós a vossa graça e concedei, aos que firmamos nossa esperança na 
morte do vosso Filho, alcançarmos por sua ressurreição aqueles bens 
que na fé buscamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 

 Conclusão da Hora: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal 
e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA 

 

Dirigente. Abri os meus lábios, ó Senhor. (faz-ze o sinal da cruz) 
Todos. E minha boca anunciará vosso louvor (pausa). 
 
 

INVITATÓRIO 

 
Todos rezam a antífona: Cristo por nós foi tentado, sofreu e 
na Cruz morreu: Vinde todos, adoremos! 
 

Após rezar a antífona acima, rezar o salmo invitatório na página 3 
 

HINO – rezar o hino que está na página 4. Ao concluir o hino voltar 
para esta página e continuar a oração. 

 

SALMODIA 

• Os salmos podem ser cantados ou rezados e as estrofes podem ser 
alternadas entre lados ou entre homens e mulheres. 

• Após cada salmo, fazer um momento de silêncio.   
 
 

Todos – Antífona 1. Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou 
por todos nós. 

SALMO 50(51) - TENDE PIEDADE, Ó MEU DEUS! 

–3 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! * 
Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
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–4 Lavai-me todo inteiro do pecado, * 
e apagai completamente a minha culpa! 

–5 Eu reconheço toda a minha iniquidade, * 
o meu pecado está sempre à minha frente. 
–6 Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, * 
e pratiquei o que é mau aos vossos olhos! 

– Mostrais assim quanto sois justo na sentença, * 
e quanto é reto o julgamento que fazeis. 
–7 Vede, Senhor, que eu nasci na iniqüidade * 
e pecador já minha mãe me concebeu. 

–8 Mas vós amais os corações que são sinceros, * 
na intimidade me ensinais sabedoria. 
–9 Aspergi-me e serei puro do pecado, * 
e mais branco do que a neve ficarei. 

–10 Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, * 
e exultarão estes meus ossos que esmagastes. 
–11 Desviai o vosso olhar dos meus pecados * 
e apagai todas as minhas transgressões! 

–12 Criai em mim um coração que seja puro, * 
dai-me de novo um espírito decidido. 
–13 Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, * 
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! 

–14 Dai-me de novo a alegria de ser salvo * 
e confirmai-me com espírito generoso! 
–15 Ensinarei vosso caminho aos pecadores, * 
e para vós se voltarão os transviados. 

–16 Da morte como pena, libertai-me, * 
e minha língua exaltará vossa justiça! 
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–17 Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, * 
e minha boca anunciará vosso louvor! 

–18 Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, * 
e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 
–19 Meu sacrifício é minha alma penitente, * 
não desprezeis um coração arrependido! 

–20 Sede benigno com Sião, por vossa graça, * 
reconstruí Jerusalém e os seus muros! 
–21 E aceitareis o verdadeiro sacrifício, * 
os holocaustos e oblações em vosso altar! 

Todos – Antífona 1. Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou 
por todos nós. 

 
Todos - Antífona 2. Jesus Cristo nos amou até o fim e lavou nossos 
pecados com seu sangue. 

CÂNTICO HAB 3, 2-4.13A.15-19 - DEUS HÁ DE VIR PARA JULGAR 

–2 Eu ouvi vossa mensagem, ó Senhor, * 
e enchi-me de temor. 
– Manifestai a vossa obra pelos tempos * 
e tornai-a conhecida. 

– Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos * 
de ter misericórdia! 
–3 Deus virá lá das montanhas de Temã, * 
e o Santo, de Farã. 

– O céu se enche com a sua majestade, * 
e a terra, com sua glória. 
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–4 Seu esplendor é fulgurante como o sol, * 
saem raios de suas mãos. 

– Nelas se oculta o seu poder como num véu, * 
seu poder vitorioso. 
–13 Para salvar o vosso povo vós saístes, * 
para salvar o vosso Ungido. 

–15 E lançastes pelo mar vossos cavalos * 
no turbilhão das grandes águas. 
–16 Ao ouvi-lo estremeceram-me as entranhas * 
e tremeram os meus lábios. 

– A cárie penetrou-me até os ossos, * 
e meus passos vacilaram. 
– Confiante espero o dia da aflição, * 
que virá contra o opressor. 

–17 Ainda que a figueira não floresça * 
nem a vinha dê seus frutos, 
– a oliveira não dê mais o seu azeite, * 
nem os campos, a comida; 

– mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos * 
e o gado nos currais: 
–18 mesmo assim eu me alegro no Senhor, * 
exulto em Deus, meu Salvador! 

–19 O meu Deus e meu Senhor é minha força * 
e me faz ágil como a corça; 
– para as alturas me conduz com segurança * 
ao cântico de salmos. 

Todos – Antífona 2. Jesus Cristo nos amou até o fim e lavou nossos 
pecados com seu sangue. 
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Todos - Antífona 3 Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa ressurreição 
nós celebramos. A alegria chegou ao mundo inteiro, pela cruz que nós 
hoje veneramos. 

SALMO 147(147 B) - RESTAURAÇÃO DE JERUSALÉM 

–12 Glorifica o Senhor, Jerusalém! * 
Ó Sião, canta louvores ao teu Deus! 

–13 † Pois reforçou com segurança as tuas portas, * 
e os teus filhos em teu seio abençoou; 
–14 a paz em teus limites garantiu * 
e te dá como alimento a flor do trigo. 

–15 Ele envia suas ordens para a terra, * 
e a palavra que ele diz corre veloz; 
–16 ele faz cair a neve como lã * 
e espalha a geada como cinza. – 

–17 Como de pão lança as migalhas do granizo, * 
a seu frio as águas ficam congeladas. 
–18 Ele envia sua palavra e as derrete, * 
sopra o vento e de novo as águas correm. 

–19 Anuncia a Jacó sua palavra, * 
seus preceitos e suas leis a Israel. 
–20 Nenhum povo recebeu tanto carinho, * 
a nenhum outro revelou os seus preceitos. 

Todos Antífona 3. Glorifica Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa 
ressurreição nós celebramos. A alegria chegou ao mundo inteiro, pela 
cruz que nós hoje veneramos. 
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LEITURA BREVE                 IS 52,13-15 

 

Ei-lo, o meu Servo será bem sucedido; sua ascensão será ao mais alto 
grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo – tão desfigurado 
ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano – do 
mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis 
se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e 
conhecendo coisas que jamais ouviram. 

 

RESPONSÓRIO BREVE 

Todos rezam: Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente, obediente até 
à morte e morte de cruz. 

 

CÂNTICO EVANGÉLICO 

 

Todos rezam a antífona. Acima de sua cabeça puseram escrito o motivo da 
culpa e do crime de Cristo: Jesus Nazareno, o Rei dos judeus 
 

Rezar o Cântico Evangélico que está na página 11. Ao terminar o 
Cântico voltar para esta página e continua a oração. 
  
 
Todos rezam a antífona. Acima de sua cabeça puseram escrito o motivo da 
culpa e do crime de Cristo: Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. 
 

 

 

https://liturgiadashoras.online/Hinos/MAGNIFICAT.htm
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PRECES 

Dirigente: Adoremos com sincera piedade a Cristo, nosso Redentor, que 
por nós sofreu a Paixão e foi sepultado para ressuscitar ao terceiro dia; 
e peçamos humildemente: 
R. Senhor, tende piedade de nós! 
Dirigente: Cristo, nosso Mestre e Senhor, obediente até à morte por 
nosso amor, ensinai-nos a obedecer sempre à vontade do Pai. R. 
Dirigente: Cristo, nossa vida, que morrendo na cruz, destruístes o poder 
da morte e do inferno, ensinai-nos a morrer convosco, para merecermos 
também ressuscitar convosco na glória. R. 
Dirigente: Cristo, nosso Rei, que fostes desprezado como um verme e 
humilhado como a vergonha do gênero humano,  ensinai-nos a imitar a 
vossa humildade salvadora. R. 
Dirigente: Cristo, nossa salvação, que destes a vida por amor dos seres 
humanos, vossos irmãos e irmãs, – fazei que nos amemos uns aos outros 
com a mesma caridade. R. 
Dirigente: Cristo, nosso Salvador, que de braços abertos na cruz quisestes 
atrair para vós a humanidade inteira, reuni em vosso reino os filhos e as 
filhas de Deus dispersos pelo mundo. R. 
(intenções livres) 

 

Pai nosso... 

Oração 

Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus 
Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício 
da cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 

 Conclusão da Hora: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal 
e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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SÁBADO DA SEMANA SANTA 

 

Dirigente. Abri os meus lábios, ó Senhor. (faz-ze o sinal da cruz) 
Todos. E minha boca anunciará vosso louvor (pausa). 
 
 

INVITATÓRIO 

 
Todos rezam a antífona: Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do 
Senhor! 
 
Animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser 
‘hoje’ (Hb 3,13). 
 
–1 Vinde, exultemos de alegria no Senhor, * 
aclamemos o Rochedo que nos salva! 
–2 Ao seu encontro caminhemos com louvores, * 
e com cantos de alegria o celebremos! 
Repete-se a antífona. 
 
–3 Na verdade, o Senhor é o grande Deus, * 
o grande Rei, muito maior que os deuses todos. 
–4 Tem nas mãos as profundezas dos abismos, * 
e as alturas das montanhas lhe pertencem; 
–5 o mar é dele, pois foi ele quem o fez, * 
e a terra firme suas mãos a modelaram. 
Repete-se a antífona. 
 
–6 Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, * 
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
=7 Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, † 
e nós somos o seu povo e seu rebanho, * 
as ovelhas que conduz com sua mão. 
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Repete-se a antífona. 
 
=8 Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: † 
“Não fecheis os corações como em Meriba, * 
9 como em Massa, no deserto, aquele dia, 
– em que outrora vossos pais me provocaram, * 
apesar de terem visto as minhas obras”. 
Repete-se antífona. 
 
=10Quarenta anos desgostou-me aquela raça † 
e eu disse: “Eis um povo transviado, * 
11 seu coração não conheceu os meus caminhos!” 
– E por isso lhes jurei na minha ira: * 
“Não entrarão no meu repouso prometido!” 
Repete-se a antífona. 
 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
Repete-se a antífona.   

 

HINO  

(Cantado ou rezado e as estrofes podem ser alternadas entre lados ou 
entre homens e mulheres).   

 

Chorando vos cantamos 
um hino de louvor; 
as faltas perdoai-nos, 
de todos Redentor! 
 
Vencestes o inimigo, 
morrendo sobre a cruz: 
marcada em nossas frontes, 
é o sol que nos conduz. 
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Jamais venha lesar-nos 
o antigo tentador: 
lavou-nos no batismo 
o sangue redentor. 
 
Por nós descer quisestes 
da morte à região: 
aos pais que aguardavam 
trouxestes salvação. 
 
Vireis no fim dos tempos, 
Senhor, Juiz e Rei, 
então recompensando 
quem segue a vossa lei. 
 
Curai nossas feridas, 
pedimo-vos, Senhor, 
a vós e ao Pai louvando 
e ao Espírito de amor. 

 

SALMODIA 

• Os salmos podem ser cantados ou rezados e as estrofes podem ser 
alternadas entre lados ou entre homens e mulheres. 

• Após cada salmo, fazer um momento de silêncio.   
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Todos – Antífona 1. Lamentarão a sua morte como a um filho 
primogênito, pois foi morto o Inocente, Jesus Cristo, Senhor nosso. 
 

SALMO 63(64) 

– 2Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento! * 
salvai-me a vida do inimigo aterrador! 
– 3Protegei-me das intrigas dos perversos * 
e do tumulto dos obreiros da maldade! 
 
– 4Eles afiam suas línguas como espadas, * 
lançam palavras venenosas como flechas, 
– 5para ferir os inocentes às ocultas * 
e atingi-los de repente, sem temor. 
 
– 6Uns aos outros se encorajam para o mal * 
e combinam às ocultas, traiçoeiros, 
– onde pôr as armadilhas preparadas, * 
comentando entre si: 'Quem nos verá?' 
 
– 7Eles tramam e disfarçam os seus crimes. * 
É um abismo o coração de cada homem! 
– 8Deus, porém, os ferirá com suas flechas, * 
e cairão todos feridos, de repente. 
 
– 9Sua língua os levará à perdição, * 
e quem os vir meneará sua cabeça; 
– 10com temor proclamará a ação de Deus, * 
e tirará uma lição de sua obra. 
 
=11O homem justo há de alegrar-se no Senhor † 
e junto dele encontrará o seu refúgio,* 
e os de reto coração triunfarão. 
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– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Todos – Antífona 1. Lamentarão a sua morte como a um filho 
primogênito, pois foi morto o Inocente, Jesus Cristo, Senhor nosso. 
 

Todos - Antífona 2. Das portas do abismo livrai-me, Senhor! 

CÂNTICO IS 38,10-14.17-20 

– 10Eu dizia: 'É necessário que eu me vá * 
no apogeu de minha vida e de meus dias; 
– para a mansão triste dos mortos descerei, * 
sem viver o que me resta dos meus anos'. 
 
=11Eu dizia: 'Não verei o Senhor Deus † 
sobre a terra dos viventes nunca mais; * 
nunca mais verei um homem neste mundo!' 
 
– 12Minha morada foi à força arrebatada, * 
desarmada como a tenda de um pastor. 
– Qual tecelão, eu ia tecendo a minha vida, * 
mas agora foi cortada a sua trama. 
 
– 13Vou me acabando de manhã até à tarde, * 
passo a noite a gemer até a aurora. 
– Como um leão que me tritura os ossos todos, * 
assim eu vou me consumindo dia e noite. 
 
– 14O meu grito é semelhante ao da andorinha, * 
o meu gemido se parece ao da rolinha. 
– Os meus olhos já se cansam de elevar-se, * 
de pedir-vos: 'Socorrei-me, Senhor Deus!' 
 



46 
 

– 17Mas vós livrastes minha vida do sepulcro, * 
e lançastes para trás os meus pecados. 
– 18Pois a mansão triste dos mortos não vos louva, * 
nem a morte poderá agradecer-vos; 
 
– para quem desce à sepultura é terminada * 
a esperança em vosso amor sempre fiel. 
– 19Só os vivos é que podem vos louvar, * 
como hoje eu vos louvo agradecido. 
 
– O pai há de contar para seus filhos * 
vossa verdade e vosso amor sempre fiel. 
=20Senhor, salvai-me! Vinde logo em meu auxílio, † 
e a vida inteira cantaremos nossos salmos, * 
agradecendo ao Senhor em sua casa. 
 
Todos - Antífona 2. Das portas do abismo livrai-me, Senhor! 

 

 
Todos – Antífona 3. Estive morto e agora vivo: sou o Vivente pelos 
séculos; tenho as chaves dos abismos e a vitória sobre a morte. 

SALMO 150 

– 1Louvai o Senhor Deus no santuário, * 
louvai-o no alto céu de seu poder! 
– 2Louvai-o por seus feitos grandiosos, * 
louvai-o em sua grandeza majestosa! 
 
– 3Louvai-o com o toque da trombeta, * 
louvai-o com a harpa e com a cítara! 
– 4Louvai-o com a dança e o tambor, * 
louvai-o com as cordas e as flautas! 
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– 5Louvai-o com os címbalos sonoros, * 
louvai-o com os címbalos de júbilo! 
– Louve a Deus tudo o que vive e que respira, * 
tudo cante os louvores do Senhor! 
 
Todos – Antífona 3. Estive morto e agora vivo: sou o Vivente pelos 
séculos; tenho as chaves dos abismos e a vitória sobre a morte. 

 

LEITURA BREVE                 Os 5,15D–6,2 

 
Eis o que diz o Senhor: Em suas aflições me procurarão. Vinde, voltemos 
para o Senhor, ele nos feriu e há de tratar-nos, ele nos machucou e há 
de curar-nos. Em dois dias, nos dará vida, e, ao terceiro dia, há de 
restaurar-nos, e viveremos em sua presença. 

 

RESPONSÓRIO BREVE 

Todos rezam: Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente, obediente até 
à morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira em sua 
glória, e deu-lhe o nome mais sublime, muito acima de outro nome. 

 

CÂNTICO EVANGÉLICO 

 

Todos rezam a antífona. Salvai-nos, Salvador do universo! Por vossa cruz e 
vosso sangue nos remistes: ajudai-nos, vos pedimos, nosso Deus! 
 

Rezar o Cântico Evangélico que está na página 11. Ao terminar o 
Cântico voltar para esta página e continua a oração. 

https://liturgiadashoras.online/Hinos/MAGNIFICAT.htm
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Todos rezam a antífona. Salvai-nos, Salvador do universo! Por vossa cruz e 
vosso sangue nos remistes: ajudai-nos, vos pedimos, nosso Deus! 
 

PRECES 

Dirigente: Adoremos com sincera piedade a Cristo, nosso Redentor, que 
por nós sofreu a Paixão e foi sepultado para ressuscitar ao terceiro dia; 
e peçamos humildemente: 
 
R. Senhor, tende piedade de nós! 
 
Dirigente: Cristo, nosso Salvador, que junto à cruz e ao sepulcro quisestes 
ter presente vossa Mãe dolorosa, tornai-nos também participantes da 
vossa Paixão por meio dos sofrimentos da vida. R. 
 
Dirigente: Cristo, nosso Senhor, que como grão de trigo caído na terra 
fizestes germinar para nós o admirável fruto da vida eterna, dai-nos a 
graça de morrer para o pecado e viver somente para Deus. R. 
 
Dirigente: Cristo, nosso Pastor, que jazendo no sepulcro quisestes vos 
ocultar da vista de todos, ensinai-nos a amar nossa vida escondida 
convosco em Deus Pai. R. 
 
Dirigente: Cristo, novo Adão, que descestes ao reino dos mortos para  
libertar os justos que, desde a origem do mundo, lá estavam  
encarcerados, compadecei-vos dos que estão mortos no túmulo de seus 
pecados, para que, escutando a vossa voz, recuperem a vida. R. 
 
Dirigente: Cristo, Filho do Deus vivo, que pelo batismo nos sepultastes 
convosco, tornai-nos cada vez mais semelhantes a vós, no mistério da 
vossa ressurreição, para que vivamos a vida nova da graça. R.  
 
(intenções livres) 
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Pai nosso... 

Oração 

Pai cheio de bondade, vosso Filho unigênito desceu à mansão dos 
mortos e dela surgiu vitorioso: concedei aos vossos fiéis, sepultados com 
ele no batismo, que, pela força de sua ressurreição, participem da vida 
eterna, com ele. Que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. 

 Conclusão da Hora: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal 
e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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TERÇO DA DIVINA MISERICÓRIDIA 

 

 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

Reza-se: Pai-Nosso; Ave-Maria e o Creio. 

Nas contas grandes, ao invés do Pai-Nosso, reza-se: 

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, a Alma e 
Divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. 

Nas contas pequenas, ao invés das Ave-Marias, reza-se: 

Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro. (10 vezes) 

Ao fim do terço, reza-se: 

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós 
e do mundo inteiro. (3 vezes) 
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