
OFÍCIO DE VÉSPERAS ( Esperinós ) 

 
Sacerdote: Bendito seja nosso Deus, perpetuamente, agora, sempre e pelos 

séculos dos séculos . 

 

 
Leitor: 
Vinde, adoremos e prostremo-nos  diante de nosso Rei e Deus 

Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Cristo, nosso Rei e Nosso 

Deus . 

Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Cristo, Ele mesmo, nosso 

Rei e nosso Deus . 

 

SALMO 103 

 BENDIZE, ó minha alma, ao SENHOR! SENHOR Deus meu, tu és 

magnificentíssimo; estás vestido de glória e de majestade.  

 Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma 

cortina.  

 Põe nas águas as vigas das suas câmaras; faz das nuvens o seu carro, anda 

sobre as asas do vento.  

 Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador.  

 Lançou os fundamentos da terra; ela não vacilará em tempo algum.  

 Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido; as águas estavam 

sobre os montes.  

 À tua repreensão fugiram; à voz do teu trovão se apressaram.  

 Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas 

fundaste.  

 Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a 

cobrir a terra.  



 

 Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. 

 Dão de beber a todo o animal do campo; os jumentos monteses matam a 

sua sede.  

 Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos.  

 Ele rega os montes desde as suas câmaras; a terra farta-se do fruto das suas 

obras.  

 Faz crescer a erva para o gado, e a verdura para o serviço do homem, para 

fazer sair da terra o pão,  

 E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu 

rosto, e o pão que fortalece o coração do homem.  

 As árvores do SENHOR fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele 

plantou,  

 Onde as aves se aninham; quanto à cegonha, a sua casa é nas faias.  

 Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio 

para os coelhos.  

 Designou a lua para as estações; o sol conhece o seu ocaso.  

 Ordenas a escuridão, e faz-se noite, na qual saem todos os animais da 

selva.  

 Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento.  

 Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis.  

 Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho, até à tarde.  

 Ó SENHOR, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com 

sabedoria; cheia está a terra das tuas riquezas.  

 Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, 

animais pequenos e grandes.  

 Ali andam os navios; e o leviatã que formaste para nele folgar.  



 

 Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno.  

 Dando-lho tu, eles o recolhem; abres a tua mão, e se enchem de bens.  

 Escondes o teu rosto, e ficam perturbados; se lhes tiras o fôlego, morrem, e 

voltam para o seu pó.  

 Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra.  

 A glória do SENHOR durará para sempre; o SENHOR se alegrará nas suas 

obras.  

 Olhando ele para a terra, ela treme; tocando nos montes, logo fumegam.  

 Cantarei ao SENHOR enquanto eu viver; cantarei louvores ao meu Deus, 

enquanto eu tiver existência.  

 A minha meditação acerca dele será suave; eu me alegrarei no SENHOR.  

 Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, 

ó minha alma, ao SENHOR. Louvai ao SENHOR.  

E  repete :  

O sol conhece o seu ocaso.  Ordenas a escuridão, e faz-se noite, 

Ó SENHOR, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com 

sabedoria; 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo , agora, sempre e pelos séculos 

dos séculos . Amém . 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Glória a ti , ó Deus . 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Glória a ti , ó Deus . 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Glória a ti , ó Deus . ( Entoado ) 

Esperança nossa, Senhor, Glória a ti . ( Entoado ) 

 

 

 

 

 

 



Litania da Paz 

 

Sacerdote: 1- Em paz, roguemos ao Senhor. 

 

Coro: Tem piedade, Senhor. (segue-se assim em todas as invocações) 

 

Sacerdote: 2- Pela excelsa paz e a salvação das nossas almas, roguemos ao 

Senhor. 

 

Sacerdote: 3- Pela paz do mundo inteiro, pela estabilidade das Santas 

Igrejas de Deus e pela união de todos, roguemos ao Senhor. 

 

Sacerdote: 4- Por esta casa santa e por aqueles que nela entram com fé, 

devoção e temor a Deus, roguemos ao Senhor. 

 

Sacerdote: 5- Pelo nosso pai e Arcebispo Metropolitano ( ... ), pelo 

venerável presbitério e diaconato em Cristo e por todo o clero e o povo, 

roguemos ao Senhor. 

 

Sacerdote: 6- Por este país, seu governo, exército e povo, roguemos ao 

Senhor. 

 

Sacerdote: 7- Por esta cidade, por toda cidade e país e por aqueles que os 

habitam com fé, roguemos ao Senhor. 

 

Sacerdote: 8- Pela salubridade dos ares, pela abundância dos frutos da terra 

e por tempos pacíficos, roguemos ao Senhor. 

 

Sacerdote: 9- Pelos viajantes por terra, mar e ar, pelos enfermos, aflitos, 

cativos e por sua salvação, roguemos ao Senhor. 

 

 

Sacerdote: 10- Para que sejamos livres de toda tribulação, ira, perigo e 

necessidade, roguemos ao Senhor.  

 

Sacerdote: 11- Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó 

Deus, pela tua graça. 

 

Sacerdote: 12- Comemorando a Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa 

Senhora nossa, Mãe de Deus e Sempre Virgem Maria, com todos os santos, 

encomendemo-nos mutuamente, uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo 

Deus. 

 



Coro: A ti, Senhor. 

 

Sacerdote: Porque a ti se deve toda a glória, honra e adoração, Pai, 

Filho e Espírito Santo, agora, sempre e pelos séculos dos séculos. 
 

Coro: Amém. 

 

 

SALMO 140  

 SENHOR, a ti clamo, escuta-me; inclina os teus ouvidos à minha voz, 

quando a ti clamar.  

 Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos 

levantadas sejam como o sacrifício da tarde.  

 Põe, ó SENHOR, uma guarda à minha boca; guarda a porta dos meus 

lábios.  

 Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com 

aqueles que praticam a iniqüidade; e não coma das suas delícias.  

 Fira-me o justo, será isso uma benignidade; e repreenda-me, será um 

excelente óleo, que não me quebrará a cabeça; pois a minha oração também 

ainda continuará nas suas próprias calamidades.  

 Quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as 

minhas palavras, pois são agradáveis.  

 Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura como se alguém 

fendera e partira lenha na terra.  

 

Mas os meus olhos te contemplam, ó DEUS o Senhor; em ti confio; não 

desnudes a minha alma.  

 Guarda-me dos laços que me armaram; e dos laços corrediços dos que 

praticam a iniqüidade.  

 Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado 

inteiramente.  

 



SALMO 141  

 COM a minha voz clamei ao SENHOR; com a minha voz supliquei ao 

SENHOR.  

 Derramei a minha queixa perante a sua face; expus-lhe a minha angústia.  

 Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a 

minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço.  

 Olhei para a minha direita, e vi; mas não havia quem me conhecesse. 

Refúgio me faltou; ninguém cuidou da minha alma.  

 A ti, ó SENHOR, clamei; eu disse: Tu és o meu refúgio, e a minha porção 

na terra dos viventes.  

 Atende ao meu clamor; porque estou muito abatido. Livra-me dos meus 

perseguidores; porque são mais fortes do que eu.  

(  stikhera 10 ) 

Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome; 

Senhor Santo, aceita as nossas orações vespertinas e concede-nos o perdão 

de nossos pecados, pois Tu és o único que manifestaste a ressurreição no 

mundo. 

Os justos me rodearão, pois me fizeste bem.  

Povos todos, rodeiam Sião e dai glória nela ao Ressuscitado dentre os 

mortos, pois Ele é o nosso Deus que nos livrou da nossa iniqüidade.  

(  stikhera 8) 

SALMO 129 

Das profundezas a ti clamo, ó SENHOR. Senhor, escuta a minha voz; 

Vinde, povos todos, louvemos e prostremo-nos ao Cristo, glorificando sua 

ressurreição dentre os mortos, pois Ele é o nosso Deus que libertou o 

mundo do engano do inimigo. 

Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. 



Cantai alegres, vós, ó céus; exultai vós as partes mais baixas da terra; vós 

montes, retumbai com júbilo, pois vede! Emanuel pregou nossos pecados 

na Cruz, e Ele, o Doador de Vida, aniquilou a morte pela morte 

ressuscitando Adão, porque Ele ama a humanidade. 

Se tu, SENHOR, observares as iniqüidades, Senhor, quem subsistirá?  Mas 

contigo está o perdão, para que sejas temido.  

Louvemos àquele que, por nós, foi crucificado na carne voluntariamente, 

padeceu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos dizendo: ó Cristo, 

fortifica a Tua igreja na fé reta e pacifica a nossa vida, pois Tu és Bondoso 

e Filantropo. 

Aguardo ao SENHOR; a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra.  A 

minha alma anseia pelo Senhor, 

Ponhamo-nos, indignos, em pé frente ao Teu vivificante túmulo, ó Cristo, 

nosso Deus e rendamos glória a Teu indescritível compadecimento, pois, 

sendo Bom e Filantropo, aceitaste a crucificação e a morte, ó Infalível, 

para dar ao mundo a ressurreição.  

( Stikhera 4 ) 

Mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela 

manhã.  Espere Israel no SENHOR, 

Louvemos o sempiterno Verbo, co-eterno do Seu Pai, que foi concebido 

inexplicavelmente no seio virginal e, por nós, aceitou voluntariamente 

crucificação e morte dizendo: glória a Ti, ó Vivificante e Salvador de 

nossas almas. 

porque no SENHOR há misericórdia, e nele há abundante redenção.  E ele 

remirá a Israel de todas as suas iniqüidades.  

(Stikheron do santo do dia) 

SALMO 116 

LOUVAI ao SENHOR todas as nações, louvai-o todos os povos.  

Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do SENHOR 

dura para sempre.  

Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. 



Agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. 

THEOTOKION ( TOM 1 ) 

Coro : Louvemos a Virgem Maria, glória do mundo todo e  portão para o 

céu,  que nascida do homem deu à luz o Senhor: e que, adorno dos fiéis, é 

cantada pelos coros angélicos. Pois ela foi mostrada como Céu e Templo da 

Divindade. Foi ela que, quebrando a parede da inimizade, anunciou a paz e 

abriu o Reino. Por isso com ela como âncora de nossa fé, nós, nascidos dela 

pelo Senhor, temos  uma Defensora. Sede arrojados, vós povos de Deus, 

sede arrojados, pois Ele, o Todo Poderoso, derrotará vossos  inimigos. 

  

Diácono (Em alta voz ): A Sabedoria ! Ergamo-nos ! 

Coro :  Ó, luz jubilosa da glória, / do Pai celeste e imortal, / Santo e Bem-

Aventurado / Jesus Cristo, / chegamos ao pôr-do-sol / contemplando a luz 

vespertina. / Cantamos ao Pai, / cantamos ao Filho / e ao Espírito Santo de 

Deus. / É digno / que todo o tempo / Te louvemos / com vozes puras, / ó 

Filho de Deus, / doador da vida, / todo universo Te / glorifica. 

Sacerdote: Prokímenon vesperal ! 

Domingo (Tom 8): Vinde, bendizei ao Senhor vós todos, servos do  

Senhor (2). 

Os que permaneceis durante a noite na casa do Senhor!  

Vinde, bendizei ao Senhor vós todos, servos do  Senhor 

 

Segunda-feira (Tom 4): O Senhor me escuta, quando o invoco. (2) 

O Deus da justiça respondeu ao meu clamor.  

O Senhor me escuta, quando o invoco. 

 

Terça-feira (Tom1) : Tua graça, Senhor, me segue, todos os dias de minha 

vida (2)  

O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 

Tua graça, Senhor, me segue, todos os dias de minha vida 

 

Quarta-feira (Tom5): Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me 

justiça pelo teu poder (2).  

Ó Deus, ouve a minha oração .  

 

Quinta-feira (Tom 4): O socorro me vem do Senhor, que fez o céu e a 

terra (2).  



Levanto os olhos para os montes: donde me virá socorro. 

O socorro me vem do Senhor, que fez o céu e a terra 

 

Sexta-feira (Tom 7): Livra-me, Senhor, dos inimigos, Deus é a minha alta 

defesa 2.  

O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro 

Livra-me, Senhor, dos inimigos, Deus é a minha alta defesa 

 

Sábado (Tom 4): Reina o Senhor, revestido de majestade (2);  

o Senhor está revestido e cingido de poder.  

A terra está firme, sem jamais vacilar. 

Reina o Senhor, revestido de majestade 

 

EKTENIA PEQUENA 

Sacerdote: Digamos com toda a nossa alma e com toda a nossa mente 

digamos: 

 

Coro: Tem piedade, Senhor . 

 

Sacerdote: Ó Deus Onipotente, Deus de nossos pais, pedimos-Te, ouve-nos 

e tem piedade. 

 

 

Coro: Tem piedade, Senhor . 

 

 

 Sacerdote : Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a Tua grande 

misericórdia. Nós Te imploramos. Ouve-nos e tem piedade. 

 

Coro :Tem piedade, Senhor (3 x) (e assim a cada súplica das seguintes) 

 

Roguemos ainda pelos piedosos e cristãos ortodoxos . 

 

Roguemos ainda pelo nosso pai e arcebispo  metropolitano ........ 

 

Roguemos ainda pelos nossos irmãos sacerdotes, diáconos, monges e 

monjas e pelos todos os nossos irmãos em Cristo. 

 

Roguemos ainda pela misericórdia, vida, paz, saúde, salvação e remissão 

dos pecados dos servos de Deus, todos os cristãos ortodoxos, que habitam 



nesta cidade e de todos que estão presentes nesta igreja santa e do conselho 

que a representa e de todos os seus benfeitores. 

 

Roguemos ainda pelos bem-aventurados construtores desta igreja santa e 

pelos todos os ortodoxos adormecidos aqui e em todo lugar. 

 

Roguemos ainda pelos que oferecem frutos, praticam a caridade neste santo 

e digníssimo santuário e pelos que nele cantam e por este povo que espera 

de Ti a grande e preciosa misericórdia. 

 

Sacerdote: Porque Tu és Deus Clemente e Filantropo e a Ti rendemos 

glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora, sempre e pelos séculos dos 

séculos. 

 

Coro: Amém.   

 

Dignifica-nos, Senhor, para que estejamos nesta tarde, guardados e 

impecáveis. Bendito és Senhor, Deus dos nossos pais; que o Teu nome seja 

louvado e glorificado para sempre. Amem. Exerça-se, Senhor, sobre nós a 

Tua misericórdia, segundo esperamos em Ti. Bendito és, Senhor, ensina-

me os Teus mandamentos. Bendito és, Mestre, faze-me compreender Teus 

direitos. Bendito és, Santo, esclarece-me por Teus juízos. Senhor, eterna é 

a Tua misericórdia; não abandones as obras das Tuas mãos. A Ti se deve o 

louvor; a Ti o cântico; a Ti se deve a glória: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

EKTENIA (2) 

Sacerdote: Completemos a nossa súplica ao Senhor. 

 

Coro : Tem piedade, Senhor. (e assim a cada súplica seguinte) 

 

Por esta casa santa e por aqueles que nela entram com fé, devoção e temor a 

Deus, roguemos ao Senhor. 

 

Para que sejamos livres de toda tribulação, ira, perigo e necessidade, 

roguemos ao Senhor. 

 

Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela Tua 

graça. 

 

Para que nossa noite seja toda perfeita, sagrada, pacífica e sem pecado, 

supliquemos ao Senhor. 

 



Coro : Atende, ó Senhor. (e assim a cada súplica seguinte) 

 

Um anjo de paz, fiel guia, guarda das nossas almas e dos nossos corpos, 

supliquemos ao Senhor. 

 

O Perdão e a remissão dos nossos pecados e imperfeições, supliquemos ao 

Senhor. 

 

Os bens proveitosos para as nossas almas e a paz para o mundo, 

supliquemos ao Senhor. 

 

Para que passemos o restante da nossa vida em paz e penitência, 

supliquemos ao Senhor. 

 

Que o fim da nossa vida seja cristão, livre de dores e humilhações, pacífico 

e de boa defesa diante do tribunal temível de Cristo, supliquemos ao 

Senhor. 

 

Comemorando a Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa Senhora Nossa, 

Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, com todos os Santos, 

encomendemo-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo 

Deus. 

 

Sacerdote: Porque Tu és Deus Bom e Filantropo e a Ti rendemos glória, 

Pai, Filho e Espírito Santo, agora, sempre e pelos séculos dos séculos.  

 

 

Coro: Amém. 

 

Sacerdote: A paz esteja com todos vós. 

 

Coro: E com o teu espírito. 

 

Sacerdote: Inclinemos as nossas cabeças perante o Senhor. 

 

Coro: A ti, Senhor. 

 

Apósticon 

  
Coro: Nós fomos libertados por Tua Paixão,/ ó Cristo,/ e  

fomos redimidos da corrupção por Tua Ressurreição./ Para  

Ti Senhor,// a glória.  

 



O Senhor reina vestido de majestade 

O Senhor Se revestiu de poder, Ele cingiu os Seus rins. 
Que a criação exulte,/ que os Céus rejubilem,/ que as  

nações batam palmas em alegria;/ pois Cristo, nosso  

Salvador,/ como ama a humanidade,/ pregou nossos  

pecados na Cruz,/ matou a morte pela morte/ e nos deu  

vida ressuscitando Adão,// pai de toda humanidade.  

 

Tu firmaste o universo e ele não pode vacilar 

O Teu trono esta firme desde sempre, desde sempre Tu és o Senhor 
Ó Tu Que estás além de todo o entendimento,/ Rei do  

céu e da terra,/ por amor à humanidade/ e por Tua própria  

vontade foste crucificado;/ o inferno desde o profundo se  

turbou por Ti,/ para Te sair ao encontro,/ e as almas dos  

justos rejubilaram ao Te receber./ E quando Adão Te viu  

nas profundezas,/ o Criador, ressuscitou./ 

 

Que maravilha é isso:/ que a Vida de todos os homens/ devesse testar a  

morte em Seu desejo/ de dar luz para o mundo que clama e  

diz:/ Glória à Ti, Senhor,// ressuscitado dos mortos.  

 

Na Tua casa, Senhor, a santidade habita eternamente. 

 

As miróforas trazendo especiarias,/ lamentando se  

apressaram para Teu sepulcro,/ e quando elas viram que  

Teu imaculado corpo havia sumido/ e ouviram do Anjo a  

gloriosíssima maravilha sem precedente,/ elas disseram aos  

Apóstolos:/ “O Senhor ressuscitou,// concedendo ao mundo  

grande misericórdia”. 

 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

THEOTOKION 

 
 

                  ORAÇÃO DE SÃO SIMEÃO 

 
Agora, Senhor, já podes deixar teu servo ir em paz, segundo a Tua palavra. 

Porque meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todos os 

povos: a luz para iluminação das nações e para glória de teu povo, Israel. 

 



 

Leitor: Santo Deus, Santo Poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. (3 

x) 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, sempre e pelos séculos 

dos séculos. Amém. 

Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, expia os nossos pecados. 

Mestre, perdoa as nossas iniqüidades. Santo, observa e cura as nossas 

enfermidades, por teu nome. 

Senhor, tem piedade (3 x) 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, sempre e pelos séculos 

dos séculos. Amém. 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o 

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão 

nosso de cada dia nos dai hoje , perdoai as nossas ofensas, assim como nós 

perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, 

mas livrai-nos do mal.  

 

Sacerdote: Porque Teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito 

Santo, agora, sempre e pelos séculos dos séculos.   

 

Coro: Amém. 

 

 

Tropário da Ressurreição (conforme o Tom da semana) 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

Theotokion do Tropário da Ressurreição 

 
Sacerdote: A Sabedoria ! 

 
Coro: Abençoa, Senhor . 

 
Sacerdote: Tu és bendito, Senhor, ó Cristo nosso Deus, 

agora e sempre, pelos séculos dos séculos.  

 
Coro: Amém.  Consolida, ó Cristo Deus, a Santa fé ortodoxa , e todos os 

Cristãos Ortodoxos , agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém 

 

Sacerdote : Santíssima Mãe de Deus salvai-nos . 

 



Coro: Mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que 

ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus . Logo és verdadeiramente Mãe 

de Deus e nós te glorificamos . 

 

Sacerdote: Glória à Ti, ó Cristo Deus, esperança nossa , Glória à Ti . 

 

Coro: Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, Agora, sempre e pelos 

séculos dos séculos. Amém . 

 

Kírie, Eleison . Kírie, Eleison . Kírie, Eleison . 

 

Em nome do Senhor, Abençoa, Padre . 

 

BENÇÃO FINAL 
 

Sacerdote: Ó Cristo nosso verdadeiro Deus, pelas intercessões da tua 

puríssima Santa Mãe, dos santos e gloriosos apóstolos, 

do nosso santo padre João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla (ou 

São Basílio, o Grande) de S. .. ( santo(a) titular da Igreja e do dia), 

dos santos e justos avós do Senhor, Joaquim e Ana e de todos os santos, 

tem piedade de nós, pois tu és bondoso e amas a humanidade ! 

 

 

 

Pelas orações dos nossos santos padres, ó Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, 

tem piedade de nós e salva-nos. 

 

Coro:  Amém 

Anexo 1 

 
(Enquanto o Salmo 103 é lido o sacerdote em voz baixa faz as seguintes 

orações) : 

 

PRIMEIRA ORAÇÃO 

  

Senhor generoso e cheio de bondade, 

paciente e rico em misericórdia, 

atende a nossa oração 

e escuta a voz de nossa prece. 

Faze de nós testemunhas do teu amor; 

guia-nos pelo teu caminho, 

para que andemos em tua verdade. 



Concede alegria aos nossos corações 

e temor ao teu santo nome. 

Porque Tu és grande e realizas maravilhas; 

Tu, Senhor, és o único Deus, 

poderoso em misericórdia e bondoso na fortaleza 

para socorrer, consolar e salvar 

aos que colocam sua esperança em teu santo nome. 

  

Porque a Ti é devida toda glória, honra e adoração, 

Pai †, Filho e Espírito Santo, 

agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

SEGUNDA ORAÇÃO 

  

Senhor, não nos repreenda em teu furor 

e não nos castigue em tua cólera, 

mas, age conosco segundo a tua misericórdia 

ó Médico de nossas almas. 

Guia-nos ao porto da tua verdade. 

Ilumina os olhos dos nossos corações 

e dirige-nos no conhecimento de tua verdade; 

Concede-nos, que o restante desta tarde, 

e todo o tempo de nossa vida, 

seja pacífico e sem pecado; 

pelas intercessões da santíssima Mãe de Deus 

e de todos os santos. 

  

Pois teu é o poder, o reino, a força e a glória, 

Pai †, Filho e Espírito Santo, 

agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

TERCEIRA ORAÇÃO 

  

Senhor, Deus nosso, 

lembra-te de nós, teus servos pecadores 

quando invocamos o teu santo nome; 

não permitas que sejamos envergonhados 

em nossa esperança na tua misericórdia, 

mas concede-nos, Senhor, 

que nossas súplicas nos alcancem a salvação 

e faze-nos dignos de amar-te 

e de temer-te com todo o nosso coração 

e de fazermos a tua vontade em todas as coisas. 



  

Pois Tu és bom e amas a humanidade, 

e a Ti rendemos glória, Pai †, Filho e Espírito Santo, 

agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

QUARTA ORAÇÃO 

  

Ó Tu, a quem as santas potestades 

cantam hinos e doxologias incessantes, 

enche as nossas bocas do teu louvor 

para cantarmos a grandeza do teu nome. 

Concede-nos participar da tua herança 

com todos os que, em verdade te temem 

e guardam os teus mandamentos; 

pelas orações da santa Mãe de Deus 

e de todos os santos. 

  

Pois a Ti pertence toda glória, honra e adoração 

Pai †, Filho e Espírito Santo, 

agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém 

 

QUINTA ORAÇÃO 

  

Senhor, Senhor! 

Tu, que sustentas todas as coisas 

com tua puríssima e poderosa mão, 

que és paciente e compassivo para conosco, 

lembra-te de nós e visita-nos com tua bondade; 

concede-nos, por tua graça, 

que nesta tarde e na noite que está por vir., 

resistamos às seduções do mal. 

Guarda-nos de todas as ciladas do maligno. 

  

Pela misericórdia e grande amor de teu Filho † Unigênito com quem és 

bendito, juntamente com o teu Santíssimo, bom e vivificador Espírito, 

agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

 

SEXTA ORAÇÃO 

  

Deus, grande e maravilhoso, 

que, com tua inefável bondade e infinita providência, 

conservas e diriges todas as coisas 



dispondo-nos, em tua generosidade 

os bens temporais de que necessitamos; 

e a promessa do teu futuro reino;  

Tu, que nos guardaste de todo o mal 

no decurso deste dia, 

concede-nos que permaneçamos sem pecado 

até o seu ocaso, diante da tua santa glória, 

e que te louvemos, Deus nosso, 

ó único Bondoso e amigo da humanidade. 

  

Porque Tu és nosso Deus e nós te glorificamos, 

ó Pai †, Filho e Espírito Santo, 

agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

 

SÉTIMA ORAÇÃO  

  

Porque Tu és bom e amas a humanidade 

e nós te glorificamos, Pai †, Filho e Espírito Santo, 

agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 

Grande e altíssimo Deus, 

único imortal, que habitas na luz inacessível, 

que criaste todas as coisas com sabedoria, 

separando a luz das trevas, 

dispondo o sol para reger o dia, 

a lua e as estrelas para iluminar a noite; 

que nos concedeste, a nós pecadores, 

estar na tua presença com o coração contrito 

e apresentar-te nossa doxologia vespertina; 

Tu, Senhor, que amas a humanidade, 

acolhe nossa oração como incenso, 

como perfume de espiritual fragrância, 

e concede-nos a tua paz 

nesta tarde e na noite que está por vir. 

Reveste-nos das armaduras da luz; 

livra-nos do temor noturno 

e de todo o mal que se move nas trevas; 

e concede-nos, que o sono que nos deste 

para o descanso e cura de nossas enfermidades 

seja livre de todas as imaginações diabólicas . 

Sim, Mestre, guia dos bons, 

dá-nos que, compungidos sobre nossos leitos, 

recordemos de teu nome durante a noite 



e, iluminados pela meditação de teus mandamentos, 

levantemos-nos com a alma bem disposta 

para glorificar a tua bondade 

e oferecer súplicas e preces à ternura de teu coração 

pelos nossos pecados e pelas faltas do teu povo, 

pela intercessão da Santa Mãe de Deus. 

 

Porque Tu és bom e amas a humanidade e nós te glorificamos,  

Pai, Filho e Espírito Santo, agora , sempre e pelos 

séculos dos séculos . Amém  

 

 

Anexo 2 

ORAÇÃO  DE  ENTRADA 

Sacerdote ( em voz baixa ) : À tarde, de manhã e ao meio dia, nós Te 

louvamos, nós Te bendizemos, nós Te damos graças e humildemente Te 

suplicamos, ó Mestre do Universo e Amigo do homens. Faz subir a nossa 

oração como um incenso à Tua presença, desvia os nossos corações das 

palavras e projetos iníquos, livra-nos daqueles que perseguem as nossas 

almas, pois é para Ti que se elevam os nossos olhares e é em Ti que 

depositamos toda a nossa esperança. Não permitas, Senhor, nosso Deus, 

que sejamos confundidos. Pois a Ti pertence toda a Glória, toda a Honra e 

toda a Adoração, Pai, + Filho e Espírito Santo, eternamente, agora e sempre 

e pelos séculos dos séculos. Amém! 

Sacerdote : Bendito seja a entrada de teus santos, agora, sempre e pelos 

séculos dos séculos .  Amém . 

 
 

 

 

 


