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CAPÍTULO INSPETORIAL 25º

EM DIÁLOGO COM O SENHOR
IV SEMANA DA QUARESMA
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INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
Senhor e Criador que és nosso Deus
Vem inspirar estes filhos teus
Em nossos corações derrama tua paz
E um povo renovado ao mundo mostrarás
Sentimos que tu és a nossa luz
Fonte do amor, fogo abrasador
Por isso é que ao rezar em nome de Jesus
Pedimos nesta hora os dons do teu amor
Se temos algum bem, virtude ou dom
não vem de nós, vem do teu favor
Pois que sem ti ninguém
Ninguém pode ser bom
Só tu podes criar a vida interior
Infunde, pois agora em todos nós
Que como irmãos vamos refletir
A luz do teu saber e a força do querer
A fim de que possamos juntos construir
E juntos cantaremos sem cessar
Cantos de amor para te exaltar
És Pai, és Filho e és Espírito de paz
Por isso em nossa mente
Tu sempre reinarás
Amém.
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VÉSPERAS, 03 de abril
V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio.
R. Socorrei-me sem demora.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
A abstinência quaresmal
vós consagrastes, ó Jesus;
pelo jejum e pela prece,
nos conduzis da treva à luz.
Ficai presente agora à Igreja,
ficai presente à penitência,
pela qual vos suplicamos
para os pecados indulgência.
Por vossa graça, perdoai
as nossas culpas do passado;
contra as futuras protegei-nos,
manso Jesus, Pastor amado,
Para que nós, purificados
por esses ritos anuais,
nos preparemos, reverentes,
para gozar os dons pascais.
Todo o universo vos adore,
Trindade Santa, Sumo Bem.
Novos, por graça, vos cantemos
um canto novo e belo. Amém.
Ant. 1 Vosso saber é por demais maravilhoso, ó Senhor.

4

Salmo 138(139),1-18.23-24 - Deus tudo vê
I
–1 Senhor, vós me sondais e conheceis, *
2 sabeis quando me sento ou me levanto;
= de longe penetrais meus pensamentos, †
3percebeis quando me deito e quando eu ando, *
os meus caminhos vos são todos conhecidos.
–4 A palavra nem chegou à minha língua, *
e já, Senhor, a conheceis inteiramente.
–5 Por detrás e pela frente me envolveis; *
pusestes sobre mim a vossa mão.
–6 Esta Verdade é por demais maravilhosa, *
é tão sublime que não posso compreendê-la.
–7 Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? *
E para onde fugirei de vossa face?
–8 Se eu subir até os céus, ali estais; *
se eu descer até o abismo, estais presente.
–9 Se a aurora me emprestar as suas asas, *
para eu voar e habitar no fim dos mares;
–10 mesmo lá vai me guiar a vossa mão *
e segurar-me com firmeza a vossa destra.
–11 Se eu pensasse: ‘A escuridão venha esconder-me *
e que a luz ao meu redor se faça noite!’
=12 Mesmo as trevas para vós não são escuras, †
a própria noite resplandece como o dia, *
e a escuridão é tão brilhante como a luz.
Ant. Vosso saber é por demais maravilhoso, ó Senhor.
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Ant. 2 Eu, o Senhor, vejo o mais íntimo
e conheço os corações, recompenso a cada um conforme as obras
realizadas.
II
–13 Fostes vós que me formastes as entranhas, *
e no seio de minha mãe vós me tecestes.
=14 Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, †
porque de modo admirável me formastes! *
Que prodígio e maravilha as vossas obras!
– Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis; *
15 nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis,
– quando eu era modelado ocultamente, *
era formado nas entranhas subterrâneas.
–16 Ainda informe, os vossos olhos me olharam, *
e por vós foram previstos os meus dias;
– em vosso livro estavam todos anotados, *
antes mesmo que um só deles existisse.
–17 Quão insondáveis são os vossos pensamentos! * Incontável, ó
Senhor, é o seu número!
–18 Se eu os conto, serão mais que os grãos de areia; *
se chego ao fim, ainda falta conhecer-vos.
–23 Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, *
examinai-me e provai meus pensamentos!
–24 Vede bem se não estou no mau caminho, *
e conduzi-me no caminho para a vida!
Ant. Eu, o Senhor, vejo o mais íntimo e conheço os corações,
recompenso a cada um conforme as obras realizadas.
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Ant. 3 Em Cristo é que tudo foi criado,
é por ele que subsiste o universo.
Cântico Cf. Cl 1,12-20
Cristo, o Primogênito de toda a criatura
e o Primogênito dentre os mortos
=12 Demos graças a Deus Pai onipotente, †
que nos chama a partilhar, na sua luz, *
da herança a seus santos reservada!
(R. Glória a vós, primogênito dentre os mortos!)
=13 Do império das trevas arrancou-nos †
e transportou-nos para o reino de seu Filho, *
para o reino de seu Filho bem-amado,
–14 no qual nós encontramos redenção, *
dos pecados remissão pelo seu sangue. (R.)
–15 Do Deus, o Invisível, é a imagem, *
o Primogênito de toda criatura;
=16 porque nele é que tudo foi criado, †
o que há nos céus e o que existe sobre a terra, *
o visível e também o invisível. (R.)
= Sejam Tronos e Poderes que há nos céus, †
sejam eles Principados, Potestades: *
por ele e para ele foram feitos.
–17 Antes de toda criatura ele existe, *
e é por ele que subsiste o universo.(R.)
=18 Ele é a Cabeça da Igreja, que é seu Corpo, †
é o princípio, o Primogênito entre os mortos, *
a fim de ter em tudo a primazia.

7

–19 Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude *
habitasse no seu Cristo inteiramente. (R.)
–20 Aprouve-lhe também, por meio dele, *
reconciliar consigo mesmo as criaturas,
= pacificando pelo sangue de sua cruz †
tudo aquilo que por ele foi criado, *
o que há nos céus e o que existe sobre a terra. (R.)
Ant. Em Cristo é que tudo foi criado,
e é por ele que subsiste o universo.
Leitura breve Fl 2,12b-15a
Trabalhai para a vossa salvação, com temor e tremor. Pois é Deus
que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu
desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para
que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem
defeito.
Responsório breve
R. Em Deus, cuja palavra me entusiasma,* Em Deus eu me
apoio. R. Em Deus, cuja palavra.
V. Nada mais me causa medo. * Em Deus eu me apóio. Glória
ao Pai. R. Em Deus, cuja palavra.
Cântico evangélico, ant.
Por mim mesmo eu não faço coisa alguma, mas eu julgo de acordo
com o que ouço; e é justo e verdadeiro o meu juízo.
–46 A minh’alma + engrandece ao Senhor *
47 e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador;
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–48 pois, ele viu a pequenez de sua serva, *
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita.
–49 O Poderoso fez em mim maravilhas *
e Santo é o seu nome!
–50 Seu amor de geração em geração, *
chega a todos que o respeitam;
–51 Demonstrou o poder de seu braço, *
dispersou os orgulhosos.
–52 Derrubou os poderosos de seus tronos *
e os humildes exaltou.
–53 De bens saciou os famintos, *
e despediu sem nada os ricos.
–54 Acolheu Israel, seu servidor, *
fiel ao seu amor,
–55 como havia prometido a nossos pais, *
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Cântico evangélico, ant.
Por mim mesmo eu não faço coisa alguma, mas eu julgo de acordo
com o que ouço; e é justo e verdadeiro o meu juízo.
Preces
Demos glória a Deus Pai, que no sangue de Cristo firmou uma nova
Aliança com seu povo, e a renova pelo sacramento do altar. Peçamos
com fé:
R. Abençoai, Senhor, o vosso povo!
Dirigi, Senhor, conforme a vossa vontade, as intenções dos povos e
dos governantes, para que eles se empenhem sinceramente em
promover o bem de todos. R.
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Fortalecei a fidelidade daqueles que tudo abandonaram para seguir a
Cristo; que eles deem a todos testemunho e exemplo da santidade
da Igreja.
R.
Vós, que criastes o gênero humano à vossa imagem e semelhança,
fazei que todos rejeitem qualquer desigualdade injusta.
R.
Reconduzi à vossa amizade e verdade todos os que vivem afastados
da fé, e ensinai-nos como ajudá-los eficazmente.
R.
(intenções livres)
Concedei aos que morreram entrar na vossa glória, para que vos
louvem eternamente.
R.
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos
pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco:
fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

LAUDES, 04 de abril
Ó Cristo, sol de justiça,
brilhai nas trevas da mente.
Com força e luz, reparai
a criação novamente.
Dai-nos, no tempo aceitável,
um coração penitente,
que se converta e acolha
o vosso amor paciente.
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A penitência transforme
tudo o que em nós há de mal.
É bem maior que o pecado
o vosso dom sem igual.
Um dia vem, vosso dia,
e tudo então refloresce.
Nós, renascidos na graça,
exultaremos em prece.
A vós, Trindade clemente,
com toda a terra adoramos,
e no perdão renovados
um canto novo cantamos.
Ant. 1 Fazei-me sentir vosso amor desde cedo!
Sal 142(143),1-11 - Prece na aflição
–1 Ó Senhor, escutai minha prece, *
ó meu Deus, atendei minha súplica!
– Respondei-me, ó vós, Deus fiel, *
escutai-me por vossa justiça!
=2 Não chameis vosso servo a juízo, †
pois diante da vossa presença *
não é justo nenhum dos viventes.
–3 O inimigo persegue a minha alma, *
ele esmaga no chão minha vida
– e me faz habitante das trevas, *
como aqueles que há muito morreram.
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–4 Já em mim o alento se extingue, *
o coração se comprime em meu peito!
=5 Eu me lembro dos dias de outrora †
e repasso as vossas ações, *
recordando os vossos prodígios.
=6 Para vós minhas mãos eu estendo; †
minha alma tem sede de vós, *
como a terra sedenta e sem água.
–7 Escutai-me depressa, Senhor, *
o espírito em mim desfalece!
= Não escondais vossa face de mim! †
Se o fizerdes, já posso contar-me *
entre aqueles que descem à cova!
–8 Fazei-me cedo sentir vosso amor, *
porque em vós coloquei a esperança!
– Indicai-me o caminho a seguir, *
pois a vós eu elevo a minha alma!
–9 Libertai-me dos meus inimigos, *
porque sois meu refúgio, Senhor!
–10 Vossa vontade ensinai-me a cumprir, *
porque sois o meu Deus e Senhor!
– Vosso Espírito bom me dirija *
e me guie por terra bem plana!
–11 Por vosso nome e por vosso amor *
conservai, renovai minha vida!
– Pela vossa justiça e clemência, *
arrancai a minha alma da angústia!
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Ant. Fazei-me sentir vosso amor desde cedo!
Ant. 2 O Senhor vai fazer correr a paz como um rio
para a nova Sião.
Cântico Is 66,10-14a
Consolação e alegria na Cidade Santa
=10 Alegrai-vos com Sião †
e exultai por sua causa, *
todos vós que a amais;
– tomai parte no seu júbilo, *
todos vós que a lamentais!
=11 Podereis alimentar-vos, †
saciar-vos com fartura *
com seu leite que consola;
– podereis deliciar-vos *
nas riquezas de sua glória.
=12 Pois assim fala o Senhor: †
“Vou fazer correr a paz *
para ela como um rio,
– e as riquezas das nações *
qual torrente a transbordar.
= Vós sereis amamentados †
e ao colo carregados *
e afagados com carícias;
–13 como a mãe consola o filho. *
em Sião vou consolar-vos.
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=14 Tudo isso vós vereis, †
e os vossos corações *
de alegria pulsarão;
– vossos membros, como plantas, *
tomarão novo vigor”.
Ant. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio
para a nova Sião.
Ant. 3 Cantai ao nosso Deus, porque é suave.
Salmo 146(147 A)
Poder e bondade de Deus
=1 Louvai o Senhor Deus, porque ele é bom, †
cantai ao nosso Deus, porque é suave: *
ele é digno de louvor, ele o merece! –
–2 O Senhor reconstruiu Jerusalém, *
e os dispersos de Israel juntou de novo;
–3 ele conforta os corações despedaçados, *
ele enfaixa suas feridas e as cura;
–4 fixa o número de todas as estrelas *
e chama a cada uma por seu nome.
–5 É grande e onipotente o nosso Deus, *
seu saber não tem medida nem limites.
–6 O Senhor Deus é o amparo dos humildes, *
mas dobra até o chão os que são ímpios.
–7 Entoai, cantai a Deus ação de graças, *
tocai para o Senhor em vossas harpas!
–8 Ele reveste todo o céu com densas nuvens, *
e a chuva para a terra ele prepara;
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– faz crescer a verde relva sobre os montes *
e as plantas que são úteis para o homem;
–9 ele dá aos animais seu alimento, *
e ao corvo e a seus filhotes que o invocam.
–10 Não é a força do cavalo que lhe agrada, *
nem se deleita com os músculos do homem,
–11 mas agradam ao Senhor os que o respeitam, *
os que confiam, esperando em seu amor!
Ant. Cantai ao nosso Deus, porque é suave.
Leitura breve Cf. 1Rs 8,51-53a
Nós somos, Senhor, teu povo e tua herança. Teus olhos estejam
abertos à súplica do teu servo e do teu povo, Israel, escutando-nos
toda vez que te invocarmos. Pois tu nos separaste para ti como
herança dentre todos os povos da terra.
Responsório breve
R. Nós somos vosso povo, ó Senhor.* Misericórdia, Senhor, a vós
clamamos! R. Nóssomos.
V. Curvados sob o peso dos pecados, choramos de
tristeza.* Misericórdia. Glória aoPai. R. Nós somos.
Cântico evangélico, ant.
O meu testemunho não é de um homem; mas isto vos digo para que
vos salveis.
–68 Bendito seja + o Senhor Deus de Israel, *
que a seu povo visitou e libertou;
–69 e fez surgir um poderoso Salvador *
na casa de Davi, seu servidor,
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–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 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-nos no caminho da paz.
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Cântico evangélico, ant.
O meu testemunho não é de um homem; mas isto vos digo para que
vos salveis.
Preces
Celebremos a bondade de Deus, que se revelou em Cristo Jesus. E de
todo o coração lhe supliquemos:
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R. Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas!
Concedei-nos viver mais profundamente o mistério da Igreja; que ela
seja para toda a humanidade o sacramento eficaz da salvação.
R.
Deus, amigo do ser humano, ensinai-nos a trabalhar generosamente
para o progresso da civilização, e a buscar em todas as coisas o vosso
Reino.
R.
Levai-nos a saciar nossa sede de justiça na fonte de água viva que
nos destes em Cristo.
R.
Perdoai, Senhor, todos os nossos pecados, e dirigi nossos passos no
caminho da justiça e da verdade.
R.
Pai nosso...
Oração
Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que, corrigidos pela
penitencia e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos
vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
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VÉSPERAS, 04 de abril
Senhor, eis aqui o teu povo,
Que vem implorar teu perdão;
É grande o nosso pecado,
Porém, é maior o teu coração.
Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador,
E assim lhe devolveste tua paz e teu amor,
Também, nos colocamos ao lado dos que vão
Buscar no teu altar a graça do perdão.
Revendo em Madalena a nossa própria fé,
Chorando nossas penas diante dos teus pés,
Também, nós desejamos o nosso amor te dar,
Porque só muito amor nos pode libertar.
Motivos temos nós de sempre confiar,
De erguer a nossa voz, de não desesperar,
Olhando aquele gesto que o bom ladrão salvou,
Não foi, também, por nós, teu sangue que jorrou?
Ant. 1 Ele é meu amor, meu refúgio, meu escudo: é nele que espero.
Salmo 143(144) - Oração pela vitória e pela paz
I
=1 Bendito seja o Senhor, meu rochedo, †
que adestrou minhas mãos para a luta, *
e os meus dedos treinou para a guerra!
–2 Ele é meu amor, meu refúgio, *
libertador, fortaleza e abrigo;
– é meu escudo: é nele que espero, *
ele submete as nações a meus pés.
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=3 Que é o homem, Senhor, para vós? †
Por que dele cuidais tanto assim, *
e no filho do homem pensais?
–4 Como o sopro de vento é o homem, *
os seus dias são sombra que passa.
–5 Inclinai vossos céus e descei, *
tocai os montes, que eles fumeguem.
–6 Fulminai o inimigo com raios, *
lançai flechas, Senhor, dispersai-o!
=7 Lá do alto estendei vossa mão, †
retirai-me do abismo das águas, *
e salvai-me da mão dos estranhos;
–8 sua boca só tem falsidade, *
sua mão jura falso e engana.
Ant. Ele é meu amor, meu refúgio,
meu escudo: é nele que espero.
Ant. 2 Feliz o povo que tem o Senhor por seu Deus!
II
–9 Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, *
nas dez cordas da harpa louvar-vos,
–10 a vós que dais a vitória aos reis *
e salvais vosso servo Davi.
–11 Da espada maligna livrai-me *
e salvai-me da mão dos estranhos;
– sua boca só tem falsidade, *
sua mão jura falso e engana.
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–12 Que nossos filhos, quais plantas viçosas, *
cresçam sadios, e fortes floresçam!
– As nossas filhas, colunas robustas, *
que um artista esculpiu para o templo.
–13 Nossos celeiros transbordem de cheios, *
abastecidos de todos os frutos!
– Nossas ovelhas em muitos milhares *
se multipliquem nas nossas campinas!
=14 O nosso gado também seja gordo! †
Não haja brechas em nossas muralhas, *
nem desterro ou gemido nas praças!
–15 Feliz o povo a quem isto acontece, *
e que tem o Senhor por seu Deus!
Ant. Feliz o povo que tem o Senhor por seu Deus!
Ant. 3 Chegou agora a salvação e o poder
e a realeza do Senhor e nosso Deus.
Cântico Ap 11,17-18; 12,10b-12° - O julgamento de Deus
–11,17 Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, *
a Vós que sois, a Vós que éreis e sereis,
– porque assumistes o poder que vos pertence, *
e enfim tomastes posse como rei!
(R. Nós vos damos graças, nosso Deus!)
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= 18 As nações se enfureceram revoltadas, †
mas chegou a vossa ira contra elas *
e o tempo de julgar vivos e mortos,
= e de dar a recompensa aos vossos servos, †
aos profetas e aos que temem vosso nome, *
aos santos, aos pequenos e aos grandes.
(R.)
=12,10 Chegou agora a salvação e o poder †
e a realeza do Senhor e nosso Deus, *
e o domínio de seu Cristo, seu Ungido.
– Pois foi expulso o delator que acusava *
nossos irmãos, dia e noite, junto a Deus.
(R.)
= 11 Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro †
e o testemunho que eles deram da Palavra, *
pois desprezaram sua vida até à morte.
– 12 Por isso, ó céus, cantai alegres e exultai *
e vós todos os que neles habitais!
(R.)
Ant. Chegou agora a salvação e o poder
e a realeza do Senhor e nosso Deus.
Leitura breve Tg 4,7-8.10
Obedecei a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximaivos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó
pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Humilhai-vos
diante do Senhor, e ele vos exaltará.
Responsório breve
R. Senhor, atendei minha prece,* Meu clamor chegue
a vós! R. Senhor.
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V. Escutai-me, no dia em que chamo. * Meu clamor.
Glória ao Pai. R. Senhor.
Cântico evangélico, ant.
As obras que eu faço é que dão testemunho que o Pai me enviou.

Preces
Proclamemos a misericórdia de Deus, que nos ilumina com a graça
do Espírito Santo, para que resplandeçam em nossas obras a justiça
e a santidade; e supliquemos:
R. Dai a vida, Senhor, ao povo que Cristo redimiu!
Senhor, fonte e autor de toda santidade, fortalecei os bispos, os
sacerdotes e os diáconos em sua união com Cristo por meio do
mistério eucarístico, para que se renove sempre mais a graça que
receberam pela imposição das mãos.
R.
Ensinai os vossos fiéis a participarem de modo digno e ativo na mesa
da Palavra e do Corpo de Cristo, para que mantenham na vida e nos
costumes o que receberam pela fé e pelos sacramentos.
R.
Ensinai-nos a reconhecer a dignidade de cada pessoa humana,
redimida pelo Sangue de vosso Filho, e a respeitarmos a liberdade e
a consciência de nossos irmãos e irmãs.
R.
Fazei que todos os seres humanos saibam moderar seus desejos de
bens temporais, e atendam às necessidades do próximo.
R.
(intenções livres)
Tende piedade dos fiéis que hoje chamastes desta vida para vós, e
concedei-lhes o dom da eterna bem-aventurança.
R.
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Pai nosso...
Oração
Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que, corrigidos pela
penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos
vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

LAUDES, 05 de abril
O povo de Deus no deserto andava
Mas à sua frente Alguém caminhava
O povo de Deus era rico de nada
Só tinha a esperança e o pó da estrada
Também sou teu povo, Senhor
E estou nessa estrada
Somente a Tua graça me basta e mais nada!
O povo de Deus também vacilava
Às vezes custava a crer no amor
O povo de Deus, chorando, rezava
Pedia perdão e recomeçava
Também sou teu povo, Senhor
E estou nessa estrada
Perdoa se às vezes não creio em mais nada!
O povo de Deus também teve fome
E Tu lhe mandaste o pão lá do céu
O povo de Deus, cantando deu graças
Louvou Teu amor, Teu amor que não passa
Também sou teu povo, Senhor
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E estou nessa estrada
Tu és alimento na longa jornada!
O povo de Deus ao longe avistou
A terra querida que o amor preparou
O povo de Deus corria e cantava
E nos seus louvores, Teu poder proclamava
Também sou teu povo, Senhor
E estou nessa estrada
Cada dia mais perto da terra esperada!
Ant. 1 Criai em mim um coração que seja puro,
dai-me de novo um espírito decidido!
Salmo 50(51) - Tende piedade, ó meu Deus!
–3 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! *
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
–4 Lavai-me todo inteiro do pecado, *
e apagai completamente a minha culpa!
–5 Eu reconheço toda a minha iniqüidade, *
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.
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–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!
–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!
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Ant. Criai em mim um coração que seja puro,
dai-me de novo um espírito decidido!
Ant. 2 Jerusalém, exulta alegre,
pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor!
Cântico Tb 13,8-11.13-14ab.15-16ab
Ação de graças pela libertação do povo
–8 Dai graças ao Senhor, vós todos, seus eleitos; *
celebrai dias de festa e rendei-lhe homenagem.
–9 Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou, *
por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste.
–10 Dá louvor ao teu Senhor, pelas tuas boas obras, *
para que ele, novamente, arme, em ti, a sua tenda.
– Reúna em ti os deportados, alegrando-os, sem fim! *
ame em ti todo infeliz pelos séculos afora! –
=11 Resplenderás, qual luz brilhante, até os extremos desta terra; †
virão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes, *
invocando o santo nome, trazendo dons ao Rei do céu.
– Em ti se alegrarão as gerações das gerações *
e o nome da Eleita durará por todo o sempre.
–13 Então, te alegrarás pelos filhos dos teus justos, *
todos unidos, bendizendo ao Senhor, o Rei eterno.
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–14 Haverão de ser ditosos todos quantos te amarem, *
encontrando em tua paz sua grande alegria.
=15 Ó minh’alma, vem, bendize ao Senhor, o grande Rei, †
16 pois será reconstruída sua casa em Sião, *
que para sempre há de ficar pelos séculos, sem fim.
Ant. Jerusalém, exulta alegre,
pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor!
Ant. 3 Ó Sião, canta louvores ao teu Deus;
ele envia suas ordens para a terra.
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.
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–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.
Ant. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus;
ele envia suas ordens para a terra.
Leitura breve Is 53,11b-12
Meu Servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre
si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele
repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o
corpo à morte, sendo contado como um malfeitor; ele, na verdade,
resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores.
Responsório breve
R. Vós nos resgatastes, ó Senhor,* Para Deus o vosso sangue nos
remiu. R. Vós nos.
V. Dentre todas as tribos e línguas, dentre os povos da terra e
nações. * ParaDeus.Glória ao Pai. R. Vós nos.
Cântico evangélico, ant.
Sabeis quem eu sou e de onde eu vim; não vim de mim mesmo; meu
Pai me enviou.
Preces
Imploremos a Cristo Salvador, que nos remiu por sua morte e
ressurreição; 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.
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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 os frutos dessa árvore 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
Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios
necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vêlos frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
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