IIª Vésperas dos Fiéis defuntos
Invocação inicial

Hino

2 Recebe-os junto de Ti
Por Tua grande bondade,
Teu amor os transfigure
Em divina claridade.
3 Pelo Sangue que na Cruz
Por todos foi derramado,
Perdoa suas ofensas,
Purifica-os do pecado.

4 Lembra-Te, Pai, que era frágil
O barro de que os fizestes!
Compadecido, recebe-os
Na Tua glória celeste.
5 Os nossos rogos aceite
O Teu coração paterno.
No esplendor da luz perpétua
Dá-lhes o descanso eterno.

Salmo 120

Levanto os meus olhos para os montes:
donde me virá o auxílio?

O meu auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Não permitirá que vacilem os teus passos,
não dormirá Aquele que te guarda.
Não há de dormir nem adormecer
Aquele que guarda Israel.
O Senhor é quem te guarda,
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo.
O sol não te fará mal durante o dia
nem a lua durante a noite.
O Senhor te defende de todo o mal,
o Senhor vela pela tua vida.
Ele te protege quando vais e quando vens,
agora e para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
Salmo 129

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.
Se tiverdes em conta as nossas faltas,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão
para serdes temido com reverência.
Eu confio no Senhor,
a minha alma confia na sua palavra.
A minha alma espera pelo Senhor
mais do que as sentinelas pela aurora.
Mais do que as sentinelas pela aurora,
Israel espera pelo Senhor,
porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.

Ele há de libertar Israel
de todas as suas faltas.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
Cântico do Novo Testamento

Cristo Jesus, que era de condição divina
não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a Si próprio.
Assumindo a condição de servo
tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte e morte de cruz.
Por isso, Deus O exaltou
e Lhe deu o nome que está acima de todos os nomes.
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem,
no céu, na terra e nos abismos.
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor
para glória de Deus Pai.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
Responsório breve

Cântico Evangélico

A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus meu salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Ámen.





