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LATIM4

Feriae Ⅵ in Quadragesima
ad Vesperas

Versus introductorius:

    e-us, ☩  in  adju-tori-um  me-um   intende.   
5d_’’5p=’’’5p_’’’’’;_''5p=’’’’’’’’’’5p=’’’’’’5p=’’’’’’’6p=’5p=’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’5p=’’’’’;’’’’’’’’5p=’’’’’5p=’’’’’’’’’’5p_||_'''''---’5uD

 ℟. Domi-ne,     ad  adju-vandum  me    festi-na.   Glori-a
5d_’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’5p=’’’’’’’’’5p_;_5p=’’’’’’’’’’5p=’’’’’’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’;’’’’’’’’’5p=’’’’5p=’’’’’’’’5p_||’’’’’’’’’’5p=’’5p=’’5p-’’’’’’’’’5u

  Patri  et  Fi- li-o     et  Spi- ri-tu-i  Sancto.    Sicut  e-rat  
5d_5p=’’’’5p=’’’’’5p=’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’5p=’’5p_;_5p=’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’5p=’’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’5p_|_’’’5p=’’5p=’’’’’’’’5p=’’’’’’5p--------’=5u

   in  princi- pi-o,  et  nunc  et  semper     et  in  sæcu-la
5d_5p=’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’5p=’’5p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’5p_’;_5p=’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’5p=’’’’’’5p======’’5u

   sæcu-lo - rum.  A-men.
5d_’’5p=’’’’’5p=’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’5p_’’’’’’_’’5p=’’’’’’’’’’’’’’5p_==||________’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’_________-
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Sextas÷feiras da Quaresma
Vésperas

   inde  ó  Deus, ☩ em  meu  auxí- li-o.  ℟. Senhor, 

  socorrei-me  sem  demora.     Glória  ao  Pai,  ao  Filho,    

7d_5p-=’’’’’’5p==’’’’’’’’’’’’’’'''''''’5p=’’’’’’’’’’''''''''''''''''5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'5p==’’’’’''4p=’’’’’’’’’4p=’’’’’’’5p=’’5p_||==’’’’’’'''''5p-=’’’’’’’5p’5p’’'---5u
7d_'5p-=’’5p’’’’’-’’'4p=’’’’’’’’’’’''''4p=’’’’’’’’4p==’’’'''''''''''''4p=’’’’’’’5p=’’’’5p_-||==’’’’’’''''5p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’''5p=’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’5p-’’’’’’’’’5p=’'''---'5u
V

   e  ao  Espí-ri-to   Santo,   como   e-ra  no  princí-pi-o,       

   ago-ra   e   sempre.  A-mém.

7d'''''''5p'''''''''5p’’’’’’’’’’’’’'5p’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’'5p’=’’’’'5p’’’-’’’’’’’’’’’’’’'5p=’’’’’’’’4p_;_4p=’’’’’’’4p=’’’’’’’’’'5p==’5p=’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’'5p’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’5p=’’'5p=---'’’’5u
7d_5p’’’’’’’5p’’’_5p=’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’-’’’||_-’________----_______

Versículo de introdução:



LATIM6

2. 
Scrutator alme cordium,
Infirma tu scis virium;
Ad te reversis exhibe
remissionis gratiam.

3. 
Multum quidem peccavimus,
sed parce confitentibus,
Ad laudem tui nominis 
confer medelam languidis.

4. 
Sic corpus extra conteri
dona per abstinentiam,
ieiunet ut mens sobria
a labe prorsus criminum. 

5. 
Præsta, beata Trinitas,
concede, simplex Unitas,
ut fructuosa sint tuis
hæc parcitatis munera.
Amen.

    u-di,  be - nigne  Con-di-tor, * nos- tras  pre- ces

   cum  fle-ti- bus,     In  hoc  sacro    je-ju- ni-o     fu-sas

5f=’’’13X3L2l=’''’’’’3p=’’’’’’’’’'''’5c4p=’’’''''''5p=’’’’’’’’''34P=’’’’’’’’’’’’’’’’24x4L3l=’’’’’’’’'''23P=’’’’’’’3p_;_’’’’’’'''5c4p=’’’’’’’’’’’’56P’’''''''’’’’’’’’'''6v’5p’5p4p''''''3p’’’'’5u
5f_’35X5L4l’’=’’’’’’’’’’’’’’’’’’34P=’’’’’’32C=’’’’’''2p_-|_'’’2p=’’’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’54C=’’’’’’’’’3p=’’’’’’’54C=’’’''''’56P=’''6p_;_’23P=’’’’’’56P=’’’’’’’’’’’’’’’’’4u
A

II

   quadra- gena - ri-o.
5f_’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’54C=’’’’'''’’3p=’’’43C=’’’’''''23P=’3p3.===-||==========_________________

Hymnarium Cisterciense

Hymnus:
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2. 
Tu que sondas nossas almas
És de todos o Criador.
Conheces nosso pecado,
Mas sabes bem a nossa dor.

3. 
Somos fracos e pequenos
sem Ti nada podemos ser.
É para Ti que voltamos
A nossa ânsia de viver. 

4. 
Não desprezes, Deus Eterno, 
A nossa pobre condição:
O homem que Tu criaste
A marca traz da Tua mão.

5. 
Esta nossa penitência
Seja aceita por Teu amor:
Ela será para o mundo
um sacrifício redentor. 
Amém. 

   po  de  salva - ção;  Derra-ma  em  nós   tu-a   gra-ça,

   Concede-nos   o   teu  perdão.

5f_'’3p’’'''''''''''35X5L4l'''_’34P=’’’’’’’32C=’’’’’’’’’’2p_-|_’’’’’’2p=’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’54C=’’’’’’’’’’’’3p=’’54C=’’’’’’’’’’’’’’56P=’’’’’’’’’6p_-;--’-2u
5f_’’’23P=’’’’’’''’56P=''''4p'''''''_54C=’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’43C=’’’’’’’’’’’23P=’’’’’’’’’3p3.===--||==______________’--’’

     uve  ó   Deus  a  nossa   pre-ce,     Nes-te  tem- 
5f_'13X3L2l=’''’’’3p=’’’’’’’’’''''''''''''''''''’’5c4p=’’’''''''5p=’’’’’’’’'''34P=’’’’’’’24x4L3l=’’’’’’’’'''''''23P=’’’’’’’’’’3p_;_’’’’’’’’’’’5c4p=’’’’’56P’’’’’’’’’’’’’’6v’5n4n’’--’’’’’’’-3uO

II

Hino:
Audi, benigne Conditor

Tradução: D. Marcos Barbosa, OSB
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Psalmodia:

Ant. 1   Tunc invocábis, * et Dóminus exáudiet; clamábis, 
et dicet: Ecce adsum.

Psalmus 141 (142)
 Tu es refugium meum

– 2 Voce mea ad Dóminum clamávi: * 
  voce mea ad Dóminum deprecátus sum:
– 3 Effúndo in conspéctu ejus oratiónem meam, * 
  et tribulatiónem meam ante ipsum pronúntio.
– 4 In deficiéndo ex me spíritum meum: * 
  et tu cognovísti sémitas meas.  
–  In via hac, qua ambulábam, * 
  abscondérunt láqueum mihi. 
– 5 Considerábam ad déxteram, et vidébam: * 
  et non erat qui cognósceret me.  
–  Périit fuga a me: * 
  et non est qui requírat ánimam meam.   
= 6 Clamávi ad te, Dómine, † 
  dixi: Tu es spes mea, * 
  pórtio mea in terra vivéntium.
– 7 Inténde ad deprecatiónem meam: * 
  quia humiliátus sum nimis.  
–  Líbera me a persequéntibus me: * 
  quia confortáti sunt super me.
– 8 Educ de custódia ánimam meam 
    ad confiténdum nómini tuo: * 
  me exspéctant justi, donec retríbuas mihi.
–  Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
  Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * 
  et in sǽcula sæculórum. Amen.
(Repetitur antiphonam)
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Salmodia:

Ant. 1   Naquele dia invocarás, * e o Senhor te ouvirá ; 
gritarás, e o teu Deus vai responder-te: Eis-me aqui.

Salmo 141 (142)
 Vós sois o meu refúgio, Senhor

– 2 Em voz alta ao Senhor eu imploro, *
  em voz alta suplico ao Senhor!
= 3 Eu derramo na sua presença †
  o lamento da minha aflição, *
  diante dele coloco minha dor!
– 4 Quando em mim desfalece a minh’alma, *
  conheceis, ó Senhor, meus caminhos!
–  Na estrada por onde eu andava *
  contra mim ocultaram ciladas.
– 5 Se me volto à direita e procuro, *
  não encontro quem cuide de mim
–  e nem tenho aonde fugir; *
  não importa a ninguém minha vida!
= 6 A vós grito, Senhor, a vós clamo †
  e vos digo: “Sois vós meu abrigo, *
  minha herança na terra dos vivos.”
– 7 Escutai meu clamor, minha prece, *
  porque fui por demais humilhado!
– 8 Arrancai-me, Senhor, da prisão, *
  e em louvor bendirei vosso nome!
–  Muitos justos virão rodear-me *
  pelo bem que fizestes por mim.
–  Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo *
  Como era no princípio, agora e sempre, amém.
(Repete-se a antífona)
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Ant. 2   Deus, * cánticum novum cantábo tibi.

Psalmus 143(144)
Pro victoria et pace

Ⅰ
– 1 Benedíctus Dóminus, Deus meus, † 
  qui docet manus meas ad prǽlium, * 
  et dígitos meos ad bellum.
– 2 Misericórdia mea, et refúgium meum: * 
  suscéptor meus, et liberátor meus :
–  Protéctor meus, et in ipso sperávi: * 
  qui subdit pópulum meum sub me.
– 3 Dómine, quid est homo quia innotuísti ei? * 
  aut fílius hóminis, quia réputas eum? 
– 4 Homo vanitáti símilis factus est: * 
  dies ejus sicut umbra prætéreunt.
– 5 Dómine, inclína cælos tuos, et descénde: * 
  tange montes, et fumigábunt.  
– 6 Fúlgura coruscatiónem, et dissipábis eos: * 
  emítte sagíttas tuas, et conturbábis eos.
= 7 Emítte manum tuam de alto, † 
  éripe me, et líbera me de aquis multis: * 
  de manu filiórum alienórum. 
– 8 Quorum os locútum est vanitátem: * 
  et déxtera eórum, déxtera iniquitátis.
–  Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
  Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * 
  et in sǽcula sæculórum. Amen.
(Repetitur antiphonam)
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Ant. 2   Um canto novo, * meu Deus, vou cantar-vos.

Salmo 143(144)
 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.
= 3 Que é o homem, Senhor, para vós? †
  Por que dele cuidais tanto assim, *
  e no filho do homem pensais?
– 4 Como o sopro do 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.

–  Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo *
  Como era no princípio, agora e sempre, amém.

(Repete-se a antífona)
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Ant. 3  Misericórdia mea * et refúgium meum Dóminus: 
in ipso sperávi.

Ⅱ
– 9 Deus, cánticum novum cantábo tibi: * 
  in psaltério, decachórdo psallam tibi.
– 10 Qui das salútem régibus: * 
  qui redemísti David, servum tuum, 
    de gládio malígno : éripe me.
= 11 Et érue me de manu filiórum alienórum, † 
  quorum os locútum est vanitátem: * 
  et déxtera eórum, déxtera iniquitátis.
– 12 Quorum fílii, sicut novéllæ plantatiónes * 
  in juventúte sua.
–  Fíliæ eórum compósitæ : * 
  circumornátæ ut similitúdo templi.
– 13 Promptuária eórum plena: * 
  eructántia ex hoc in illud.
–  Oves eórum fœtósæ, abundántes in egréssibus suis: * 
  boves eórum crassæ.
– 14 Non est ruína macériæ, neque tránsitus: * 
  neque clamor in platéis eórum.
– 15 Beátum dixérunt pópulum, cui hæc sunt: * 
  beátus pópulus, cujus Dóminus Deus ejus.

–  Glória Patri, et Fílio, * 
  et Spirítui Sancto. 
  Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * 
  et in sǽcula sæculórum. Amen.
(Repetitur antiphonam)
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Ant. 3   Ele é meu amor * meu refúgio, meu escudo : é 
nele que espero. 

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.
– 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 que isto acontece *
  e que tem o Senhor por seu Deus!
–  Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo *
  Como era no princípio, agora e sempre, amém.

(Repete-se a antífona)



LATIM14

Ant. 4   Per síngulos dies * benedícam te, Dómine.

Psalmus 144 (145)
Laus divinæ maiestatis

– 1 Exaltábo te, Deus meus, rex: * 
  et benedícam nómini tuo in sǽculum, 
    et in sǽculum sǽculi.
– 2 Per síngulos dies benedícam tibi: * 
  et laudábo nomen tuum in sǽculum, 
    et in sǽculum sǽculi.
– 3 Magnus Dóminus, et laudábilis nimis: * 
  et magnitúdinis ejus non est finis.
– 4 Generátio et generátio laudábit ópera tua: * 
  et poténtiam tuam pronuntiábunt.
– 5 Magnificéntiam glóriæ sanctitátis tuæ loquéntur: *
  et mirabília tua narrábunt.
– 6 Et virtútem terribílium tuórum dicent: * 
  et magnitúdinem tuam narrábunt.  
– 7 Memóriam abundántiæ suavitátis tuæ eructábunt: *
  et justítia tua exsultábunt.
– 8 Miserátor, et miséricors Dóminus: * 
  pátiens, et multum miséricors.
– 9 Suávis Dóminus univérsis: * 
  et miseratiónes ejus super ómnia ópera ejus.
–  Glória Patri, et Fílio, * 
  et Spirítui Sancto. 
  Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * 
  et in sǽcula sæculórum. Amen.
(Repetitur antiphonam)
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Ant. 4   Todos os dias * haverei de bendizer-vos, Senhor. 

Salmo 144 (145)
 Louvor à grandeza de Deus

– 1 Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, *
  e bendizer o vosso nome pelos séculos.
– 2 Todos os dias haverei de bendizer-vos, *
  hei de louvar o vosso nome para sempre.
– 3 Grande é o Senhor e muito digno de louvores, *
  e ninguém pode medir sua grandeza.
– 4 Uma idade conta à outra vossas obras *
  e publica os vossos feitos poderosos;
– 5 proclamam todos o esplendor de vossa glória *
  e divulgam vossas obras portentosas!
– 6 Narram todos vossas obras poderosas, *
  e de vossa imensidade todos falam.
– 7 Eles recordam vosso amor tão grandioso *
  e exaltam, ó Senhor, vossa justiça.
– 8 Misericórdia e piedade é o Senhor, *
  ele é amor, é paciência, é compaixão.
– 9 O Senhor é muito bom para com todos, *
  sua ternura abraça toda criatura.

–  Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo *
  Como era no princípio, agora e sempre, amém.
(Repete-se a antífona)



LATIM16

Responsorium brevis:

   cápu-lis  su-is *    Obumbrá -  bit  ti-bi.

  Scápu-lis  su-is.     ℣.  Et  sub  pennis   e-jus  spe-rábis.

7d_’’3p=’’’’’3p=’’’’’3p=’’’’’’’’’’’45P=’’’’54C_|_’3p=’’’’’’’45P=’’’’’’’’’’’’’’’’’’4v’3n’1n=’’’’’’’34P-’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’3p_||_’’3u____’’’
7d_’’’’’3p=’’’’’3p=’’’’’3p=’’’’’’’’’’’45P=’’’’54C_||__’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’5p==6b=56P=’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’4p=’’’45P=_||_3u--
s

℟. br.

   * Obumbrá -  bit  ti-bi.
7d_’’’’’’’3p=’’’’’’’’45P=’’’’’’’’’’’’’’’’’4v’3n’1n=’’’’’’’34P-’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’3p_-||'''''''''''''''''''''''''''''''''''''_______________--’

℟. Com suas asas [o Senhor] te cobrirá.
℣. E sob suas penas encontrarás refúgio. 

Antiphonarium Cisterciense

| Lectio biblica: 
Ver no Próprio de cada Sexta-feira (a partir da pág. 26-27)

|
Ad libitum: 
No lugar do Responsório breve, pode-se cantar o Responsório 
solene “Paradisi portas” (pág. 60)
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Responsório breve:

℟. Com suas asas [o Senhor] te cobrirá.
℣. E sob suas penas encontrarás refúgio. 

   cápu-lis  su-is *    Obumbrá -  bit  ti-bi.

  Scápu-lis  su-is.     ℣.  Et  sub  pennis   e-jus  spe-rábis.

7d_’’3p=’’’’’3p=’’’’’3p=’’’’’’’’’’’45P=’’’’54C_|_’3p=’’’’’’’45P=’’’’’’’’’’’’’’’’’’4v’3n’1n=’’’’’’’34P-’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’3p_||_’’3u____’’’
7d_’’’’’3p=’’’’’3p=’’’’’3p=’’’’’’’’’’’45P=’’’’54C_||__’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’5p==6b=56P=’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’4p=’’’45P=_||_3u--
s

℟. br.

   * Obumbrá -  bit  ti-bi.
7d_’’’’’’’3p=’’’’’’’’45P=’’’’’’’’’’’’’’’’’4v’3n’1n=’’’’’’’34P-’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’3p_-||'''''''''''''''''''''''''''''''''''''_______________--’

Antiphonarium Cisterciense, Westmalle 

| Leitura biblica: 
Ver no Próprio de cada Sexta-feira (a partir da pág. 26-27)

|
À escolha: 
No lugar do Responsório breve, pode-se cantar o Responsório 
solene “Paradisi portas” (pág. 60)
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Ant.   Me ettenim * de die in diem quaerunt, et scire vias 
meas volunt.

Magnificat
 Exsultatio animæ in Domino (Lc 1, 46-55) 

- 46 Magníficat * 
 47 ánima mea Dóminum,
-  et exsultávit spíritus meus*
  in Deo salvatóre meo,
- 48 quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ.*
  Ecce enim ex hoc beátam me dicent 
   omnes generatiónes,
- 49 quia fecit mihi magna, qui potens est,*
  et sanctum nomen eius,
- 50 et misericórdia eius in progénies et progénies*
  timéntibus eum.
- 51 Fecit poténtiam in bráchio suo,*
  dispérsit supérbos mente cordis sui;
- 52 depósuit poténtes de sede*
  et exaltávit húmiles;
- 53 esuriéntes implévit bonis*
  et dívites dimísit inánes.
- 54 Suscépit Israel púerum suum,*
  recordátus misericórdiæ,
- 55 sicut locútus est ad patres nostros,*
  Abraham et sémini eius in sæcula.
-  Glória Patri et Fílio* 
  et Spíritui Sancto.
-  Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
  et in sæcula sæculórum. Amén.

(Repetitur antiphonam)
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Ant.    Buscam-me cada dia * e desejam conhecer os meus 
caminhos.

Magnificat
 Cântico da Virgem Maria (Lucas 1, 46-55) 

– 46 Minha alma engrandece o Senhor, *
 47 em Deus, meu salvador, exulto e canto.
– 48  Todas as gerações vão bendizer-me, *
  pois sobre a humilde serva se inclinou.
– 49 Imensas maravilhas fez em mim, *
  Deus de todo poder, santo é o seu nome!
– 50  Sua misericórdia há de estender-se, *
  por toda geração, sobre os que o temem.
– 51 Manifestou a força de seu braço, *
  os corações soberbos dispersou.
– 52 Depôs os poderosos dos seus tronos, *
  aos humildes, porém, quis exaltar.
– 53 Cumulou com seus bens quem tinha fome, *
  aos ricos despediu de mãos  vazias.
– 54 Socorreu Israel, seu servidor, *
  sua misericórdia recordando.
– 55 Conforme prometera a nossos pais, *
  a Abraão e toda descendência.
–  Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo *
  Como era no princípio, agora e sempre, amém.
(Repete-se a antífona)
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| Preces: ver no próprio de cada Sexta-feira

Pater noster:

   a-ter  Noster,  qui   es   in  cæ-lis,   sancti-fi-cetur

   no-men  tu-um.   Adve-ni-at  regnum  tu-um;   Fi- at

7d_2p=’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’4pH’’’’--+_--’3p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’2p_;_3p=’’’’’’’’’’’’2p=’’’’3p=’’’’’’’4p=’’32C’’’’’’’’2u
7d’_’’’’23P=’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’34P==’3p3._-’|_’’4p=’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’4p=’’’4p=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’2p._-’;-’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’4p’’’’’’-----’’-’’3u
P

    vo-luntas  tu- a,     si-cut  in  cæ-lo       et  in  ter-ra. 
7d’_’’’’’’’3p=’’’’’’’4p=’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’2p._’’;_’3p=’’’’’’2p=’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’32C_+_23P’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’34P=’’’’’’’’’3p3._|---------’-2u

  Pa-nem  nostrum  quo-ti-di- anum  da  no-bis  ho-di-e, 
7d’_2p=’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’3p=’’’’’’4p=’’’’’’’5p=’’’’4pH_+_’’4p=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’2p=’’’2p.’’’’’’’|’’’’’3u

   et  dimitte  no-bis  de-bi-ta  nostra     sicut  et  nos  dimit-
7d_3p=’’’’’’’’’’’2p=’’’’’3p=’’’’4p=’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’3p=’’’’’4p=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’2p._;_’’’’3p=’’2p=’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’3p=’’’’’4p’’’’’’’’’3u

More romanum I

  timus  de-bi-to-ribus   nostris.    Et  ne  nos  indu-cas  in
5d_3p=’’’’’’3pH=’’’’’’’’’’’’’’2p=’’’’’’’3p=’’’’’’4p=’’’’’’’3p=’’’’2p=’’’’’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’3p3._’|_-0p=’’’’’’’’’’’’’2p=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’3p=’’---’’3u

   tenta - ti-o-nem,  sed  li-be-ra  nos  a  ma- lo.
5d_’’’’3p=’’’’’’2p=’’’’’’’’’’’’3p=’’’32C=’’’’’2p._-|_’’’2p=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’3p=’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’32C=’’’’’2p._=-||___----------’’’
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| Preces: ver no próprio de cada Sexta-feira

Pai Nosso:

   ai  nosso   que  es- tais nos  céus,    santi- fi- cado  

  se-ja  o  vosso   no-me;    venha  a  nós  o  vos-so  reino,

7d=’45P=’’’’’’’’’’’’’6p=’’’’’’’5p’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’2p_-+==’’’’’’’’5p=’’’’’’’5p=’’’’’’5p=’’’’’’’’’’5p=’’’’5p=----’5u
7d-’’’’’’5p=’’’’’5p=’’’’’’5p=’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’5p=’=’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’|_’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’2p’’|=5u
P

  se-ja  feita  a  vossa  vonta-de,  as-sim  na  terra  como  no 
7d-’’’’’’5p=’’’’’5p=’’’’’’’5p=’’’’5p=’’’’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’’4p’’’=’’’’’’5p=’’’’’’’’6p=’’’’’’’5p’5p----’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’5p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’2u

  céu;   O  pão  nosso  de  ca-da  di- a  nos  dai  ho-je;   per-
7d-’’=2p’’’’’’’’-|==’-’5p=’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’5p’’’’’’=’’’’4p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’6p=’’’’’5p----’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’2p’’’’’-|==’’5p=’’’’’’’’’5u

  doai- nos  as  nossas  o-fensas,   assim  como  nós  perdo-
7d’’’’’’’’’’5p=’5p=’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’6p=’’’’’’’’5p-’’-+’’’’’’’’5p=’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’5u

More romanum II

   amos     a  quem  nos  tem  o-fendi-do     E  não  nos  dei-
7d-’’’’’’’5p=’’’’’’5p_+_5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’=’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’|’_’’5p=’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’6u

  xeis   ca-ir  em  tenta-ção,     mas  livrai- nos  do  mal.
7d’_’6p6.’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’5p=’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’2p’’’’’’-’’-|=-’’’’’’’’-’’4p=’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’2p=’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’5p--=’’’’’||--------’
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     -ve,  Regi-na  cæ-lo-rum,     A-ve,   Domi-na

   Ange-lorum:  Salve,  ra-dix,  salve,  porta    Ex  qua  mun-

7d--3p-’’’--’’’’’’''2p--’’’’-’’’’’’’’1p=’’’p=’’’’’’’’1p-’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’4p--’’’’’’’’3p-_||_’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’7p=’’’’’’’’’''’’6b’’’6p=’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’-''-’’’’4u
7d_4p=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’5p’’’’’’'’4p_-;_-’3p=’’’’’’2p=’’’’’’’’’’1p=’’’’’’’’0p=’’’’’’’’’’’’’’''1p=’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’3p’’’’’+_5p-’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p-’’’’’’’’’6b’’’6p=’''''''’’5u
A

vj

  do  lux  est  or-ta:    Gaude,  Virgo  glori -  o- sa,    Su-per
7d_’’’5p=’’’’’’’’4p’’’’’’’-’’’’’’1p=’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’3p_-|_-’’’’3p=’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’4p=’’’5p-’’’’’’6b--6p’’’’’’’’’’’’5p_-+=’’’’’’7p=’’’’6b’’’6p’’’=5u

   omnes  spe-ci- o-sa,      Va- le,  o   valde  deco- ra,     Et
7d_5p=’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’’3p’’’’’’=’’1p=’’'’’4p’’’’’=’’3p_-|_-'''6b’’’6p=’’’’’’’’5p=’’’’’’’4p=’’’’’’6b’’’6p=’’’’’’5p-’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’3ph45P=’’’-’5p_;-’---7p----'=-6u

  pro   no- bis  Christum  e-xo - ra.
7d_6b’’’6p=’’’’’’6b’’’6p78P=’’’’’’’’5pH=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’4p==’’’’’’’’’’’3p==’’’4p’4p’’=’’’’’’’3p-_--||’__________------__

Ave, Regina cælorum

Antiphona Beatae Mariae Virginis: 

| Oratio: ver no Próprio de cada Sexta-feira
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Ave, Regina cælorum

     -ve,  ó  Ra-inha  do  Céu, *    A-ve    dos  Anjos,

   ó  Senho- ra;     Ave  Ra-iz,  a-ve  Porta,     da  Luz  do  

7d--3p-’’’--’’’’’’2p--’’’’-’’1p==’’’’’’’’p=’’’’1p-’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’=4p--’’’’’’’’’’’’’’’3p-_||_-’’’5p=’’’’’’’’’’’7p=’’’’’’’6b’’6p=’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’'''’’’’4u
7d--’’4p=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’=’’4p_;_-’3p=’’’2p=’’’’’’’’’’’’1p=’’0p=’’’’’’’’’’1p=’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’3p_-+_--’5p-’’’’’’’’’’’’’’4p-’’’’’’’’’’’6b’’’6p=’’’’’--'’’’5u
A

vj

 mundo  és  auro-ra.      Exulta,  Virgem  tão  be- la,     as  
7d=’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’-’’’’’’’’’’’’’1p=’’’’’’’'4p=’’’’'’’’3p_-|_-’3p=’’’’4p=’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’’’5p-’’’’’’’’’6b--6p’’’’’’’’’’’’5p_+=’’’’’’’’7p=’’’'’’’’’’’’’’6u

     outras   seguem- te   a-pós.    Nós   te   saudamos :   A-
7d---’6b’’6p=’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’3p’’’’’’=’’’’’’’’’’’’1p=’’’’’’’’4p’’’’’=’’’’3p_-|_-’’6b’’-6c5p=’’’’’’’’’4p=’’’’’6b’-’6p=’’’’’’’’’5p-’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’3ph45P=’’’''’’’5u

  deus,    E    a   Cris- to   pede  por  nós.
7d_’’’5p_;_’’’’’’’’7p’’’’’’’6b=6p=-’’’’’’’’6b=6p78P=’’’’’’’’5pH_’’’’’’’’’’’5p=’’4p=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’’’’’’’’’43C’_||__________'''''''’

Antífona de Nossa Senhora: 

| Oração: ver no Próprio de cada Sexta-feira
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    ene-di-cámus  Dómino.     ℟. De-o  grá-ti-as.
7d_''3p’’’’’’’3p’’’’’’'''''3p’’’’’’’’’’34P’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’4v’3n2n_||=’’’’’’''''''''''''''4p’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’’’’’’''34P’’’’’’’’’4p’’’’’’’'4v’3n2n_'''||B

℣.

℟. Bendigamos o Senhor;
℣. Graças a Deus. 

Benedictio:

℣. Divínum  auxí-li-um  máne-at  semper  nobíscum.
f’’’’’’’’’’'''''''2p’’’’’’2p’’’’’’’'2p’’’’’’’’''''''''''2p’’’’’’’'''''2p’’’’’’’2p’’’’’’'2p’’’’’’’''''''''''''''''''''2p’’’’’’’’2p’’’’’’'2p’’’’’’’''''''''2p’’’’’'''''''''''2p’’’’’’’’’’’’’'''''''2p’’’’’’2p’’’’’’’’’’'2p’’’’’’__’||_----'

℟. Et  cum  frátri-bus  nostris  abséntibus.
f_'''2p’’’’’’’’’’’’’’''''2p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’'''''''’2p’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’'’2p’’’’’’’’’''2p_’2p’’’’’’’’2p_==||’_________---'

℣. Fidé-li-um  ánimæ,  per  misericórdi-am   De-i,  requi-
f’_'''''2p’’’’’’2p’’’’’’’’’2p’’’’’’'2p’’’’’’’’’’’’’’’'''2p’’’’’’'2p’’’’’’’’’’2p’’’’’’''''''''''''2p’’’’’’’’’’’’’'''''''2p’’’'’2p’’’’'2p’’’’’''2p’’’’'''''''2p’’’’''2p’’’’’’''''’'''''''''''''''''2p’’’’’''2p’’’’'''''''''2p’’’'''''''''2p-------2u

    éscant  in  pa-ce.     ℟. Amen.
f_2p’’’’’’’’’2p’’’’’’’''''''''''2p’’’’’’’’’’’’''''''2p’’’’’’’’’’’’'2p_-||’’’’’’’’’’’’’’’’’’'''2p’’’’’’’’’’’’’2p_===||_______-'____----------------

Comemoratio absentium et defunctorum (ad libitum)

________________
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   endi-gamos   o   Senhor.   ℟. Gra-ças  a  Deus.
7d_4p=’’’’’’4p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’2p=’’’’’’’’’’’4p_=|=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p=’’’’’’’’’2p=’’’’’’’’1p=’’’’’’’’’’’’’’2p==---=||=---’B

℣.

Bênção final:

℣. O  auxí-li-o  divino  permaneça  sempre  conosco.
f’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’2p’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’2p’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’’’'2p’’’’’’’2p’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’'2p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’'2p’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’'2p’=_||__'

℟. E  com  nossos  irmãos  ausentes.
f_'2p’’’’’’’’’’’’’’'2p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'2p’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’’’’’’''2p’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’'2p_=||’_____________--

℣. As  almas  dos  fi-éis  defuntos, pela  misericórdi-a  de
f’_'2p’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’''2p’’’’’'2p’’’’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’'2p’’’’2p’’’’’’’2p’’’’’’’’’’2p’’’’'’2p’’’’’’’’’’’’’’2p’’’''''_2u

   Deus, descansem  em  paz.    ℟. Amém.
f_'''''2p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’''2p’’’’’’’'''2p’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'2p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’2p_==||’’’’’’’’’’’’’’’’’’2p’’’’’’’’’’’’’2p_===||_______-'__'

Memória dos ausentes e defuntos (opcional):

________________



LATIM26

Confitémini altérutrum peccáta et oráte pro ínvicem, ut 
sanémini. Multum enim valet deprecátio iusti óperans. Fratres 
mei, si quis ex vobis erráverit a veritáte et convérterit quis 
eum, scire debet quóniam, qui convérti fécerit peccatórem 
ab erróre viæ eius, salvábit ánimam suam a morte et opériet 
multitúdinem peccatórum.

Lectio brevis Iac 5, 16. 19-20

"PROPRIUM" AD FERIAS VI QUADRAGESIMAE 

Feria Sexta Post Cineres 

Preces

Salvatórem humáni géneris adorémus, qui mortem moriéndo 
destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Humíliter postulémus: 

℟. Sanctífica pópulum, quem sánguine tuo redemísti. 

Redémptor noster, da nos passióni tuæ per pæniténtiam plénius 
adhærére,
— ut resurrectiónis glóriam consequámur. ℟.

Præsta, ut Matris tuæ, solatrícis afflictórum, protectiónem asse-
quámur,
— mærentésque confortémus ea consolatióne, qua et ipsi a te 
recreámur. ℟.

| Responsorium brevis: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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“PRÓPRIO” DAS SEXTAS-FEIRAS DA QUARESMA 

Sexta÷feira Depois das Cinzas

Confessai uns aos outros os vossos pecados e rezai uns pelos 
outros para que sejais curados. A oração do justo tem muito 
poder. Meus irmãos, se algum de vós se afastar da verdade e 
outro o converter, saiba que aquele que reconduz um pecador 
do erro à verdade, salvará a sua alma e obterá o perdão de 
muitos pecados.

Leitura breve Tg 5, 16.19-20 

Preces

Adoremos o Salvador do gênero humano, que morrendo des-
truiu a morte e ressuscitando restaurou a vida; e supliquemos 
humildemente: 

℟. Santificai, Senhor, o povo que resgatastes com vosso 
Sangue. 

Jesus Cristo, nosso Redentor, concedei que, pela penitência, nos 
associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão,
— para alcançarmos a glória da ressurreição. ℟.

Acolhei-nos sob a proteção de Maria, vossa Mãe, consoladora 
dos aflitos,
— para podermos confortar os tristes com o mesmo auxílio que 
de Vós recebemos. ℟.

| Responsório breve: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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Oratio

Inchoáta pæniténtiae ópera, quǽsumus, Dómine,
benígno favóre proséquere,
ut observántiam, quam corporáliter exercémus,
méntibus étiam valeámus implére sincéris.
Per Dóminum nostrum Iesum Chrístum Fílium tuum,
 qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, 
Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.

Fidélibus concéde passiónis tuæ in ærúmnis suis esse partícipes,
— ut salutáre tuum in seípsis maniféstent. ℟.

Qui humiliásti teípsum, factus obœdiens usque ad mortem, 
mortem autem crucis,
— da servis tuis obœdiéntiam et patiéntiam. ℟.

(Intentiones ad libitum)

Córpori claritátis tuæ defúnctos configuráre dignéris,
— nosque aliquándo eórum redde consórtes. ℟.

Pater Noster (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Oração

Pela vossa bondade, Senhor, 
mostrai-Vos favorável às nossas obras de penitência, 
a fim de podermos realizar com espírito sincero 
a observância quaresmal que nos impomos. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo.
℟. Amém.

Concedei-nos a graça de tomar parte na vossa paixão por meio 
dos sofrimentos da vida,
— para que também em nós se manifeste a vossa salvação. ℟.

Senhor Jesus Cristo, que Vos humilhastes na obediência até à 
morte e morte de cruz,
— ensinai-nos a ser obedientes e a sofrer com paciência. ℟.

(Intenções livres)

Dignai-Vos conformar os defuntos à imagem do vosso Corpo 
glorioso
— e tornai-nos dignos de participar um dia, com eles, na vossa 
glória. ℟.

Pai nosso (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Confitémini altérutrum peccáta et oráte pro ínvicem, ut 
sanémini. Multum enim valet deprecátio iusti óperans. Fratres 
mei, si quis ex vobis erráverit a veritáte et convérterit quis 
eum, scire debet quóniam, qui convérti fécerit peccatórem 
ab erróre viæ eius, salvábit ánimam suam a morte et opériet 
multitúdinem peccatórum.

Lectio brevis Iac 5, 16. 19-20

"PROPRIUM" AD FERIAS VI QUADRAGESIMAE  

Hebdomada Ⅰ 

Preces

Dóminum Iesum, qui per próprium sánguinem pópulum 
sanctificávit, deprecémur:

℟. Miserére, Dómine, pópulo tuo.

Redémptor noster, per passiónem tuam tríbue fidélibus 
membra sua mortificáre, in certamínibus contra mala et ad-
vérsa sústine eos, spe róbora firmióre,
— quo expeditióres ad resurrectiónem tuam celebrándam 
occúrrant. ℟.

Fac ut christiáni, ob prophéticum munus, notítiam tui ubí-
que diffúndant,
— atque ardéntis fídei, spei et caritátis testimónio eam con-
fírment. ℟.

| Responsorium brevis: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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“PRÓPRIO” DAS SEXTAS-FEIRAS DA QUARESMA 

Semana Ⅰ 

Confessai uns aos outros os vossos pecados e rezai uns pelos 
outros para que sejais curados. A oração do justo tem muito 
poder. Meus irmãos, se algum de vós se afastar da verdade e 
outro o converter, saiba que aquele que reconduz um pecador 
do erro à verdade, salvará a sua alma e obterá o perdão de 
muitos pecados.

Leitura breve Tg 5, 16.19-20 

Preces

Oremos a Cristo Nosso Senhor, que santificou o seu povo 
com o próprio sangue, e digamos: 

℟. Senhor, tende compaixão do vosso povo. 

Jesus, nosso Redentor, pelos méritos e pelo exemplo da 
vossa paixão, ensinai os vossos fiéis a mortificar o seu corpo, 
ajudai-os na luta contra o mal e fortalecei a sua esperança, 
— para que se disponham a celebrar mais santamente a vossa 
ressurreição. ℟.

Orientai os cristãos na sua missão profética, para que anun-
ciem por toda a parte o Evangelho do reino 
— e o confirmem com o seu testemunho de fé, esperança e 
caridade. ℟.

| Responsório breve: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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Oratio

Da, quǽsumus, Dómine, 
fidélibus tuis observatióni pascháli conveniénter aptári, 
ut suscépta sollémniter castigátio corporális cunctis 
ad fructum profíciat animárum.
Per Dóminum nostrum Iesum Chrístum Fílium tuum,
 qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, 
Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.

Confórta virtúte tua omnes afflíctos,
— eísque consolándis fratérnas fac nos curas impéndere. ℟.

Doce fidéles passiónem tuam in ærúmnis suis participáre,
— ut salutáre tuum in seípsis maniféstent. ℟.

(Intentiones ad libitum)

Auctor vitæ, meménto eórum, qui de hac vita transiérunt,
— eísque resurrectiónis glóriam largíre. ℟.

Pater Noster (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Oração

Fazei, Senhor, 
que os vossos fiéis se preparem convenientemente 
para o mistério pascal, 
de modo que a mortificação desta Quaresma 
a todos aproveite para bem das suas almas. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo.
℟. Amém.

Confortai na vossa bondade todos os aflitos 
— e dai-nos a graça de os poder consolar no amor fraterno. 
℟.

Ensinai os fiéis a tomar parte na vossa paixão através dos 
sofrimentos da vida, 
— para que manifestem em si mesmos a vossa salvação. ℟.

(Intenções livres)

Autor da vida, lembrai-Vos daqueles que partiram deste 
mundo — e admiti-os na glória da ressurreição. ℟.

Pai nosso (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Obsecro vos, fratres, per misericórdiam Dei, ut exhibeátis 
córpora vestra hóstiam vivéntem, sanctam, Deo placéntem, 
rationábile obséquium vestrum; et nolíte conformári huic 
sǽculo, sed transformámini renovatióne mentis, ut probétis 
quid sit volúntas Dei, quid bonum et bene placens et 
perféctum.

Lectio brevis Rm 12, 1-2

"PROPRIUM" AD FERIAS VI QUADRAGESIMAE  

Hebdomada Ⅱ

Preces

Salvatórem humáni géneris adorémus, qui mortem morién-
do destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Humíliter postu-
lémus: 

℟. Sanctífica pópulum, quem sánguine tuo redemísti. 

Redémptor noster, da nos passióni tuæ per pæniténtiam 
plénius adhærére,
— ut resurrectiónis glóriam consequámur. ℟.

Præsta, ut Matris tuæ, solatrícis afflictórum, protectiónem 
assequámur,
— mærentésque confortémus ea consolatióne, qua et ipsi a te 
recreámur. ℟.

| Responsorium brevis: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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“PRÓPRIO” DAS SEXTAS-FEIRAS DA QUARESMA 

Semana Ⅱ

Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos 
ofereçais a vós mesmos como vítima santa, viva, agradável 
a Deus. Tal é o culto espiritual que Lhe deveis prestar. Não 
vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para saberdes discernir, segundo a 
vontade de Deus, o que é bom, o que Lhe é agradável, o que 

Leitura breve Rm 12, 1-2

Preces

Adoremos o Salvador do gênero humano, que morrendo 
destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida; e suplique-
mos humildemente: 

℟. Santificai, Senhor, o povo que resgatastes com vosso 
Sangue. 

Jesus Cristo, nosso Redentor, concedei que, pela penitência, 
nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão, 
— para alcançarmos a glória da ressurreição. ℟.

Acolhei-nos sob a proteção de Maria, vossa Mãe, consolado-
ra dos aflitos, 
— para podermos confortar os tristes com o mesmo auxílio 
que de Vós recebemos. ℟.

| Responsório breve: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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Oratio

Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, 
ut humánæ salútis mystéria,
cuius primórdia beáti Ioseph fidéli custódiæ commisísti,
Ecclésia tua, ipso intercedénte, iúgiter servet implénda.
Per Dóminum nostrum Iesum Chrístum Fílium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus,
per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.

Fidélibus concéde passiónis tuæ in ærúmnis suis esse partíci-
pes,
— ut salutáre tuum in seípsis maniféstent. ℟.

Qui humiliásti teípsum, factus obœdiens usque ad mortem, 
mortem autem crucis,
— da servis tuis obœdiéntiam et patiéntiam. ℟.

(Intentiones ad libitum)

Córpori claritátis tuæ defúnctos configuráre dignéris,
— nosque aliquándo eórum redde consórtes. ℟.

Pater Noster (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Concedei-nos a graça de tomar parte na vossa paixão por 
meio dos sofrimentos da vida, 
— para que também em nós se manifeste a vossa salvação. ℟.

Senhor Jesus Cristo, que Vos humilhastes na obediência até à 
morte e morte de cruz, 
— ensinai-nos a ser obedientes e a sofrer com paciência. ℟.

(Intenções livres)

Dignai-Vos conformar os defuntos à imagem do vosso cor-
po glorioso 
— e tornai-nos dignos de participar um dia, com eles, na 
vossa glória. ℟.

Pai nosso (pág. 20-21)

Oração

Concedei, Deus Todo-poderoso, 
que, purificados pelo fervor da penitência quaresmal,
cheguemos com espírito renovado 
às próximas solenidades pascais. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo.
℟. Amém.

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Te elégit Dóminus Deus tuus, ut sis ei pópulus peculiáris 
de cunctis pópulis, qui sunt super terram, quia diléxit vos 
Dóminus et custodívit iuraméntum, quod iurávit pátribus 
vestris, edúxit vos in manu forti et redémit te de domo 
servitútis, de manu pharaónis regis Ægýpti. Et scies quia 
Dóminus Deus tuus ipse est Deus, Deus fidélis, custódiens 
pactum et misericórdiam diligéntibus se et his, qui custódiunt 
mandáta eius, in mille generatiónes.

Lectio brevis Deut 7, 6b. 8-9

"PROPRIUM" AD FERIAS VI QUADRAGESIMAE  

Hebdomada Ⅲ

Preces

Dóminum Iesum, qui per próprium sánguinem pópulum 
sanctificávit, deprecémur:

℟. Miserére, Dómine, pópulo tuo.

Redémptor noster, per passiónem tuam tríbue fidélibus 
membra sua mortificáre, in certamínibus contra mala et ad-
vérsa sústine eos, spe róbora firmióre,
— quo expeditióres ad resurrectiónem tuam celebrándam 
occúrrant. ℟.

| Responsorium brevis: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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“PRÓPRIO” DAS SEXTAS-FEIRAS DA QUARESMA 

Semana Ⅲ

O Senhor teu Deus escolheu-te para seres o seu povo entre 
todos os povos espalhados pela face da terra. O Senhor vos 
ama e quer ser fiel ao juramento feito aos vossos pais. Por 
isso a sua mão poderosa vos fez sair e vos libertou da casa da 
escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, 
que o Senhor teu Deus é o verdadeiro Deus, um Deus leal que, 
por mil gerações, é fiel à sua aliança e à sua benevolência, para 

Leitura breve Deut 7, 6b. 8-9

Preces

Oremos a Cristo Nosso Senhor, que santificou o seu povo 
com o próprio sangue, e digamos: 

℟. Senhor, tende compaixão do vosso povo. 

Jesus, nosso Redentor, pelos méritos e pelo exemplo da 
vossa paixão, ensinai os vossos fiéis a mortificar o seu corpo, 
ajudai-os na luta contra o mal e fortalecei a sua esperança, 
— para que se disponham a celebrar mais santamente a vossa 
ressurreição. ℟.

| Responsório breve: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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Oratio

Córdibus nostris, quǽsumus, Dómine,
grátiam tuam benígnus infúnde,
ut ab humánis semper retrahámur excéssibus,
et mónitis inhærére valeámus, te largiénte, caeléstibus.
℟. Amen.

Fac ut christiáni, ob prophéticum munus, notítiam tui ubí-
que diffúndant,
— atque ardéntis fídei, spei et caritátis testimónio eam con-
fírment. ℟.

Confórta virtúte tua omnes afflíctos,
— eísque consolándis fratérnas fac nos curas impéndere. ℟.

Doce fidéles passiónem tuam in ærúmnis suis participáre,
— ut salutáre tuum in seípsis maniféstent. ℟.

(Intentiones ad libitum)

Auctor vitæ, meménto eórum, qui de hac vita transiérunt,
— eísque resurrectiónis glóriam largíre. ℟.

Pater Noster (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Oração

Infundi, Senhor, 
a vossa graça em nossos corações, 
para que saibamos dominar os desejos terrenos e ser fiéis,
com a vossa ajuda, aos mandamentos celestes. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo.
℟. Amém.

Orientai os cristãos na sua missão profética, para que anun-
ciem por toda a parte o Evangelho do reino 
— e o confirmem com o seu testemunho de fé, esperança e 
caridade. ℟.

Confortai na vossa bondade todos os aflitos 
— e dai-nos a graça de os poder consolar no amor fraterno. 
℟.

Ensinai os fiéis a tomar parte na vossa paixão através dos 
sofrimentos da vida, 
— para que manifestem em si mesmos a vossa salvação. ℟.

(Intenções livres)

Autor da vida, lembrai-Vos daqueles que partiram deste 
mundo — e admiti-os na glória da ressurreição. ℟.

Pai nosso (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Cum metu et tremóre vestram salútem operámini; Deus 
est enim, qui operátur in vobis et velle et perfícere pro 
suo beneplácito. Omnia fácite sine murmuratiónibus et 
hæsitatiónibus, ut efficiámini sine queréla et símplices, fílii 
Dei.

Lectio brevis Phil 2, 12b-15a

"PROPRIUM" AD FERIAS VI QUADRAGESIMAE 

Hebdomada Ⅳ

Preces

Salvatórem humáni géneris adorémus, qui mortem morién-
do destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Humíliter postu-
lémus:

℟. Sanctífica pópulum, quem sánguine tuo redemísti.

Redémptor noster, da nos passióni tuæ per pæniténtiam 
plénius adhærére,
— ut resurrectiónis glóriam consequámur. ℟.

Præsta, ut Matris tuæ, solatrícis afflictórum, protectiónem 
assequámur,
— mærentésque confortémus ea consolatióne, qua et ipsi a te 
recreámur. ℟.

| Responsorium brevis: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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“PRÓPRIO” DAS SEXTAS-FEIRAS DA QUARESMA 

Semana Ⅳ

Trabalhai com temor e tremor na vossa salvação, porque 
é Deus que opera em vós o querer e o agir segundo os seus 
desígnios. Fazei tudo sem murmurar nem discutir, para serdes 

Leitura breve Filip 2, 12b-15a

Preces

Adoremos o Salvador do gênero humano, que morrendo 
destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida; e suplique-
mos humildemente: 

℟. Santificai, Senhor, o povo que resgatastes com vosso 
Sangue. 

Jesus Cristo, nosso Redentor, concedei que, pela penitência, 
nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão, 
— para alcançarmos a glória da ressurreição. ℟.

Acolhei-nos sob a proteção de Maria, vossa Mãe, consolado-
ra dos aflitos, 
— para podermos confortar os tristes com o mesmo auxílio 
que de Vós recebemos. ℟.

| Responsório breve: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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Oratio

Deus, qui fragilitáti nostræ cóngrua subsídia præparásti,
concéde, quǽsumus, ut suæ reparatiónis efféctum
et cum exsultatióne suscípiat,
et pia conversatióne recénseat.
Per Dóminum nostrum Iesum Chrístum Fílium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus,
per ómnia saécula sæculórum.
℟. Amen.

Fidélibus concéde passiónis tuæ in ærúmnis suis esse partíci-
pes,
— ut salutáre tuum in seípsis maniféstent. ℟.

Qui humiliásti teípsum, factus obœ́diens usque ad mortem, 
mortem autem crucis,
— da servis tuis obœdiéntiam et patiéntiam. ℟.

(Intentiones ad libitum)

Córpori claritátis tuæ defúnctos configuráre dignéris,
— nosque aliquándo eórum redde consórtes. ℟.

Pater Noster (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Oração

Senhor nosso Deus, 
que preparastes os auxílios necessários à nossa fraqueza,
fazei que os recebamos com alegria 
e manifestemos na vida 
os seus frutos de santidade. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo.
℟. Amém.

Concedei-nos a graça de tomar parte na vossa paixão por 
meio dos sofrimentos da vida, 
— para que também em nós se manifeste a vossa salvação. ℟.

Senhor Jesus Cristo, que Vos humilhastes na obediência até à 
morte e morte de cruz, 
— ensinai-nos a ser obedientes e a sofrer com paciência. ℟.

(Intenções livres)

Dignai-Vos conformar os defuntos à imagem do vosso cor-
po glorioso 
— e tornai-nos dignos de participar um dia, com eles, na 
vossa glória. ℟.

Pai nosso (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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"PROPRIUM" AD FERIAS VI QUADRAGESIMAE 

Hebdomada Ⅴ

Christus passus est pro vobis vobis relínquens exémplum, 
ut sequámini vestígia eius: qui peccátum non fecit, nec 
invéntus est dolus in ore ipsíus; qui cum maledicerétur, 
non remaledicébat, cum paterétur, non comminabátur, 
commendábat autem iuste iudicánti; qui peccáta nostra ipse 
pértulit in córpore suo super lignum, ut peccátis mórtui 
iustítiæ viverémus; cuius livóre sanáti estis.

Lectio brevis 1 Petr 2, 21b-24

Preces

Dóminum Iesum, qui per próprium sánguinem pópulum 
sanctificávit, deprecémur:

℟. Miserére, Dómine, pópulo tuo.

Redémptor noster, per passiónem tuam tríbue fidélibus 
membra sua mortificáre, in certamínibus contra mala et ad-
vérsa sústine eos, spe róbora firmióre,
— quo expeditióres ad resurrectiónem tuam celebrándam 
occúrrant. ℟.

| Responsorium brevis: "Scapulis suis" (pág. 16-17)
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“PRÓPRIO” DAS SEXTAS-FEIRAS DA QUARESMA 

Semana Ⅴ

Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que 
sigamos os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e na 
sua boca não se encontrou mentira; insultado, não pagava 
com injúrias, maltratado, não respondia com ameaças. Mas 
entregava-Se Àquele que julga com justiça. Suportou os 
nossos pecados no seu Corpo sobre o madeiro da cruz, a fim 
de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas 
suas chagas fomos curados.

Leitura breve 1 Pedro 2, 21b-24

Preces

Oremos a Cristo, Nosso Senhor, que santificou o seu povo 
com o próprio Sangue, e digamos: 

℟. Senhor, tende compaixão do vosso povo. 

Jesus, nosso Redentor, pelos méritos e pelo exemplo da vossa 
paixão, ensinai os vossos fiéis a mortificar os seus corpos, 
ajudai-os na luta contra o mal e fortalecei a sua esperança,
— para que se disponham a celebrar mais santamente a vossa 
ressurreição. ℟.

| Responsório breve: "Scapulis suis" (pág. 16-17)



LATIM48

Oratio

Absólve, quǽsumus,
Dómine, tuórum delícta populórum,
ut a peccatórum néxibus,
quæ pro nostra fragilitáte contráximus,
tua benignitáte liberémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Chrístum Fílium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus,
per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.

Fac ut christiáni, ob prophéticum munus, notítiam tui 
ubíque diffúndant,
— atque ardéntis fídei, spei et caritátis testimónio eam 
confírment. ℟.

Confórta virtúte tua omnes afflíctos,
— eísque consolándis fratérnas fac nos curas impéndere. ℟.

Doce fidéles passiónem tuam in ærúmnis suis participáre,
— ut salutáre tuum in seípsis maniféstent. ℟.

(Intentiones ad libitum)

Auctor vitæ, meménto eórum, qui de hac vita transiérunt,
— eísque resurrectiónis glóriam largíre. ℟.

Pater Noster (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Oração

Perdoai, Senhor, as culpas do vosso povo 
e livrai-nos, pela vossa bondade, 
do poder do pecado que nos oprime. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
℟. Amém.

Orientai os cristãos na sua missão profética, para que 
anunciem por toda a parte o Evangelho do reino 
— e o confirmem com o seu testemunho de fé, esperança e 
caridade. ℟.

Confortai na vossa bondade todos os aflitos 
— e dai-nos a graça de os poder consolar no amor fraterno. 
℟.
 
Ensinai os fiéis a tomar parte na vossa paixão através dos 
sofrimentos da vida, 
— para que manifestem em si mesmos a vossa salvação. ℟.

(Intenções livres)

Autor da vida, lembrai-Vos daqueles que partiram deste 
mundo 
— e admiti-os na glória da ressurreição. ℟.

Pai nosso (pág. 20-21)

________________

| Antífona mariana e orações conclusivas: retornar para a 
pág. 22-23
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Apêndice

   ara-dísi   por -  tas      apé- ri-et  nobis  

   je-jú - ni- i   tem- pus :   Suscipi- á -   mus   il -      lud

7d’’’’’’’45P--’4p------4p-’4p57P------’5c4p-6p’64C--’4p_’||_’’35P-’’’7p’78P----’7p---7p------’’’’’’7p---’87C’75C’74C’’54C’43C_’;_'’-3u
7d_’34P-----’48P’9p-----’’-76C--7p---’’’’’’’’5p6p5L4l---------54C_|-_’’45P----’’45P---4p----’45P’’57X75R57x7P----‘‘‘‘7p----’’’’’’-75C’67P’6n5n4n-5p---54C_;---’-4u
P
VIII

   o-rántes,    et    de- precán - tes:  *  Ut  in  di -        e
7d---’’45P-----45P------4p_;_35x53R35x5P--’’’’’’’-43C-------45P----54C’5c44L43X3l-----’43C_|-_’3p------’’57P-----’’’’’-75C’67P’6n’5n’4n’5p---54C_;_’’’’’4u

   resurre- cti-ó -  nis             cum  Dó- mino            glo -
7d_’’’4p--’5p----’’42C-----’’’’4p---’’13X31R13X3P---’’’’1p13x3p03x0p-12P-3v’2n1n’_|_-’1p-----------’’’’’’3p-45P------’’4p---’4p’’5p57x7p74x4p-54C-43C-’’’’’’’’’’’’’’35P-7p-7p---’-6u

   ri -          é - mur.     ℣.  Per  arma             justí- ti-æ   vir-
7d_’6p’78P’7n6n’-5p’67P’6n5n--’’’’45P’6v’5n4n---’’’’’54C_||-------’’’’’’’’’’’’’’’47P-----’’-57X7L6l-’’’’’’’’’7p8p7p=67P’6n5n-54C---’’’’’’’’’65C-’78P------7p----7p-__46x6L5l-’’--’6u

  tú-tis   De -   i       commendémus   nosmet- ípsos     in    
7d_67P-----56P--------’’’’’’4p-5p6p5p--’54C_|-_’’’4p-----------34P------’4p------4p--’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p-------4p-------45P-----’4p_;_’4p--_---'--4u

  multa   pa  -   ti - én - ti  -     a.         * Ut  in  di -       e.
7d_’’’’’4p----4p---’’’’6b=57P’’5n4n’5p6p5p-’’43C----45P----’’’’’6a=5p57x7p6p’78P’7n6n5n---56P’5n4n-54C_||----3p------’’57P-----’’’’’-75C’67P’6n5n4n’5p---54C-----’||

Responsório solene 
(Pode ser cantado no lugar do responsório breve “Scapuli suis”)

Ⅰ
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℟. O tempo do jejum abrirá para nós as portas do 
paraíso; vamos acolhê-lo com preces e súplicas. 
* Para que, no dia da ressurreição, possamos nos 
gloriar com o Senhor.
℣. Com as armas da justiça e do poder de Deus, 
tornemo-nos aceitáveis, mediante uma grande 
paciência.
* Para que, no dia da ressurreição, possamos nos 
gloriar com o Senhor.

Ⅱ 

Tons para o Refrão das Preces

As intenções das preces podem ser lidas, ou recitadas em tom 
reto. O refrão, recitado pela assembleia, pode ser cantado como 
segue:

7d_=5w_=4p_=5p_=4p._=2p._=||________________________--

f_=5w_=4p_=3p_=5p_=-||___________________---______
Opção 2:

Opção 1:
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     e    e- tenim   de  di-e   in  di- em  quærunt,   Et

    sci-re  vi- as   me-as   vo-lunt.

5f_30C’’’’’’’’'''2p35P=’’’’’3p=’’’3p=--||_’’’3p=’’’’’’’’’5p=’4p=’’’’’’’’13X3L2l=’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’35X5L4l=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’34P=’’’’’32C=--|_’’56P-----'-7u
5f''''''8b=78P=’’’’’’67P=’’’’’’’’’54C=’32C=’’’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’54C=’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’3p--’--'||_--5w_-’6p_-’5p_-;_--5w_-’4p_-’2p_-3p_’||
M
. Mag.

II

Todos os dias me procuram, e desejam 
conhecer os meus caminhos (Is 58, 2).

Sexta-feira depois das Cinzas

Antífonas cantadas para o Magnificat
Para cada Domingo da Quaresma

Fonte: Antiphonarium Cisterciense, Westmalle

Ⅲ 

    i  offers     munus  tu - um  ad  alta - re,      et  re-

  cordá- tus   fú-e - ris,     qui- a   frater   tu- us    ha- bet

7d_13P----12P----’-1c0p_-||-_’’1p-----3p-------’’3v’2n1n--’’1p---------’01P----’’’’’13X3L2l--’’12P’’3c13X1p----1p-_|-_'01X1L0l----'''''''3p-''''--'4u
7d_'4p-----'5p-------'4p---’-'''6b=3p--'''4p5p4p---'5p6p5p_|-_'''''3p----4p-----''''''''5p---'43X4L3l--------''4p-----''1p_;_''''4p-------'3p--------_3u
S

    a-liquid   advér-sum  te :   re- línque   i-bi   munus   tu- 
7d_'3p--'''''23P------1p------'--01X1L0l------1p------'''2p3L2l--------'1p_;_'56P------5p-------''''4p------'5p---''4p--------'''''5p----'7p----''''''''''''7v'6n5n-''''-5u

. Mag.
I

Sexta-feira da Semana I
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"Se ao levardes tua oferta para o altar, 
e te lembrares  de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 

deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconci liar-te com teu irmão; 
só então vem fazer a tua oferta." (Mt 5, 23-24)

   um  ante   altá- re,      et   vade  pri-us    reconci- li-á- ri
7d_5p------'''''-35X5L4l----5p------'57X7L6l--'''5p6p5p--'5p-----|-_''5c4p--''''''''''3p---'4p--------'5p---'4p5p4p------''2p----3p----'''4p------3p---3c2p---1p-------3u

  fra - tri   tu- o :    et  tunc  véni- ens    óffe- res  munus
7d_'''3c2p-----'''''12P-------'1p-----0p----|_-01P----'''''''13X3L13x1l-====''''''''3p=''5p='''''''4p_'';_''2p---''4p-------'5p----------''4p----'3p----'''''''''''''''-3u

   tu- um,   di- cit  Dominus.
7d'_''32C---'10C---------''''''1p-------13X3L2l--------''''1p-----1p----'1p------||_--5w_-4p_-5p_-;_-5w_-4p_-3p_-45P_-4p_'-||

Procuravam predê-lo, mas ficaram com medo das multidões, 
pois elas o consideravam um profeta (Mt 21, 46)

  uæréntes   e-um   tené-re,      timu-é-runt  tur- 

  bas,   qui-a   si-cut   Prophé- tam   e -  um  ha- bébant.

7d_’4p=’’’’4p=’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’7p=’’’7p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’7p=’’’’’’’6p_’||_’’’’4p=’’’’’’’5p=’’’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’65C’-35X5L4l----’_4u
7d_’’4p_|_--’’’’’6p=’’6p=’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’76C=’’’’’4p=/’’-;_5v’4n3n-’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’43C=’’’’’’’’2p=’’’’’2p_=||_7u
Q

7d_--7w_--7p_--8w_--7p_--;_--7w_--7p_--7p_--5p_--7p_--65C_--||____________

. Mag.
III

Sexta-feira da Semana II
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Um novo mandamento vos dou: 
Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei (Jo 13, 34)

M   andá-tum  novum  do  vo-bis :    Ut  di-ligá- tis

   ínvi-cem  si- cut  di-lé-xi   vos,   di-cit   Dóminus

7d''''''''4p='''''''''4p=''''''5p='''''''''''''''''''''7p='''''7p='''''''''''''''''''5p=''''''''''''7p=''''''''6p_||_'''5p='''''''''''''4p=''''5p='''5p='''''''''5p=----''''-6u
7d_6p='''''5p='''''''4p_;_65C='''''''7p=''''''''''''6p='''''5p=''''''4p=-''''''''''''57P='''''''''''''''''4p='''''''24X4L3l=''''''''''''''''''2p='''''''2p='''''2p_||__7u_''''''''
7d_-7w_-8p_-7w_-6c5p_-7p_-;_-5p_-5p_-5p_-3p_-5p_-43C=---||____________'''''

. Mag.
III

Sexta-feira da Semana III

Alguns judeus diziam: “Ele é bom”. Outros diziam: 
“Não, ele engana a multidão” (Jo 7, 12) 

   uidam  autem   Judæ-i   di- cebant :  Qui- a  bo-

  nus  est.   A-li- i   autem   dice-bant :  Non   sed  siducit

7d_’’’’0p=’’1p=’’’’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’’’’2p_’||_’1p=’’’’’’34P=’’’2p=’’’’’’’’’’’’32C=’’’’’1p=’’’’1p=-----;__’’’’’’3p=’’’’’5p=’’’’’’’’’’’4p-------5u
7d_’’’5p=’’’’’’’’’’3p--=|_’’’5p=’’’’’’4p=’’’’’4p=’’’’’’’5p=’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’3p=’’’’4p’’’’’’’’’’’’13X3L2l=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’13P_;_’’0p=’’’’’’’’’’’’’1p=’’’34P-’’’’’2p_--’3u
Q

   tur- bas.
7d_’’’’13X3L2l=’’’’’’’’’’’’’’’’1p_=||'_--5w_--4p_--5p_--;_--5w_--5p_--4p_--3p_--45P_--4p_--||

. Mag.
I

Sexta-feira da Semana IV



55

Procuravam predê-lo, mas ficaram com medo das multidões, 
pois elas o consideravam um profeta (Mt 21, 46)

  uæréntes   e-um   tené-re,      timu-é-runt  tur- 

  bas,   qui-a   si-cut   Prophé- tam   e -  um  ha- bébant.

7d_’4p=’’’’4p=’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’7p=’’’7p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’7p=’’’’’’’6p_’||_’’’’4p=’’’’’’’5p=’’’5p=’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’65C’-35X5L4l----’_4u
7d_’’4p_|_--’’’’’6p=’’6p=’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p=’’’’’’’’’’’76C=’’’’’4p=/’’-;_5v’4n3n-’’’’’’’4p=’’’’’’’’’’’’’’’’’’’43C=’’’’’’’’2p=’’’’’2p_=||_7u
Q

7d_--7w_--7p_--8w_--7p_--;_--7w_--7p_--7p_--5p_--7p_--65C_--||____________

. Mag.
III

Sexta-feira da Semana V

________________
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Tom solene para a Oração conclusiva cantada

   (Oremos.)  Assim  se  inici-a,  assim  se  faz  a  fle-xa, †
f_5p’’’’’’’’'45P’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’|’’’’’’’’’'4p’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’5p’’’’’5p’’’’’’5p’’’’’5p’’’’’’’’’’’'5p’’’’’’’’5p’’’’’’’'''''''''''5p’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’''4w’4p_;_''4u

    assim  se  faz  a  medi - an-te, *  e  assim  se  termi- na. 

   ℟. Amém.

f_4p’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’''''''5p’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’4p’’’’’’’’'''''5w’5p’’’’’’’’’’’'5p=-;_'4p’’’’’’’’5p’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’4p’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’54C’’’’''''''4p’_''||
f_'-----'4p’’’’’’’’’’’’45P_===||___________________________----

Ⅴ

Tom para a Leitura breve cantada

    Assim  se  faz  a  fle-xa, †  assim  se  faz  a  medi-an-te, *
f_’5p’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’3w=’3p’’’’’;’’’’’’’5p’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’4p’’’’’’’3p’’’’’’’’’’’’5w’5p’’’’;’’5u

    e  assim  se  termi- na. 
f_5p’’’’’’’5p’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’5p’’’’’’’’’’’’’2w’2p_--||___________________---

Ⅳ

________________


