
Sábado, 13 Março 2021  

Semana III da Quaresma 

Laudes 

 

V. Deus, vinde em nosso auxílio. 
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

HINO 

Eis o tempo favorável 
Que nos deu a Divindade, 
Para que tenham remédio 
As culpas da humanidade. 
 
A luz excelsa de Cristo 
Nos traz hoje um novo dia, 
Que nos tira do pecado 
E a salvação anuncia. 
 
Penitentes, corpo e alma, 
Assim Deus não nos condene 
E nos leve em alegria 
À sua Páscoa perene. 
 
Renovados pela graça, 
Erguei um cântico novo 
Ao Pai que enviou seu Filho 
A resgatar o seu povo. 

SALMODIA 

Ant. 1 Vós estais perto, Senhor, e são firmes todos os vossos mandamentos. 

De todo o coração Vos invoco: ouvi-me, Senhor, * 
    quero observar os vossos decretos. 
Por Vós eu clamo: salvai-me, * 
    e cumprirei as vossas ordens. 

Imploro o vosso auxílio antes da aurora * 
    e espero na vossa palavra. 
Meus olhos antecipam-se às vigílias da noite, * 
    a meditar na vossa promessa. 

Escutai a minha voz, Senhor, segundo a vossa bondade, * 
    fazei-me viver segundo os vossos juízos. 



Aproximam-se os meus iníquos perseguidores, * 
    que estão longe da vossa lei. 

Vós estais bem perto, Senhor, * 
    e são firmes todos os vossos mandamentos. 
De há muito eu sei que as vossas ordens * 
    por Vós foram estabelecidas para sempre. 

Ant. Vós estais perto, Senhor, e são firmes todos os vossos mandamentos. 

Ant. 2 Esteja comigo, Senhor, a vossa sabedoria e tome parte nos meus trabalhos. 

Deus de meus pais e Senhor de misericórdia, * 
    que tudo criastes com a vossa palavra, 
e com a vossa sabedoria formastes o homem * 
    para dominar sobre todas as criaturas, 
para governar o mundo na santidade e na justiça * 
    e proferir os seus juízos com retidão de espírito, 
dai-me a sabedoria que está convosco no vosso trono * 
    e não me rejeiteis do número dos vossos filhos. 

Porque eu sou vosso servo, filho da vossa serva, * 
    um homem fraco e de existência breve, † 
    incapaz de compreender a justiça e as leis. 
Ainda o mais perfeito entre os filhos dos homens * 
    nada será sem a vossa sabedoria. 

Convosco está a sabedoria que conhece as vossas obras, * 
    ela estava presente quando fizestes o mundo. 
  Ela sabe o que é agradável a vossos olhos * 
    e o que é reto segundo as vossas ordens. 

Enviai-a dos santos céus, * 
    enviai-a do trono da vossa glória. 
Esteja comigo e tome parte nos meus trabalhos, * 
    para que eu saiba o que Vos é agradável. 

Porque ela sabe e conhece todas as coisas: * 
    ela guiará prudentemente os meus passos † 
    e me protegerá com o esplendor da sua glória. 

Ant. Esteja comigo, Senhor, a vossa sabedoria e tome parte nos meus trabalhos. 

 

Ant. 3 A fidelidade do Senhor permanece para sempre. 

Salmo 116 (117) 
 

Louvai o Senhor, todas as nações, * 
    aclamai-O, todos os povos. 



É firme a sua misericórdia para connosco, * 
    a fidelidade do Senhor permanece para sempre. 

Ant. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. 

LEITURA BREVE Is  1,  16-18 
   Lavai-vos, purificai-vos, afastai dos meus olhos a malícia das vossas acções. Deixai 
de praticar o mal e aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, 
fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde então, para discutirmos as 
nossas razões, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, 
tornar-se-ão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como a púrpura, 
ficarão brancos como a lã. 

RESPONSÓRIO BREVE 
V. O Senhor me livrará do laço do caçador. 
R. O Senhor me livrará do laço do caçador. 
V. A sua fidelidade é escudo e couraça. 
R. O Senhor me livrará do laço do caçador. 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. O Senhor me livrará do laço do caçador. 

 

CÂNTICO EVANGÉLICO (Benedictus) Lc 1, 68-79 

Ant.  O publicano, mantendo-se a distância, não ousava levantar os olhos ao céu; mas 
batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. 

Bendito o Senhor Deus de Israel, * 
   que visitou e redimiu o seu povo 
e nos deu um Salvador poderoso * 
   na casa de David, seu servo, 
conforme prometeu pela boca dos seus santos, * 
   os profetas dos tempos antigos, 

para nos libertar dos nossos inimigos * 
   e das mãos daqueles que nos odeiam, 
para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, * 
   recordando a sua sagrada aliança 
e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, * 
   que nos havia de conceder esta graça: 

de O servirmos um dia, sem temor, * 
   livres das mãos dos nossos inimigos, 
em santidade e justiça, na sua presença, * 
   todos os dias da nossa vida. 

E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, * 
   porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos, 



para dar a conhecer ao seu povo a salvação * 
   pela remissão dos seus pecados, 

graças ao coração misericordioso do nosso Deus, * 
   que das alturas nos visita como sol nascente, 
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte * 
   e dirigir os nossos passos no caminho da paz. 

Ant.  O publicano, mantendo-se a distância, não ousava levantar os olhos ao céu; mas 
batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. 

Preces 

Glorifiquemos a Cristo, Nosso Senhor, que, para fazer de nós uma nova criatura, 
instituiu o banho do renascimento baptismal e nos preparou a mesa da sua Palavra e 
do seu Corpo. Oremos, dizendo:    Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. 
 
Jesus, manso e humilde de coração, infundi em nós sentimentos de misericórdia, 
benignidade e humildade, 
—  e dai-nos um espírito compreensivo e paciente para com todos. 
 
Ensinai-nos a ajudar os necessitados e a consolar os tristes, 
— para Vos imitarmos a Vós, Bom Samaritano da humanidade. 
 
A bem-aventurada Virgem Maria, vossa Mãe, interceda por todas as virgens que a 
Vós se consagraram, 
— para que se dediquem cada vez melhor ao vosso serviço, para bem da santa Igreja. 
 
Concedei-nos a abundância da vossa misericórdia 
— e fazei-nos sentir o perdão das nossas culpas e do castigo que merecemos. 
 

Pai nosso 

Oração 

   Celebrando com alegria a observância quaresmal, nós Vos suplicamos, Senhor: 
fazei-nos caminhar fervorosamente para os mistérios pascais, a fim de podermos 
gozar plenamente os seus frutos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
V. O Senhor nos abençoe, 
nos livre de todo o mal 
e nos conduza à vida eterna. 
R. Amen. 

 

 

 


