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Invitatório 
  

V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 

R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
   

 

Salmo 94(95) 

Convite ao louvor de Deus 
 
 

 –
1
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, * 

aclamemos o Rochedo que nos salva! 

–
2
 Ao seu encontro caminhemos com louvores, * 

e com cantos de alegria o celebremos! (R.) 
  

–
3
 Na verdade, o Senhor é o grande Deus, * 

o grande Rei, muito maior que os deuses todos. 

–
4
 Tem nas mãos as profundezas dos abismos, * 

e as alturas das montanhas lhe pertencem; 

–
5
 o mar é dele, pois foi ele quem o fez, * 

e a terra firme suas mãos a modelaram. (R.) 
  

–
6
 Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, * 

e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 

=
7
 Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, † 

e nós somos o seu povo e seu rebanho, * 

as ovelhas que conduz com sua mão. (R.) 
  

=
8
 Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: † 

―Não fecheis os corações como em Meriba, * 
9
 como em Massa, no deserto, aquele dia, 

– em que outrora vossos pais me provocaram, * 

apesar de terem visto as minhas obras‖. (R.) 
 

 =
10

Quarenta anos desgostou-me aquela raça † 

e eu disse: ―Eis um povo transviado, * 
11

seu coração não conheceu os meus caminhos!‖ 

– E por isso lhes jurei na minha ira: * 

―Não entrarão no meu repouso prometido!‖ (R.) 
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Salmo 23(24) 

Entrada do Senhor no templo 
 
 

 –
1
 Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, * 

o mundo inteiro com os seres que o povoam; 

–
2
 porque ele a tornou firme sobre os mares, * 

e sobre as águas a mantém inabalável.  
  

–
3
 ―Quem subirá até o monte do Senhor, * 

quem ficará em sua santa habitação?‖ 

=
4
 ―Quem tem mãos puras e inocente coração, † 

quem não dirige sua mente para o crime, * 

nem jura falso para o dano de seu próximo. 
  

–
5
 Sobre este desce a bênção do Senhor * 

e a recompensa de seu Deus e Salvador‖. 

–
6
 ―É assim a geração dos que o procuram, * 

e do Deus de Israel buscam a face‖. 
  

=
7
 ―Ó portas, levantai vossos frontões! † 

Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, * 

a fim de que o Rei da glória possa entrar!‖ 
  

=
8
 Dizei-nos: ―Quem é este Rei da glória?‖ † 

―É o Senhor, o valoroso, o onipotente, * 

o Senhor, o poderoso nas batalhas!‖ 
 

 =
9
 ―Ó portas, levantai vossos frontões! † 

Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, * 

a fim de que o Rei da glória possa entrar!‖ 
  

=
10

 Dizei-nos: ―Quem é este Rei da glória?‖ † 

―O Rei da glória é o Senhor onipotente, * 

o Rei da glória é o Senhor Deus do universo!‖ 

 

  

Salmo 66(67)  

Todos os povos celebram o Senhor 

 

–
2
 Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, *  

e sua face resplandeça sobre nós!  
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–

3
 Que na terra se conheça o seu caminho *  

e a sua salvação por entre os povos.  
 

–
4
 Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, *  

que todas as nações vos glorifiquem!  
 

–
5
 Exulte de alegria a terra inteira, *  

pois julgais o universo com justiça;  

– os povos governais com retidão, *  

e guiais, em toda a terra, as nações.  
 

–
6
 Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, *  

que todas as nações vos glorifiquem!  
 

–
7
 A terra produziu sua colheita: *  

o Senhor e nosso Deus nos abençoa.  

–
8
 Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, *  

e o respeitem os confins de toda a terra! 

 

 

Salmo 99(100)  

A alegria dos que entram no templo 

=2 Aclamai o Senhor, ó terra inteira, † 

servi ao Senhor com alegria, *  

ide a ele cantando jubilosos!  
 

=
3
 Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, † 

Ele mesmo nos fez, e somos seus, *  

nós somos seu povo e seu rebanho.  
 

=
4 
Entrai por suas portas dando graças, †  

e em seus átrios com hinos de louvor; *  

dai-lhe graças, seu nome bendizei!  

 

=
5
 Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, † 

sua bondade perdura para sempre, *  

seu amor é fiel eternamente! 
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JANEIRO 
 

3 de janeiro 
 

SANTÍSSIMO NOME DE JESUS 
 

Memória 
 

O Santíssimo Nome de Jesus, invocado pelos cristãos desde os prin-

cípios da Igreja, no século XIV começou a ser venerado nas celebra-

ções litúrgicas. São Bernardino de Sena e seus discípulos propagaram 

com empenho o seu culto em toda parte, pela Itália e por toda a Eu-

ropa; no século XVI, sua festa foi introduzida na Liturgia. Assim, no 

ano de 1530, pela primeira vez o Papa Clemente VII concedeu à Or-

dem dos Frades Menores celebrar o Nome de Jesus com Ofício ecle-

siástico.  
 

Invitatório 

R. Adoremos o Nome admirável de Jesus, elevado muito acima 

de qualquer outro nome.  
 

Salmo invitatório como no Ordinário.  
 

Ofício das Leituras 

Hino  

Deus Criador do universo,  

aos homens todos salvaste, 

quando no tempo marcado 

homem sem fim te tomaste.  
 

Amor, venceste a justiça  

numa vitória evidente:  

para salvar-nos da morte, 

sofreste a morte inocente.  
 

Descendo ao limbo dos mortos, 

aos nossos pais te apresentas;  

levando todos contigo,  

à destra do Pai te assentas.  
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Igual piedade te faça 

perdoar nossos pecados  

e um dia sermos na glória 

por tua luz saciados.  
 

Por isso nós te pedimos 

seres aqui nosso guia;  

ao Reino que hoje cantamos 

possamos chegar um dia.  
 

Salmodia  

Ant. 1 Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por 

todo o universo.†  
 

Salmo 8 

- O Senhor nosso Deus, como é grande *  

vosso nome por todo o universo!  
 

- †Desdobrastes nos céus vossa glória *  

com grandeza, esplendor, majestade.  

= O perfeito louvor vos é dado † 

pelos lábios dos mais pequeninos, *  

de crianças que a mãe amamenta.  
 

- Eis a força que opondes aos maus, *  

reduzindo o inimigo ao silêncio.  

- Contemplando estes céus que plasmastes *  

e formastes com dedos de artista;  
 

- vendo a lua e estrelas brilhantes, *  

perguntamos: "Senhor, que é o homem,  

- para dele assim vos lembrardes *  

e o tratardes com tanto carinho?"  
 

- Pouco abaixo de Deus o fizestes, *  

coroando-o de glória e esplendor;  

- vós lhe destes poder sobre tudo, *  

vossas obras aos pés lhe pusestes: - 
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- as ovelhas, os bois, os rebanhos, * 

todo o gado e as feras da mata;  

-passarinhos e peixes dos mares, *  

todo ser que se move nas águas.  
 

- Ó Senhor nosso Deus, como é grande *  

vosso nome por todo o universo!  
 

Ant. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande  

o vosso nome por todo o universo.  
 

Ant. 2 Ao nome de Jesus, nosso Senhor,  

se dobre reverente todo joelho,  

seja nos céus, seja na terra ou nos abismos.  
 

Salmo 18( 19) 

- Os céus proclamam a glória do Senhor, *  

e o firmamento, a obra de suas mãos; 

- o dia ao dia transmite esta mensagem, *  

a noite à noite publica esta notícia.  
 

- Não são discursos nem frases ou palavras, *  

nem são vozes que possam ser ouvidas;  

- seu som ressoa e se espalha em toda a terra, *  

chega aos confins do universo a sua voz.  
 

- Armou no alto uma tenda para o sol; *  

ele desponta no céu e se levanta  

- como um esposo do quarto nupcial, *  

como um herói exultante em seu caminho.  
 

- De um extremo do céu põe-se a correr *  

e vai traçando o seu rastro luminoso,  

- até que possa chegar ao outro extremo, *  

e nada pode fugir ao seu calor.  
 



8 
 

- A lei do Senhor Deus é perfeita, * 

 conforto para a alma!  

- o testemunho do Senhor é fiel, *  

sabedoria dos humildes.  
 

- Os preceitos do Senhor são precisos, *  

alegria ao coração.  

- O mandamento do Senhor é brilhante, *  

para os olhos é uma luz.  
 

- E puro o temor do Senhor, *  

imutável para sempre.  

- Os julgamentos do Senhor são corretos *  

e justos igualmente.  
 

- Mais desejáveis do que o ouro são eles, *  

do que o ouro refinado.  

- Suas palavras são mais doces que o mel, *  

que o mel que sai dos favos.  
 

- E vosso servo, instruído por elas, *  

se empenha em guardá-las.  

- Mas quem pode perceber suas faltas? *  

Perdoai as que não vejo!  
 

- E preservai o vosso servo do orgulho: *  

não domine sobre mim!  

- E assim puro, eu serei preservado *  

dos delitos mais perversos.  
 

- Que vos agrade o cantar dos meus lábios *  

e a voz da minha alma;  

- que ela chegue até vós, ó Senhor, *  

meu Rochedo e Redentor!  
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Ant. Ao nome de Jesus, nosso Senhor,  

se dobre reverente todo joelho,  

seja nos céus, seja na terra ou nos abismos.  
 

Ant. 3 Dai louvores ao Senhor, invocai seu santo  

Nome, pois seu Nome é o mais sublime.  
 
 

Salmo 23(24) 

- Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, *  

o mundo inteiro com os seres que o povoam;  

- porque ele a tornou firme sobre os mares, *  

e sobre as águas a mantém inabalável.  
 

- ―Quem subirá até o monte do Senhor, *  

quem ficará em sua santa habitação?"  

= "Quem tem mãos puras e inocente coração, † 

quem não dirige sua mente para o crime, *  

nem jura falso para o dano de seu próximo. - 

 

- Sobre este desce a bênção do Senhor * 

e a recompensa de seu Deus e Salvador". 

- "É assim a geração dos que o procuram, *  

e do Deus de Israel buscam a face".  
 

= "Ó portas, levantai vossos frontões! † 

Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, *  

a fim de que o Rei da glória possa entrar!"  
 

= Dizei: "Quem é este Rei da glória?" † 

"É o Senhor, o valoroso, o onipotente, *  

o Senhor, o poderoso nas batalhas!"  
 

= ―Ó portas, levantai vossos frontões! †  

Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, * 

a fim de que o Rei da glória possa entrar!" - 
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= Dizei: "Quem é este Rei da glória?" † 

"O Rei da glória é o Senhor onipotente, * 

o Rei da glória é o Senhor Deus do universo!"  
 

Ant. Dai louvores ao Senhor, invocai seu santo Nome, pois seu 

Nome é o mais sublime.  
 

V. Louvarei continuamente o vosso Nome,  

R. E o cantarei com gratidão em meus louvores.  
 

Primeira leitura  

Dos Atos dos Apóstolos              3,1-16  
 

Deus glorificou o seu Filho Jesus 
 

1Pedro e João subiram ao Templo para a oração das três 

horas da tarde. 2Então trouxeram um homem, coxo de nascen-

ça, que costumavam colocar todos os dias na porta do Templo, 

chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entra-

vam. 3Quando viu Pedro e João entrando no Templo, o homem 

pediu uma esmola. 4Osdois olharam bem para ele e Pedro dis-

se: "Olha para nós!" 5O homem fitou neles o olhar, esperando 

receber alguma coisa. 6Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro 

nem prata, mas o que tenho eu te dou: em nome de Jesus Cris-

to, o Nazareno, levanta-te e anda!" 7E pegando-lhe a mão direi-

ta, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do 

homem ficaram firmes. 8Então ele deu um pulo, ficou de pé e 

começou a andar. E entrou no Templo junto com Pedro e João, 

andando, pulando e louvando a Deus. 9O povo todo viu o ho-

mem andando e louvando a Deus. 10E reconheceram que era 

ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta Formosa do 

Templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia 

acontecido com ele.  

11Ele não deixava mais Pedro e João. E todo o povo, as-

sombrado, foi correndo para junto deles, no chamado "Pórtico 

de Salomão". 12Ao .ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: "Israeli-
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tas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais 

olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar 

com nosso próprio poder ou piedade? 13O Deus de Abraão, de 

Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu 

servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, 

que estava decidido a soltá-lo. 14Vós rejeitastes o Santo e o 

Justo, e pedistes a libertação para um assassino. 15Vós matastes 

o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós 

somos testemunhas. 16Graças à fé no nome de Jesus, este Nome 

acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé 

que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença 

de todos vós.  
 

Responsório                                  Lc 1,31; 2,21; Mt 1,21  

R. Haverás de conceber um Menino e dar à luz;  

seu nome há de ser: Jesus, o Salvador.  

* Pois ele salvará o seu povo dos pecados.  

V. Seu nome é Jesus como o anjo o chamou  

já antes de ter sido no seio concebido. * Pois ele.  
 

Segunda leitura  

Da obra De Evangelio Aeterno, de São Bernardino de Sena 
 

(Sermo 49. art. I: Opera Ornnia, IV, p. 495s)  
 

O nome de Jesus, sólida base dafé, suscita filhos de Deus 
 

Nome santíssimo, tão desejado pelos antigos patriarcas, 

esperado com tamanha ansiedade, repetidas vezes protelado, 

invocado com muitos suspiros, suplicado entre copiosas lágri-

mas, concebido com misericórdia no tempo da graça. Omita-se 

qualquer denominação de poder, não se fale de reivindicação, 

retenha-se o nome de justiça. Dá-nos o nome de misericórdia, 

soe o nome de Jesus aos meus ouvidos, e então, sim, tua voz 

será suave, belo o teu rosto.  
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O nome de Jesus, sólida base de fé, suscita filhos de 

Deus. A fé da religião católica consiste no conhecimento e ful-

gor de Jesus Cristo, luz da alma, portada vida, fundamento da 

salvação eterna. Quem não tiver tal fé ou abandoná-la, caminha 

às escuras nas trevas da noite, precipita-se de olhos fechados no 

meio dos perigos e, por mais que brilhe a grandeza de seu en-

tendimento, acompanha um guia cego porque segue o próprio 

intelecto, à busca de compreender os segredos celestes. Ou ten-

ta construir casa sem alicerces, ou ainda deixa a porta e quer 

entrar pelo teto. A base, pois, é Jesus, luz e porta, o qual, a fim 

de mostrar o caminho aos errantes, manifestou a todos a luz da 

fé, que toma possível procurar o Deus desconhecido, crer no 

que foi procurado, encontrar aquele em quem se acreditou. Este 

fundamento sustenta a Igreja, edificada sobre o nome de Jesus. 

O nome de Jesus é esplendor dos pregadores, visto que por lu-

minoso fulgor anuncia e faz com que seja ouvida a sua palavra. 

De onde vem a todo o mundo a luz da fé, tão grande, súbita e 

ardente, senão do anúncio de Jesus? Acaso Deus não chamou à 

sua luz admirável por intermédio da claridade e do sabor deste 

nome? Assim iluminados, e vendo nesta luz a luz, diga com 

razão o Apóstolo: Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no 

Senhor; comportai-vos como verdadeiras luzes (Ef 5,8).  

Ó nome glorioso, nome grato, nome amante e virtuoso! 

Por ti perdoam-se os crimes, por ti são superados os adversá-

rios, por ti os enfermos são curados, por ti os que sofrem adver-

sidades se fortificam e se alegram! Honra dos fiéis, doutor dos 

pregadores, robusteces os que trabalham, sustentas os que fra-

quejam. Em teu ígneo fervor e em teu calor inflamam-se os 

desejos, impetram-se os sufrágios pedidos, inebriam-se as al-

mas que contemplam e glorificam-se todos que triunfam na 

celeste glória. Por este santíssimo nome, dulcíssimo Jesus, fa-

ze-nos reinar em sua companhia.  
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Responsório                                               Sl 5,12; 88,16  

R. Exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia; 

 sob a vossa proteção se regozijem.  

* Os que amam vosso nome.  

V. Seguirão pelo caminho sempre à luz de vossa face 

e exultarão de alegria em vosso nome dia a dia.  

* Os que amam.  
  

Oração 
 

Ó Deus, que constituístes o vosso Filho Unigênito. Salvador de 

toda a humanidade, e mandastes que fosse chamado Jesus, con-

cedei que, venerando o seu santo Nome na terra, gozemos de 

sua presença nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 
 

Hino  

Jesus, que grande esperança 

teu santo nome irradia: 

fonte de graça e doçura,  

dos corações alegria!  
 

Aos pecadores se abrindo, 

teu coração não se encobre; 

se quem te busca se alegra, 

que dirá quem te descobre?  
 

Jesus, em tua amizade, 

quanta alegria encontramos: 

se nossa fome sacias  

cada vez mais te buscamos.  
 

Na tua ausência chorando, 

ao teu encalço corremos:  

só com teu pão nos fartamos, 

só de teu vinho bebemos.  
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Ó Senhor, fica conosco, 

consola a nossa amargura; 

afasta a sombra da noite  

com tua luz e doçura.  
 

Jesus, bondade suprema, 

Jesus, ternura infinita, 

coração pleno de afeto,  

que por nós bate e palpita.  
 

Jesus, ó flor de uma Virgem, 

fonte de paz e alegria,  

ao Reino que hoje cantamos 

possamos chegar um dia!  
 

Salmodia  

Ant. 1 Tem sede a minha alma do vosso nome santo.  
 

Salmos e cântico do domingo da I Semana.  
 

Ant. 2 Sede bendito, nome santo e glorioso,  

a vós louvor, honra e glória eternamente!  
 

Ant. 3 Vós, jovens, e vós, moças e rapazes,  

anciãos e criancinhas, bendizei-o!  

Louvem o Nome do Senhor, louvem-no todos, 

porque somente o seu nome é excelso.  
 

Leitura breve                         At 4,12  

Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu 

outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos.  
 

Responsório breve                  Eclo 51,15; Sl 9,3  

R. Louvarei continuamente o vosso nome  

* E o cantarei com gratidão em meus louvores.  

R. Louvarei.  

V. Em vós exultarei de alegria,  
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cantarei ao vosso nome, Deus altíssimo.  

* E o cantarei. Glória ao Pai. R. Louvarei.  
 

Cântico evangélico, ant.  

Entregou-se a fim de libertar o seu povo 

e conquistar para si um nome eterno.  
 

Preces  

Invoquemos, irmãos e irmãs, a Jesus, que é manso e humilde de 

coração; e digamos:  
 

R. Rei amantíssimo, tende piedade de nós!  
 

Jesus, em quem habita toda a plenitude da divindade,  

- fazei-nos participantes da vossa natureza divina.                   R. 
 

Jesus, em quem se encontram todos os tesouros da sabedoria e 

ciência,  

-revelai-nos pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus.        R.                                                               
 

Jesus, em quem o Pai pôs toda a sua complacência,  

- fazei-nos ouvintes da vossa mensagem.                                 R.  
 

Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos,  

- dai-nos com abundância a graça e a verdade do Pai.             R.                                                              
 

Jesus, fonte de vida e santidade,  

- tornai-nos santos e imaculados em vossa caridade.               R.  
 

(intenções livres)  
 

Pai nosso ...  

Oração 

Ó Deus, que constituístes o vosso Filho Unigênito, Salvador de 

toda a humanidade, e mandastes que fosse chamado Jesus, con-

cedei que, venerando o seu santo Nome na terra, gozemos de 
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sua presença nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

 

Vésperas 

Hino  

Jesus, ó fonte de vida, 

todo mortal te procura:  

Rei tão suave e tão forte, 

das nossas almas doçura.  
 

Pecado e morte venceste, 

cheio de força e de glória; 

por isso os céus te celebram, 

cantando a tua vitória.  
 

No céu os anjos te louvam, 

louvam-te os homens na terra: 

tu és do justo alegria  

e salvação do que erra.  
 

Dá-nos a paz verdadeira,  

que em vão o mundo procura; 

do teu amor, quem sondará  

o comprimento e a largura?  
 

Eis que em louvor do teu nome 

os nossos hinos erguemos  

até que um dia contentes  

o teu fulgor contemplemos.  
 

Jesus, ó flor de uma Virgem, 

fonte de paz e alegria,  

ao Reino que hoje cantamos  

possamos chegar um dia.  
 

Salmodia  

Ant. I Comigo engrandecei ao Senhor Deus,  
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exaltemos todos juntos o seu Nome.  
 

Salmo 45(46) 
 

- O Senhor para nós é refúgio e vigor, *  

sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia; 

- assim não tememos, se a terra estremece, *  

se os montes desabam, caindo nos mares,  

- se as águas trovejam e as ondas se agitam, *  

se, em feroz tempestade, as montanhas se abalam.  
 

-  Os braços de um rio vêm trazer alegria *  

à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo.  

- Quem a pode abalar? Deus está no seu meio! *  

Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. 

- Os povos se agitam, os reinos desabam; *  

troveja sua voz e a terra estremece.  
 

- Conosco está o Senhor do universo! *  

O nosso refúgio é o Deus de Jacó!  
 

- Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus *  

e a obra estupenda que fez no universo:  

= reprime as guerras na face dá terra, † 

ele quebra os arcos, as lanças destrói, *  

e queima no fogo os escudos e as armas:  

-"Parai e sabei, conhecei que eu sou Deus, *  

que domino as nações, que domino a terra!"  
 

- Conosco está o Senhor do universo! *  

O nosso refúgio é o Deus de Jacó!  
 

Ant. Comigo engrandecei ao Senhor Deus,  

exaltemos todos juntos o seu Nome.  
 

Ant. 2 Eu oferto um sacrifício de louvor,  

invocando o Nome santo do Senhor.  
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Salmo 115(116B) 
 

- Guardei a minha fé, mesmo dizendo: *  

"É demais o sofrimento em minha vida!"  

- Confiei, quando dizia na aflição: *  

"Todo homem é mentiroso! Todo homem!"  
 

- Que poderei retribuir ao Senhor Deus *  

por tudo aquilo que ele fez em meu favor? 

- Elevo o cálice da minha salvação, *  

invocando o nome santo do Senhor.  

- Vou cumprir minhas promessas ao Senhor *  

na presença de seu povo reunido.  
 

- É sentida por demais pelo Senhor *  

a morte de seus santos, seus amigos.  

= Eis que sou o vosso servo, ó.Senhor, † 

vosso servo que nasceu de vossa serva; *  

mas me quebrastes os grilhões da escravidão!  
 

- Por isso oferto um sacrifício de louvor, *  

invocando o nome santo do Senhor.  

- Vou cumprir minhas promessas ao Senhor *  

na presença de seu povo reunido;  

- nos átrios da casa do Senhor, *  

em teu meio, ó cidade de Sião!  
 

Ant. Eu oferto um sacrifício de louvor,  

invocando o Nome santo do Senhor.  
 

Ant. 3 As nações que criastes virão  

adorar e louvar vosso Nome.  
 

Cântico                              FI 2,6-11 

= Embora fosse de divina condição, † 

Cristo Jesus não se apegou ciosamente *  

a ser igual em natureza a Deus Pai. – 
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(R. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai!)  
 

= Porém esvaziou-se de sua glória † 

e assumiu a condição de um escravo, *  

fazendo-se aos homens semelhante.  (R.)  
 

= Reconhecido exteriormente como homem, † 

humilhou-se, obedecendo até à morte, *  

até à morte humilhante numa cruz. (R.)  

= Por isso Deus o exaltou sobremaneira † 

e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, *  

e elevado muito acima de outro nome. (R.)  
 

= Para que perante o nome de Jesus † 

se dobre reverente todo joelho, *  

seja nos céus, seja na terra ou nos abismos. (R.)  
 

= E toda língua reconheça, confessando, † 

para a glória de Deus Pai e seu louvor: *  

"Na verdade Jesus Cristo é o Senhor!" (R.)  
 

Ant. As nações que criastes virão  

adorar e louvar vosso Nome.  
 

Leitura breve                             2Ts 1,11-12  

Não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus vos faça 

dignos da sua vocação. Que ele, por seu poder, realize todo o 

bem que desejais e tome ativa a vossa fé. Assim o nome de 

nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós nele, 

em virtude da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.  
 

Responsório breve                          Sl 33,4; 98,3  

R. Comigo engrandecei ao Senhor Deus,  

* Exaltemos todos juntos o seu Nome. R. Comigo.  

V. O seu nome santo, terrível e grande.  

* Exaltemos. Glória ao Pai. R. Comigo.  



20 
 

Cântico evangélico, ant.  

O Poderoso fez em mim maravilhas 

e santo é o seu Nome.  
 

Preces  

Imploremos, irmãos e irmãs, a Jesus, repouso das almas; e di-

gamos:  
 

R. Ó Rei de bondade, tende piedade de nós!  
 

Jesus, rei e centro de todos os corações, que nos amais com 

amor eterno e nos atraís com divina caridade,  

- renovai com todos uma nova aliança:                              R.  
 

Jesus, nossa reconciliação, que estabeleceis a paz, preparando 

uma nova criatura e destruindo as inimizades pelo poder da 

cruz,  

- abri-nos um caminho para o Pai.                                            R.  
 

Jesus, nossa vida e ressurreição, consolo dos oprimidos e re-

pouso das almas,  

- atraí a vós os pecadores.                                                         R.  

(intenções livres)  

 

Jesus, feito obediente até a morte, por vossa imensa caridade,  

- dai aos fiéis defuntos a paz e a alegria.                                  R.  

Pai nosso ...  

Oração 

Ó Deus, que constituístes o vosso Filho Único, Salvador de 

toda a humanidade, e mandastes que fosse chamado Jesus, con-

cedei que, venerando o seu santo Nome na terra, gozemos de 

sua presença nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo.  
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4 de janeiro 
 

(Para a OFS) 
 

BEM-AVENTURADA ÂNGELA DE FOLINHO, 

RELIGIOSA, DA ORDEM III 
 

Ângela nasceu na Úmbria em 1248. Deixando as vaidades do mundo, 

às quais por tempos se entregara, professou na Ordem Terceira da 

Penitência, de São Francisco, levando consigo muitas outras senho-

ras. Distinguiu-se por seu fervoroso amor de Deus e do próximo, 

sobretudo dos pobres, e por sua humildade, paciência e pobreza. Cu-

mulada por Deus de dons celestes, entregou-se com extremos de pie-

dade à contemplação dos mistérios da vida de Cristo, deixando al-

guns escritos de apreciada doutrina espiritual, pelo que mereceu ser 

chamada de "Mestra de teólogos". Morreu em Folinho, no ano de 

1309.  
Do Comum das santas mulheres.  

 

Ofício das Leituras 
 

Segunda leitura  

Dos escritos espirituais da Bem-aventurada Ângela  
(Autobiografia e scritti della B. Angela da Foligno, ed. M. Faloci Pulignani, 

Città·di Castello, 1932, p. 394-402)  
 

O mistério da Encarnação, princípio da nossa salvação 
 

Meu Deus, toma-me digna de conhecer o mistério pro-

fundo, realizado por tua ardentíssima e inefável caridade e o 

amor da própria Trindade, isto é, o mistério de tua santíssima 

Encarnação, princípio de nossa salvação.  

Esta Encarnação nos traz dois benefícios: primeiro, en-

che-nos de amor; segundo, faz-nos seguros de nossa salvação. 

Ó incompreensível caridade! Não há amor maior do que meu 

Deus fazer-se carne para tomar-me Deus. Ó amor extremado! 

Tu te aniquilaste para me criar, quando assumiste nossa condi-

ção.  
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Não te aniquilaste para diminuir-te ou à tua divindade. 

Mas o abismo de tua conceição induz-me a proferir estas pala-

vras: Ó incompreensível, feito compreensível! Ó incriado, feito 

criatura! Ó impensável, que podes ser cogitado! Ó impalpável, 

que é possível apalpar! Ó Senhor, faze-me digna de ver as pro-

fundezas desta caridade enorme que nos comunicaste na santís-

sima Encarnação .  

Torna-me digna, Deus incriado, de conhecer a imensi-

dão de teu amor e de tua ardentíssima caridade; digna de enten-

der a inefável caridade, que nos transmitiste ao nos mostrares 

teu Filho Jesus Cristo na Encarnação, e como o próprio Filho 

manifestou seres nosso Pai. Digna, Senhor, de conhecer e en-

tender tua caridade para conosco, com a qual me criaste. Capaz, 

ó incompreensível, de conhecer e entender tua inestimável e 

ardentíssima caridade, com aquela exaustiva dileção pela qual 

escolheste o gênero humano desde a eternidade para chegar à 

tua visão e te dignaste, Altíssimo, querer ver-nos.  

Ó Ser Supremo, faze-me digna de entender tal dom 

acima de qualquer outro: todos os Anjos e Santos nada têm a 

fazer senão ver-te amado, amar-te, contemplar-te. Ó dom acima 

de qualquer dom, porque tu és o próprio amor! Ó sumo Bem, 

que te dignaste fazer-te de nós conhecido enquanto amor, e 

levar-nos a amar tal amor! Todos os que vêm à tua presença, 

ficarão satisfeitos, à medida do amor que tiveram. Nada conduz 

os que contemplam à contemplação, senão o verdadeiro amor.  
 

Responsório                  cf. Sl 44,2.3  

R. Desprezei os atrativos e as delícias deste mundo  

por amor de Jesus Cristo.  

* A quem vi, a quem amei e no qual acreditei.  

V. Transborda um poema do meu coração:  

vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. * A quem vi.  
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Oração 

Ó Deus que distinguistes a Bem-aventurada Ângela pela con-

templação dos mistérios do vosso Filho, concedei, por sua in-

tercessão, que, tendo participado na terra de seus mistérios, 

exultemos de alegria na revelação da vossa glória. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant  

Quem faz a vontade do meu Pai,  

é meu irmão, minha irmã e minha mãe.  
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Todas as coisas considero como perda,  

comparando ao bem supremo para mim:  

conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor.  
 

16 de janeiro 

SÃO BERARDO, PRESBÍTERO, E SEUS COMPA-

NHEIROS, PROTOMÁRTIRES, DA ORDEM I 

Memória 

Discípulos de São Francisco, partiram para a Espanha em 1219, a fim 

de pregarem o Evangelho aos maometanos. Presos, foram levados a 

Marrocos, onde continuaram a sua pregação. Presos novamente, na 

cidade de Marrakech, foram postos em cadeias e torturados, até se-

rem condenados à morte pelo próprio rei da região, no ano de 1220. 

Do Comum de vários mártires. 

 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura 

Da Crónica dos Ministros Gerais da Ordem dos Frades Meno-

res 
(Analccta Franciscana, III, p. 15-19) 
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Tudo desprezamos por causa de Cristo 

São Francisco, por vontade do Senhor, enviou seis ir-

mãos ao reino de Marrocos, para pregarem com constância a fé 

católica aos infiéis. Quando estavam no reino de Aragão, Frei 

Vital adoeceu gravemente e vendo prolongar-se a enfermidade, 

não quis interromper as pregações devido à doença corporal, e 

ordenou aos outros cinco que cumprissem a ordem de Deus e 

do Pai Francisco, partindo para Marrocos. Os santos irmãos, 

obedecendo, ali deixaram o irmão Vital doente, e chegaram a 

Coimbra. Daí os santos partiram. Disfarçaram o hábito e chega-

ram a Híspal, então cidade dos sarracenos. 

Certo dia, no fervor do espírito, sem guia, dirigiram-se à 

principal igreja deles. Como quisessem entrar, os samace-nos, 

indignados, com clamores, empurrões e pancadas investiram 

contra eles e de forma alguma permitiram que entrassem na 

igreja. Finalmente aproximaram-se da porta do palácio, e decla-

raram ao rei terem sidos enviados, quais embaixadores, pelo 

Rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Como propusessem ao rei 

muitos ensinamentos da fé católica, induzindo-o à conversão e 

à recepção do batismo, o rei, furioso, mandou decapitá-los; no 

entanto, ouvindo posteriormente o conselho dos anciãos, envi-

ou-os a Marrocos como desejavam. 

Tendo entrado na cidade, logo começaram a pregar aos 

sarracenos na praça. Ao ouvir isso, o rei mandou prendê-los no 

cárcere, onde ficaram vinte dias sem comida nem bebida, re-

confortados apenas com a consolação divina. Então o príncipe 

mandou buscá-los. Encontrou-os a confessar com constância a 

fé católica, e, inflamado de cólera, ordenou fossem torturados 

com vários tormentos e em diferentes casas; separados uns dos 

outros, fossem duramente flagelados. Então, os iníquos servos 

amarraram as mãos e pés dos santos, puseram-lhes cordas ao 

pescoço e arrastando-os por terra para cá e para lá, de tal modo 

os flagelaram pesadamente que as vísceras quase apareciam. 

Sobre as feridas quebraram vasos de óleo fervendo e vinagre e 
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colocaram os fragmentos dos vasos sobre ásperos leitos, onde 

jogaram os santos e os revolveram. Assim foram afligidos por 

toda a noite, guardados e cruelmente batidos por uns trinta sar-

racenos.  

O rei de Marrocos, cheio de cólera, ordenou que fossem 

trazidos à sua presença. Os santos foram levados ao rei com as 

mãos amarradas, despojados, descalços, e cobertos de sangue 

pelos carrascos que os fustigavam continuamente. O rei, vendo-

os e verificando estarem firmes na fé, mandou introduzir algu-

mas mulheres, fez os outros saírem e disse-lhes: "Convertei-vos 

à nossa fé, e dar-vos-ei essas mulheres por esposas e muito di-

nheiro e sereis honrados em meu reino". Os bem-aventurados 

mártires responderam: "Não queremos mulheres, nem teu di-

nheiro, mas tudo desprezamos por causa de Cristo". Então o rei, 

irado, tomou de uma espada e, separando os santos, partiu pelo 

meio a cabeça de um por um. Enfiou-lhes no cérebro três glá-

dios e assim matou-os, por própria mão, com feroz crueldade.  
 

Responsório  

R. Os santos de Deus não temeram carrascos, açoites, tortura; 

pelo nome de Cristo morreram,  

* E assim se tornaram herdeiros  

na casa do Pai com o Cristo.  

V. Por causa de Deus entregaram  

sem temor o seu corpo ao suplício. * E assim.  
 

Oração 

Ó Deus, que consagrastes os primórdios da Ordem dos Meno-

res pelo glorioso martírio dos vossos santos mártires Berardo e 

seus companheiros, concedei que possamos viver firmes na fé, 

como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

Por amor do coração de nosso Deus,  
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o Sol nascente lá do alto nos fez santos,  

e iluminou através dos santos mártires 

aqueles que jazem entre as trevas  

e na sombra da morte estão sentados.  

 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Estes mártires santos gloriosos 

por Deus derramaram seu sangue.  

Amaram o Cristo na vida, imitaram o Cristo na morte: 

reinarão para sempre com ele.  
 

6 de fevereiro 
 

SÃO PEDRO BATISTA, SÃO PAULO MIKI, E SEUS 

COMPANHEIROS, MÁRTIRES, DA ORDEM I E III 
 

Memória 
 

Pedro Batista nasceu na Espanha no ano de 1542. Feitos os estudos 

eclesiásticos e ordenado sacerdote, partiu para o Oriente a fim de 

pregar o Evangelho, trabalhando por longos anos nas Ilhas Filipinas. 

Em 1593, mandado para o Japão com mais cinco confrades, dedicou-

se ao trabalho de conversão dos japoneses, convertendo muitos à fé. 

Construiu igrejas e hospitais. Mas, por questões políticas e religiosas 

surgidas na região, todo o trabalho foi interrompido, e Pedro Batista 

foi preso e levado a Nagasaki, entre zombarias e ultrajes do povo, e 

ali foi crucificado com Seus confrades franciscanos, três jesuítas e 

quinze irmãos da Ordem Terceira, consumando o glorioso martírio 

no dia 5 de fevereiro de 1597.  
Do Comum de vários mártires.  
 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura  

Das Cartas de São Pedro Batista  
(Escritas nos dias 4 de janeiro e 2 de fevereiro de 1597, em A.LA. 1916, 

p.303-309)  
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Perdemos a vida para pregar o Evangelho 
 

Dentre os irmãos daqui, nós seis fomos presos e por 

muitos dias detidos no cárcere, com três japoneses da Compa-

nhia de Jesus, dos quais um só é professo, e outros simples fi-

éis; ao todo somos vinte e quatro. Agora estamos em viagem, 

neste mês de inverno muito frio, e levam-nos com cavaleiros e 

grande número de guardas. Em certos dias foram destinados 

mais de duzentos homens para vigiar-nos. Não obstante, cami-

nhamos consolados e alegres no Senhor, porque foi contra nós 

proferida sentença de sermos crucificados, par termos pregado, 

contra a ordem do rei, a lei de Deus; os outros, por serem cris-

tãos. Quem ambiciona morrer por Cristo, tem agora boa ocasi-

ão. Penso que os fiéis ficariam muito confortados, se aqui hou-

vesse religiosos de nossa Ordem. Mas é certo que, enquanto 

governar o atual rei, não ficarão com nossa hábito por muito 

tempo no Japão, porque logo ele os mandará para a vida eterna.  

A sentença proferida contra nós acha-se escrita numa 

tábua, que é carregada a nossa frente. Declara termos sido con-

denados porque pregamos a lei Nauan (isto é, cristã) contra a 

ordem de Taycosama e, quando chegarmos a Nagasaki, have-

remos de ser crucificados. Por isso, estamos bem alegres e con-

solados no Senhor, pois perdemos nossa vida pela pregação de 

sua lei. Somos seis irmãos e dezoito japoneses, todos condena-

dos à morte; uns por serem pregadores, outros por serem cris-

tãos. Da Companhia de Jesus há um irmão, um catequista e um 

leigo.  

Fomos retirados do cárcere e colocados em carros. De 

todos foi mutilada uma orelha e assim fomos conduzidos pelas 

ruas de Miaco, em companhia de várias pessoas e soldados. Em 

seguida, fomos reconduzidos ao cárcere. No dia seguinte, com 

as mãos amarradas às costas, montados a cavalo, fomos levados 

a Osaka. No outro dia, tirando-nos da prisão, fizeram-nos mon-

tar a cavalo e atravessar as ruas da cidade. Além disso, fomos à 

cidade de Sakai e lá sucedeu o mesmo. Nas três cidades, houve 
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sempre um arauto público. Sabíamos que fôramos condenados 

à morte, mas só em Osaka tivemos certeza de que para esse fim 

partiríamos para Nagasaki. Vossa caridade, por amor de Deus, 

encomende-nos com instância a Deus, a fim de ser aceitável 

junto dele o sacrifício de nossa vida. Pelo que ouvi aqui, julgo 

que na próxima sexta-feira seremos crucificados. Neste mesmo 

dia da semana foi-nos mutilada a orelha em Miaco, o que rece-

bemos como dom de Deus. Por isso, com grande fervor roga-

mos a todos vós que rezeis por nós, por amor a Deus.  

Ajudai-nos, irmãos caríssimos, com vossas orações para 

que nossa morte seja aceitável à divina majestade. No céu, para 

onde esperamos ir, se Deus quiser, lembrar-nos-emos de vós; 

nem aqui me esqueci de vossa caridade. De todo coração vos 

amei e amo. Desejo-vos paz e amor em nosso Senhor Jesus 

Cristo. Saudações, irmãos caríssimos. Não é mais tempo de 

falar. Até o céu. Lembrai-vos de mim.  
 

Responsório                                                        G16,14; Fl 1,29  

R. Nós devemos gloriar-nos na cruz de Jesus Cristo;  

nele está a salvação, ressurreição e nossa vida;  

* Pelo qual nós fomos salvos, pelo qual fomos libertos.  

V. A vós foi dada a graça não só de crer em Cristo, mas tam-

bém sofrer por ele. * Pelo qual.  
 

Oração 
 

Ó Deus, fortaleza dos santos, que chamastes à verdadeira vida 

São Pedro Batista, São Paulo e seus companheiros, pelo martí-

rio da cruz, concedei-nos, por sua intercessão, perseverar até a 

morte na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

Quem, portanto, poderá nos separar do amor de Cristo? .•  

Tribulação, angústia, fome? Perseguição, nudez, perigo?  

Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores.  
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Por Jesus que nos amou .  
 

Vésperas 

Çântico evangélico, ant.  

Carregou sobre si nossas culpas  

em seu corpo, no lenho da cruz,  

para que, mortos aos nossos pecados,  

na justiça de Deus nós vivamos .  

 

7 de fevereiro 
 

SANTA COLETA, VIRGEM, DA ORDEM II 

(Para a Ordem II: Festa) 
 

Coleta nasceu na França, no ano de 1381. Tendo falecido os pais, 

distribuiu todos os seus bens aos pobres, e, revestida do hábito da 

Ordem Franciscana Secular, viveu por algum tempo como reclusa. 

Recebida, finalmente, pelas Clarissas, com a autorização do Sumo 

Pontífice, reformou, na primitiva forma de vida franciscana, muitos 

mosteiros e conventos da Segunda e da Primeira Ordem, inculcando 

sobretudo a prática da pobreza e da oração. Morreu aos 6 de março 

do ano de 1447.  
Do Comum das virgens. Quando for Festa, ver como se organiza o Ofício 

das Festa (cf. IGLH, n. 231-233).  
 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura  

Do Testamento Espiritual, de Santa Coleta  
(E.S.M. Perrin, La belle vie de Sainte Colette de Corbie, Paris 1920, p. 274-

277)  

Preciosa diante de Deus a humilde obediência 
 

Reconhecei, caríssimas filhas, vossa vocação, grande digni-

dade e justa perfeição. Muito prejudicial é a ignorância; o co-

nhecimento é fecundo. Reconhecei, pois, onde haveis de entrar 

pela porta da inspiração divina e da amada vocação. Nosso do-

ce Salvador afirma: Ninguém pode vir a mim, se meu Pai não o 

atrair (Jo 6,44), pela inspiração. Esta feliz entrada no fértil 
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campo da perfeição evangélica, nada mais é do que a renúncia 

ao mundo, à carne, à própria vontade. Assim diz Jesus, bendito, 

nascido da Virgem: Se alguém quer vir após mim, renuncie-se 

a si mesmo e tome sua cruz (Mt 16,24), sem omitir a penitência 

por causa dos pecados cometidos, para não ofender a Deus e 

melhor conservar a graça divina. 

Considerai, portanto, caríssimas filhas, que fostes gra-

tuitamente chamadas à perfeição da obediência. Obedecei sem-

pre e em tudo que não ofenda a Deus. Jesus fez-se obediente 

até a morte (Fl 2,8). Não basta obedecer por algum tempo ou 

apenas em uns pontos, mas importa obedecer em tudo que não 

for contra Deus, a alma e a santa regra. Não prefiramos nosso 

modo de ver ao dos superiores. 

A verdadeira sabedoria é submissa a Jesus e à doce Virgem 

Mãe. O verdadeiro obediente, por causa de Deus, simplesmente 

faz aquilo que está fazendo, e a nada atende senão à verdadeira 

obediência, e isso com reverência, como se recebesse a ordem 

da boca do próprio Jesus; assim o cumprimento do preceito 

torna-se mais fácil de acordo com a condição humana e diante 

de Deus é mais preciosa a obediência humilde, porque da deso-

bediência provêm males. 

Mais vale uma só oração do obediente do que cem mil do 

desobediente. Se obedecermos a Deus, ele também vos obede-

cerá. Além da renúncia a si mesmo, nosso Senhor quer que car-

reguemos nossa cruz, isto é, o nosso voto de santa pobreza. A 

cruz é pesada, quando desejamos possuir algo além daquele que 

carregou sua cruz sobre os ombros e nela se dignou morrer. 

Amai, filhas caríssimas, amai esta preclara virtude, a exemplo 

de Jesus Cristo, de nosso glorioso Pai São Francisco e de nossa 

mãe e senhora, Santa Clara. Ficai contentes no meio das neces-

sidades, para mais facilmente chegardes ao reino ao qual fostes 

chamadas, através da mesma pobreza que livremente prometes-

tes observar. Vivei, portanto, como verdadeiras pobres e assim 

permanecei até a morte, caríssimas filhas, como nosso doce 
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Salvador fez por nós na cruz. Como no mundo há poucos que 

amam tal pobreza, temos melhor oportunidade de amá-la, após 

a santa obediência, que acima de tudo vos recomendo. 

Guardemos fielmente o que prometemos e, se por fragilida-

de humana cometermos alguma falta, sempre e sem demora 

levantemo-nos pela santa penitência, empenhadas em viver 

bem e morrer santamente. O Pai das misericórdias, o Filho por 

sua santa paixão e o Espírito Santo bendito, fonte de paz, sua-

vidade e amor, nos encham a todas de suas consolações. 

Amém. 
 

Responsório                                                           Tg 2,5; Mt 5,3  

R. Deus escolheu os que são pobres neste mundo para que eles 

sejam ricos pela fé,  

e se tornem os herdeiros de seu reino,  

* Que prometeu para aqueles que o amam.  

V. Felizes os pobres em espírito  

porque deles é o reino dos céus. * Que prometeu.  
 

 

Oração 

Senhor Deus, que destes Santa Coleta como modelo e guia a 

numerosas virgens, concede i que conservemos sempre bem 

vivo aquele espírito seráfico, que ela ensinou com sabedoria e 

confirmou com magníficos exemplos de santidade. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 
Cântico evangélico, ant.  

Esta santa foi honrada pela sua geração  

e louvada em sua vida.  
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

De nosso povo és a glória pois agiste com coragem; teu coração 

foi confortado pois amaste a castidade.  
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MARÇO 
 

2 de março 
 

(Para a Ordem II: Memória) 
 

 

SANTA INÊS DA BOÊMIA, VIRGEM,  

DA ORDEM II 

 
Inês, filha de Premislau, rei da Boêmia, nasceu em Praga, pelo ano de 

1205. Tendo recusado o casamento com o imperador, professou 

eml236 entre as Clarissas do Mosteiro que havia fundado, e do qual 

por muitos anos foi abadessa. Santa Clara, que lhe consagrou singular 

amizade, escreveu-lhe várias cartas sobre assuntos de perfeição será-

fica, Morreu entre os anos de 1280 e 1283.  
Do Comum das virgens. 
 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura  

De uma Carta de Santa Clara a Santa Inês de Praga  
(Ed. Omaechewarria, Madri 1970, p. 324-327)  
 

Virgem pobre, abraça o Cristo pobre 

Agradeço ao doador da graça, de quem se crê provir toda 

dádiva boa e todo dom perfeito (Tg 1,17), o qual te ornou com 

múltiplos títulos de virtudes e ilustrou com sinais de tanta per-

feição que mereces, diligente imitadora do Pai perfeito, tornar-

te perfeita, a fim de que os olhos dele em ti nada descubram de 

inacabado. Esta perfeição te associará ao próprio rei no etéreo 

tálamo, onde coberto de glória ele se assenta num trono estrela-

do. Desprezaste as riquezas do reino terrestre, não consideraste 

bastante digna a oferta do casamento com o imperador; anima-

da pela santíssima pobreza, em espírito de grande humildade e 

ardentíssima caridade, seguiste as pegadas daquele que mere-

ceste desposar. 
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Sei que possuis a honra das virtudes, por isso evito ser pro-

lixa e não quero te onerar com palavras supérfluas, 

embora nada te pareça supérfluo daquilo que possa trazer-te 

alguma consolação. Como, porém, uma só coisa é necessária, 

imploro essa única coisa e te admoesto a buscá-la por amor 

daquele ao qual te ofereceste, como hóstia santa e agradável.  

Lembrada de teu propósito, qual outra Raquel, contempla 

sempre o teu princípio, conserva o que tens, faze o que fazes, 

sem desistir, mas em curso rápido, passo leve, desimpedido, 

sem poeira, avança segura, alegre e ligeira pela senda c.a felici-

dade certa. Não confies em. quem quiser te fazer desistir de teu 

propósito. Não concordes com ele, ou com alguém que colocar 

pedra de tropeço no caminho, para não cumprires teus votos ao 

Altíssimo com a perfeição à qual te chamou o Espírito do Se-

nhor. Se alguém te disser ou sugerir coisa diferente que impeça 

a tua perfeição, ou pareça contrária ao chamado divino, mesmo 

se deves respeitá-lo, não sigas seu conselho, mas, enquanto 

virgem pobre, abraça o Cristo pobre.  

Vê que por ti ele se fez desprezível, e faze-te desprezível 

por ele neste mundo. Segue teu Esposo, o mais belo dos filhos 

dos homens, o qual por tua salvação se tomou o mais vil dos 

homens, desprezado, espancado, em todo o corpo inúmeras 

vezes flagelado, e morreu no meio das angústias da cruz.  

Rainha nobilíssima, olha-o, considera-o, contempla-o, de-

sejosa de imitá-lo. Se sofreres com ele, com ele reinarás, se te 

compadeceres dele, com ele te alegrarás, se morreres com ele 

na cruz das tribulações, possuirás mansão etérea nos esplendo-

res dos santos; e teu nome, que há de ser glorioso no meio dos 

homens, estará no livro da vida. Por isso, eternamente e pelos 

séculos participarás da glória do reino celeste em lugar dos 

bens terrenos e transitórios, e alcançarás bens eternos em vez 

dos perecíveis e viverás nos séculos dos séculos.  
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Responsório  

R. Virgem de Cristo, como é grande tua beleza!  

* Do Senhor tu mereceste receber  

a coroa da perpétua virgindade.  

V. Nada pode arrebatar-te a grande glória  

da tua virgindade consagrada,  

nem separar-te do amor de Jesus Cristo. * Do Senhor.  
 

Oração 

Ó Deus, que conduzistes a virgem Santa Inês ao caminho da 

perfeição, trocando as riquezas da corte pelo seguimento hu-

milde da cruz, dai-nos, a seu exemplo, desapegar-nos das coisas 

que passam e procurar sempre os bens eternos. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

A virgem prudente entrou para as bodas  

e vive com Cristo na glória celeste;  

como o sol ela brilha entre os coros das virgens.   
 

 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Ó vinde esposa de Cristo,  

recebe! a coroa da glória  

que o Senhor preparou para sempre.  
 

ABRIL 
 

24 de abril 
 

SÃO FIDÉLIS DE SIGMARINGA, PRESBÍTERO E 

MÁRTIR, DA ORDEM I 
 

Memória (Para a OFMCap.: Festa) 
Fidélis nasceu em Sigmaringa, Alemanha, em 1578. Seu pai era bur-

gomestre. Estudou filosofia e direito em Friburgo. Exerceu por vários 
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anos a profissão de advogado, entrando depois para a Ordem dos 

Frades Menores Capuchinhos. Foi ordenado sacerdote em 1612, to-

mando-se um grande pregador da Contra-reforma. Em sua atividade 

de pregador, ele foi morto por um grupo de camponeses calvinistas, 

na Suíça, no dia 24 de abril de 1622. É o protomártir da Ordem dos 

Frades Menores Capuchinhos.  
 

Tudo como na Liturgia das Horas, conforme o Rito Romano, exceto o que 

se segue.  

Quando for Festa, ver como se organiza o Ofício das Festas (cf. 

IGLH,n.231-233).  

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

Ao vencedor concederei comer da árvore da vida  

no paraíso do meu Deus (T.P. Aleluia).  
 

Vésperas 

Cântico evangélico. ant.  

Se o grão de trigo não morrer caindo em terra fica só; mas, se 

morrer dentro da terra, dará frutos abundantes (T.P. Aleluia).  
 

28 de abril 
 

(Para a OFS) 
 
 

BEM-AVENTURADO LUQUÉSIO, DA ORDEM III 
 

Luquésio, nascido em Castro Bonício, na Etrúria, exercia a profissão 

de comerciante. Iluminado mais tarde pela graça divina, distribuiu 

seus bens aos pobres, e, conforme a tradição, foi o primeiro a vestir o 

hábito da Ordem Franciscana Secular. Brilhou por sua caridade para 

com o próximo, pelo espírito de pobreza, por sua humildade e auste-

ridade de vida. Morreu quase octogenário, pelo ano de 1260.  
Do Comum dos santos homens.  

 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura  

Dos Escritos Espirituais da Bem-aventurada Ângela de Folinho  
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(Autobiogratia e scritti della beata Angelada Foiigno, ed. M. Faloci 

Pulignani, Ciuit di Castcllo, 1932, n. 161-162, p. 266-268)  
 

Cristo nos ensinou o caminho da pobreza 
 

O primeiro homem caiu no caminho da pobreza e pela 

via da pobreza nos reergueu o segundo, Cristo, Deus e homem. 

A pior pobreza que existe é o desconhecimento. Adão caiu pela 

falta de conhecimento e todos os que caem ou cairão, caem por 

esta carência. Por isso, é necessário que os filhos de Deus se 

levantem e se reergam pela pobreza contrária àquela. Exemplo 

desta pobreza é o próprio Deus e homem, Jesus Cristo, que nos 

reergueu e nos redimiu pela pobreza. Pobreza, certamente ine-

fável, pela qual escondeu seu poder tão grande e toda a sua no-

breza. Permitiu fosse ele mesmo blasfemado, vilipendiado, vi-

tuperado, preso, arrastado, flagelado e crucificado, e sempre se 

manteve qual homem reduzido à impotência. Esta pobreza ser-

ve de exemplo à nossa vida. Dela devemos tirar modelo. Não se 

trata de esconder um poder que não possuímos, mas, ao invés, 

da necessidade de manifestar e ver nossa grande impotência.  

Encontra-se ainda na Santíssima Virgem, a gloriosa 

Mãe de Deus, exemplo desta pobreza, quando afirma claramen-

te, em resposta a tão grande mistério, ser ela proveniente de 

nossa massa corrupta, apresentando-se como tal, sob nome 

muito vil, ao afirmar: Eis aqui a serva do Senhor (Lc 1,38). 

Pobreza essa muito aceitável a Deus.  

Exemplo perfeito dela oferece-nos o glorioso Pai São 

Francisco, que teve a luz inefável da pobreza e ficou tão repleto 

e super-repleto desta luz que nos ofereceu e mostrou uma vida 

singular. Não descubro outro santo que mais singularmente me 

mostre o livro da vida, a saber, o exemplo da vida de Jesus 

Cristo, Deus e homem; nem vejo quem tão singularmente se 

firmasse neste último. E tão singularmente se firmou que ja-

mais dele retirou os olhos da alma. Ele o evidenciou até na car-
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ne, E como se fixou de modo muito pleno, foi inteiramente re-

pleto de suma sabedoria e dela encheu todo o mundo.  
 

Responsório                                                              Mt 19,29.27  

R. Vós que tudo abandonastes e me seguistes,  

* Recebereis cem vezes mais  

e a vida eterna (T.P Aleluia).  

V. Eis que nós deixamos tudo, ó Senhor, e te seguimos: o que 

vamos receber? * Recebereis.  
 

Oração 

Senhor nosso Deus, que, tendo chamado o Bem-aventurado 

Luquésio à penitência, o fizestes resplandecer por sua intensa 

devoção e pelas obras da caridade, dai-nos, por sua intercessão 

e exemplo, a graça de produzirmos dignos frutos de penitência 

e de nos tomarmos ricos em boas obras. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 

Cântico evangélico,ant.  

Felizes os pobres em espírito  

porque deles é o reino dos céus (T.P. Aleluia).  
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Sede misericordiosos  

como vosso Pai celeste é misericordioso (T.P. Aleluia).  
 

MAIO 
 

9 de maio 
 

(Para a Ordem II: Memória) 
 

SANTA CATARINA DE BOLONHA, VIRGEM, 

DAORDEM II 
 

Catarina nasceu em Bolonha, no ano de 1413 e, depois de estudar 

letras e artes, em 1431 pediu para ser admitida pelas Clarissas de 
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Ferrara. Encarregada da formação das noviças, iniciou-as nos melho-

res ensinamentos. Em 1456, fundou o mosteiro de Clarissas em Bo-

lonha, dirigindo-o até sua morte. Foi exemplo de virtudes, sobretudo 

na humildade e na pobreza. Escreveu alguns opúsculos de boa dou-

trina sobre a perfeição cristã. Morreu em 1463.  
Do Comum das virgens.  
 

Invitatório 

R. Adoremos o Cordeiro  

a quem mas virgens sempre seguem (T.P. Aleluia).  
Salmo invitatório como no Ordinário.  

 

Ofício das Leituras 

Hino  

Catarina de Bolonha,  

virgem pura sobe ao céu,  

escondida aqui na terra 

de Francisco sob o véu. 
  

Na cidade de Ferrara  

ao Senhor se consagrou;  

como mestra de noviças,  

muitas rosas cultivou.  
 

Em Bolonha, onde nascera,  

m mosteiro quis fundar,  

para o odor de São Francisco  

toda a Itália embalsamar.  
 

Do seu corpo sob a terra  

o perfume se filtrou;  

do sepulcro retirado,  

eis que intacto se mostrou.  
 

Demos glória ao Pai e ao Filho,  

e ao Espírito também;  

uns aos outros, em Francisco,  

nos saudemos: Paz e Bem!  
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Segunda leitura  

Da obra De Septem Armis Spiritualibus, de Santa Catarina de 

Bolonha  
(Ed. P. Puliali, Modena 1963, p. 6-7)  
 

Revesti-vos da armadura de Deus, pura que possais resistir às 

ciladas do demônio 
 

Quem possui índole tão pura e humana que queira tomar 

a cruz por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador, morto no 

campo de batalha para nos vivificar, precisa antes de tudo as-

sumir para tal combate as armas necessárias, e principalmente 

as que se seguem, por ordem. Primeiro, diligência; segundo, 

desconfiança de si mesmo; terceiro, confiança em Deus; quarto, 

lembrança da paixão; quinto, pensamento de sua própria morte; 

sexto, recordação da glória de Deus; sétimo, a autoridade da 

Sagrada Escritura.  

A alma munida do anel valiosíssimo da boa vontade, is-

to é, do amor de Deus, e que ambiciona servir a Deus em espí-

rito e verdade, sobretudo há emendar-se por confissão pura e 

íntegra dos pecados, e ter a resolução firme de nunca mais pe-

car gravemente, preferindo sofrer mil mortes, se fosse possível. 

Na verdade, quem está emaranhado em pecado mortal, não é 

membro de Cristo; acha-se despojado dos bens da santa Igreja, 

e não pode fazer o que é útil para a vida eterna. Por isso, como 

foi dito, para servir fielmente a Deus, é necessário o propósito 

de evitar pecados graves. Mas, observa que, mesmo se tiveres 

incorrido em pecado mortal, jamais deves desesperar da bonda-

de divina, nem desistir, quanto possível, de agir bem, para te 

libertares do pecado. Apoiado em tal esperança, faze o bem 

sempre, em qualquer condição de vida.  

Ademais, o fiel servo de Cristo deve estar pronto a se-

guir o caminho da cruz, porque todos os que servem a Deus 

têm de lutar contra os adversários do mesmo Deus, e esperar 
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deles vários e acerbos ferimentos. São, portanto, exigidas óti-

mas armas para se combater com valor contra os inimigos.  
 

Responsório                                          2Cor 4,8-10.11; Rm 8,37  

R. Somos em tudo atribulados, mas não somos esmagados; 

dificultados em extremo mas não somos derrotados; nós somos 

perseguidos, mas não abandonados.  

*Em todas estas coisas somos mais que vencedores por Jesus 

que nos amou (T.P. Aleluia).  

V. Embora estando vivos, sem cessar somos  

entregues à morte por Jesus. * Em todas.  
 

 

Oração 

Senhor Deus, que enriquecestes Santa Catarina de Bolonha de 

dons celestes, concedei-nos imitar as suas virtudes na terra e 

participar com ela das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 

Hino 

Pelo Esposo convocada 

ao esplendor da perfeição,  

deixou tudo que a cercava  

em divina imolação.  
 

Para o horto de Francisco  

sem pesar se transferiu,  

e, de dores esquecida,  

só de flores se cobriu.  
 

Com Jesus crucificada,  

sua cruz não recusou;  

com seu pranto, com seus beijos,  

cada chaga ela lavou.  
 

Já no céu ela vivia,  

pelo céu a suspirar;  
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seus mistérios e segredos  

pôde ver e revelar.  
 

Santa Úrsula pintando,  

a seus pés se colocou,  

sob os traços de uma monja  

a que o amor transfigurou.  
 

Demos glória ao Pai e ao Filho,  

e ao Espírito também;  

uns aos outros, em Francisco,  

nos saudemos: Paz e Bem!  
 

Cântico evangélico, ant.  

A virgem prudente entrou para as bodas  

e vive com Cristo na glória celeste;  

como o sol ela brilha entre os coros das virgens  

(T.P. Aleluia).  
 

Vésperas 

Hino  

Sendo mestra das irmãs,  

só servi-las procurou  

e às tarefas mais humildes  

com amor se consagrou.  
 

Sua pátria desejando,  

pelo Esposo a suspirar,  

com seu nome em sua boca  

foi com ele se encontrar.  
 

A nós tolos, do pecado  

queira agira proteger,  

para que ao voltar o Cristo  

o saibamos: receber.  
 

Demos glória ao Pai e ao Filho,  

e ao Espírito também;  
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uns aos outros, em Francisco,  

nos saudemos Paz e Bem!  
 

Cântico evangélico ant.  

A virgem prudente que estava aguardando,  

com lâmpada acesa,o esposo chegar,  

com ele entrou para as bodas eternas (T.P. Aleluia).  
 

Oração 

Senhor Deus, que enriquecestes Santa Catarina de Bolonha de 

dons celestes, concedei-nos imitar as Suas virtudes na terra e 

participar tom ela das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

l l de maio 
 

(Para a OFMCap.) 
 

SANTO INÁCIO DE LÁCONI, RELIGIOSO,  

DA ORDEM I 
 

Inácio, antes chamado Vicente, nasceu e Láconi, Sardenha, em 1701. 

Entrou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em 1721. Duran-

te 40 anos dedicou-se ao ofício de esmolar , dando sempre a todos 

um esplêndido exemplo de humildade e de caridade. Deus o enrique-

ceu de admiráveis dons sobrenaturais, que o tornaram venerando 

junto a todas as categorias de pessoas. Faleceu em Cálhari, aos 11 de 

maio de 1781. Pio XII o canonizou, em 1951.  
Do comum dos santos homens: para santos religiosos. 

 

Ofício das Leituras 
 

Segunda leitura  

Dos Opusculos Misticos, de São Boaventura, bispo  

Empenha-te em assídua oração 
 

Quem escolheu Cristo como Esposo do seu coração e 

deseja progredir sempre mais, tenha constantemente empe-

nhado o seu coração, exercitando-o na oração e no recolhi-
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mento. Um religioso pouco devoto e tíbio, que não se dedica 

continuamente à oração no recolhimento, não é só como um 

peixe fora d'água e inútil, mas, sob os olhos de Deus, carrega, 

em seu corpo ainda vivo, uma alma morta. 

A verdadeira oração nos faz conseguir imensos benefí-

cios, em qualquer situação e em qualquer momento, tanto no 

verão como no inverno, com céu azul ou com chuva, de noite 

ou de dia, aos domingos ou emi dias de semana, estando doen-

tes ou com saúde, sendo jovens ou idosos, estando em pé ou 

sentados, no coro ou fora dele. Numa só hora de tal oração con-

seguimos ganhar algo que tem muito mais valor do que todas as 

coisas do mundo juntas. Obtemos, com este pequeno esforço, o 

reino dos céus! 

Eis o que é indispensável para a oração assim entendida: 

Antes de tudo, quando estás para entrar em oração, em-

penha teu corpo e tua alma, fecha a porta aos teus sentidos, e 

sem barulho, de coração contrito, pensa em tuas imensas misé-

rias presentes, passadas e futuras. Pois, o verdadeiro religioso, 

aquele que escolheu Deus como único ideal da vida, quando 

reza, jamais deve deixar de repetir ao seu Criador o seu agrade-

cimento pelos bens recebidos e pelos que ainda haverá de rece-

ber. Assim fala o Apóstolo aos gentios: Perseverai na oração e 

vigiai, dando graças. Nada nos faz tão dignos dos favores de 

Deus quanto a nossa gratidão, constantemente repetida com os 

lábios e com as nossas ações. 

Além disso, é necessário o seguinte: durante a oração 

não se deve pensar em outra coisa senão em Deus. Não se pode 

estar voltado para Deus com a palavra enquanto o coração está 

distraído e estéril. Não te enganes! Não esbanjes o enorme te-

souro da oração! Não te prives daquela suavidade que a oração 

te oferece. A oração é a fonte que nos traz a graça do Espírito 

Santo, que emana daquela nascente de inexaurível suavidade, 

que é a Santíssima Trindade. 
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Quando rezas, recolhe-te todo e, em companhia do teu 

amor, entra no quarto do teu coração e entrega-te a Ele. Esque-

ce tudo o mais deste mundo e, com todo o ardor, eleva-te acima 

de ti mesmo. Não desvies jamais a tua mente da oração, mas 

eleva-te sempre mais com a energia que dela se desprende, até 

entrares naquela tenda maravilhosa, que é a morada do Altíssi-

mo. 
 

Responsório 

R. Glorifica o Senhor com generoso entusiasmo 

e em toda a tua oferta haja alegria em teu semblante. 

* Pois Deus ama a quem dá com alegria (T.P. Aleluia).  

V. Quem pouco semeou haverá de colher pouco; 

quem semeia com largueza, com largueza colherá. 

*Pois Deus ama. 
 

Oração 

O Deus, que conduzistes Santo Inácio pelos caminhos da hu-

mildade, da inocência e da caridade para com os irmãos até a 

perfeição da santidade, concedei-nos, imitando as suas virtudes, 

viver a caridade aqui na terra em obras e em verdade. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: se uns aos 

outros vos amardes (T.P. Aleluia).  

 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Deus escolheu o que é loucura para o mundo, 

a fim de confundir os que são sábios;  

Deus escolheu o que é fraqueza para o mundo,  

a fim de confundir o que é forte (T.P. Aleluia). 
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12 de maio 
 

(Para a OFMCap.: Memória) 
 

SÃO LEOPOLDO MANDIC; PRESBÍTERO, 

DA ORDEM I 

 
Leopoldo Mandic' nasceu em Castelnuovo de Cátaro na Iugoslávia, 

no dia 12 de maio de 1866. Vestiu o hábito capuchinho em Bassano 

da Grappa, a 2 de maio de 1884, sendo ordenado sacerdote em Vene-

za no dia 20 de setembro de 1890. Desejou ardentemente voltar para 

o meio de seu povo para obedecer a uma voz de Deus, percebida 

claramente desde 1887, que o chamava a promover a unidade da 

Igreja. Mas seus superiores lhe confiaram o ministério do confessio-

nári1o, primeiramente em vários conventos do Vêneto e, depois, 

definitivamente, em Pádua, no convento de Santa Cruz dos Capuchi-

nhos. Fechado num quartinho estreito, atendia todos os dias as pesso-

as que procuravam a reconciliação com Deus, vendo em cada uma o 

seu Oriente. Morreu aos 30 de julho de 1942. Foi beatificado por 

Paulo VI a 2 de maio de1976 e canonizado a 16 de outubro de 1983 

por João Paulo lI.  
Do Comum dos pastores.  
 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura  

Da Homilia para a beatificação do Bem-aventurado Leopoldo, 

do Papa Paulo VI  
(AAS 68 (1976), 319-322)  
 

O servo bom e fiel 
 

Quem é, quem é aquele que hoje nos reúne para celebrar 

em seu santo nome uma irradiação do Evangelho de Cristo, um 

fenômeno inexprimível, e ao mesmo tempo claro e evidente, 

um fenômeno de uma transparência encantadora, que nos deixa 

entrever no perfil de um humilde fradezinho uma figura exul-

tante e ao mesmo tempo quase desconcertante: veja, veja, é São 

Francisco! Você o vê? Veja como é pobre, veja como é sim-
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ples, veja como é humano! É ele mesmo, São Francisco, tão 

humilde, tão sereno, tão absorto, a ponto de aparecer quase ex-

tático numa visão pessoal interior da presença invisível de Deus 

e, contudo, para nós, por nós, tão presente, tão acessível, tão 

disponível, que parece conhecer-nos, olhar-nos e conhecer as 

nossas coisas e poder ler dentro de nós ...  

Repare bem; é um pobre, pequeno Capuchinho. Parece 

sofredor e vacilante, mas tão estranhamente seguro, que a gente 

se sente atraído e encantado por ele. Repare bem, com a lente 

franciscana. Você o vê? Você estremece? O que você acaba de 

ver? Sim, digamo-lo: é uma imagem frágil, popular, mas autên-

tica de Jesus. Sim, daquele Jesus, que fala simultaneamente ao 

Deus inefável, ao Pai, Senhor do céu e da terra, e fala a nós, 

pequeninos ouvintes, fechados nas proporções de nossa reali-

dade, ou seja, da nossa pequena e sofredora humanidade ...  

E que diz Jesus neste seu pequenino mensageiro? Oh! 

grandes mistérios, os da infinita transcendência divina, que nos 

deixa encantados e que, de repente, assume uma linguagem 

comovente e arrebatadora: faz ressoar a passagem do  

Evangelho: Vinde a mim, todos vós fatigados e sobre-

carregados, e eu vos aliviarei (Mt 11,28).  

Afinal quem é? É Padre Leopoldo ... Nasceu aos 12 de 

maio de 1866, e morreu em Pádua, onde viveu a maior parte de 

sua vida terrena, consumada aos 76 anos, no dia 30 de julho de 

1942. 

Não podemos omitir aqui uma nota característica de sua 

vida: ele era natural da costa oriental do Adriático, de Cas-

telnuovo, nas proximidades de Cátaro, e conservou sempre um 

amor fiel à sua terra, mesmo que mais tarde, tendo vivido em 

Pádua, não tenha sido menor sua afeição pela nova pátria hos-

pitaleira, sobretudo pela população junto à qual exerceu o seu 

silencioso e incansável ministério. Por isso, a figura do beato 

Leopoldo manifesta esta bivalência étnica, como que fundindo-
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a num emblema de amizade e confraternização, que todos os 

seus devotos deveriam assumir.  

Deste elemento biográfico particular do beato Leopoldo 

podemos tirar uma primeira conclusão de um pensamento, de 

um propósito dominante de sua vida. Como todos sabemos, 

Padre Leopoldo foi "ecumênico", "ante litteram", isto é, so-

nhou, prenunciou e promoveu, mesmo sem agir, a reconciliação 

da Igreja na perfeita unidade, mesmo sendo ela ciosamente res-

peitosa das multiformes particularidades de sua composição 

étnica ...  

Mas a nota particular da heroicidade da virtude carismá-

tica do beato Leopoldo foi outra. Quem não o sabe? Foi o mi-

nistério de ouvir as Confissões. Seu método de vida era este: 

celebrado o sacrifício da Missa de manhã cedo, ele se assentava 

no confessionário e ali ficava o dia todo à disposição dos peni-

tentes. Esse teor de vida ele conservou durante cerca de quaren-

ta anos, sem a menor reclamação. E é este, cremos, o primeiro 

motivo que mereceu a este humilde capuchinho a beatificação, 

que agora estamos celebrando. Ele se santificou principalmente 

no exercício do sacramento da Penitência.  

Nós só temos que admirar e agradecer ao Senhor que 

oferece hoje à Igreja uma figura tão singular de ministro da 

graça sacramental da Penitência. Ela conclama por um lado os 

sacerdotes a um ministério de importância capital, de pedago-

gia muito atual e de espiritualidade incomparável. Por outro 

lado recorda aos fiéis, fervorosos ou tíbios e indiferentes, quão 

providencial e inefável serviço é ainda hoje, melhor, hoje mais 

do que nunca, para eles a Confissão individual e auricular, fon-

te de graça e de paz, escola de vida cristã, conforto incompará-

vel na peregrinação terrena rumo à felicidade eterna.  

Que o nosso Bem-aventurado saiba chamar para este 

severo tribunal da penitência, sim, mas não menos amável re-

fúgio de conforto, de verdade interior, de ressurreição para a 

graça e de adestramento para o exercício da autenticidade cris-
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tã, muitas almas entorpecidas pelo falaz mundanismo dos cos-

tumes modernos, para fazê-las experimentar as secretas e reno-

vadoras consolações do Evangelho, do colóquio com o Pai, do 

encontro com Cristo, da embriagante comunhão do Espírito 

Santo e para rejuvenescer neles o desejo do bem feito aos ou-

tros, da justiça e da dignidade dos costumes.  
 

Responsório                                                             cf. Ef 2,5.4.7  

R. Quando estávamos mortos por nossos pecados,  

deu-nos vida em seu Cristo,  

* Pelo amor sem limites com que Deus nos amou  

(T.P. Aleluia).  

V. A fim de mostrar nos tempos vindouros  

a imensa riqueza da graça de Cristo. * Pelo amor.  
 

Oração 

Ó Deus, vós sois a perfeita unidade e o supremo amor. Vós 

tornastes São Leopoldo um sacerdote cheio de bondade e de 

compaixão para com os pecadores e de zelo ardente em promo-

ver a união dos cristãos separados. Concedei-nos, por sua inter-

cessão, que nos renovemos no espírito e no coração, pura es-

tender o vosso amor a cada irmão e cooperar confiantemente na 

união dos crentes pelo vínculo da paz. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

Feliz é o homem que pratica o bem por amor do Senhor; para 

sempre terá segurança em Deus (T.P. Aleluia). 

 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Reunirei as ovelhas desgarradas;  

minhas ovelhas ouvirão a minha voz,  

e haverá um só rebanho e um só pastor (T.P. Aleluia). 
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16 de maio 
 

SANTA MARGARIDA DE CORTONA,  

DA ORDEM III 
 

Memória 
 

Nasceu em Laviano, na Toscana, em 1247. Amasiada na juventude 

com certo homem, com ele viveu nove anos em Montepu1ciano. 

Tendo ele morrido, retirou-se ela para Cortona, vestiu o hábito da 

Ordem Franciscana Secular e, sob a orientação dos Frades Menores, 

encetou um novo caminho. Exercendo as obras de caridade, princi-

palmente para com os doentes, e para melhor poder tratá-los, atraiu a 

si outras companheiras e fundou um hospital; em tudo, porém, insis-

tiu no espírito de oração, no jejum e nas Piedosas meditações. Com 

zelo, cultivou as virtudes da humildade e da pobreza. Distinguiu-se 

por um admirável amor para com o mistério da Eucaristia e a paixão 

de Jesus Cristo. Morreu a 22 de fevereiro de 1297.  
Do Comum das santas mulheres.  
 

Invitatório 

 

R. Na festa de Santa Margarida,  

alegres, celebremos o Senhor (T.P. Aleluia). 
 

Salmo invitatório como no Ordinário.  
 

Ofício das Leituras 

Hino  

Deus lança em Margarida  

olhar de compaixão  

e logo em sua alma  

se acende a contrição.  
 

Em pranto debulhada,  

já corre ao Redentor, 

lavando a antiga culpa  

em lágrimas de dor.  
 



50 
 

Do impuro amor se afasta,  

tocada pelo céu:  

reveste-se de sacos,  

de monja toma o véu.  
 

Do Bom Pastor o afeto  

à pátria a reconduz:  

qual pérola preciosa,  

banhada em plena luz.  
 

Do Deus único e trino  

cantemos o louvor:  

aos justos recompensa,  

perdoa o pecador.  
 

Segunda leitura  

Das Cartas de São Basílio Magno                          
(PG 32, 378-382)  

Alegremo-nos e regozijemos pois esta minha filha 

 estava morta e reviveu  
 

Quem cai, não se levanta? Quem vira as costas não se 

volta de novo? Encontram-se nas Escrituras divina muitos saú-

de, mistérios de morte e ressurreição, testemunhos sobre o hor-

rendo juízo e o eterno suplício, ensinamentos sobre a penitência 

e o perdão dos pecados; inumeráveis exemplos de conversão: a 

dracma, a ovelhinha, o filho que consumira os bens com mere-

trizes, estava perdido e foi encontrado, morto e reviveu. Use-

mos destes remédios contra o mal; com eles curemos nossas 

almas. 

Enquanto é tempo, levantemo-nos da queda e não nos 

desesperemos se tivermos caído em pecado. Jesus Cristo veio 

ao mundo para salvar os pecadores. Vinde, adoremos, prostre-

mo-nos diante dele e choremos em sua presença (Sl 94,6). 

Clama em alta voz o Verbo que nos chama à penitência: Vinde 

a mim todos os que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei 
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(Mt 11,28). Existe um caminho de salvação, se agora o quiser-

mos seguir. 

A morte triunfou, mas ficai certos de que Deus nova-

mente enxugou todas as lágrimas da face dos penitentes. O Se-

nhor é fiel em suas palavras (Sl 144,13). Não mente quando 

declara: Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão 

brancos como a neve! Se forem vermelhos como a púrpura, 

ficarão brancos como a lã! (Is 1,18). Acha-se disposto aquele 

grande médico das almas a curar tuas doenças; é libertador 

pronto não só de ti, mas de todos os que foram reduzidos à es-

cravidão pelo pecado. São palavras suas. doces e salutares: Não 

são os homens de boa saúde que necessitam do médico, mas 

sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas 

sim os pecadores (Lc 5,31 -32). Qual a tua desculpa, ou a de 

qualquer outro, se ele mesmo assim clama? 

O Senhor quer te purificar da chaga da dor e mostrar-te 

a luz, depois de dissipar as trevas. O bom pastor te procura, 

tendo deixado as ovelhas que não se desgarraram. Se tu te en-

tregares, não hesitará, nem menosprezará carregar-te nos om-

bros, alegre por ter encontrado a sua ovelha perdida. 

O pai está à espera de tua volta do erro. Retoma apenas, 

enquanto ainda estiveres longe, ele acorre, lança-se ao teu pes-

coço e, como já estás purificada pela penitência, abraça-te e 

beija-te. Revestirá também com a melhor veste a alma despoja-

da do homem velho com suas obras, porá o anel nas tuas mãos, 

lavadas no sangue derramado em sua morte, e o calçado nos 

teus pés, convertidos do mau caminho ao percurso do Evange-

lho da paz. E anunciará um dia de festa e alegria, tanto para os 

anjos, como para os homens, e celebrará a tua salvação, de to-

dos os modos. Ele disse: Em verdade vos digo que haverá júbi-

lo no céu diante de Deus, por um só pecador que fizer penitên-

cia (Lc 15,10). Se alguém que julga estar de pé te censurar por-

que logo foste recebida, aquele bom pai responderá por ti: Ale-
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gremo-nos e regozijemo-nos porque esta minha filha estava 

morta e reviveu, tinha-se perdido e foi achada (Lc 15,32). 
 

 

Responsório                                             Lc 5,32; Mt 11,28.30 

R. Vinde a mim todos vós que estais cansados 

e penais a carregar pesado fardo, 

e descanso eu vos darei, diz o Senhor.  

* Pois meu jugo é suave e é leve o meu peso (T.P. Aleluia). 

V. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores. 

*Pois meu jugo. 

Laudes 

Hino 

O Pai único e eterno,  

movendo o olhar clemente,  

convoca à sua glória  

a santa penitente. 
 

Moeda extraviada,  

o céu vem recolhê-la: 

da lama foi lavada  

e brilha como estrela.  
 

Que o Bom Pastor celeste,  

ouvindo-lhe os pedidos,  

perdoe as nossas faltas,  

incline os seus ouvidos.  
 

Que a Estrela da Manhã  

guiando os filhos de Eva,  

nos livre da procela,  

retire-nos da treva.  
 

Do Deus único e trino  

cantemos os louvores;  

aos justos recompensa,  

perdoe aos pecadores.  



53 
 
 

Cântico evangélico, ant.  

Seus muitos pecados estão perdoados  

porque muito amou (T.P. Aleluia). 
 

Oração 

Ó Deus, vós não quereis a morte do pecador, mas sim, que se 

converta e viva; em vossa misericórdia, arrancastes vossa serva 

Santa Margarida de Cortona do caminho da desgraça e a con-

duzistes ao caminho da salvação; fazei que nós, libertos das 

cadeias do pecado, vos sirvamos de todo o coração. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Vésperas 

Hino  

Louvai a mulher forte,  

de suave coração,  

que aos pobres indigentes  

abriu a sua mão.  
 

Do amor de Deus repleta,  

por ele suspirou;  

do céu, aqui na terra,  

a estrada palmilhou.  
 

Venceu, mortificando-se,  

da carne as tentações;  

vivendo as Escrituras,  

nutriu-se de orações.  
 

Jesus foi seu sustento,  

dos anjos deu-lhe o pão  

que a todos fortifica  

na santa comunhão.  
 

Do Deus único e trino  

cantemos o louvor:  
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eleva o que é pequeno,  

aos fracos dá vigor.  
 

Cântico evangélico, ant.  

Exulta no Senhor meu coração e  

minh'alma se eleva para Deus,  

porque me alegro com a vossa salvação (T.P. Aleluia). 
 

Oração 

Ó Deus, vós não quereis a morte do pecador, mas sim, que se 

converta e viva; em vossa misericórdia, arrancastes vossa serva 

Santa Margarida de Cortona do caminho da desgraça e a con-

duzistes ao caminho da salvação; fazei que nós, libertos das 

cadeias do pecado, vos sirvamos de todo o coração. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 
 

17 de maio 
 

SÃO PASCOAL BAILÃO, RELIGIOSO, DA ORDEM I 

Memória 
 

Nasceu na Espanha, no ano de 1540. Desde criança, pastor de reba-

nhos, cultivou a piedade, sobretudo para com a Eucaristia. Já adian-

tado em virtudes, foi admitido em 1564 entre os Frades Menores e 

destinado a trabalhos humildes. Cumulado de dons divinos, ajudou a 

muitos com seu conselho e escreveu alguns opúsculos em que expôs 

os resultados de sua experiência religiosa. Morreu no ano de 1592.  
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos.  
 

Invitatório 

R. A Cristo Rei que exalta os humildes, vinde todos, adoremos 

(T.P. Aleluia). 
 

Salmo invitatório como no Ordinário.  
 

Ofício das Leituras 

Hino  

Que os filhos de São Francisco  

celebrem Pascoal Bailão:  



55 
 

o amor pela Eucaristia  

queimava-lhe o coração.  
 

De tal modo o pastorzinho  

ardia por comungar,  

que um dia, sobre as ovelhas,  

viu uma hóstia pairar.  
 

Junto às portas do sacrário 

perdido em meditação,  

sentia por Jesus Cristo  

a mais ardente paixão.  
 

Jesus é que nos dá força  

(dizia ao perseguidor);  

seu corpo, que recebemos,  

aumenta em nós seu amor.  
 

Jesus nos dê que o seu corpo,  

que outrora nutria Pascoal,  

nos possa nutrir a todos  

na mesa celestial.  
 

Louvemos ao Pai, ao Filho,  

ao Espírito também;  

às três pessoas divinas  

o mesmo louvor convém.  
 

Segunda leitura  

Dos Escritos de São Pascoal Bailão  
(Ed. I. Sala. Toledo 1811, p. 78s; 85s)  

 

Convém seja Deus procurado acima de tudo 
 

Deus deseja ardentemente dar-nos de seus bens; por is-

so, quando pedires, crê firmemente que Deus te dará o que pe-

des. Nada supliques antes que Deus te mova a pedir; ele está 
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mais disposto a ouvir tua petição do que tu a rogar, e sempre 

espera que peçamos. Por isso, a vontade que tem Deus de dar, 

mais te há de impelir à prece do que a tua necessidade. As ora-

ções sejam feitas sempre em vista dos méritos do mistério da 

vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Exercita tua alma com ações 

constantes e veementes, empenhada em tudo o que Deus busca, 

removendo de tua vontade todo bem ou lucro que de tal prece 

possa te advir. Ao invés, visa o seguinte: acima de tudo procu-

rar a Deus. Convém seja Deus procurado antes de tudo e acima 

de tudo, ainda porque a majestade divina quer que recebamos o 

que procuramos. Assim nos tornamos mais idôneos para servi-

lo e podemos amá-lo com perfeição maior.  

Todas as tuas orações tenham tal intenção e, ao pedires 

isso, faze-o por amor, para o amor, com instância e até de modo 

inoportuno. Separa teu coração das coisas deste século e consi-

dera nada existir neste mundo além de ti e Deus. Sejam simples 

e humildes teus pensamentos, à atenção incansável se fixe sem-

pre acima de ti, e o amor de Deus corra por cima de tudo, como 

óleo infundido.  

Dar graças a Deus é apenas o ato interno da alma de al-

guém que recebe um bem celeste, reconhece a Deus imenso e 

Senhor do universo, do qual provém todo bem, e alegra-se com 

a multiforme glória de Deus; e tendo sido julgado digno de tal 

benefício, está disposto a mais amar a Deus e a melhor servir 

ao dispensador de todos os bens.  

Quando receberes algum dom do Senhor, oferece-lhe 

tudo o que és com muita alegria, humilhando-te, desprezando-

te e renunciando à tua própria vontade, de tal modo que possas 

te entregar de alma e corpo a seu serviço.  

Tributa infinitas ações de graças, alegrando-te com o 

poder e a bondade do Senhor que te concede benefícios e dons, 

os quais agora lhe agradeces. Se queres sejam aceitas tuas. 

ações de graças, antes de rendê-las, humilha-te, renega-te e 

diminui-te diante de Deus, reconhecendo tua indigência e misé-
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ria, para entenderes que provém da gratuidade de Deus tudo o 

que tens, alegrando-te e jubilando por te veres enriquecido de 

graça e dons, sem dar importância ao bem ou lucro daí deriva-

dos, a fim de melhor servires a Deus.  
 

Responsório                                                              Mt 11,25-26  

R. Eu te louvo e bendigo, meu Pai,  

dos céus e da terra Senhor.  

* Porque revelaste aos pequenos  

os mistérios ocultos do Reino! (T.P. Aleluia). 

V. Sim, Pai, porque assim te agradou. * Porque.  
 

Oração 

Ó Deus, que fizestes resplandecer São Pascal por um profundo 

amor para com os sagrados mistérios do Corpo e Sangue do 

vosso Filho, concedei-nos acolher em nossa vida as riquezas 

espirituais de que ele se alimentava nesse sagrado banquete. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-

pírito Santo.  

Laudes 

Hino  

Aqueles que na terra  

celebram São Pascoal  

o tomem como exemplo  

fugindo a todo mal.  
 

Pois hoje foi o dia  

em que ele ao céu voou  

e ao Cristo, que o nutria,  

na glória contemplou.  
 

Amando a Eucaristia,  

pequeno e bom pastor,  

pairar viu sobre ele  

o corpo do Senhor. 
  

Na Ordem franciscana,  



58 
 

humilde ele ingressou;  

jamais da sua regra  

um passo desviou.  
 

Seguiu o Cristo pobre  

sem nada desejar,  

senão que a todo o mundo  

nutrisse o pão do altar.  
 

A santa Eucaristia  

foi todo o seu amor;  

do culto que a enaltece  

tomou-se o protetor.  
 

Ao Deus, que é uno e trino,  

um só louvor convém;  

a todos nos saudemos,  

dizendo: Paz e Bem!  
 

Cântico evangélico, ant.  

Viveu na presença do Senhor,  

todos os dias em justiça e santidade  

e da salvação a ciência adquiriu,  

a fim de edificar o seu povo (T.P. Aleluia). 
 

Oração 

Ó Deus, que fizestes resplandecer São Pascal por um profundo 

amor para com os sagrados mistérios do Corpo e Sangue do 

vosso Filho, concedei-nos acolher em nossa vida as riquezas 

espirituais de que ele se alimentava nesse sagrado banquete. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-

pírito Santo.  
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

O Senhor exalta o humilde  

e sacia de bens o faminto (T.P. Aleluia). 
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18 de maio 
 

SÃO FÉLIX DE CANTALÍCIO, RELIGIOSO,  
DA ORDEM I 

 

(Para a OFMCap.: Festa; para a OFMConv.: Memória) 
 

Félix nasceu entre os sabinos na Itália, no ano de 1515, e tomou 

o hábito dos Frades Menores Capuchinhos em 1543. Por qua-

renta anos, exerceu, em Roma, o ofício de esmoler, distinguin-

do-se por admirável simplicidade, inocência e caridade. Ador-

nado de dons do alto, morreu, em Roma, no ano de 1587.  
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos.  

 

Quando for Festa, ver como se organiza o Ofício das Festas (cf. IGLH, n. 

231-233).  

Ofício das Leituras 

Segunda leitura  

Dos Escritos de São Francisco de Assis  
(I Regra, c. 17: Escritos e Biografias, Vozes-Cefepal 1982, p. 154-155)  

 

Caridade na humildade, paciência e simplicidade 
 

Suplico na caridade "que é o próprio Deus", a todos os 

meus irmãos que pregam, oram ou trabalham, sejam clérigos ou 

leigos, que tratem de se humilhar em tudo, nem se desvaneçam, 

nem sejam presunçosos, nem se envaideçam interiormente de 

belas palavras ou obras, enfim de nada do que Deus às vezes 

diz, faz e opera neles e por eles, conforme diz o Senhor: Mas 

não vos alegreis de que os espíritos se vos submetam.  

E estejamos firmemente convencidos de que não temos 

coisa própria nossa senão os nossos vícios e pecados. Antes nos 

devemos regozijar "quando cairmos em diversas provações" e 

sofrermos neste mundo, na alma e no corpo, toda sorte de an-

gústias e tribulações, por causa da vida eterna. Por isso vamos 

nós, irmãos todos, acautelar-nos de toda vanglória e soberba. 
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Guardemo-nos da sabedoria deste mundo e da prudência da 

carne. Pois o espírito da carne tem grande interesse em fazer 

muito em palavras e pouco em obras, nem procura a piedade e 

santidade interior do espírito, mas antes visa e deseja uma pie-

dade e santidade que apareça por fora diante dos homens. E é 

de tais que diz o Senhor: Em verdade vos digo, que esses já 

receberam sua recompensa. Porém o espírito do Senhor exige 

que a nossa carne seja mortificada e desprezada, vil, abjeta e 

desprezível; e ele procura a humildade e a paciência e a pura, 

simples e verdadeira paz do espírito; e acima de tudo deseja 

sempre o temor de Deus, a sabedoria de Deus e o divino amor 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Atribuamos ao Senhor Deus altíssimo todos os bens; re-

conheçamos que todos os bens lhe pertencem; demos-lhe gra-

ças por tudo, pois d'Ele procedem todos os bens. E Ele, o altís-

simo e soberano, o único e verdadeiro Deus, os possua como 

sua propriedade. E a Ele se dêem, e Ele receba toda honra e 

reverência, todo louvor e exaltação, toda ação de graças e toda 

glória, Ele a quem pertence todo bem, e que "só Ele é bom". De 

nossa parte, quando vemos e ouvimos alguém amaldiçoar, 

abençoemos; fazer o mal, façamos o bem; blasfemar, louvemos 

o Senhor, que é bendito por toda a eternidade. Amém.  
 

Responsório                                   Cl 3,17; 1Cr 29,17; lCor 1,25  

R. Tudo quanto fizerdes em palavras ou obras  

fazei tudo em Nome do Senhor Jesus Cristo  

dando graças por ele a Deus, nosso Pai.  

* Na simplicidade do meu coração,  

alegre vos dei tudo aquilo que tenho (T.P. Aleluia). 

V. A loucura de Deus é mais sábia que os homens  

e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens.  

* Na simplicidade.  
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Oração 

Ó Deus, que destes à família seráfica e à Igreja São Félix, 

exemplo de simplicidade evangélica e de inocência de vida, 

concedei que, seguindo os seus passos, cuidemos de amar so-

mente a Cristo e de segui-lo com alegria. Pornosso Senhor Je-

sus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

Felizes aqueles que buscam a paz!  

Felizes os puros em seu coração  

porque eles verão o seu Deus face a face (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Deixai vir a mim as criancinhas,  

pois delas é o reino do meu Pai (T.P. Aleluia). 
 

20 de maio 
 

SÃO BERNARDINO DE SENA, PRESBÍTERO,  

DA ORDEM I 
 

Memória (Para a OFMConv.: Festa) 
 

Nasceu em Massa Marítima, na Toscana, em 1380. Professou entre 

os Frades Menores e, ordenado sacerdote, exerceu o ministério da 

pregação por toda a Itália com grande fruto das almas. Propagou a 

devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Prestou ótimos serviços à sua 

Ordem, na promoção da disciplina e dos estudos, escrevendo, inclu-

sive, tratados teológicos. Morreu em Áquila, no ano de 1444.  
Do Comum dos pastores, ou dos santos homens: para santos religiosos. 

Quando for Festa, ver como se organiza o Ofício das Festas (cf. IGLH, 

n.231-233).  

Invitatório 

R. Adoremos o Senhor, admirável nos seus santos  

(T.P. Aleluia). 
Salmo invitatório como no Ordinário.  
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Ofício das Leituras 

Hino  

De Jesus o santo nome 

Bernardino anunciou:  

pelas ruas, pelas praças,  

sem cessar ele pregou.  
 

Os apóstolos outrora,  

confirmando a nova fé,  

"Por Jesus, dizem, levanta!",  

e o enfermo, ei-lo de pé.  
 

Pois não há outro no mundo 

que nos traga a salvação,  

que alimente as nossas almas  

como ao corpo o vinho e o pão.  
 

Vamos pois todos em busca  

desse nome salvador;  

que o possamos ter nos lábios  

ao partir para o Senhor.  
 

Demos glória ao Pai e ao Filho 

e ao Espírito também;  

em Francisco nos saudemos  

uns aos outros: Paz e Bem!  
 

Primeira leitura  

Da Carta de São Paulo aos Colossenses                        2,6-10.12  
 

Deixai guiar-vos por Cristo, dando-lhe muitas 

ações de graças 
 

6Assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim con-

tinuai a guiar-vos por ele: 7enraizados nele e edificados sobre 

ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas 
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ações de graças. 8Estai alerta, para que ninguém vos enrede 

com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição 

humana e remontando às forças elementares do mundo, sem se 

fundamentar em Cristo. 9Pois nele habita corporalmente toda a 

plenitude da divindade. 10Dele também vós estais repletos, pois 

ele é a Cabeça de todas as forças e de todos os poderes. 12Com 

Cristo fostes sepultados no batismo; com ele também fostes 

ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou 

a Cristo dentre os mortos.  
 

Responsório                                                      At 4,12; Sl 21,23  

R. Não há em outro qualquer salvação 

e sob o céu não existe outro Nome  

* Pelo qual nós possamos ser salvos (T.P. Aleluia). 

V. Anunciarei o vosso Nome a meus irmãos  

e no meio da assembléia hei de louvar-vos. * Pelo qual.  
 

Segunda leitura  

Dos Sermões de São Bernardino de Sena  
(Sermo 49. De glorioso Nomine Jesu Christi, capo 2: Opera omnia, 4, 505-

506)  

O nome de Jesus é a luz dos pregadores 
 

O nome de Jesus é a luz dos pregadores porque ilumina 

com o seu esplendor os que anunciam e os que ouvem a sua 

palavra. Por que razão a luz da fé se difundiu no mundo inteiro 

tão rápida e ardentemente, senão porque foi pregado este no-

me? Não foi também pela luz e suavidade do nome de Jesus 

que Deus nos chamou para a sua luz maravilhosa? (lPd 2,9). 

Com razão diz o Apóstolo aos que foram iluminados e nesta luz 

vêem a luz: Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. 

Vivei como filhos da luz (Ef 5,8). Portanto, é necessário pro-

clamar este nome para que a sua luz não fique oculta, mas res-

plandeça. Entretanto, ele não deve ser pregado com o coração 

impuro ou com a boca profanada; deve ser guardado e proferi-

do por meio de um vaso escolhido.  
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Por isso, diz o Senhor, referindo-se ao Apóstolo: Este 

homem é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu 

nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel (cf. At 9,15). 

Um vaso escolhido, diz o Senhor, onde se expõe uma bebida de 

agradável sabor, para que o brilho e o esplendor dos vasos pre-

ciosos provoquem o desejo de beber: para anunciar - acrescenta 

- o meu nome.  

Com efeito, para limpar os campos se queimam com o 

fogo os espinheiros secos e inúteis; aos primeiros raios do sol 

nascente, as trevas desaparecem, e os ladrões, os noctívagos e 

os arrombadores de casas desaparecem. Da mesma forma, 

quando Paulo pregava aos povos -semelhante a um forte es-

trondo de trovão ou à irrupção de um violento incêndio mais 

luminoso que o nascer do sol - desaparecia a falta de fé, morria 

a falsidade e resplandecia a verdade, à semelhança da cera que 

se derrete ao calor de um fogo ardente.  

Ele levava o nome de Jesus a toda parte por meio de su-

as palavras, cartas, milagres e exemplos. De fato, continuamen-

te louvava o nome de Jesus e cantava-lhe hino de ação de gra-

ças (Eclo 51,15; Ef 5,19-20).  

O Apóstolo também apresentava este nome como uma 

luz aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel, iluminava as na-

ções e proclamava por toda parte: A noite já vai adiantada, 

vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em 

pleno dia (Rm 13,12-13). E mostrava a todos a lâmpada que 

arde e ilumina sobre o candelabro, anunciando em todo lugar a 

Jesus Cristo crucificado (1 Cor 2,2). 

Assim, a Igreja, esposa de Cristo, sempre apoiada em 

seu testemunho, alegra-se com o Profeta, dizendo: Deus, vós 

me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as 

vossas maravilhas (SI 70,17), isto é, continuamente. Também o 

mesmo Profeta a isto nos exorta: Cantai ao Senhor Deus e ben-

dizei seu santo nome! Dia após dia anunciai sua salvação (Sl 

95,2), quer dizer, Jesus, o Salvador. 
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Responsório                                                  Eclo 51,15; Sl 9,3 

R. Louvarei continuamente o vosso Nome  

* E o cantarei com gratidão em meus louvores  

(T.P. Aleluia).  

V. Em vós exultarei de alegria,  

cantarei ao vosso Nome, Deus Altíssimo. * E o cantarei. 
 

Oração 

Ó Deus, que destes ao presbítero São Bernardino de Sena ar-

dente amor pelo Nome de Jesus, por seus méritos e intercessão, 

acendei sempre em nossos corações a chama da vossa caridade. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-

pírito Santo. 

Laudes 

Hino  

A Nossa Senhora  

amou Bernardino,  

que em Sena estudava,  

ainda menino.  
 

Bem cedo lhe morrem  

os pais, que eram nobres;  

Francisco ele segue,  

seus bens dando aos pobres.  
 

Em breve ordenado,  

tomando a palavra,  

Jesus ele prega,  

e a turba, ei-la escrava.  
 

Em cartas imprime  

o nome sagrado,  

que então se divulga,  

por todos amado.  
 

Ao Deus uno e trino  
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cantemos louvores,  

pois deu-nos seu Filho,  

a nós pecadores.  
 

Cântico evangélico, ant.  

Viveu na presença do Senhor,  

todos os dias em justiça  

e santidade e da salvação a ciência adquiriu,  

a fim de edificar o seu povo (T.P. Aleluia).  
 

Oração 

Ó Deus, que destes ao presbítero São Bernardino de Sena ar-

dente amor pelo Nome de Jesus, por seus méritos e intercessão, 

acendei sempre em nossos corações a chama da vossa caridade. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-

pírito Santo.  

Vésperas 

Hino  

Na torre badala o sino  

chamando o povo cristão:  

em tomo de Bernardino  

comprime-se a multidão.  
 

Em seu diagrama inspirado  

nos dá o emblema do Amor,  

por toda a terra ele prega  

o nome: Jesus Salvador.  
 

Este é seu grito de guerra  

e a salvação dos mortais;  

do nome que ele proclama  

divulga as iniciais.  
 

Ao ver a pátria em luta,  

a todos quer congraçar:  

a todos leva a Palavra,  
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a todos o Pão do altar.  
 

Às três pessoas divinas  

o mesmo louvor convém;  

em Francisco nos saudemos  

uns aos outros: Paz e Bem!  
 

Cântico evangélíco, ant.  

Este santo anunciava a mensagem de Cristo,  

e a mão do Senhor estava com ele (T.P. Aleluia).  
 

Oração 

Deus, que destes ao presbítero São Bernardino de Sena ardente 

amor pelo Nome de Jesus, por seus méritos e intercessão, acen-

dei sempre em nossos corações a chama da vossa caridade. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo.  

24 de maio 
 

DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE NOSSO PAI  

SÃO FRANCISCO, EM ASSIS 
 

Festa 
 

A igreja majestosamente construída na cidade de Assis, em honra do 

Pai São Francisco, cuja primeira pedra fora lançada pelo Papa Gregó-

rio IX em 1228, no dia seguinte ao da canonização do Santo, foi so-

lenemente consagrada por Inocêncio IV, em 25 de maio de 1253. 

Para essa igreja já Gregório IX em 1230, também a 25 de maio, havia 

trasladado solenemente os restos mortais do seráfico Patriarca, reti-

rando-os da capela de São Jorge. Bento XIV, em 25 de março de 

1754, elevou-a à dignidade de Basílica Patriarcal e Capela Papal.  
Tudo do Comum da Dedicação de uma igreja, exceto o que se segue:  
 

Segunda leitura  

Da Constituição Fidelis Dominus, do Papa Bento XIV  
 

O Senhor exalta os santos para suscitar a fé dos mortais  

sobre a terra 
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O Senhor é fiel em suas palavras (Sl 144,13) e, tendo freqüen-

temente declarado nas Sagradas Escrituras haver de exaltar os 

que encontrasse conformes à humildade de seu Filho, não só de 

maneira admirável os coroa de glória e honra no reino celeste, 

mas ainda, para suscitar e fortificar a fé dos mortais, dispõe em 

sua sabedoria que a sua memória, recoberta de honra e glória, 

refulja e se notabilize. Vemo-lo evidentemente realizado na 

exaltação de São Francisco. Durante a vida sempre procurou 

diminuir-se a seus próprios olhos e aos alheios; todavia, por 

inatacável juízo e célebre proclamação da Igreja é reverenciado 

e cultuado em toda a terra entre os amigos de Deus, que com 

ele reinam nos céus. Seu corpo, no qual incessantemente trouxe 

a mortificação de Cristo até a morte, foi ilustrado por singulares 

sinais e prodígios do céu. De tal modo exaltou-o a devoção dos 

povos que seu glorioso sepulcro mereceu celebridade maior do 

que os faustosos monumentos dos poderosos deste mundo.  

Mal decorreram dois anos de sua morte e já se tratava 

de encontrar sepultura para os restos mortais do servo de Deus. 

Foi finalmente oferecido um local adequado e um terreno perto 

das muralhas da cidade de Assis, e nosso predecessor Gregório 

IX recebeu o mesmo como direito e propriedade da Sé Apostó-

lica. Em seguida, tendo o mesmo Gregório, na cidade de Assis, 

inscrito o glorioso patriarca no catálogo dos Santos, lançou com 

as próprias mãos a pedra fundamental, constituiu esta igreja 

mãe e cabeça da Ordem dos Frades Menores, concedendo ou-

tras prerrogativas e privilégios, que os Romanos Pontífices con-

firmaram e ampliaram.  

Assim, construído o novo templo, no dia 25 de maio de 

1230, foi para aí trasladado com memorável pompa o corpo de 

São Francisco, e o Papa Inocêncio IV dedicou-o solenemente 

no domingo antes da Festa da Ascensão do Senhor em 1253, 

também dia 25 de maio.  

Seguindo as pegadas de tantos de nossos predecessores, 

fomos igualmente induzidos a aumentar-lhe de bom grado o 
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esplendor e a beleza, persuadidos principalmente de que a Igre-

ja Romana mais poderá esperar sua intercessão junto de Deus, 

se mais notáveis forem as decisões e decretos da Sé Apostólica 

em honra de sua memória. Por esta nossa Constituição, portan-

to, perpetuamente válida, erigimos a supramencionada igreja de 

São Francisco em Basílica patriarcal e Capela Papal.  

Responsório                                                     cf. Sl 45,5; Ef 2,7  

R. O Senhor tomou santa a sua casa  

* E exaltou o seu servo Francisco (T.P. Aleluia).  

V. A fim de mostrar às nações  

sua imensa riqueza de graças. * E exaltou.  
 

HINO TeDeum.  

Oração 
 

Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras  vivas 

e escolhidas, difundi na vossa Igreja o Espírito que lhe destes, 

para que, pela intercessão do Pai São Francisco, o vosso povo 

cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

O Senhor santificou sua morada; 

pois aqui o seu nome é invocado;  

e Deus se faz presente em nosso meio (T.P. Aleluia).  

 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

O Senhor exaltou o pobre e o humilde,  

a fim de fazê-lo assentar-se com os nobres  

e ter um lugar no templo da glória (T.P. Aleluia).  
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JUNHO 
 

13 de junho 
 

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (DE LISBOA), PRESBÍ-

TERO E DOUTOR DA IGREJA, DA ORDEM I 
 

Festa 
 

Nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal, pelos fins do século XII. 

Professou entre os Cónegos Regulares de Santo Agostinho, passando, 

pouco depois da ordenação sacerdotal, para os Frades Menores, a fim 

de í se dedicar à pregação da fé entre os povos da África. Pregando 

com grande (fruto na França e mais tarde na Itália, converteu muitos 

hereges e foi o primeiro a ensinar Teologia aos irmãos em sua Or-

dem. Escreveu sermões cheios de doutrina e unção. Morreu em Pá-

dua, no ano de 1231. 
Do Comum dos pastores, ou dos doutores da Igreja, ou dos santos homens: 

para santos religiosos. 

Invitatório 

R. Ao Senhor, rei da glória e do poder, 

vinde todos, adoremos. 
Salmo invitatório como no Ordinário. 
 

Ofício das Leituras 

Hino 

Deixando as pompas do mundo, 

Antônio se entrega a Deus:  

nos passos de São Francisco 

coloca também os seus. 
 

Primeiro oculto no claustro,  

um dia o mandam pregar,  

e é tal a fama que alcança,  

que já não pode calar. 
 

Porém, se os homens recusam  

ouvir de Deus a lição,  
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conclama os peixes que, atentos,  

escutam-lhe a pregação. 
 

A seus irmãos ele ensina,  

sublime semeador,  

até que um dia se torna 

da Igreja inteira doutor. 
 

Se a todos leva o Evangelho,  

reparte aos pobres o pão,  

e é visto em Pádua e Lisboa  

em santa bilocação. 
 

Louvemos ao Pai e ao Filho,  

ao Espírito também:  

às três pessoas divinas  

o mesmo louvor convém. 
 

Salmodia 

Ant. 1 Desde a sua juventude percorreu o bom caminho.  

Encontrou a sabedoria e nela muito progrediu. 
Salmos do Comum dos pastores. 
 

Ant. 2 Antônio dirigiu ao Senhor seu coração 

e num mundo de pecado fez crescer a piedade. 
 

Ant. 3 O Senhor o transformou em uma luz  

e no meio de seu povo o elevou. 
 

V. A língua do justo é prata finíssima. 

R. E os lábios dos sábios instruem a muitos. 

 

Primeira leitura 

Do Livro da Sabedoria                               6,12-17; 7,7-15 
 

A Sabedoria é encontrada por aqueles que a procuram 
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6,12A Sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facil-

mente contemplada por aqueles que a amam, e é encontrada por 

aqueles que a procuram. 

13Ela ate se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. 

14Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sen-

tada à sua porta.  

15Meditar sobre ela é a perfeição da prudência; e quem ficar 

acordado por causa dela em breve há de viver despreocupado.  

16Pois ela mesma sai à procura dos que a merecem, cheia de 

bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em 

todos os seus projetos.  

17O princípio mais genuíno da Sabedoria é o desejo da ins-

trução; a preocupação pela instrução é amá-la. 

7,70rei, e foi-me dada a prudência; 

supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. 

8Preferi a Sabedoria aos cetros e tronos 

e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza; 

9 a ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado, 

todo o ouro do mundo é um punhado de areia e diante dela, a 

prata, será como a lama. 

10Amei-a mais que a saúde e a beleza, 

e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irra-

dia não se apaga. 

11Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalcu-

lável está em suas mãos. 

12E alegrei-me com todos estes bens, pois é a sabedoria quem 

os guia,e não sabia que ela é a mãe de todos eles. 

13Aprendi-a sem maldade e reparto-a sem inveja; não escondo a 

sua riqueza. 

14É um tesouro inesgotável para os homens;os que a adquirem 

atraem a amizade de Deus, porque recomendados pelos dons da 

instrução. 
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15Deus me conceda falar com inteligência e ter pensamentos 

dignos dos dons que recebi, pois ele não só mostra o caminho 

da Sabedoria, como também corrige Os sábios. 
 

Responsório                                                     cf. Pr 4,11.18.27 

R. O Senhor indicou a seu servo o caminho da sabedoria. * Seu 

caminho é uma luz como a aurora: 

vai crescendo até o pleno dia.  

V. O Senhor conduziu os seus passos 

e o guiou nos caminhos da paz. * Seu caminho. 
 

Segunda leitura 

Dos Sermões de Santo Antônio de Pádua, presbítero  
(I. 266) 
 

A palavra é viva quando são as obras que falam 
 

Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. 

As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, a sa-

ber: a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência; fala-

mos estas línguas quando os outros as vêem em nós mesmos. A 

palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portan-

to, os discursos e falem as obras. Estamos fartos de palavras, 

mas vazios de obras; e por este motivo o Senhor nos amaldiçoa, 

como amaldiçoou a figueira em que não encontrara frutos, mas 

apenas folhas. Diz São Gregório: "Há uma lei para o pregador: 

que faça o que prega". Em vão pregará o conhecimento da lei 

quem destrói a doutrina por suas obras. 

Os apóstolos, entretanto, falavam conforme o Espírito 

Santo os inspirava (cf. At 2,4). Feliz quem fala conforme o 

Espírito Santo lhe inspira e não conforme suas ideias! Pois há 

alguns que falam movidos pelo próprio espírito e, usando as 

palavras dos outros, apresentam-nas como suas, atribuin-do-as 

a si mesmos. Destes e de outros semelhantes, diz o Senhor por 

meio do profeta Jeremias: Terão de se haver comigo os profe-

tas que roubam um do outro as minhas palavras. Terão de se 
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haver comigo os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas 

para proferir oráculos. Eis que terão de haver-se comigo os 

profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, que 

os contam, e seduzem o meu povo com suas mentiras e seus 

enganos. Mas eu não os enviei, não lhes dei ordens, e não são 

de nenhuma utilidade para este povo - oráculo do Senhor (Jr 

23,30-32). 

Falemos, portanto, conforme a linguagem que o Espírito 

Santo nos conceder; e peçamos-lhe humilde e devotamente que 

derrame sobre nós a sua graça, a fim de podermos celebrar o 

dia de Pentecostes com a perfeição dos cinco sentidos e na ob-

servância do decálogo. Que sejamos repletos de um profundo 

espírito de contrição e nos inflamemos com essas línguas de 

fogo que são os louvores divinos. Desse modo, ardentes e ilu-

minados pelos esplendores da santidade, mereceremos ver o 

Deus Uno e Trino. 
 

Responsório                                                                   Dn 7,11 

R. Por seus sermões grandiosos 

* Os pecadores contritos se convertiam a Deus.  

V. E fizeram penitência diante Dele. * Os pecadores. 
 

HINO Te Deum. 
 

Oração 

Deus eterno e todo-poderoso, que destes Santo Antônio ao vos-

so povo como insigne pregador e intercessor em todas as neces-

sidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da 

vida cristã, e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. 

Laudes 

Hino 

Contra os males do demônio 

quem milagres quer achar  
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busque logo Santo Antônio,  

que hoje vamos celebrar. 
 

Sempre atende as nossas preces,  

ao doente torna são,  

e, vencendo as injustiças,  

tira o preso da prisão. 
 

As famílias abençoa,  

protegendo o casto amor;  

se de Pádua foi a glória,  

de toda a Igreja é doutor. 

 

Pois atende a todo mundo,  

não vê tempo nem lugar:  

leva o pão a quem tem fome,  

o perdido faz achar. 
 

Não há santo mais humano,  

nem mais próximo de nós;  

lisboeta ou paduano,  

sempre escuta a nossa voz.  
 

Demos glória ao Pai e ao Filho,  

ao Paráclito também;  

em Antônio e em Francisco,  

nos saudemos: "Paz e Bem!" 
 

Salmodia 

Ant. 1 Todos eles ficavam admirados  

da sabedoria de sua fala e glorificavam o Senhor. 
 

Salmos e cântico do domingo da I Semana.  
 

Ant. 2 O Senhor fez maravilhas por seu servo  

e o atendeu quando a ele suplicava. 
 

Ant. 3 De todo coração e com toda a minha vida  
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ao Senhor eu louvarei;  

e darei louvor Àquele que me deu sabedoria. 
 

Leitura breve                                                              Lc 4,18-19 

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou 

com a unção para anunciar a Boa-nova aos pobres; enviou-me 

para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recupera-

ção da vista; para libertar os oprimidos e para proclamar um 

ano da graça do Senhor. 
 

Responsório breve  

R. Pela fé e caridade 

* Recomenda-se o profeta. R. Pela fé.  

V. Como fiel é conhecido através de suas palavras.  

* Recomenda-se. Glória ao Pai. R. Pela fé. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Glorificastes, Senhor, o vosso servo,  

e por ele Vós fizestes grandes coisas:  

bendito é o nome do Senhor! 
 

Preces 

Invoquemos a Deus, irmãos e irmãs caríssimos, fonte e autor de 

toda a santidade, que em Cristo nos abriu o caminho da salva-

ção; e digamos: 
 

R. Conduzi-nos, Senhor, pelo bom caminho! 
 

Fazei-nos, Senhor, caminhar hoje à luz da fé, 

- para que a professemos pelo amor e pelas boas obras.          R. 
 

Ó Pai, que enviastes o vosso Filho ao mundo para evangelizar 

os pobres, 

- ajudai-nos a pregar o Evangelho a toda criatura.                   R. 
 

Dai-nos, Senhor, a vossa sabedoria eterna, 

- que ela nos acompanhe hoje em nossas ações.                       R.  
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Vós, que nos chamastes à perfeição da caridade e mandastes 

que fôssemos o sal da terra e a luz do mundo, 

- iluminai-nos para que com humildade vos sirvamos nos ir-

mãos.                                                                                      R.  
 

Ensinai-nos, Senhor, a reconhecer hoje em todos a vossa pre-

sença, 

e descobri-la sobretudo nos aflitos e nos pobres.                     R. 
 

(intenções livres) 

Pai nosso... 
 

Oração 

Deus eterno e todo-poderoso, que destes Santo Antônio ao vos-

so povo como insigne pregador e intercessor em todas as neces-

sidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da 

vida cristã, e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. 
 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia de semana corrente.  
 

Oração das Nove Horas 
 

Leitura breve                                                              Sb 6,16-17 

Meditar sobre a sabedoria é a perfeição da prudência; e quem 

ficar acordado por causa dela em breve há de viver despreo-

cupado. Pois ela mesma sai à procura dos que a merecem, cheia 

de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em 

todos os seus projetos. 
 

V. Sua língua proclamou vossa justiça. 

R. E cantou vosso louvor todos os dias. 
 

Oração das Doze Horas 
 

Leitura breve                                                                 Sb 8,1 -2 
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A sabedoria se estende com vigor de uma extremidade à outra 

da terra e com suavidade governa todas as coisas. Eu a amei e 

desejei desde a juventude e pretendi tomá-la como esposa, 

apaixonado pela sua beleza. 
 

V. O Senhor o ajudou nos seus trabalhos.  

R. E fez frutificar os seus esforços. 
 

Oração das Quinze Horas 
 

Leitura breve                                                                  Sb 8,5-7 

Se a riqueza é um bem desejável na vida, que há de mais rico 

que a Sabedoria, que faz todas as coisas? E se é a inteligência 

que opera, quem mais que a Sabedoria é artífice do que existe? 

E se alguém ama a justiça, saiba que as virtudes são seus frutos: 

ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza 

que são os bens mais úteis na vida dos homens. 
 

V. O justo como o lírio brotará. 

R. Florescerá para sempre ante o Senhor. 

 

Vésperas 

Hino 

Santo Antônio de Lisboa  

eis que o teu nome ressoa,  

corre mundo a tua fama.  

De Lisboa te chamamos,  

mas atrás logo voltamos  

quando Pádua te reclama. 
 

Para ouvir-te as aves descem  

e os próprios peixes esquecem  

o seu líquido elemento; 

os hereges, convertidos,  

são agora todo ouvidos,  

cada qual é mais atento. 
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Pregas numa e outra cidade  

numa só festividade  

em sutil bilocação;  

impedida de ir à igreja,  

a devota, que o deseja,  

ouve em casa o teu sermão. 
 

Levantando o Sacramento 

ajoelha-se o jumento 

em sinal de adoração. 

E, na arca do avarento, 

que morreu, ainda sangrento, 

vais buscar-lhe o coração. 
 

Protetor dos namorados,  

também leves aos casados  

as lições de um santo amor.  

E apresentes à Trindade,  

que louvamos na unidade,  

nosso canto de louvor. 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 Foi amado por Deus e pelos homens; sua memória tor-

nou-se uma bênção. 
 

Salmos e cântico do Comum dos pastores. 
 

Ant. 2 Eis aqui o meu servo, o meu eleito, 

o meu amado, a alegria da minha alma.  

Sobre ele eu porei o meu espírito. 
 

Ant. 3 O Senhor deu-me uma língua em recompensa,  

e por isso a usarei para louvá-lo. 
 

Leitura breve                                                             Is 58,10-11 
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Se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo so-

corro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida 

obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e 

saciará tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu 

corpo; serás como um jardim bem regado, como uma fonte de 

águas que jamais secarão. 
 

Responsório breve 

R. Jamais se apagará sua lembrança 

* E seu nome através das gerações. R. Jamais.  

V. Os povos cantarão a sua fama. * E seu nome.  

Glória ao Pai. R. Jamais. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Ó mestre da Verdade! Ó luz da santa Igreja!  

Santo Antônio cumpridor da lei divina:  

rogai por nós a Cristo. 
 

Preces 

Invoquemos humildemente o Cristo, fonte de toda a vida e 

princípio de toda virtude; e digamos: 
 

R. Senhor, venha a nós o vosso Reino! 
 

Vós que enviastes os discípulos por todo o mundo para pregar o 

Evangelho a toda criatura, 

- fazei que vivam do vosso Espírito os que em nossos dias 

anunciam o Evangelho.                                                             R. 
 

Vós, que por toda parte cooperais com os pregadores e confir-

mais as suas palavras, 

- fazei que sempre sejamos verdadeiras testemunhas da vossa 

ressurreição.                                                                              R. 
 

Fazei-nos colaborar alegres convosco no aperfeiçoamento da 

ordem do mundo, 
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- a fim de que pela vossa Igreja se difunda mais facilmente o 

anúncio da paz.                                                                         R. 
 

Fazei que entrem na comunhão da Igreja os que ainda não crê-

em no Evangelho, 

- para que cresça o vosso povo e haja um só rebanho e um só 

pastor.                                                                                        R. 
 

(intenções livres) 
 

Lembrai-vos de todos os nossos irmãos e irmãs que repousam 

na vossa paz, 

- e tornai-os participantes da vida eterna.                                 R.  
 

Pai nosso... 

Oração 

Deus eterno e todo-poderoso, que destes Santo Antônio ao vos-

so povo como insigne pregador e intercessor em todas as neces-

sidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da 

vida cristã, e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. 

JULHO 
 

10 de julho 
 

SANTA VERÔNICA DE GIULIANI,  

VIRGEM, DA ORDEM II 
 

(Para a Ordem II, a OFMCap. e OFMConv.: Memória) 
 

Verônica, anteriormente chamada Úrsula, nasceu no ano de 1660 em 

Mercatelli na Itália, entrando em 1677 no mosteiro das Irmãs Capu-

chi-nhas de Tiferni em Città di Castello. Entregue à prática da morti-

ficação e à contemplação dos mistérios divinos, procurou fazer-se 

conforme a Cristo Crucificado, merecendo ser ornada por Ele com os 

sagrados estigmas e outros sinais da paixão. Cumulada, em vida, de 
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virtudes e graças místicas, terminou seus dias com morte preciosa em 

1727. 
Do Comum das virgens. 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura 

Do Diário de Santa Verônica de Giuliani 
(Un tesoro nascosto, VIII, p. 629-630) 
 

Ofereceria o sangue e a vida pela conversão das almas 
 

Renovou-se-me hoje a dor nas mãos, nos pés e no cora-

ção, e passei uma noite preciosa, repleta de penas e tormentos. 

Graças a Deus! De manhã, aproximei-me do sacramento da 

penitência, do qual hauri forças para sofrer mais. Em seguida, 

na sagrada Comunhão, experimentei a graça de Deus, que reina 

e domina no íntimo da alma, por meio de uma espécie de nova 

percepção interior. Além disso, em alguns dias, experimento 

uma operação em meu coração, cuja natureza não posso discer-

nir; por isso descreverei apenas os efeitos em mim produzidos. 

O primeiro é o conhecimento e a dor de minhas culpas, 

o desejo solícito da conversão das almas, pelas quais ofereceria 

o sangue e a vida, grande confiança na misericórdia de Deus, 

bem como na piedade e caridade da Bem-aventurada Virgem 

Maria. 

O segundo efeito consiste em que, sentindo-me abando-

nada e submersa num mar de tentações, logo experimento tam-

bém aquela percepção oculta, e parece-me estar inteiramente 

invadida por suma paz, firmemente estabelecida na vontade de 

Deus. 

Finalmente, o terceiro efeito é o seguinte: quando fico 

inteiramente perturbada pelos ataques diabólicos, e exterior-

mente me dedico aos outros, por dever correndo para cá e para 

lá, por um ou outro motivo, aquela operação oculta faz com que 

eu realize tudo sem notar, de modo que o trabalho é feito, sem 

eu saber como. Isto acontece-me principalmente nas ações mais 
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importantes, como na recepção dos sacramentos, na oração e 

nos colóquios espirituais que temos entre nós. Sinto-me atingi-

da de tal tédio, árida, sem afeto, que me aparenta ser impossível 

levar por muito tempo tal vida; e procurar nesse estado o con-

fessor parece-me tempo perdido. No entanto, mal percebo o 

mínimo daquela operação em meu coração, vejo-me tão trans-

formada e fortificada que, mesmo em grande aridez, contrarie-

dade ou insensibilidade, torna-se-me fácil qualquer trabalho, 

embora árduo. Tudo para a glória de Deus. 
 

Responsório                                                           Ct 8,6-7; 6,3 

R. Colocai-me qual selo sobre o teu coração,  

qual marca no braço, 

pois o amor é tão forte como forte é a morte.  

* Para mim é o meu bem e eu para ele.  

V. As torrentes não podem extinguir o amor, 

nem conseguem os rios submergi-lo. * Para mim. 
 

Oração 

Ó Deus, que distinguistes a virgem Santa Verônica com os si-

nais da paixão do vosso Filho, dai-nos, por seu exemplo e in-

tercessão, conformar-nos a Cristo, abraçando, humildes, a cruz, 

para exultarmos, um dia, na revelação da sua glória. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant. 

Exulta no Senhor meu coração e minh'alma se eleva para Deus, 

porque me alegro com a vossa salvação. 
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant. 

O Cristo há de ser engrandecido no meu corpo,  

pela vida ou pela morte. 

Para mim viver é Cristo e morrer torna-se lucro. 
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15 de julho 
 

SÃO BOAVENTURA, BISPO E DOUTOR DA IGREJA, 

DA ORDEM I 
 

Festa 
 

Nasceu pelo ano de 1218, em Bagnoregio na Etrúria. Estudou Filoso-

fia Teologia em Paris. Laureado Mestre, ensinou os seus confrades da 

Ordem dos Menores com grande competência e proveito. Eleito Mi-

nistro Geral de sua Ordem, governou-a com sabedoria e prudência. 

Feito Cardeal-bispo de Albano, morreu em Lyon, na França, no ano 

de 1274. Escreveu muitas obras sobre assuntos de Filosofia e Teolo-

gia. 
Comum dos pastores, ou dos doutores da Igreja. 

 

Invitatório 

R. A fonte da sabedoria, vinde todos, adoremos.  
 

Salmo invitatório como no Ordinário, 
 

Ofício das Leituras 

Hino 

Que os filhos de São Francisco, 

dos quais foi guia e pastor,  

celebrem Boaventura,  

da Igreja bispo e doutor. 
 

De Santo Tomás de Aquino  

colega, amigo e rival,  

seráfico foi chamado,  

por sua luz sem igual. 
  

Querendo servir à Igreja  

em âmbito universal,  

aceita sobre o seu hábito,  

o manto de cardeal.  
 

Defende os irmãos menores  
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dos ataques e acusações,  

e dá-lhes, para guiá-los,  

as santas constituições.  
 

Louvemos ao Pai e ao Filho,  

ao Espírito também;  

às três pessoas divinas  

o mesmo louvor convém. 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 Seus pés se firmaram na sabedoria; penetrou seus cami-

nhos e, com perseverança, seguiu os seus passos. 
 

Salmos e cântico do Comum dos pastores. 

Ant. 2 Derramou a doutrina como um rio transbordante 

 e a deixou aos que buscam a sabedoria. 
 

Ant. 3 Considerai que não vivi só para mim, 

mas para todos os que buscam a verdade. 
 

V. Vós o nutris com o pão da vida e do saber,  

R. E o saciais com uma água salutar. 
 
 

Primeira leitura 

Do Livro da Sabedoria                            8,2-7.9-1 3.16-19 
 

A Sabedoria inicia na própria ciência de Deus 

 e seleciona as suas obras 
 

2Eu amei a Sabedoria e a desejei desde a juventude  

e pretendi tomá-la como esposa,  

apaixonado pela sua beleza. 

3A sua convivência com Deus realça a sua nobre origem, pois o 

Senhor de todas as coisas a amou. 

4Iniciada na própria ciência de Deus 

ti ela quem selecíona as suas obras. 
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5Se a riqueza é um bem desejável na vida, que há de mais rico 

que a Sabedoria, que faz todas as coisas? 

6E se é a inteligência que opera, quem mais que a Sabedoria é 

artífice do que existe? 

7E se alguém ama a justiça,  

saiba que as virtudes são seus frutos:  

ela ensina a temperança e a prudência,  

a justiça e a fortaleza 

que são os bens mais úteis na vida dos homens.  

9Decidi, pois, tomá-la por companheira de minha vida, sabendo 

que me seria conselheira para o bem  

e conforto nas preocupações e na tristeza. 

10Por causa dela serei louvado pelas multidões; mesmo sendo 

jovem, serei honrado pelos anciãos; 

11nos julgamentos reconhecerão minha perspicácia e provocarei 

a admiração dos poderosos.  

12Se eu me calar, ficarão esperando que eu fale, e se eu falar, 

hão de prestar atenção, e, se prolongar minhas palavras, coloca-

rão a mão sobre a boca. 

13Por causa dela alcançarei a imortalidade e deixarei lembrança 

eterna à minha posteridade. 

16De volta para casa, descansarei ao seu lado, porque sua com-

panhia não traz amargura, sua intimidade não traz aflição, mas 

sim alegria e contentamento. 

17Meditando estas coisas comigo mesmo, e considerando em 

meu coração que a imortalidade está no parentesco com a Sa-

bedoria, 

18e que na sua amizade existe alegria perfeita, e riqueza inesgo-

tável no trabalho de suas mãos, e inteligência na assiduidade da 

sua companhia, e, na participação de suas palavras, celebridade, 

eu ia por toda parte procurando conquistá-la para mim. 

19Fui criança bem dotada e tinha ganho  

o quinhão de uma alma boa. 
 

Responsório                                                           Eclo 47,16-1 
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R. Foste instruído desde a tua juventude  

e como um rio foste cheio do saber.  

* Boaventura, foste amado em tua paz.  

V. Até às ilhas mais distantes és louvado. * Boaventura. 
 

Segunda leitura 

Do opúsculo Itinerário da mente para Deus, de São Boaventura, 

bispo 
(Cap. 7, 1.2.4.6: Opera omnia, V, 312-313) 
 

A sabedoria mística revelada pelo Espírito Santo 
 

Cristo é o caminho e a porta. Cristo é a escada e veículo, 

o propiciatório colocado sobre a arca de Deus (Ex 26,34) e o 

mistério desde sempre escondido (Ef 3,9) Quem olha para este 

propiciatório, com o rosto totalmente voltado para ele, contem-

plando-o suspenso na cruz, com fé, esperança e caridade, com 

devoção, admiração e alegria, com veneração, louvor e júbilo, 

realiza com ele a páscoa, isto é, a passagem. E assim, por meio 

do lenho da cruz, atravessa o mar Vermelho, saindo do Egito e 

entrando no deserto, onde saboreia o maná escondido. Descan-

sa também no túmulo com Cristo, parecendo exteriormente 

morto, mas experimentando, tanto quanto é possível à sua con-

dição de peregrino, aquilo que foi dito pelo próprio Cristo ao 

ladrão que o reconhecera: Ainda hoje estará comigo no Paraíso 

(Lc 23,43). 

Nesta passagem, se for perfeita, é preciso deixar todas 

as operações intelectuais, e que o ápice de todo o afeto seja 

transferido e transformado em Deus. Estamos diante de uma 

realidade mística e profundíssima: ninguém a conhece, a não 

ser quem a recebe; ninguém a recebe, se não a deseja; nem a 

deseja, se não for inflamado, até à medula, pelo fogo do Espíri-

to Santo, que Cristo enviou ao mundo. Por isso, o Apóstolo diz 

que essa sabedoria mística é revelada pelo Espírito Santo (cf. 

ICor 2,13). 
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Se, portanto, queres saber como isso acontece, interroga 

a graça, e não a ciência; o desejo, e não a inteligência; o gemido 

da oração, e não o estudo dos livros; o esposo, e não o profes-

sor; Deus, e não o homem; a escuridão, e não a claridade. Não 

interrogues a luz, mas o fogo que tudo inflama e transfere para 

Deus, com unções suavíssimas e afetos ardentssimos. Este fogo 

é Deus; a sua fornalha está em Jerusalém. Cristo acendeu-a no 

calor da sua ardentíssima paixão. Verdadeiramente, só pode 

suportá-la quem diz: Minha alma prefere ser sufocada, e os 

meus ossos, a morte (cf. Jó 7,15). Quem ama esta morte pode 

ver a Deus porque, sem dúvida alguma, é verdade: O homem 

não pode ver-me e viver (Ex 33,20). Morramos, pois, e entre-

mos na escuridão; imponhamos silêncio às preocupações, pai-

xões e fantasias. Com Cristo crucificado, passemos deste mun-

do para o Pai (cf. Jo 13,1), a fim de podermos dizer com o 

apóstolo Filipe, quando o Pai se manifestara a nós: Isso nos 

basta (Jo 14,8); ouvirmos com São Paulo: Basta-te a minha 

graça (2Cor 12,9); e exultar com Davi, exclamando: Mesmo 

que o corpo e o coração vão se gastando, Deus é minha parte e 

minha herança para sempre! (Sl 72,26). Bendito seja Deus 

para sempre! E que todo o povo diga: Amém! Amém! (cf. Sl 

105,48). 
  
Responsório                                                             Eclo 15, 5-6 

R. No meio da assembléia falou palavras sábias. 

*Deus o encheu com seu Espírito de saber e inteligência.  

V.O Senhor acumulou sobre ele 

um tesouro de alegria e de júbilo, 

e do Senhor receberá por herança um nome eterno. 

*Deus o encheu. 
 

HINO Te Deum. 

Oração 

Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que, celebrando a festa de 

São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e 
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imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Hino 

Na manhã de hoje,  

novo sol fulgura,  

franciscana glória:  

São Boaventura.  
 

De humildade cheio,  

veio após Francisco,  

mas tornou-se o chefe  

do seu grande aprisco. 
 

Aos irmãos ensina,  

sua luz dardeja;  

já fulgura nele  

o doutor da Igreja. 
 

Casto, pobre e humilde,  

luz na noite escura,  

prega a Boa-nova  

São Boaventura. 
 

Ao Deus uno e trino,  

com Boaventura,  

louve a terra inteira,  

que de amor fulgura. 
 

Salmodia 

Ant. 1 Levantou-se como um fogo, 

sua palavra era de luz como um facho incandescente,  

e iluminou todos aqueles que esperavam no Senhor. 
 

Salmos do domingo da I Semana 
 

Ant. 2 Bendito seja Deus a quem foste agradável 
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e felizes os que ouvem a tua sabedoria. 
 

Ant. 3 Uma luz já se levanta para os justos  

e a alegria, para os retos corações.  

Homens justos alegrai-vos no Senhor,  

celebrai e bendizei seu santo nome. 
   

Leitura breve                                                              Mt 5, 14-16 

Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade 

construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a 

coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde 

ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também bri-

lhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 

boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. 
 

Responsório breve 

R. Eu lhe darei sabedoria. 

* E a deixarei aos que a procuram. R. Eu lhe darei.  

V. E a espalharei por todo o mundo.* E a deixarei.  

Glória ao Pai. R. Eu lhe darei. 
 

Cântico evangélico, ant. 

Abriu seus lábios na assembléia do Altíssimo; 

no meio de seu povo foi honrado 

e a glória dos eleitos recebeu. 
  

Preces 

Exaltemos, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, caminho, verdade e 

vida, servindo-o em santidade e em justiça todos os dias de 

nossa vida; e supliquemos: 

R. Dirigi-nos, Senhor, no caminho da paz! 
 

Vós, que quisestes servir e não ser servido,  

- dai-nos, Senhor Jesus, a graça de servir com humildade a vós 

e aos nossos irmãos e irmãs.                                                     R.  
 

Vós, que nos mandastes ser sal da terra e luz do mundo,  
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- iluminai-nos, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo                    R. 
 

Vós, que mostrastes vossa misericórdia e amor nos santos pas-

tores, 

- manifestai-nos por eles a benignidade da vossa face.            R. 
 

Vós, que ilustrastes maravilhosamente a vossa Igreja com che-

fes santos e exímios, 

- fazei que sigamos os seus passos e nos alegremos com a luz 

de suas obras.                                                                            R. 

Vós, que oferecestes o Pão da vida aos redimidos, vivificai a 

vossa Igreja, 

- para que, alimentada pela mesa da Palavra e do Pão, vos siga 

alegre e fortalecida.                                                                   R. 
 

Pai nosso... 

Oração 

Concedei-nos, Pai todo-poderoso, que, celebrando a festa de 

São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e 

imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia da semana 
 

Oração das Nove Horas 
 

Leitura breve                                                                   Sb 8,2-4  

Eu amei a Sabedoria e a desejei desde a juventude e pretendi 

tomá-la como esposa, apaixonado pela sua beleza. A sua con-

vivência com Deus realça a sua nobre origem, pois o Senhor de 

todas as coisas a amou. Iniciada na própria ciência de Deus é 

ela quem seleciona as suas obras. 
 

V. Escolhi seguir a trilha da verdade. 

R. De coração quero apegar-me à vossa lei. 
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Oração das Doze Horas 
 

Leitura breve                                                              Eclo 15, l-4 

Quem teme a Deus, faz o bem; e quem observa a lei, consegue 

a sabedoria. Ela vem ao seu encontro como mãe venerada, e 

como jovem esposa o abraça. Ela o alimenta com o pão da vida 

e do entendimento e lhe dá de beber a água da salutar sabedo-

ria. Nela ele se apóia e não cai; confia nela e não será engana-

do. Ela o eleva entre seus companheiros. 
 

V. Em seu coração repousou a sabedoria. 

R. E a prudência se encontrava nas palavras de seus lábios. 
 

Oração das Quinze Horas 
 

Leitura breve                                                              Eclo 15, l-4 

Muitos louvarão a sua sabedoria, a qual jamais será esquecida. 

Sua lembrança nunca se apagará, e seu nome vai ser recordado 

de geração em geração. As nações hão de proclamar a sua sa-

bedoria e a assembléia celebrará o seu louvor. 
 

V. Ó homem de virtude, sacerdote e pontífice,  

R. Rogai junto ao Senhor por nós, vossos irmãos. 
 

Vésperas 

Hino 

De São Francisco,  

filho, dos pobres,  

defensor, mais puro do que um lírio  

a Igreja o faz doutor.  
 

Ao estudo se entregando,  

em busca de Jesus,  

em méritos aumenta 

e cresce em sua luz. 
 

Ao mundo ele despreza  
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fiel à vocação,  

na Ordem dos Menores e 

espalha o seu clarão. 
 

Os passos da Escritura 

estuda com amor;  

dos mestres e discípulos  

torna-se consultor.  
 

Só para Deus vivendo,  

é grande o seu poder:  

milagres o revelam  

e o dão a conhecer.  

 

Louvor ao Pai e ao Filho  

ao Espírito também;  

saudemos uns aos outros,  

clamemos: Paz e Bem! 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 Ele foi como uma lâmpada que ardia e iluminava, posta 

sobre o candelabro na casa do Senhor. 
 

Salmos e cântico do Comum dos pastores.  
 

Ant. 2 Vós o nutris com o pão da vida e do saber e o saciais 

com uma água salutar. 
 

Ant. 3 Alegrou a santa Igreja com suas obras 

e sua memória é uma bênção para sempre. 
 

Leitura breve                                                                   Dn 12,3 

Os que tiverem sido sábios, brilharão como o firmamento; e os 

que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, 

brilharão como as estrelas, por toda a eternidade. 
 

Responsório breve                                                  Eclo 39,14 

R. A sua sabedoria  
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* Os povos cantarão. R. A sua.  

V. A Igreja anunciará o louvor que lhe é devido. 

* Os povos. Glória ao Pai. R. A sua.  
 

Cântico evangélico, ant. 

Ó mestre da Verdade! Ó luz da santa Igreja!  

Ó São Boaventura cumpridor da lei divina:  

rogai por nós a Cristo. 
 

Preces 

Celebremos com dignos louvores o Cristo Senhor, constituído 

pelo Pai como Pontífice em favor do gênero humano; e supli-

quemos humildemente:  

R. Salvai-nos, Senhor! 
 

Vós, que pelo madeiro da cruz reconciliastes o mundo com o 

eterno Pai, guardai-nos em vosso Nome,  

- para que todos sejamos um, como Vós e o Pai.                     R. 
 

Vós, que quisestes distribuir os frutos da redenção através de 

santos Pastores, 

- conservai firmes na vossa caridade os que adquiristes por vos-

so sangue.                                                                            R.  
 

Vós, que ungistes os vossos santos como pastores no meio dos 

irmãos e os enriquecestes com os dons do Espírito,  

- enchei-nos também a nós da força do vosso amor.                R. 
  

(intenções livres) 

Vós, que pelos pastores da Igreja concedeis a vida eterna às 

vossas ovelhas,  

- dai a salvação eterna aos falecidos que redimistes com o vos-

so sangue precioso.                                                              R.  
 

Pai nosso ... 

Oração 



95 
 

Concedei-nos, Pai todo-poderoso, que, celebrando a festa de 

São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamento e 

imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

21 de julho 
 

SÃO LOURENÇO DE BRÍNDISI, PRESBÍTERO E DOU-

TOR DA IGREJA, DA ORDEM I 
 

Memória (Para a OFMCap.: Festa) 
 

Nasceu em 1559. Admitido entre os Frades Menores Capuchinhos, 

ensinou Teologia aos confrades e desempenhou vários cargos. Como 

pregador assíduo e eficaz, tornou-se notável na Europa. Escreveu 

muitas obras sobre a fé católica. Morreu em Lisboa no ano de 1619. 

Como na Liturgia das Horas, segundo o Rito Romano, exceto o que 

se segue.  
Quando for Festa, ver como se organiza o Ofício das Festas (cf. IGLH, n. 

231-233). 
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

Servindo ao Senhor em santidade e justiça,  

conduziu o seu povo no caminho da paz. 
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Ó mestre da Verdade! Ó luz da santa Igreja!  

São Lourenço de Bríndisi cumpridor da lei divina; 

 rogai por nós a Cristo. 
 
 

AGOSTO 
 

2 de agosto 
 

NOSSA SENHORA DOS ANJOS DA PORCIÚNCULA 
 

Festa 
 

O Seráfico Pai Francisco, por singular devoção à Santíssima Virgem, 

consagrou especial afeição à capela de Nossa Senhora dos Anjos ou 
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da Porciúncula. Aí deu início à Ordem dos Frades Menores e prepa-

rou a fundação das Clarissas; e aí completou felizmente o curso de 

seus dias sobre a terra. Foi também aí que o Santo Pai alcançou a 

célebre Indulgên¬cia, que os Sumos Pontífices confirmaram e esten-

deram a outras muitas igrejas. Para celebrar tantos e tão grandes fa-

vores ali recebidos de Deus, instituiu-se também esta Festa Litúrgica, 

como aniversário da consagração da pequenina ermida. 

 

Invitatório 

R. Celebrando a memória da Virgem Maria,  

a Cristo, esposo celeste da Igreja,  

vinde todos, adoremos. 
 

Ofício das Leituras 

Hino 

Em honra de Santa Maria  

ergueu-se ermida feliz:  

"dos Anjos" fora chamada, 

ficava à entrada de Assis. 
 

Francisco amava esta igreja,  

que entre todas preferiu;  

vivendo ali tanto tempo,  

dali para o céu partiu. 
 

Ali juntou seus discípulos  

e Clara a Deus consagrou; 

fundou a Ordem terceira,  

que pelo mundo espalhou. 
 

Ali brotaram três ramos  

plantados por sua mão,  

com seus frutos de justiça,  

de paz e bem e perdão.  
 

A todos Santa Maria  
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envolva em seu santo véu,  

de todo o mal nos guardando,  

levando-nos para o céu.  
 

O Cristo, que a São Francisco  

surgiste qual querubim,  

a ti, ao Pai e ao Espírito  

o mesmo louvor sem fim. 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 Desceu a bênção do Senhor sobre Maria e a recompensa 

de seu Deus e Salvador.  
 

Salmos do Comum de Nossa Senhora.  
 

Ant. 2 Os braços de um rio vêm trazer alegria 

à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo. 
 

Ant. 3 Dizem coisas gloriosas sobre vós, Virgem Maria, pois 

foi Deus que vos firmou sobre o Monte de Sião. 
 

V. Sois a glória de Sião,  

R. E a alegria de Israel. 
 

Primeira leitura 

Do Livro do Eclesiástico                               24,23-31.41-46 
 

Quem obedece à Sabedoria  

não terá de que se envergonhar 
 

23Como a videira, brotei sarmentos encantadores  

e minhas flores deram frutos de glória e riqueza. 

24Sou a mãe do belo amor e do temor,  

do conhecimento e da santa esperança. 

25Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em 

mim toda a esperança da vida e da virtude.  

26Vinde até mim, vós que me desejais  
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e saciai-vos com meus frutos! 

27Minha doutrina é mais doce que o mel,  

e minha posse mais suave que o favo. 

28A memória de meu nome durará por todas as gerações. 

29Aqueles que comem de mim, terão ainda fome;  

e aqueles que bebem de mim, terão ainda sede. 

30Quem me obedece não terá de que se envergonhar,  

e os que trabalham comigo não pecarão. 

31Aqueles que me tornam conhecida, terão a vida eterna. 

41Eu, como um canal saído de um rio,  

como o aqueduto que dá num jardim, 

42disse: "Regarei meu jardim,  

inundarei meus canteiros".  

43Então, meu canal se tornou um rio, e 

 meu rio se transformou em mar. 

44Ainda farei luzir a doutrina como a aurora,  

e a levarei a brilhar até longe. 

45Penetrarei em todas as profundezas da terra,  

visitarei todos aqueles que dormem,  

e iluminarei todos os que confiam no Senhor. 

46Continuarei a espalhar a minha doutrina  

como uma profecia, 

deixá-la-ei às gerações futuras 

e não abandonarei seus descendentes até o século santo. 
 

Responsório                                                         Eclo 24,15-16 

R. Em Sião fui firmada, 

e na santa Cidade repousei igualmente.  

* Lancei as raízes num povo glorioso.  

V. Ele tem sua herança na partilha de Deus 

e fixei a morada na assembléia dos santos. * Lancei. 
 

Segunda leitura 

Dos Escritos de Frei Tomás de Celano 
(Vita 11, c. 12: Vita I, c. 7: Analecta Franciscana, X, p. 142, 82) 



99 
 
 

Considerai o lugar da habitação de Deus  

digno de todo temor 

O servo de Deus, Francisco, pessoa modesta, humilde 

de espírito, menor por profissão, enquanto vivia no século esco-

lheu para si e para os seus um pequenino lugar, pois não pôde 

servir a Cristo sem ter algo neste mundo. Não foi sem presciên-

cia de um oráculo divino que muito tempo antes se denominara 

Porciúncula o lugar por sorte destinado àqueles que não deseja-

vam neste mundo absolutamente nada possuir. Ali fora constru-

ída uma igreja dedicada à Virgem Mãe, que por sua singular 

humildade mereceu, após seu Filho, estar à frente de todos os 

santos. Ali principiou a Ordem dos Menores, ali se ergueu, em 

grande número, como sobre base estável, sua nobre estrutura. 

O santo amou de preferência este lugar, ordenou que os 

irmãos o venerassem com especial respeito, quis fosse sempre 

conservado, qual espelho da religião, na humildade e grande 

pobreza, reservando a outros a propriedade do mesmo e con-

servando para si e os seus apenas o usufruto. Observava-se ali, 

mais do que em cada um dos demais institutos, rígida disciplina 

em tudo, tanto no silêncio, como rio trabalho. Os que estavam 

neste lugar, dia e noite, sem interrupção, se ocupavam com os 

louvores divinos e levaram vida angélica, a exalar admirável 

odor. 

Embora soubesse Francisco que o reino de Deus se es-

tabelece em qualquer parte da terra, e acreditasse ser a graça 

divina concedida em todo lugar aos eleitos de Deus, experimen-

tara contudo estar o local da Igreja de Santa Maria da Porciún-

cula repleta de graça mais abundante e ser freqüentado pela 

visita dos espíritos celestes. Dizia por isso aos irmãos muitas 

vezes: "Vede, filhos, não abandoneis este lugar. Se fordes ex-

pulsos por uma porta, entrai por outra; pois este lugar verdadei-

ramente é santo e a morada de Deus. Quando éramos poucos, o 

Altíssimo aqui aumentou nosso número; aqui iluminou os cora-
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ções de seus pobres com a luz de sua sabedoria; aqui inflamou 

nossas vontades no fogo de seu amor. Quem orar aqui de cora-

ção devoto, obterá o que pedir, e quem pecar será punido mais 

gravemente. Considerai, portanto, filhos, o lugar da morada de 

Deus digno de toda honra, e de todo coração com exultação e 

louvor ali confessai a Deus". 
 

Responsório 

R. Sois a porta do céu e a estrela do mar, Santa Virgem Maria! 

Do Rei sempiterno, ó Mãe sem igual, 

tornai-nos aceitos a Jesus, vosso Filho,  

* Pois em vós resplandecem a virtude e a glória.  

V. Do perdão sois a fonte, da graça sois Mãe, 

e do mundo esperança: a vós clamamos, ouvi-nos. 

* Pois em vós. 
 

HINO Te Deum. 

Oração 

Fazei, ó Deus, que, ao celebrarmos a gloriosa memória da Vir-

gem Maria, Rainha dos Anjos, possamos também, por sua in-

tercessão, participar da plenitude da vossa graça. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 

Laudes 

Hino 

Maria, a quem o Filho  

jamais nega um favor,  

atende no seu templo  

ao povo sofredor. 
 

Se já não temos vinho,  

se falta o próprio pão,  

do alto de seu trono  

estende-nos a mão. 
 

Aos noivos socorrendo 

 nas bodas de Caná,  
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o corpo de seu Filho  

agora ela nos dá. 
 

Assiste com seus anjos  

o pobre trovador,  

que entrega à sua noiva  

anel de puro amor. 
 

Festeja da Pobreza  

o enlace divinal:  

Francisco é que descobre  

a nobre sem rival. 
 

Agora ambos assistem 

também aos esponsais  

daqueles que por Cristo  

deixaram bens e pais. 
 

Ao Deus, que é uno e trino, 

um só louvor convém; 

a todos nós saudemos, 

dizendo: "Paz e Bem!" 
 

Salmodía 
 

Ant. 1 Sois bendita entre todas as mulheres e bendita no vosso 

santuário. 
  

Salmos e cântico do domingo da I Semana. 
 

Ant. 2 Vossa alma se alegre na bondade do Senhor; 

não ficareis desiludidos por louvar o vosso Deus. 
 

Ant. 3 Eu amo os que me amam; 

quem me busca desde a aurora haverá de me encontrar. 
 

Leitura breve                                                         Eclo 24,25-27 

Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em 

mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde até mim, vós 
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que me desejais e saciai-vos com meus frutos! Minha doutrina 

é mais doce que o mel, e minha posse mais suave que o favo. 
 

Responsório breve                                                  Eclo 24,23 

R. Eu sou igual à vinha: 

* Dei frutos perfumosos. R. Eu sou.  

V. Minhas flores deram frutos nutritivos, saborosos.  

* Dei frutos. Glória ao Pai. R. Eu sou. 
 

Cântico evangélico, ant. 

Bendito o Senhor que tornou neste dia 

teu nome tão grande que não mais cessará 

teu louvor entre os homens. 

Haverão de lembrar-se do poder do Senhor 

agora e pra sempre. 
 

Preces 

Celebremos nosso Salvador, que se dignou nascer da Virgem 

Maria; e peçamos: 

R. Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós! 
 

Salvador do mundo, que pelos méritos da redenção preservastes 

a vossa Mãe de toda mancha de pecado,  

- livrai-nos também de todo pecado.                                         R. 
 

Redentor nosso, que fizestes da Imaculada Virgem Maria o 

tabernáculo puríssimo da vossa presença e o sacrário do Espíri-

to Santo, 

- fazei de nós templos vivos do vosso Espírito.                        R. 
 

Palavra eterna, que ensinastes vossa Mãe a escolher a melhor 

parte, 

- ajudai-nos a imitá-la buscando o alimento da vida eterna. R.                                                                                             
 

Rei dos reis, que quisestes ter vossa Mãe convosco no céu em 

corpo e alma, 

- fazei que aspiremos sempre aos bens do alto.                      R. 
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Senhor do céu e da terra, colocastes Maria como rainha à vossa 

direita, 

- dai-nos a alegria de participar um dia com ela da mesma gló-

ria.                                                                                             R. 
 

(intenções livres) 

Pai nosso... 

Oração 

Fazei, ó Deus, que ao celebrarmos a gloriosa memória da Vir-

gem Maria, Rainha dos Anjos, possamos também, por sua in-

tercessão, participar da plenitude da vossa graça. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 

Oração das Nove Horas   

 

Leitura breve                                                                     Is 55,1 

O vós todos que estais com sede, vinde às águas; vós que não 

tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar 

sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. 
 

V. A Mãe do Senhor foi aos céus elevada.  

R. Acima dos anjos no reino celeste. 
 

Oração das Doze Horas 
 

Leitura breve                                                               Is 55,2b-3a 
 

Ouvi-me com atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e revi-

goramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a 

mim, ouvi e tereis vida. 

V. Ave, Rainha do céu!  

R. Ave, dos anjos Senhora! 
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Oração das Quinze Horas 
 

Leitura breve                                                               Pr 8,34-35 

Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas cada 

dia, guardando a minha entrada! Quem me achar, encontrará a 

vida e gozará das delícias do Senhor. 
 

V. Rainha dos anjos, intercede por nós. 

R. Para que nós possamos associar-nos aos santos. 
 

Vésperas 

Hino 

Maria, de Francisco  

presente aos esponsais,  

acolhe no teu templo  

as preces dos mortais. 
 

Dos anjos soberana,  

dos homens proteção,  

coloca em nossa mesa  

a paz, o vinho e o pão. 
 

Se o nauta está perdido,  

sem porto e sem farol,  

a Estrela da Manhã  

nos braços traz o Sol. 
 

Se só os bens do mundo  

buscamos conquistar,  

riquezas que não passam  

Maria vem mostrar. 
 

Aos ricos despedindo,  

dos pobres enche a mão;  

pois dá-nos do seu Filho  

o próprio coração. 
 

Ao Deus, que é uno e trino,  
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um só louvor convém;  

a todos nós saudemos,  

dizendo: "Paz e Bem!" 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim,  

escutai e vossa alma viverá. 
 

Salmos e cântico do Comum de Nossa Senhora. 
 

Ant. 2 O Senhor fez descer sobre nós  

seu amor compassivo e clemente  

e assim deu-nos vida bastante  

para que se pudesse reerguer  

a casa de Deus em ruínas. 
 

Ant. 3 O Deus de Israel com amor e com justiça 

 trará de volta os teus filhos 

radiantes de alegria em sua glória e poder. 

Leitura breve                                                                   Jt 13,31 

Bendita és tu em todas as tendas de Judá e entre todos os po-

vos; quantos ouvirem teu nome, serão tomados de pavor. 
 

Responsório breve  

R. O Maria, és a filha 

* Bendita do Senhor. R. Ó Maria.  

V. Pois do fruto da vida por ti participamos. * Bendita. Glória 

ao Pai. R. Ó Maria. 
 

Cântico evangélico, ant. 

Ó Maria, Virgem santa Mãe da graça e do perdão,  

atendei os vossos filhos que se voltam para vós  

com fervor e devoção. 
 

Preces 
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Proclamemos a grandeza de Deus Pai todo-poderoso: Ele quis 

que Maria, Mãe de seu Filho, fosse celebrada por todas as gera-

ções. Peçamos humildemente: 
 

R. Cheia de graça, intercedei por nós! 
 

Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a Imaculada Vir-

gem Maria participar em corpo e alma da glória celeste de Cris-

to, 

- conduzi para a mesma glória os corações de vossos filhos e 

filhas.                                                                                        R. 

 

Vós, que nos destes Maria por Mãe, concedei, por sua interces-

são, saúde aos doentes, consolo aos tristes, perdão aos pecado-

res, 

- e a todos a salvação e a paz.                                                  R. 
            

Vós, que fizestes de Maria a cheia de graça, 

- concedei a todos a abundância da vossa graça.                      R. 
 

Fazei, Senhor, que a vossa Igreja seja, na caridade, um só cora-

ção e uma só alma,   

- e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com Ma-

ria, Mãe de Jesus.                                                                R. 
 

(intenções livres) 

Vós, que coroastes Maria, rainha dos céus, 

- fazei que nossos irmãos e irmãs falecidos se alegrem 

eternamente em vosso reino, na companhia dos santos.           R. 

Pai nosso... 

Oração 

Fazei, ó Deus, que, ao celebrarmos a gloriosa memória da Vir-

gem Maria, Rainha dos Anjos, possamos também, por sua in-

tercessão, participar da plenitude da vossa graça. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
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8 de agosto 

 

SANTO PAI DOMINGOS, PRESBÍTERO, FUNDADOR 

DA ORDEM DOS PREGADORES 
 

Festa 
 

O Fundador da Ordem Dominicana nasceu em Caleruega. Castela, no 

ano de 1170. O bispo de Tolosa, Diogo de Azevedo, amigo de Do-

mingos, havia fundado um centro missionário, para combater a here-

sia dos albigenses. Domingos era sacerdote dos Cônegos Regulares. 

Com a morte do bispo, Domingos assumiu a direção do centro missi-

onário. Assim começou a surgir sua nova Ordem. Em 1216, o Papa 

Honório III aprovou a Regra para a sua Ordem. Domingos foi amigo 

íntimo de São Francisco de Assis, motivo pelo qual os discípulos de 

São Francisco celebram festivamente o Fundador da Ordem Domini-

cana. Domingos morreu em Bolonha, aos 6 de agosto de 1221. 
 

Como na Liturgia das Horas, segundo o Rito Romano. 

Do Comum dos pastores, organizada em nível de Festa (cf. IGLH, 

n.231-233). 

Oração 

Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de nosso Pai São Do-

mingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande 

pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. 
 

11 de agosto 
 

SANTA CLARA DE ASSIS, VIRGEM, DA ORDEM II 
 

Festa (Para as Clarissas: Solenidade) 
 

Clara nasceu em Assis, no ano de 1193. Era de família nobre. To-

mando ' conhecimento da conversão de Francisco, desejou viver co-

mo ele. Revestida por ele com o hábito da penitência, na Porciúncula, 

retirou-se depois para a capelinha de São Damião, onde, orientada 

por São Francisco, fundou com ele a Ordem II. Levou uma vida de 
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pobreza heróica e oração constante. Ela realizou com suas Irmãs o 

ideal contemplativo de São Francisco de Assis. Após longa enfermi-

dade, faleceu aos 11 de agosto de 1253. Seu corpo se conserva intato, 

exposto em urna de vidro, na Basílica construída em sua homenagem, 

em Assis. 
 

Do Comum das virgens ou das santas mulheres: para santas religiosas. 

 
 

Somente quando solenidade: 
 

I Vésperas 

Santa Clara tudo aclara  

com seu fúlgido clarão;  

de Jesus se torna esposa,  

a Francisco dando a mão. 

 

Ele corta-lhe os cabelos  

e os coloca sobre o altar:  

nada mais ela possui,  

nada mais tem para dar. 
 

Eis irmão Sol e irmã Lua  

a brilhar no mesmo céu: 

um se despe em plena praça,  

outra oculta-se num véu. 
 

Ambos cingem-se de estrelas,  

triunfal constelação, 

a vestir a mesma estopa,  

dividir o mesmo pão. 
 

Demos glória ao Pai e ao Filho,  

e ao Espírito também.  

Em Francisco, uns aos outros  

nos saudemos: "Paz e Bem!" 
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Salmodia 

Ant. 1 Vinde, filhas, para perto do Senhor  

e brilhe em vossa face a sua luz. 
 

Salmos e cântico do Comum das virgens. 
 

Ant. 2 O Senhor a colocou para as vinhas vigiar; 

as vinhas floresceram e exalaram seu perfume. 
 

Ant. 3 Em Cristo, Deus Pai a escolheu  

para que fosse, perante a sua face,  

sem mácula e santa pelo amor. 
 

Leitura breve                                                              Sb 6,12-13 

A Sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente 

contemplada por aqueles que a amam, e é encontrada por aque-

les que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer 

aos que a desejam. 
 

Responsório breve                                                 cf. Sl 17,33 

R. O Deus onipotente 

* Revestiu-me com sua força. R. O Deus.  

V. E tornou o meu caminho sem mancha de pecado.  

* Revestiu-me. Glória ao Pai. R. O Deus. 
 

Cântico evangélico, ant. 

Eu exulto de alegria no Senhor, 

pois me envolveu de salvação, qual uma veste, 

e qual noiva me impôs o diadema. 
 

Preces 

Celebremos com alegria e invoquemos o Cristo Senhor, esposo 

e cordeiro imaculado, a quem as virgens seguem para onde quer 

que ele vá; e digamos: 
 

R. Jesus, rei das virgens, atendei-nos! 
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Ó Cristo, que louvastes os que guardam a virgindade por causa 

do Reino dos céus, 

- concedei-nos compreender corretamente as vossas palavras e 

aderir a vós de corpo casto e alma pura.                                   R. 
 

Ó Cristo, que pela nossa salvação oferecestes a vossa carne 

sobre o madeiro em sacrifício ao Pai, 

- fazei que, crucificando o nosso corpo com os vícios e as con-

cupiscências, completemos o que falta à vossa paixão.            R. 
 
 

Ó Cristo, que desposastes a Igreja, virgem casta como única 

esposa, 

- tornai-a santa e imaculada, e concedei-nos a graça de guardar 

íntegra e pura a nossa fé em Vós.                                             R. 
 

Ó Cristo, que nos concedeis a graça de alegrar-nos com a festa 

de Santa Clara, 

- fazei que, por sua intercessão, sejamos dignos de Vós.         R. 
 

(intenções livres) 
 

Recebestes as santas virgens para a ceia de vossas núpcias eter-

nas; 

- admiti com bondade no banquete celeste os nossos irmãos e 

irmãs falecidos.                                                                         R. 

 Pai nosso. 
  

Oração 

O Deus, que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao 

amor da pobreza, concedei, por sua intercessão, que, seguindo 

o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia 

em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 
 

 

Invitatório 

R. Ao Cristo Rei, a quem Clara amou de coração,  
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vinde todos, adoremos. 
 

Salmo invitatório como no Ordinário. 
 

Ofício das Leituras 

Hino 

A imagem de Maria  

em Clara resplandece:  

cortando os seus cabelos,  

a Deus tudo oferece. 
 

Buscando Jesus Cristo,  

Francisco ela descobre;  

riquezas abandona,  

e, pobre, segue o pobre. 
 

Inês e suas primas  

a seguem deslumbradas,  

vivendo a mesma vida  

de virgens consagradas. 
 

Francisco e os companheiros  

percorrem mil caminhos"  

seguidos pelas preces  

dos lírios entre espinhos. 
 

Aos órfãos de Francisco  

é Clara que sustenta:  

da Regra viva a imagem  

a todos apresenta. 
 

Ao Deus que é uno e trino  

um só louvor é dado.  

Bendito seja ele  

por Clara haver criado! 
 

Salmodia 
 



112 
 

Ant. 1 Esta virgem consagrou-se às coisas do Senhor, para que 

ela fosse santa de corpo e de espírito. 
 

Salmos do Comum das virgens. 
 

Ant. 2 Considerou todas as coisas como perda.  

Por isso ela encontrou uma fortuna  

que é muito melhor e mais durável. 
 

Ant. 3 Depôs as suas vestes suntuosas 

e humilhou o seu corpo com jejuns. 

V. Em vestes vistosas ao Rei se dirige, 

R. E as virgens amigas lhe formam cortejo. 
 

 

Primeira leitura 

Da Carta de São Paulo aos Filipenses  3,7-16.20-21; 4,4-9 
 

Por causa de Cristo, considero tudo como perda, tornando-me 

semelhante a ele na sua morte 
 

Irmãos: 3,7Essas coisas, que eram vantagens para mim, 

considerei-as como perda, por causa de Cristo. 8Na verdade, 

considero tudo como perda diante da vantagem suprema que 

consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa 

dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cris-

to e ser encontrado unido a ele, 9não com minha justiça provin-

da da Lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça 

que vem de Deus, na base da fé. 10Esta consiste em conhecer a 

Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em co-

munhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a 

ele na sua morte, 11para ver se alcanço a ressurreição dentre os 

mortos. 12Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja 

perfeito. Mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado 

por Cristo Jesus. 

13Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, 

porém, eu faço: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço 
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para o que está na frente. 14Corro direto para a meta, rumo ao 

premio, que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus. 

15E assim que, enquanto perfeitos, devemos sentir e pensar. E 

se tiverdes um outro modo de sentir, Deus vos revelará o seu 

pensamento a esse respeito. 16Entretanto, onde quer que já te-

nhamos chegado, caminhemos na mesma direção. 20Nós, po-

rém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salva-

dor, o Senhor Jesus Cristo. 21Ele transformará o nosso corpo 

humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o 

poder que tem de sujeitar a si todas as coisas.  

4,4Alegrai-vos sempre no Senhor; eu repito, alegrai-vos. 

5Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens! O 

Senhor está próximo! 6Não vos inquieteis com coisa alguma, 

mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e 

súplicas, acompanhadas de ação de graças. 7E a paz de Deus, 

que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos cora-

ções e pensamentos em Cristo Jesus. 

8Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é 

verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o 

que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. 9Praticai o 

que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e 

ouvistes. Assim o Deus da paz estará convosco. 
 

Responsório                                                          cf. ICor 1,4.8 

R. Damos graças a Deus pela bênção divina 

que em Jesus nos foi dada. 

* Pois em Cristo Jesus somos ricos em tudo.  

V. É ele também que haverá de dar forças a nós até o fim, 

até o dia da vinda de Cristo Jesus. * Pois em Cristo. 

 

Segunda leitura 

Das Cartas a Santa Inês de Praga, de Santa Clara, virgem 
(Ed. I. Omaechevarria, Escritos de Santa Clara, Madri 1970, p. 339-341). 

 

Pratica a pobreza, a humildade e. a caridade de Cristo 
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Feliz aquele a quem é dado participar do sagrado ban-

quete, para aderir de todo o coração àquele cuja beleza admi-

ram sem cessar todos os bem-aventurados exércitos dos céus, 

cujo afeto comove, cuja contemplação refaz, cuja benignidade 

satisfaz, cuja suavidade invade tudo, cuja memória brilha sua-

vemente, por cujo odor ressuscitam os mortos, cuja visão glori-

osa tornará bem-aventurados todos os habitantes da Jerusalém 

do alto. Ele é um esplendor da glória eterna, uma efusão da luz 

eterna e um espelho sem mancha (Sb 7,26). 

Olha cotidianamente neste espelho, ó rainha, esposa de 

Jesus Cristo, e nele continuamente examina teu rosto, para te 

tornares inteiramente, tanto no interior como no exterior, reco-

berta de veste colorida e também adornada com as flores e rou-

pas de todas as virtudes, como convém à filha e esposa castís-

sima do sumo Rei. Neste espelho brilha a feliz pobreza, a santa 

humildade e a inefável caridade, como poderás contemplar com 

a graça de Deus por todo o espelho. 

No princípio deste espelho, observa, diria, a pobreza 

daquele que está colocado no presépio e acha-se envolvido em 

paninhos. Ó admirável humildade, ó estupenda pobreza! O Rei 

dos anjos, o Senhor do céu e da terra é reclinado no presépio. 

No meio do espelho, considera a humildade, pelo menos a bea-

ta pobreza, os inúmeros trabalhos e penas que ele suportou pela 

redenção do gênero humano. No fim do mesmo espelho, con-

templa a inefável caridade, pela qual quis sofrer no lenho da 

cruz e morrer da morte mais ignominiosa. Por isso, o próprio 

espelho, pregado no lenho da cruz, admoestava os transeuntes a 

considerarem essas coisas, dizendo: Vós que passais pelo ca-

minho, olhai e julgai se existe dor igual a esta que me atormen-

ta (Lm 1,12). Respondamos a quem clama e se lamenta, numa 

só voz, num só espírito: Lembrar-me-ei e em mim desfalecerá a 

minha alma (Lm 3,20). Por conseguinte, cada vez mais hás de 

te inflamar no ardor da caridade, ó rainha do Rei celeste. 
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Contemplando além disso suas indizíveis delícias, ri-

quezas e honras perpétuas e suspirando por excessivo desejo e 

amor do coração, hás de proclamar: Arrasta-me após ti, corra-

mos na fragrância de teus perfumes (Ct 1,4.3), ó esposo celes-

te. Correrei sem parar, até que me introduzas no celeiro, até que 

tua mão esquerda esteja sob a minha cabeça e tua direita feliz-

mente me abrace (cf. Ct 2,16), e me beijes com o ósculo feliz 

de tua boca (cf. Ct 1,2). 

Nesta contemplação lembra-te da pobrezinha de tua 

mãe, sabendo que inscrevi indelevelmente tua feliz lembrança 

nas tábuas de meu coração. Es a mais querida de todas. 
 

Responsório 

R. Digníssima filha de Francisco, Santa Clara, 

desprezando a vaidade e as pompas deste mundo,  

* Propagou pela terra o amor à castidade. 

V. Esposa virgem de Cristo, em casto amor uniu-se a ele e para 

Cristo gerou multidões de filhas virgens.  

* Propagou. 
 

HINO Te Deum. 

Oração 

Ó Deus, que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao 

amor da pobreza, concedei, por sua intercessão, que, seguindo 

o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia 

em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

Laudes 

Hino 

Do dia onze de agosto  

o sol já nos aclara:  

Rainha da Pobreza,  

fulgura Santa Clara.  
 

Deixando a sua casa,  
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seguindo São Francisco,  

as mais brancas ovelhas  

reúne em seu aprisco.  
 

As suas tranças de ouro  

sem pena vê cortadas;  

mais brilha o véu grosseiro  

das virgens consagradas!  
 

Na mesa do convento  

Francisco e Clara ceiam,  

mas súbito, entre chamas,  

em êxtase se alteiam.  
 

Bem tempo após Francisco,  

a flor tomba da haste,  

dizendo: "Eu te agradeço,  

ó Deus, que me criaste!"  
 

Ao Deus, que é uno e trino  

um só louvor é dado.  

Bendito seja ele  

por Clara haver criado! 
 

Salmodia 

Ant. 1 O Senhor lhe deu a força; 

por isso ela será bendita eternamente. 
 

Salmos e cântico do domingo da 1 Semana.  

Ant. 2 O Senhor prodigamente a abençoou  

e por ela rechaçou os inimigos. 
 

Ant. 3 Lançou no Senhor os seus cuidados;  

foi ouvida, pois nele esperou. 

 

Leitura breve                                                        Cf. Is 58,10.11 
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Nascerá nas trevas a tua luz. O Senhor te conduzirá sempre e 

tua vida obscura será como o meio-dia. Serás como um jardim 

bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. 

 

Responsório breve                                  cf. 1 Sm 2,1; Lc 1,46 

R. Exulta no Senhor meu coração. 

* Eu me alegro com a vossa salvação. R. Exulta.  

V. A minh'alma glorifica o Senhor. * Eu me alegro.  

Glória ao Pai. R. Exulta. 
 

Cântico evangélico, ant.  

A virgem santa Clara, renunciando a si mesma,  

e, tomando sua cruz, seguiu o Senhor,  

Esposo das virgens. 
 

Preces 

Imploremos ao Pai das misericórdias, de quem procede todo o 

bem e todo o dom perfeito; e digamos humildemente: 
 

R. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 

Vós, que sois o único santo e o sumo bem, 

- fazei que na Igreja se multipliquem os santos que Vos amem e 

levem outros ao vosso amor.                                                    R. 
 

Vós, que nos destes Santa Clara por mãe e exemplo,  

- fazei que, seguindo seus passos, vos sirvamos em pobreza e 

humildade.                                                                                R. 
 

Vós, que sois nosso caminho, nossa esperança e nossa vida, 

infundi na Ordem seráfica o vigor da vida evangélica,  

- para que, a exemplo de Santa Clara, sejamos verdadeiros fi-

lhos e filhas da Igreja.                                                            R. 
 

Vós, fonte da verdadeira sabedoria, inflamai os nossos corações 

no vosso amor, 
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- para que, lembrados das vossas palavras, saibamos escolher 

sempre a melhor parte.                                                              R. 
 

Vós, que esperais na paciência os frutos de quem vos ama, con-

cedei-nos os dons do Espírito Santo, 

- para que, colaborando com ele, demos paz e alegria aos ir-

mãos e irmãs.                                                                            R. 
 

(intenções livres) 

Pai nosso ... 

Oração 

Ó Deus, que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao 

amor da pobreza, concedei, por sua intercessão, que, seguindo 

o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia 

em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

 

Hora Média 
 

Se for celebrada como Festa, antífonas e salmos do dia de semana corrente. 

Se, porém, for celebrada como Solenidade, antífonas e salmos graduais ou 

do domingo da I Semana, caso seja domingo. 

 

Oração das Nove Horas  
 

Ant. Meu amado me diz: 

minha amiga, levanta-te, 

aproxima-te e vem. 
 

Leitura breve                                                        cf. Sb 7,7-8.10 

Supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Eu a preferi aos 

cetros e tronos e em comparação com ela, julguei sem valor a 

riqueza; amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la 

mais que a luz. 
 

V. A sabedoria é uma luz inextinguível.  

R. Todos os bens junto com ela me vieram. 
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Oração das Doze Horas 
 

Ant. Encontrei a quem ama o meu coração; comigo o retive e 

não mais vou deixá-lo. 
 

Leitura breve                                                                 Sb 4,1 -2 

É preferível a vida sem filhos mas com virtude, pois a imortali-

dade acompanha sua memória: ela é reconhecida por Deus e 

pelos homens. Quando presente, é imitada; quando ausente, sua 

falta é sentida. Ela carrega na glória uma coroa eterna. 
 

V. Ó Clara, esposa de Cristo, recebei a coroa da glória.  

R. Que o Senhor preparou para sempre. 

 

Oração das Quinze Horas 
 

Ant. Eis a voz do amado que bate: 

minha amiga, vem logo, abre a porta,  

eu irei desposar-te para sempre. 
 

Leitura breve                                                    Lc 9,23-24 

Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz 

cada dia, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai 

perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a 

salvará. 
 

V. A virgem Santa Clara por amor de Jesus Cristo,  

R. Desprezou os atrativos e as delícias deste mundo. 

 

Vésperas 

Hino 

Santa Clara tudo aclara  

com seu fúlgido clarão;  

de Jesus se torna esposa,  

a Francisco dando a mão. 
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Ele corta-lhe os cabelos  

e os coloca sobre o altar:  

nada mais ela possui,  

nada mais tem para dar. 
 

Eis irmão Sol e irmã Lua  

a brilhar no mesmo céu:  

um se despe em plena praça,  

outra oculta-se num véu. 
 

Ambos cingem-se de estrelas,  

triunfal constelação,  

a vestir a mesma estopa,  

dividir o mesmo pão. 
 

Demos glória ao Pai e ao Filho,  

e ao Espírito também.  

Em Francisco, uns aos outros  

nos saudemos: "Paz e Bem!" 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 A claridade de Clara no mundo inteiro brilhou;  

a santidade de Clara 

irradiou-se e expandiu-se em devotadas irmãs. 
 

Salmo 112(113) 
 

- 1 Louvai, louvai, ó servos do Senhor, * 

louvai, louvai o nome do Senhor!  

-2 Bendito seja o nome do Senhor, * 

agora e por toda a eternidade!  

-3 Do nascer do sol até o seu ocaso, * 

louvado seja o nome do Senhor! 
 

-4 O Senhor está acima das nações, *  

sua glória vai além dos altos céus.  

=5 Quem pode comparar-se ao nosso Deus,† 
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ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono *  

6 e se inclina para olhar o céu e a terra? - 
  

-7 Levanta da poeira o indigente * 

e do lixo ele retira o pobrezinho, 

-8 para fazê-lo assentar-se com os nobres, *  

assentar-se com os nobres do seu povo. 

-9 Faz a estéril mãe feliz em sua casa, * 

vivendo rodeada de seus filhos. 
 

Ant. 1 A claridade de Clara no mundo inteiro brilhou;  

a santidade de Clara  

irradiou-se e expandiu-se em devotadas irmãs. 
 

Ant. 2 A fim de ganhar Jesus Cristo, 

deixou a glória instável do mundo.  

Confiou no Senhor, o seu Deus. 
 

Salmo 145(146) 
 

= 1Bendize, minh'alma, ao Senhor! † 

2Bendirei ao Senhor toda a vida, *  

cantarei ao meu Deus sem cessar! 
 

- 3Não ponhais vossa fé nos que mandam, * 

não há homem que possa salvar. 

= 4Ao faltar-lhe o respiro ele volta † 

para a terra de onde saiu; *  

nesse dia seus planos perecem. 
 

= 5É feliz todo homem que busca † 

seu auxílio no Deus de Jacó, *  

e que põe no Senhor a esperança. 

- 6O Senhor fez o céu e a terra, *  

fez o mar e o que neles existe. 
 

- O Senhor é fiel para sempre, *  

7faz justiça aos que são oprimidos; 
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- ele dá alimento aos famintos, * 

é o Senhor quem liberta os cativos. – 
 

= 8O Senhor abre os olhos aos cegos, † 

o Senhor faz erguer-se o caído, *  

o Senhor ama aquele que é justo. - 
 

= 9É o Senhor quem protege o estrangeiro, † 

quem ampara a viúva e o órfão, *  

mas confunde os caminhos dos maus.  
 

= l0O Senhor reinará para sempre! † 

Ó Sião, o teu Deus reinará *  

para sempre e por todos os séculos!  
 

Ant. A fim de ganhar Jesus Cristo,  

deixou a glória instável do mundo. 

Confiou no Senhor, o seu Deus. 
 

Ant. 3 Exultando de alegria a virgem Clara,  

conheceu a sabedoria multiforme  

de Cristo de um modo admirável. 
 

Cântico                              Ef 1,3-10 
 

- 3Bendito e louvado seja Deus, * 

o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, 

- que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo * com bênção 

espiritual de toda sorte! – 
 

 

(R. Bendito sejais vós, nosso Pai, 

que nos abençoastes em Cristo!) 
 

- 4Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *  

já bem antes de o mundo ser criado, 

- para que fôssemos, perante a sua face, * 

sem mácula e santos pelo amor.                            (R.) 
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= 5por livre decisão de sua vontade, † 

predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *  

a sermos nele os seus filhos adotivos, 
  
- 6para o louvor e para a glória de sua graça, * 

que em seu Filho bem-amado nos doou.                      (R.) 
 

- 7É nele que nós temos redenção, * 

dos pecados remissão pelo seu sangue.  

= Sua graça transbordante e inesgotável † 

8 Deus derrama sobre nós com abundância, * 

de saber e inteligência nos dotando.     -                        (R.) 
 

- 9E assim, ele nos deu a conhecer * 

o mistério de seu plano e sua vontade, 

- que propusera em seu querer benevolente, * 

10na plenitude dos tempos realizar: 

- o desígnio de, em Cristo, reunir * 

todas as coisas: as da terra e as do céu.                        (R.)  
 

Ant. Exultando de alegria a virgem Clara,  

conheceu a sabedoria multiforme  

de Cristo de um modo admirável. 
 

Leitura breve                                                           Ct 6,2; 8,6-7 

Eu sou do meu amado e o meu amado é todo meu. Ele é um 

pastor entre lírios. Grava-me como um selo em teu coração, 

como um selo em teu braço! Porque o amor é forte como a 

morte; suas faíscas são de fogo, uma labareda divina. Águas 

torrenciais jamais apagarão o amor. 
 

Responsório breve 

R. Ela foi conduzida aos aposentos do seu Rei, 

* E ele lhe pôs uma coroa na cabeça. R. Ela foi.  

V. Uma coroa de glória, de honra e santidade, * E ele.  

Glória ao Pai. R. Ela foi. 
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Cântico evangélico, ant. 

Salve, esposa de Jesus, salve, virgem modelar, 

salve, exemplo das irmãs! 

Santa Clara, conduzi-nos para o Reino celestial. 
 

Preces 

Celebremos com alegria e invoquemos o Cristo Senhor, 

Esposo e Cordeiro imaculado, a quem as virgens seguem 

para onde quer que ele vá; e digamos. 
 

R. Jesus, rei das virgens, atendei-nos! 
 

Ó Cristo, que louvastes os que guardam a virgindade por 

causa do Reino dos céus, 

- concedei-nos compreender corretamente as vossas palavras e 

aderir a vós de corpo casto e alma pura.                                   R. 
 

Ó Cristo, que pela nossa salvação oferecestes a vossa carne 

sobre o madeiro em sacrifício ao Pai, 

- fazei que, crucificando o nosso corpo com os vícios e as con-

cupiscências, completemos o que falta à vossa paixão.            R. 
 
 

Ó Cristo, que desposastes a Igreja, virgem casta, como única i 

esposa, tornai-a santa e imaculada,  

- e concedei-nos a graça de guardar íntegra e pura a nossa fé em 

Vós.                                                                                           R.  
 

Ó Cristo, que nos concedeis a graça de alegrar-nos com a festa 

de Santa Clara, 

- fazei que, por sua intercessão, sejamos dignos de Vós.         R. 
 

(intenções livres) 

Ó Cristo, que recebestes as santas virgens para o banquete das 

vossas núpcias, 

- acolhei com bondade os nossos falecidos ao vosso convívio 

eterno.                                                                                       R. 
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Pai nosso... 

Oração 

Ó Deus, que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao 

amor da pobreza, concedei, por sua intercessão que, seguindo o 

Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 

vosso Reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 
 

14 de agosto 
 

SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE, PRESBÍTERO E 

MÁRTIR, DA ORDEM I 
 

Memória 
 

Maximiliano Maria Kolbe nasceu aos 7 de janeiro de 1894 na Po-

lónia. Jovem ainda, ingressou na Ordem dos Frades Menores Con-

ventuais, sendo ordenado sacerdote em Roma no ano de 1918. Leva-

do por uma piedade filial a Nossa Senhora, fundou uma Pia União 

chamada "Milícia de Maria Imaculada", que ele propagou amplamen-

te, tanto na pátria como em outras regiões. Tendo chegado ao Japão 

como missionário, procurou dilatar a fé cristã, sempre sob os auspí-

cios e a proteção da Virgem Imaculada. Finalmente, tendo voltado à 

Polónia, foi feito prisioneiro na segunda grande guerra, e, conduzido 

ao campo de concentração de Auschwitz em Cracóvia, suportou atro-

zes sofrimentos. Aí consumou sua dinâmica existência em holocausto 

de amor no dia 14 de agosto de 1941. Foi beatificado por Paulo VI 

em 1971 e canonizado por João Paulo II no dia 10 de outubro de 

1982. 
Do Comum de um mártir. 

 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura 

Das Cartas de São Maximiliano Maria Kolbe 
(O. Joachim Roman Bar, OFMConv., ed. Wybór Pism, Warszawa 1973, 41-

42; 226) 
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Do zelo apostólico que se deve ter ao procurar a salvação e 

santificação das almas 

 

Muito me alegra, caro irmão, o zelo que te inflama na 

promoção da glória de Deus. Pois observamos com tristeza, em 

nossos tempos, não só entre os leigos, mas também entre os 

religiosos a doença quase epidêmica que se chama indiferen-

tismo, que se propaga de várias formas. Ora, como Deus é dig-

no de infinita glória, nosso primeiro e mais importante ideal 

deve ser, com nossas exíguas forças, lhe darmos o máximo de 

glória, embora nunca possamos dar quanto de nós, pobres pere-

grinos, ele merece. 

Como a glória de Deus resplandece principalmente na 

salvação das almas que Cristo remiu com seu próprio sangue, o 

desejo mais elevado da vida apostólica será procurar a salvação 

e santificação do maior número possível. E quero brevemente 

dizer-te qual o melhor caminho para este fim, isto é, para con-

seguir a glória divina e a santificação de muitas almas. Deus, 

ciência e sabedoria infinita, sabendo o que, de nossa parte, mais 

contribui para aumentar sua glória, manifesta-nos a sua vontade 

sobretudo pelos seus ministros na terra. 

É a obediência, e ela só, que nos indica a vontade de 

Deus com evidência. O superior pode errar, mas não é possível 

que nós, ao seguirmos a obediência, sejamos levados ao erro. 

Só poderia haver uma exceção se o superior mandasse algo que 

incluísse - mesmo em grau mínimo - uma violação da lei divi-

na; pois, neste caso, o superior não seria fiel intérprete de Deus. 

Só Deus é infinito, sapientíssimo, santíssimo e clemen-

tíssimo, Senhor, Criador e Pai nosso, princípio e fim, sabedoria, 

poder e amor; tudo isso é Deus. Tudo que não seja Deus só vale 

enquanto se refere a ele, Criador de tudo e Redentor dos ho-

mens, último fim de toda a criação. É ele que nos manifesta a 

sua adorável vontade por meio daqueles que o representam, e 
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nos atrai a si, querendo, deste modo, atrair por nós outras al-

mas, unindo-as a si em amor cada vez mais perfeito. 

Vê, irmão, quão grande é, pela misericórdia divina, a 

dignidade de nossa condição! Pela obediência como que ultra-

passamos os limites de nossa pequenez e conformamo-nos à 

vontade divina, que nos dirige com sua infinita sabedoria e 

prudência, a fim de agirmos com retidão. Pode-se até dizer que, 

seguindo assim a vontade de Deus à qual nenhuma criatura 

pode resistir, nos tornamos mais fortes que tudo. 

Esta é a vereda da sabedoria e da prudência, este é o 

único caminho pelo qual possamos dar a Deus maior glória. 

Pois, se existisse caminho diferente e mais alto, certamente 

Cristo no-lo teria manifestado com sua doutrina e exemplo. 

Ora, a divina Escritura resumiu a sua longa permanência em 

Nazaré com estas palavras: E era-lhes submisso (Lc 2,51), co-

mo nos indicou toda a sua vida ulterior sob o signo da obediên-

cia, mostrando que desceu à terra para fazer a vontade do Pai. 

Amemos por isso, irmão, amemos sumamente o aman-

tíssimo Pai celeste, e deste amor seja prova a nossa obedi-

ên¬cia, exercida em grau supremo quando nos exige o sacrifí-

cio da própria vontade. Não conhecemos, para progredir no 

amor a Deus, livro mais sublime que Jesus Cristo crucificado. 

Tudo isso conseguiremos mais facilmente pela Virgem 

Imaculada, a quem a bondade de Deus confiou os tesouros da 

sua misericórdia, pois não há dúvida de que a vontade de Maria 

seja para nós a própria vontade de Deus. E, quando nos dedi-

camos a ela, tornamo-nos em suas mãos como instrumentos, 

como ela própria, nas mãos de Deus. Portanto, deixemo-nos 

dirigir por ela, ser conduzidos por ela, e sejamos calmos e segu-

ros por ela guiados: pois cuidará de nós, tudo proverá e há de 

socorrer-nos prontamente nas necessidades do corpo e da alma, 

afastando nossas dificuldades e angústias. 
 

Responsório                                                           Ef 5,1-2; 6,6 
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R. Sede, pois, imitadores de Deus como seus filhos, 

e andai na caridade,  

* Seguindo o exemplo de Jesus que nos amou.  

V. E por nós se entregou como oferta e sacrifício 

de perfumes agradáveis. * Seguindo. 
 

Oração 

O Deus, inflamastes São Maximiliano Maria, presbítero e már-

tir, com amor à Virgem Imaculada e lhe destes grande zelo pas-

toral e dedicação ao próximo. Concedei-nos, por sua interces-

são, que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço 

do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho 

até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-

dade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant. 

O Cristo há de ser engrandecido no meu corpo 

pela vida ou pela morte. 

Para mim viver é Cristo e morrer torna-se lucro.  

 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant. 

Eis como conhecemos o amor de Deus por nós: 

Ele deu por nós sua vida. 

Também nós devemos dar pelos irmãos a nossa vida 

 

19 de agosto 
 

SÃO LUÍS DE TOLOSA, BISPO, DA ORDEM I 
 

Filho de Carlos II, rei de Nápoles, e de Maria, filha do rei da Hungri-

a, nasceu em 1274. Na juventude, quando, refém do rei de Aragão, 

vivia na Catalunha, muito se familiarizou com os Frades Menores. 

Tendo recupe-rado a liberdade, despediu-se do mundo e do trono 



129 
 
real. Ao mesmo tempo que era feito Bispo de Tolosa, recebeu o hábi-

to franciscano. Distinguiu-se pela pobreza, humildade e amor pelos 

pobres. Morreu em 1297. 
Do Comum dos pastores.  
 

Segunda leitura 

Da Biografia, escrita por autor contemporâneo  
(Analecta Franciscana, VII, p. 361-366) 
 

Manifestou-se para a salvação e consolo dos povos fiéis 
 

Como quisesse Deus arrebatar depressa deste mundo 

mau a Luís, dom do céu à terra, para luz dos povos, e tendo 

decretado retirar por graça do meio das iniquidades este lúcido 

espírito, a si agradável e aceito, e associá-lo ao grémio dos lu-

minares incorpóreos, antes de transferi-lo ao paraíso, piamente 

dispôs, para sua glória, conduzi-lo através do mundo como uma 

espécie de espelho exemplar das virtudes e manifestá-lo para a 

salvação e consolo dos povos fiéis. 

Foi, portanto, Luís colocado por Deus sobre o candela-

bro, qual lâmpada acesa a fim de que, iluminando a todos que 

estão na casa de Deus, que é a Igreja, atraísse e dirigisse os co-

rações de todos para o amor de Deus. Foi também dotado de 

disposição divina, qual arca de Deus, por diferentes regiões do 

mundo, para confusão dos infiéis, destruição dos erros, confor-

to da Igreja católica e glorificação da fé ortodoxa. 

Aproximavam-se deste santo varão, de rosto angélico, 

admirável nas obras, ilustre pela honestidade dos costumes, 

pessoas de todo sexo e condição e afluíam de todas as partes 

para vê-lo, de tal modo que às vezes, devido ao aperto das mul-

tidões, alguns corriam perigo de vida. Todos os fiéis ficavam 

edificados com sua devoção na celebração, eficaz pregação, 

humildade profunda, cordial comiseração, trato honesto, atitude 

ordenada, e era admirado de modo geral em todos os seus atos, 

palavras e gestos. Quem poderia ver sem assombro um jovem 

muito gracioso, filho de tão grande rei, notável pela grande 
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generosidade, sublimado por tamanha dignidade, ilustrado por 

tal autoridade, excelso pela profunda humildade, animado por 

tamanha mortificação, dotado de elevada sabedoria, vestido 

com roupa tão vil, e que brilhava pela elegância da palavra, 

refulgia pela honestidade da vida? Na verdade, este varão pare-

cia santo a todos os que consideravam sua pessoa e sua vida, 

um homem do céu e um anjo na terra. 

No décimo quinto dia de sua enfermidade, dia em que 

emigrou para o Senhor, recitou de manhã aquela oração: "Se-

nhor Deus onipotente, que nos fizeste chegar ao começo deste 

dia" etc, o que não fizera durante toda a doença. Depois da hora 

nona, sentou-se na cama, elevou os olhos ao céu e, segurando o 

troféu da cruz nas mãos ou tendo-o diante de si, quando devido 

à grande fraqueza não conseguia man-tê-lo nas mãos, continu-

amente, sem cessar, repetia até as Vésperas: "Nós vos adora-

mos, ó Cristo" etc, "Os pecados de minha juventude", etc, as 

saudações da Virgem gloriosa, e muitas vezes se munia com o 

sinal da cruz. Quando o irmão que o acompanhava lhe pergun-

tou por que recitava tão frequentemente a Ave-Maria, respon-

deu: "Porque vou morrer logo e a bem-aventurada Virgem me 

salvará". 

Luís, caro a Deus e aos homens, depois de serem cum-

pridos nele os divinos mistérios e ter sua alma santíssima dei-

xado o corpo, e ser absorvida no abismo da glória, adormeceu 

no Senhor. 
 

Responsório                                               2Tm 2,22; Sb 4,10.7 

R. Fugiu das paixões da flor da idade, 

buscou a justiça, a fé, a esperança, 

a caridade e a paz 

com aqueles que invocam o nome de Deus.  

* O Senhor transferiu o seu servo do mundo,  

do meio dos maus.  

V. Ainda que o justo morra antes do tempo,  
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entrará no repouso; 

agradou ao Senhor e foi amado por ele. * O Senhor.  
 

Oração 

Ó Deus, que ensinastes ao bispo São Luís de Tolosa a preferir o 

Reino celeste a um reino da terra, e o revestistes com pureza 

admirável e intensa caridade para com os pobres, fazei que, 

imitando as suas virtudes na terra, mereçamos ser coroados 

com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus risto, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant. 

Em tudo ele se mostrou como sendo de Deus ministro, pelo 

jejum e pela oração, pela firmeza nas provações, brilhando pela 

ciência e vivendo na castidade, dedicando-se mais a Deus, cul-

tivando a fraternidade. 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Viveu no mundo por breve tempo,  

viveu o tempo de vida longa;  

por sua vida agradou a Deus;  

por isso Deus o tirou depressa  

de um mundo de iniquidades. 
 

25 de agosto 
 

SÃO LUÍS, REI DE FRANÇA, DA ORDEM III  
 

Memória 
 

Nascido em 1214, foi feito rei da França aos 22 anos de idade. Ca-

sando, teve 11 filhos, aos quais ele mesmo deu ótima educação. Dis-

tinguiu-se pelo espírito de penitência e de oração, e por um grande 

amor pelos pobres. No seu governo, cuidou não apenas da paz dos 

povos e do bem temporal dos súditos, mas ainda do seu bem espiritu-



132 
 
al. Realizou expedições para a libertação do sepulcro de Cristo e 

morreu perto de Cartago, no ano de 1270. 
Do Comum dos santos homens. 

 

Invitatório 
 

R.  A Cristo, Rei dos reis, vinde todos, adoremos. 

Salmo invitatório como no Ordinário. 

 

Ofício das Leituras 

Hino 

Cantemos hoje, irmanados,  

as glórias de São Luís,  

que foi tão cedo elevado  

ao trono da flor de lis.  
 

De sua mãe recebera  

a fé que sempre nutriu:  

nenhum mais santo que ele  

coroa de rei cingiu.  

 

Depois de assistir à missa  

em seu palácio real,  

a todo o povo atendia,  

solícito e paternal.  
 

De sua mãe aprendera:  

"Melhor morrer que pecar!"  

Ao longo de toda a vida  

quis este lema guardar.  
 

Cruzado por duas vezes,  

lutou por Jerusalém,  

mas só lucrou a celeste,  

que é fonte de paz e bem.  
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Como outro Rei antes dele  

na cruz quisera expirar,  

estando às portas da morte,  

na cinza se fez deitar.  
 

Ao Pai, ao Filho e ao Espírito  

o mesmo louvor convém;  

e nós, irmãos em Francisco,  

cantemos só: "Paz e Bem!" 

 

Segunda leitura 

Do Testamento Espiritual de São Luís ao filho 
(Acta Sanctorum Augusti 5 [1868], 546) 
  

O rei justo faz prosperar o país 
 

Filho dileto, começo por querer ensinar-te a amar ao 

Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas 

forças; pois sem isto não há salvação. 

Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, 

quer dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefiras ser 

atormentado por toda sorte de martírios a cometer um pecado 

mortal. 

Ademais, se o Senhor permitir que te advenha alguma 

tribulação, deves suportá-la com serenidade e ação de graças. 

Considera suceder tal coisa em teu proveito e que talvez a te-

nhas merecido. Além disso, se o Senhor te conceder a prosperi-

dade, tens de agradecer-lhe humildemente, tomando cuidado 

para que nesta circunstância não te tornes pior, por vanglória ou 

outro modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou ofen-

dê-lo valendo-te de seus dons. 

Ouve com boa disposição e piedade o ofício da Igreja e 

enquanto estiveres no templo, cuida de não vagueares os olhos 

ao redor, de não falar sem necessidade; mas roga ao Senhor 

devotamente quer pelos lábios quer pela meditação do coração. 
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Guarda um coração compassivo para com os pobres, in-

felizes e aflitos e, quanto puderes, auxilia-os e consola-os. Por 

todos os benefícios que te foram dados por Deus, rende-lhe 

graças para te tornares digno de receber maiores. Em relação a 

teus súditos, sê justo até ao extremo da justiça, sem te desviares 

nem para a direita nem para a esquerda; e põe-te sempre de 

preferência da parte do pobre mais do que do rico, até estares 

bem certo da verdade. Procura com empenho que todos os teus 

súditos sejam protegidos pela justiça e pela paz, principalmente 

as pessoas eclesiásticas e religiosas. 

Sê dedicado e obediente à nossa mãe, a Igreja Romana, 

ao Sumo Pontífice, como pai espiritual. Esforça-te por remover 

de teu país todo pecado, sobretudo o de blasfémia e a heresia. 

Ó filho muito amado, dou-te enfim toda bênção que um 

pai pode dar ao filho; e toda a Trindade e todos os santos te 

guardem do mal. Que o Senhor te conceda a graça de fazer sua 

vontade de forma a ser servido e honrado por ti. E assim, de-

pois desta vida, iremos juntos vê-lo, amá-lo e louvá-lo sem fim. 

Amém. ' 
 

Responsório                                                           2Rs 18,3.5.6 

R. Ele fez o que é bom aos olhos do Senhor;  

nenhum rei o superou, nem antes nem depois.  

* Optou pelo Senhor e nunca dele se afastou.  

V. Guardou os mandamentos e o Senhor com ele estava,  

* Optou. 

Oração 

Ó Deus, que transferistes São Luís dos cuidados de um reino 

terrestre à glória do Reino do Céu, concedei-nos, por sua inter-

cessão, desempenhar nossas tarefas de cada dia, e trabalhar para 

a vinda do vosso Reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

 

Laudes 

Cântico evangélico, ant. 
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Seu pensamento repousava no Senhor, o Deus altíssimo; 

por isso, recebeu um reino glorioso 

e uma coroa de esplendor da mão de seu Senhor. 
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant.  

Viveu na presença do Senhor, com lealdade e sincero coração, 

e sempre fez o que lhe era agradável. 
 

SETEMBRO 
 

4 de setembro  
 

(Para a OFS) 
 

SANTA ROSA DE VITERBO, VIRGEM, 

DA ORDEM III 
 

Santa Rosa, nascida em Viterbo no ano de 1223, abraçou ainda ado-

lescente a Ordem Terceira de São Francisco. Distinguiu-se pela pure-

za de vida, no exercício da caridade para com o próximo e no zelo da 

fé e da piedade cristãs. Morreu em sua cidade natal, aos 6 de março, e 

seu corpo foi trasladado a 4 de setembro de 1258 para a igreja de 

Santa Maria das Rosas, que ficou sendo chamada também, por causa 

de seu nome, dc igreja de Santa Rosa. 
Do Comum das virgens. 
 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura 

Do livro Solilóquios, de São Boaventura, bispo  
(Cap. IV, n. 2-3) 
 

Alegrar-te-ás em tudo, alegrar-te-ás a respeito de tudo 
 

Quando considero a alegria futura, quase desfaleço de 

admiração porque "a alegria será interior e exteriormente, abai-

xo e acima, ao redor". Alegrar-te-ás em tudo, alegrar-te-ás a 

respeito de tudo. Tua alegria, penso, foi prefigurada no Apoca-

lipse por aquela santa mulher, revestida do sol, com a lua de-
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baixo dos pés, que trazia na cabeça uma coroa de doze estrelas 

(Ap 12,1). Esta mulher, ao meu ver, é a alma bem-aventurada, 

filha do rei eterno, esposa e rainha por colação da glória. Diz-se 

com razão estar "revestida do sol", porque decorada pelo es-

plendor da claridade deifica, coroada da dignidade da felicidade 

eterna; em cuja felicidade, por especial adorno, há doze alegri-

as, prefiguradas "pelas doze estrelas", que decoram e ornam a 

felicidade do alto. 

Tal alegria deves tu, ó alma, relembrar todos os dias de-

votamente e não procurar consolação alguma na presente misé-

ria e exílio, e pela esperança daquele gáudio suportar com i-

gualdade de ânimo e alegria qualquer tribulação desta vida. Daí 

escrever Bernardo: "Corre, portanto, ó alma, não com os passos 

do corpo, mas pelos afetos e desejos; porque te esperam não 

somente os anjos e bem-aventurados, mas também o Senhor e 

mestre dos anjos e dos bem-aventurados. Espera-te Deus Pai 

qual filha caríssima; o Filho de Deus, qual dulcíssima esposa; 

Deus Espírito Santo, como amiga gratíssima. Espera-te Deus 

Pai para te constituir herdeira todos os bens; Deus Filho, para te 

oferecer a Deus Pai qual fruto de seu nascimento e preço de seu 

preciosíssimo sangue; Deus Espírito Santo, para te fazer parti-

cipante de si eterna bondade e doçura. Espera-te aquela felicís-

sima fanr lia do Rei eterno, constituída de todos os espíritos 

celeste para te receber em seu grémio". 

Penso, na verdade, ó alma, que, se mantiveres continu-

amente no espírito estas alegrias celestes, construirás neste: 

exílio uma espécie de subúrbio do reino celeste, no qual todos 

os dias hás de antever espiritualmente aquela eterna suavidade. 
 

Responsório                                                ICor 7,34; Sl 72,26 

R. A virgem se consagra às coisas do Senhor, 

* Para que ela seja santa de corpo e de espírito.  

V. O meu Deus, estais comigo,  

nada mais me atrai na terra. * Para que ela. 
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Oração 

O Deus, que em vossa serva Santa Rosa de Viterbo associastes 

desde a primeira juventude o candor da inocência com a admi-

rável fortaleza de alma, fazei que, celebrando seus méritos, 

imitemos suas virtudes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

A virgem prudente que estava aguardando, com lâmpada acesa, 

o esposo chegar, com ele entrou para as bodas eternas. 
 

 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant. 

Viveu no mundo por breve tempo, 

viveu o tempo de vida longa; 

por sua vida agradou a Deus;  

por isso Deus a tirou depressa  

de um mundo de iniquidades. 

 

17 de setembro 
 

IMPRESSÃO DAS CHAGAS DE NOSSO PAI  

SÃO FRANCISCO 
 

Festa 
 

O Seráfico Pai Francisco, desde o início de sua conversão, dedicou 

especialíssima devoção e veneração a Cristo crucificado, devoção 

que até à morte ele inculcara a todos por palavras e exemplo. Quando 

em 1224 Francisco se abismava em profunda contemplação no Mon-

te Alverne, por um admirável e estupendo prodígio, o Senhor Jesus 

imprimiu-lhe no corpo as chagas de sua paixão. O Papa Bento XI 

concedeu à Ordem dos Menores que todos os anos, neste dia, cele-

brasse a Memória de tão memorável prodígio, comprovado pelos 

mais fidedignos testemunhos. 
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Invitatório 

R. Ao Cristo Rei crucificado 

que em Francisco renovou as suas santas chagas,  

vinde todos, adoremos. 
Salmo invitatório como no Ordinário. 
 

Ofício das Leituras 

Hino 

Celebremos este dia  

que ao Alverne nos conduz,  

onde nosso Pai Francisco  

ganha as chagas de Jesus.  
 

Tantas lágrimas vertera,  

meditando na Paixão,  

que esta agora o crucifica,  

lhe traspassa o coração. 
  

Ele então torna-se a imagem 

do seu próprio Salvador: 

pois nas mãos, nos pés, no peito, 

traz das chagas o esplendor. 
 

Também possa a nossa vida 

conformar-se à de Jesus: 

sermos todos pelo mundo 

um sinal da sua cruz. 
 

Demos glória ao Pai e ao Filho, 

e ao Espírito também; 

uns aos outros, em Francisco, 

nos saudemos: "Paz e Bem!" 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 O Senhor estendeu sua mão sobre mim, levou-me consi-

go a uma alta montanha.  
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Salmos do Comum dos pastores.  
 

Ant. 2 Eu tive uma grande visão 

e o aspecto em mim transformou-se.  
 

Ant. 3 A beleza da glória de Deus 

era um fogo no cimo do monte.  
 

V. Vossas flechas em mim penetraram;  

R. Vossa mão se abateu sobre mim. 
 

Primeira leitura 

Da Carta de São Paulo aos Gálatas                            5,13.16-17; 

                                                                           6,2-5.7-10.14-18  

Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus 
 

5,13Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Po-

rém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à 

carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros, pela 

caridade. 16Eu vos ordeno: Procedei segundo o Espírito. Assim, 

não satisfareis aos desejos da carne. 17Pois a carne lem desejos 

contra o espírito, e o espírito tem desejos contra a carne. Há 

uma oposição entre carne e espírito de modo que nem sempre 

fazeis o que gostaríeis de fazer. 6,2Carregai os fardos uns dos 

outros: assim cumprireis a lei de Cristo. 

3Pois, se alguém julga ser uma pessoa importante, 

quando, na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo. 

4Cada qual examine a sua própria maneira de agir e, então, po-

derá ter de que se gloriar, mas somente em relação a si mesmo 

e não em relação a outrem. 5Pois cada qual tem que carregar o 

seu próprio fardo. 

7Não vos iludais; de Deus não se zomba, pois o que o homem 

tiver semeado, é isso que vai colher. 8Quem semeia na sua pró-

pria carne, da carne colherá corrupção. Caiem semeia no espíri-

to, do espírito colherá a vida eterna. 9Não desanimemos de fa-

zer o bem, pois no tempo devido haveremos de colher, sem 
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desânimo. 10Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a 

todos, principalmente aos irmãos na fé. 

14Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do 

Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado 

para mim, como eu estou crucificado para o mundo. 15Pois nem 

a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor, o que conta é a 

criação nova. 

16E para todos os que seguirem esta norma, como para o 

Israel de Deus: paz e misericórdia. 17Doravante, que ninguém 

me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. 

18Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convos-

co. Amém! 
 

Responsório                                                2Cor 4,10; Rm 8,29 

R. Trago sempre no meu corpo a agonia de Jesus,  

* A fim de que também a vida de Jesus 

se revele no meu corpo.  

V. O Senjior predestinou-me para ser 

conforme à imagem de seu Filho. * Afim.  

 

Segunda leitura 

Da Legenda Menor, de São Boaventura, bispo  
(De Stigmatibus sacris, 1-4; ed. Quaracchi 1941, p. 202-204) 
 

Pelos sagrados estigmas Francisco se tomou 

imagem do Crucificado 
 

O fiel servo e ministro de Cristo, Francisco, dois ano an-

tes de entregar a Deus o espírito, tendo iniciado, num luga ele-

vado e solitário chamado Monte Alverne, um jejum de 40 dias, 

em honra do arcanjo São Miguel, mais do que d1 costume in-

fundiu-se nele a suavidade de elevada contém; plação, e, infla-

mado em desejo mais ardente das coisa celestes, começou a 

perceber dons vindos do alto. 
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Enquanto, nos ardores de seráficos desejos, arrebatava-

se em Deus, certa manhã, nas proximidades da festa dá Exalta-

ção da santa Cruz, rezando na encosta do monte, vivi uma es-

pécie de serafim, tendo seis asas tão fúlgidas quanto ígneas, do 

alto dos céus. Com vôo célere pelo ar, chegando perto do ho-

mem de Deus, apareceu não só alado, mas crucificado. Ao ver 

isto, admirou-se assaz e um misto de alegria e dor encheu-lhe o 

espírito, enquanto sentia enorme alegria diante de Cristo que 

lhe aparecia, em aspecto afável, tão familiarmente, bem como a 

visão cruel da crucifixão atravessava-lhe a alma com uma espa-

da de dor compassiva. 

A visão desapareceu, depois de misterioso e familiar co-

lóquio, e inflamou-o interiormente por seráfico ardor; marcou-

lhe a carne externamente com uma efígie do Crucifixo, como se 

à força antecedente de liquefazer do fogo se seguisse a impres-

são de um sigilo. Logo, nas mãos e nos pés começaram a apa-

recer-lhe os sinais dos cravos, as cabeças dos quais apareceram 

na parte inferior das mãos e na superior dos pés e suas pontas 

estavam em sentido contrário. Também o lado direito, como se 

fosse traspassado por uma lança, apresentava rubra cicatriz que 

frequentemente vertia o sangue sagrado. 

Depois de Francisco aparecer distinguido como homem 

novo, por estupendo milagre e singular privilégio, não concedi-

do nos séculos anteriores, a saber, decorado dos sagrados es-

tigmas, desceu do monte, trazendo em si a efígie do Crucifica-

do, não gravada em tábuas de pedra ou de madeira por mão de 

artífice, mas inscrita em membros carnais pelo dedo do Deus 

vivo. 
 

Responsório                                                              Gl 6,14.17 

R. Bem longe de mim gloriar-me 

senão na cruz do Senhor Jesus Cristo,  

* Por quem o mundo está crucificado para mim 

e eu também estou crucificado para o mundo.  
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V. Pois eu trago no meu corpo suas chagas. * Por quem. 
 

HINO Te Deum. 

Oração 

Ó Deus, para inflamar os nossos corações no fogo do vosso 

amor, renovastes de modo admirável os sinais da Paixão de 

vosso Filho, na carne do bem-aventurado Pai Francisco; conce-

dei que, por sua intercessão, configurados à morte do mesmo 

Filho, participemos igualmente de sua ressurreição. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Hino 

Ó filhos de São Francisco,  

em cânticos exultemos,  

que as cinco chagas de Cristo  

em nosso Pai hoje vemos. 
 

Seguindo os passos do Mestre,  

da cruz empunha o estandarte:  

a Via-Sacra de Cristo 

preguemos por toda parte. 
 

Na cruz Jesus contemplando,  

com Jesus ficou pregado,  

e desde então, para o mundo,  

sentiu-se crucificado. 
 

Nas mãos, nos pés, eis as chagas,  

e nem lhe falta a do lado; 

tornou-se de Cristo o eleito,  

pelos dardos traspassado.  
 

As chagas de Jesus Cristo  

em nós também transportemos:  

as cruzes de cada dia  
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com todo amor abracemos.  
 

De um só Deus em três pessoas,  

cantai todos o mistério,  

que fulge na cruz de Cristo,  

da morte vencendo o império. 

 

Salmodia 
 

Ant. 1 Estou pregado com Cristo na cruz. 

Eu vivo, porém, já não eu, 

mas o Cristo é que vive em mim.  
 

Salmos e cântico do domingo da I Semana.  
 

Ant. 2 Fui tocado pelo Cristo 

a fim de compreendê-lo 

e partilhar seus sofrimentos, 

sendo a ele igual na morte. 
 

Ant. 3 O Cristo há de ser engrandecido no meu corpo;  

para mim viver é Cristo. 
 

Leitura breve                                                         Gl 6,14.17-18 

Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor 

nosso, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para 

mim, como eu estou crucificado para o mundo. Doravante, que 

ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de 

Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja 

convosco. Amém! 
 

Responsório breve                                              cf. Sl 37,3.11 

R. Vossas flechas em mim penetraram. 

* Vossa mão se abateu sobre mim. R. Vossas flechas.  

V. Bateu rápido o meu coração, 

minhas forças, Senhor, me deixaram. * Vossa mão. 

Glória ao Pai. R. Vossas flechas. 
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Cântico evangélico, ant. 

Ó mártir em desejo, São Francisco, 

visitou-te a luz do alto, o Sol nascente, 

e de modo admirável renovou 

em teu corpo os sinais da redenção. 
 

Preces 

Invoquemos humildemente o Cristo Senhor, que por seu sangue 

edificou a Igreja e se dignou chamar-nos ao seguimento de 

Francisco; e digamos:  
 

R. Conservai-nos, Senhor, no vosso santo serviço! 
 

Vós, que viestes evangelizar os pobres, ensínai-nos a expandir 

o vosso Reino por palavras e obras, 

- e estabelecê-lo com eficácia no mundo inteiro.                     R.  
 

Vós, luz das nações e mestre da santidade, dai-nos a graça de 

aderir com firmeza à verdadeira fé, 

- e anunciar o vosso nome até os confins da terra.                   R.  
 

Vós, que tanto recomendastes aos vossos discípulos o manda-

mento da caridade, para que o observassem, 

- concedei que nos esforcemos para fazer o bem a todos.        R.  
 

Sabedoria do Pai eterno, iluminai nossas inteligências, 

- para que, praticando a verdade na caridade, pensemos sempre 

o que é verdadeiro e santo.                                                       R. 
  
Cristo nosso Salvador, que quisestes dedicar-vos a trabalhos 

manuais, dirigi os trabalhos de nossas mãos  

- para que, vendo todos as nossas boas obras, glorifiquem; a 

Deus Pai.                                                                                   R.  
  

(intenções livres) 

Pai nosso... 
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Oração 

O Deus, para inflamar os nossos corações no fogo de voss a-

mor, renovastes de modo admirável os sinais da Paixão d vosso 

Filho, na carne do bem-aventurado Pai Francisco; concedei 

que, por sua intercessão, configurados à morte do mesmo Filho, 

participemos igualmente de sua ressurreição. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

 

Hora Média 
Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 

Oração das Nove Horas 
 

Leitura breve                                                           Gl 2,20b-21a 

Esta minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé, crendo no 

Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu não 

desprezo a graça de Deus. 
 

V. Quando meu coração se angustia,  

R. Consolais e alegrais minha alma. 
 

Oração das Doze Horas 
 

Leitura breve                                                               Rm 6, 4-5 

Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, 

como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim 

também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo 

modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à 

sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. 
 

V. Quem quiser me seguir renuncie a si mesmo,  

R. E tomando sua cruz acompanhe meus passos. 
 

Oração das Quinze Horas 
 

Leitura breve                                                              Rm 6,8.11 
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Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com 

ele. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e 

vivos para Deus, em Jesus Cristo. 
 

V. Os devotos corações exultam de alegria, 

R. Ao celebrarem os estigmas gloriosos de Francisco. 
 

Vésperas 

Hino 

Da cruz de Cristo no Alverne  

celebremos o prodígio:  

nos membros de Irmão Francisco  

das chagas deixa o vestígio. 
 

Francisco em chama se acende  

ao pé da cruz, como um círio  

em cuja cera se imprime  

do próprio Cristo o martírio. 
 

Por seis asas recoberto  

a cruz se torna sacrário 

Francisco vê revestido  

o Cristo nu do Calvário. 
 

À sombra da cruz Francisco  

armara seu tabernáculo;  

mas eis que a leva em seus membros,  

do mundo feito espetáculo. 
  

De um só Deus em três pessoas,  

cantai todos o mistério, 

que fulge na cruz de Cristo, 

da morte vencendo o império. 
 

Salmodia  

Ant 1. Deus fez ver de maneiras diferentes 

os mistérios da cruz em São Francisco.  
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Salmos e cântico do Comum dos pastores.  
 

Ant. 2 Não julguei conhecer nada mais entre vós, 

a não ser Jesus Cristo, o crucificado.  
 

Ant. 3 Fui morto na carne, mas vivo no Espírito. 
 

Leitura breve                                                         Gl 6,14.17-18 

Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor 

nosso, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado p-mim, 

como eu estou crucificado para o mundo. Doravante que nin-

guém me moleste, pois eu trago em meu corpo a marcas de 

Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso, JesuS Cristo, esteja 

convosco. Amém! 
 

Responsório breve                                                  cf. Gl 6,17 

R. Assinalastes, Senhor,  

* O vosso servo Francisco. R. Assinalastes.  

V. Com os sinais sacrossantos da nossa redenção.  

* O vosso servo. Glória ao Pai. R. Assinalastes. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Estou morto para o mundo 

e minha vida está escondida em Deus com Jesus Cristo.  

Quando Cristo, nossa vida, aparecer em sua glória,  

haveremos também nós de com ele aparecer. 
 

Preces 

Invoquemos a Deus Pai, fonte de toda a santidade, para que, 

pelos exemplos e intercessão do bem-aventurado Pái Francisco, 

nos conduza a uma vida santa; e digamos: 
 

R. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 

Pai santo, que tornastes vosso servo Francisco perfeito imitador 

do vosso Filho, 

- fazei que também nós, seguindo seus passos, observemos fi-

elmente o Evangelho de Cristo.                                              R. 
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Pai santo, dirigi nossos passos pelo caminho da paz, mostrado a 

nós por nosso Pai Francisco, 

- para que vivamos com sinceridade de coração, em obediência, 

sem próprio e em castidade.                                                      R. 
 

Pai santo, que dispersais os soberbos e exaltais os humildes, 

- fazei que sigamos o Pai seráfico na humildade.                     R. 
 

Pai santo, que assinalastes vosso servo Francisco com os sagra-

dos estigmas da Paixão do vosso Filho, 

- ensinai-nos a gloriar-nos sempre com a verdadeira alegria da 

cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.                                           R. 
 

(intenções livres) 
 

Pai santo, que, pelas preces do bem-aventurado Pai Francisco 

concedestes o perdão aos pecadores, 

- mostrai com bondade aos nossos irmãos e irmãs falecidos a 

luz da vossa face.                                                                      R. 
 

Pai nosso... 
 

Oração 

Ó Deus, para inflamar os nossos corações no fogo do vosso 

amor, renovastes de modo admirável os sinais da Paixão de 

vosso Filho, na carne do bem-aventurado Pai Francisco; conce-

dei que, por sua intercessão, configurados à morte do mesmo 

Filho, participemos igualmente de sua ressurreição. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

18 de setembro 

SÃO JOSÉ DE COPERTINO, PRESBÍTERO,  

DA ORDEM I 

Memória (Para a OFMConv.: Festa) 
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São José nasceu em Copertino (Lecce), Itália, em 1603. Foi recebido 

Ordem dos Frades Menores Conventuais. Ordenado sacerdote em 16 

entregou-se com zelo às obras do ministério sagrado pela salvação d, 

almas. Distinguiu-se por uma grande austeridade de vida e intenso 

espírito de oração. Sua vida foi assinalada por extraordinários êxtases 

e freqúentes milagres que fizeram dele uma das figuras mais interes-

santes da místi ca cristã. Pela exuberência desses carismas celestes, 

teve que trocar muitas vezes de convento, a fim de evitar fanatismos 

populares, mas sempre brilharam nele a humildade e uma incondici-

onada obediência. Grandi sima foi sua devoção para com Nossa Se-

nhora. Morreu em Ósimo, nas Marcas, a 18 de setembro de 1663. Foi 

canonizado por Clemente XIII.  
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 

Ofício das Leituras 

Invitatório 

R. A Cristo Rei que exalta os humildes  

vinde todos, adoremos. 
 

Segunda leitura 

Dos Ditos e Sentenças de São José de Copertino 
(G. Parisciani, San Giuseppe de Copertino alia luce dei nuovi documenti, 

Osimo 1963: passim). 

Ninguém pode atingir a perfeição sem o amor de Deus 
 

Três são principalmente as propriedades do religioso: 

Amar a Deus de todo o coração, louvá-lo assiduamente, ilumi-

nar o próximo pelo exemplo de boas obras. Ninguém que ten-

cione levar vida espiritual ou religiosa poderá chegar à perfei-

ção sem o amor de Deus. Quem tem a caridade é rico, mesmo 

que o ignore; quem não possui a caridade é extremamente infe-

liz. Como o sol orna as frondes e os ramos das plantas de cores 

e as conserva íntegras segundo as respectivas naturezas, assim a 

graça de Deus, iluminando o homem, adorna-o de virtudes, 

inflamando-o no fogo da caridade do alto, torna-o admirável 

aos olhos de Deus e, aperfeiçoando-lhe a natureza, não a preju-

dica. De fato, o que Deus requer de nós sobretudo é a vontade, 
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que o homem, tendo recebido do próprio Deus na criação por 

dom gratuito, possui como própria. Quando o homem se exerci-

ta em atos virtuosos, com o auxílio da graça de Deus, do qual 

procede todo bem, realiza-se o seguinte: Ele unicamente tem 

como sua a vontade, e por conseguinte deleita-se Deus princi-

palmente se o homem, renunciando à própria vontade, entrega-

se inteiramente às mãos de Deus. 

Como a árvore frutífera, cuidadosamente cultivada, pro-

duz apetitosos frutos, assim deve o homem que progride no 

caminho do Senhor continuamente crescer e adiantar-se nas 

virtudes, para colher suavíssimos frutos de santidade e exem-

plos de virtudes, com os quais atrai os outros por eficaz orien-

tação para o caminho do Senhor. Considere-se o fato de se su-

portar com paciência por amor de Deus as adversidades ou as-

peridades da vida, singular graça de Deus, concedida por ele 

largamente aos que o amam. Como nos Senhor Jesus Cristo 

sofreu por nós tantas e acerbas dores assim Deus quer que par-

ticipemos da mesma paixão. Se ouro, a tribulação te purificará 

das escórias; se és ferro raspará a ferrugem. 

Olha as aves do céu abaixarem-se até o chão para apa-

nhar a comida e logo com célere voo se alçarem de novo aos 

ares. De igual modo, convém aos servos de Deus estarem na 

terra, quanto necessário, e em seguida imediatamente elevar o 

espírito ao céu para louvar e glorificar a Deus. Vês também que 

às aves repugna lançarem-se em terra lamacerta, mas princi-

palmente acautelam-se de se revolverem em sórdido lodo. De 

modo semelhante não devem os homens estar onde a alma se 

mancha, e sim, com o coração ao alto, e por obras santas, glori-

ficar o Deus altíssimo. 
 

Responsório                                                          2Cor 12,9-10 

R. De boa mente me glorio nas fraquezas, 

perseguições, necessidades e angústias,  

* Para que a força do Senhor habite em mim.  

V. A fim de que não me ensoberbeça 
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a grandeza de tais revelações, 

prefiro gloriar-me nas fraquezas. *Para que a força. 
 

Laudes 

Hino 

São José nós veneramos:  

sua virtude sublime  

a Ordem dos Menores  

e a Igreja fez brilhar.  
 

Meditando sobre as dores  

de Cristo Crucificado,  

também atraído se sente  

ao mesmo caminho da cruz. 
 

Seu corpo castiga  

com jejuns e flagelos  

para vencer ilusões  

do eterno adversário.  
 

Confia-se ao patrocínio  

da Virgem mãe Maria;  

qual filho amoroso,  

lhe consagra o coração.  
 

No gozo do Senhor  

obtende, ó São José,  

aos irmãos de caminhada  

luz, conforto e muita fé.  
 

Glória ao Pai e ao Filho  

e ao Espírito Santo também.  

Como era no princípio,  

agora e sempre. Amém. 

 

Leitura breve                                                                 Fl 3,7-10 
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Essas coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as co-

mo perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo co-

mo perda diante da vantagem suprema que consiste em conhe-

cer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. 

Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado 

unido a ele, não com minha justiça provinda da Lei, mas com a 

justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na 

base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a 

força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus so-

frimentos, tornando-me seme¬lhante a ele na sua morte. 
 

Responsório breve  

R. O justo florirá para sempre  

* Na presença do Senhor. R. O justo.  

V. Crescerá como o cedro do Líbano. * Na presença.  

Glória ao Pai. R. O justo. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Bendito Deus que me vestiu de fortaleza,  

e tornou o meu caminho sem pecado. 

Tornou ligeiros os meus pés como os da corça  

e colocou-me em segurança em lugar alto. 
 

Preces 

Elevemos a nossa humilde oração a Cristo Senhor, para que nos 

conceda caminhar em sua presença na santidade e na inocência 

todos os dias da nossa vida; e digamos:  
 

R. Santificai-nos, Senhor, na vossa verdade!  
 

Vós, que em São José de Copertino nos destes um insigne mo-

delo de obediência e de simplicidade seráfica, 

- concedei-nos a graça de imitar seus exemplos de humildade e 

de vida consagrada.                                                                   R. 
 

Vós, que nos chamastes todos à perfeição da caridade, 
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- atraí-nos para vós e tornai-nos perseverantes no vosso amor.R 
 

Vós, que, oferecendo-vos como vítima imaculada sobre a cruz, 

reconciliastes o mundo com o Pai, 

- fazei com que a nossa vida seja uma oferta santa e agradável a 

Deus.                                                                                         R.  
 

Vós, que dissestes: "Bem-aventurados os puros decoração; por-

que verão a Deus", 

- fazei com que na pureza e sinceridade de coração possar mos 

descobrir-vos em tudo, merecendo contemplar o vosso rosto na 

glória.                                                                                        R. 

(intenções livres) 

Pai nosso...  

Oração 

Ó Deus, que por disposição admirável de vossa sabedoria, qui-

sestes atrair todas as coisas ao vosso Filho exaltado da terra, 

fazei que, na vossa bondade, livres dos desejos terrenos, pela 

intercessão e exemplo de São José de Copertino possamos con-

formar-nos em tudo ao vosso Filho. Que con vosco vive e rei-

na, na unidade do Espírito Santo. 
 

Vésperas 
HINO como nas Laudes. 
 

Leitura breve                                                                   Is 40,31 

Os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas 

como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. 
 

Responsório breve 

R. O Senhor estendeu suas asas 

* E elevou-o para o alto. R. O Senhor.  

V. Sobre as penas o levou. * E elevou.  

Glória ao Pai. R. O Senhor. 
 

Cântico evangélico, ant. 

Procurando o que é do alto e não o que é da terra,  
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estou morto para o mundo 

e minha vida está escondida em Deus com Jesus Cristo. 
 

Preces 

Supliquemos com fervor ao Pai celeste, fonte de toda santidade, 

para que, a exemplo e pela intercessão dos santos, nos conceda 

conduzir uma vida espiritualmente digna; e digamos:  

R. Senhor, atendei a nossa prece. 
 

Pai santo, que enriquecestes São José de Copertino de carismas 

celestes para a edificação dos irmãos,  

_ fazei que possamos perseverar dignamente na santa vocação e 

agradar-vos em todos os instantes da nossa vida consagrada.  R.                                                               
 

Pai santo, que quisestes que nos chamássemos e fôssemos re-

almente vossos filhos, 

- concedei-nos estar sempre unidos na perfeição da caridade e 

produzir copiosos frutos de boas obras.                                    R.  
 

Ó Pai, que por admirável disposição de vossa sabedoria revelais 

aos humildes os mistérios do Reino dos Céus, 

- fazei que nós, caminhando pelo caminho da humildade, pos-

samos merecer vossos dons celestes.                                  R. 
 

(intenções livres)  
 

Ó Pai, que sois a alegria e a felicidade dos santos, 

- acollhei os nossos irmãos e irmãs falecidos na glória da felici-

dade eterna.                                                                       R. 
 

Pai nosso... 
 

Oração 

Ó Deus, que por disposição admirável de vossa sabedoria, qui-

sestes atrair todas as coisas ao vosso Filho exaltado da terra, 

fazei que, na vossa bondade, livres dos desejos terrenos, pela 

intercessão e exemplo de São José de Copertino, possamos con-
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formar-nos em tudo ao vosso Filho. Que convosco vive e reina, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

22 de setembro  

(Para a OFMCap. e OFMConv.: Memória) 

SÃO FRANCISCO MARIA DE CAMPOROSSO,  

RELIGIOSO, DA ORDEM I 

Francisco Maria Croese nasceu nas proximidades de Impéria, Itália, 

em 1804. Tendo entrado na Ordem dos Frades Menores Capuchi-

nhos, andou durante 40 anos pedindo esmolas nas ruas de Génova. 

Pela grande veneração que todos lhe tributavam, foi chamado de 

"Padre santo", apesar de não ser sacerdote. Uma grande força de von-

tade e de amor o impeliram a pedir a Deus a sua própria imolação em 

favor dos genoveses, atacados pela peste, chamada "cólera". Deus 

aceitou seu sacrifício, pois com a sua morte, ocorrida a 17 de setem-

bro de 1866, extinguiu-se a peste. Foi canonizado pelo Papa João 

XXIII.  
Do Comum dos santos homens: para religiosos. 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura 

Da Videira Mística, atribuída a São Boaventura, bispo 
(Cap. 32: Opera omnia, VIU, 214-215) 
 

De nada vale a pureza da flor sem as obras da caridade 
 

A caridade não pode ficar sem frutos; ela manifesta 

sempre a sua presença mediante as obras. Diz São Gregório: 

"Aprova do amor são as obras". E São João, o discípulo que 

Jesus amava, assim fala: Quem possuir bens deste inundo e vir 

o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, 

como pode estar nele o amor de Deus? Aquele que não ama 
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seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não 

vê (Jo 3,17; 4,20). 

A propria Verdade, o bondoso Jesus, teve o cuidado de 

explicar quais são as obras de misericórdia que provam o amor 

para com o próximo. Na verdade, Ele próprio afirma que, no 

julgamento final, louvará os justos e condenará os maus, por 

terem ou por não terem realizado estas obras: Tive fome, e me 

destes de comer; tive sede e me destes de beber; estava sem 

abrigo e me acolhestes; eu estava nu e me vestistes; eu estava 

doente e encarcerado e me visitastes. Porque aquilo que fizes-

tes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes (Mt 25,35-

36.40). 

Eis as obras de misericórdia que brotam da raiz da cari-

dade. E preciso, pois, refletir bem sobre a excelência e a digni-

dade destas obras que, somente elas, merecem o louvor naquele 

rigoroso julgamento. De nada vale a pureza da branca flor sem 

estas obras. Não tem valor a pureza virginal sem as obras da 

caridade. 

Examine-se cada qual para ver se possui esta vontade. 

Quando vês um pobre, um doente ou um peregrino, e passas 

adiante sem ter compaixão, não ofereces algo, não participando 

de suas dificuldades, por acaso tens vontade de dar? De modo 

nenhum! Cada vez que vemos alguém na indigência, reconhe-

çamos nele o Cristo. O indigente também é nosso irmão. Se não 

fecharmos o nosso coração ao indigente, saberemos que o amor 

de Deus permanece em nós. 

Contudo, deve-se usar de misericórdia ainda muito mais 

para com aqueles pobres que se desviaram da verdadeira fé ou 

das obras da fé, e que jazem na miséria dos seus pecados, seja 

porque não os reconhecem, seja porque não os consideram. 

Com as nossas lágrimas e preces, é preciso repartir com eles 

aquele pão celeste, o pão dos anjos, o bondoso Jesus, pedindo a 

sua misericórdia. 
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Assim também, aqueles aos quais o Senhor deu o dom 

da inteligência, repartam e preparem para eles o pão da Sagrada 

Escritura. Peçam ao Senhor para que se digne abrir-lhes os o-

lhos a fim de que O possam reconhecer; para que cure o paladar 

dos seus corações a fim de que possam degustar e sentir como é 

verdadeiramente suave o Senhor, reconhecido ao partir o pão, 

isto é, na interpretação da Sagrada Escritura. 
 

Responsório                                                  Fl 1,20-21; lTs 2,8 

R. O Cristo há de ser glorificado no meu corpo 

por minha vida ou minha morte.  

* Para mim viver é Cristo e morrer torna-se lucro.  

V. É tão grande o afeto que por vós eu alimento, 

que por vós teria dado até minha própria vida. 

* Para mim. 

Oração 

Ó Deus, que em São Francisco Maria, vosso humilde servo, nos 

destes um singular exemplo de caridade, fazei que também nós, 

movidos por seu exemplo e por sua intercessão, nos dedique-

mos generosamente e com humildade ao serviço do próximo. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-

pírito Santo. 
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant. 

Felizes os misericordiosos  

porque alcançarão misericórdia.  
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant. 

Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, 

nobre, justo e puro, amável e honroso. 
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23 de setembro 

SÃO PIO DE PIETRELCINA, PRESBÍTERO 
  

Memória 
 

Ofício das Leituras 
 

Hino 

Cristo Pastor, modelo dos pastores, 

comemorando a festa deste Santo, 

a multidão fiel e jubilosa, 

vosso louvor celebra neste canto. 

  

Feito por Deus ministro e sacerdote, 

associado ao vosso dom perfeito, 

bom despenseiro, foi por vós chamado 

a presidir o vosso povo eleito. 
  

Do seu rebanho foi pastor e exemplo, 

ao pobre alívio e para os cegos luz, 

pai carinhoso, tudo para todos, 

seguindo em tudo o Bom Pastor Jesus. 
  

Cristo, que aos santos dais nos céus o prêmio, 

com vossa glória os coroando assim, 

dai-nos seguir os passos deste mestre 

e ter um dia um semelhante fim. 
  

Justo louvor ao Sumo Pai cantemos, 

e a vós, Jesus, Eterno Rei, também. 

Honra e poder ao vosso Santo Espírito 

no mundo inteiro, agora e sempre. Amém. 
 

Salmodia 
  

Ant. 1 Quem quiser ser o primeiro,  

seja o servo, seja o último. Aleluia. 
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Salmo 20(21),2-8.14 
  

–2 Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra; * 

quanto exulta de alegria em vosso auxílio! 

–3 O que sonhou seu coração, lhe concedestes; * 

não recusastes os pedidos de seus lábios. 
  

–4 Com bênção generosa o preparastes; * 

de ouro puro coroastes sua fronte. 

–5 A vida ele pediu e vós lhe destes, * 

longos dias, vida longa pelos séculos. 

  

–6 É grande a sua glória em vosso auxílio; * 

de esplendor e majestade o revestistes. 

–7 Transformastes o seu nome numa bênção, * 

e o cobristes de alegria em vossa face. – 
  

–8 Por isso o rei confia no Senhor, * 

e por seu amor fiel não cairá, 

–14 Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus, * 

e cantaremos celebrando a vossa força! 
  
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
  

Ant. Quem quiser ser o primeiro,  

seja o servo, seja o último. Aleluia. 
  
Ant. 2 Quando vier o supremo Pastor de nossas almas,  

recebereis a coroa de glória imperecível. Aleluia. 
  

Salmo 91(92) 
  

–2 Como é bom agradecermos ao Senhor * 

e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo! 

–3 Anunciar pela manhã vossa bondade, * 
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e o vosso amor fiel, a noite inteira, 

–4 ao som da lira de dez cordas e da harpa, * 

com canto acompanhado ao som da cítara. 
  

–5 Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, * 

e rejubilo de alegria em vossas obras. 

–6 Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, * 

quão profundos são os vossos pensamentos! 
  

–7 Só o homem insensato não entende, * 

só o estulto não percebe nada disso! 

–8 Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, * 

ou prosperem igualmente os malfeitores, 

– são destinados a perder-se para sempre. * 

9 Vós, porém, sois o Excelso eternamente! 
  
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
  
Ant. Quando vier o supremo Pastor de nossas almas,  

recebereis a coroa de glória imperecível. Aleluia. 
  
Ant. 3 Servo bom e fiel,  

vem entrar na alegria de Jesus, teu Senhor. Aleluia. 
  

=10 Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, † 

eis que os vossos inimigos vão perder-se, * 

e os malfeitores serão todos dispersados. 
  

–11 Vós me destes toda a força de um touro, * 

e sobre mim um óleo puro derramastes; 

–12 triunfante, posso olhar meus inimigos, * 

vitorioso, escuto a voz de seus gemidos. 
  

–13 O justo crescerá como a palmeira, * 

florirá igual ao cedro que há no Líbano; 

–14 na casa do Senhor estão plantados, * 
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nos átrios de meu Deus florescerão. 
  

–15 Mesmo no tempo da velhice darão frutos, * 

cheios de seiva e de folhas verdejantes; 

–16 e dirão: ―É justo mesmo o Senhor Deus: * 

meu Rochedo, não existe nele o mal!‖ 
  
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
  
Ant. Servo bom e fiel,  

vem entrar na alegria de Jesus, teu Senhor. Aleluia. 
  

V. Ouvirás uma palavra de meus lábios. Aleluia. 

R. E haverás de transmitir-lhes em meu nome. Aleluia. 
  
Da Primeira Carta de São Pedro                 5,1-11 
  
Deveres dos pastores e dos fiéis 
 1 

Exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero co-

mo eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da 

glória que será revelada: 
2
Sede pastores do rebanho de Deus, 

confiado a vós; cuidai dele, não por coação, mas de coração 

generoso; não por torpe ganância, mas livremente; 
3
não como 

dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, 

como modelos do rebanho. 
4
Assim, quando aparecer o pastor 

supremo, recebereis a coroa permanente da glória.   
5
Igualmente vós, jovens, sede submissos aos mais velhos. Re-

vesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque   

Deus resiste aos soberbos, 

mas dá a sua graça aos humildes.   
6
Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de 

Deus, para que, na hora oportuna, ele vos exalte. 
7
Lançai sobre 

ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. 
8
Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia 

como um leão a rugir, procurando a quem devorar. 
9
Resisti-lhe, 
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firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também 

os vossos irmãos pelo mundo afora.  
10

Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, 

que vos chamou para a sua glória eterna, em Cristo, vos resta-

belecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros.
11

A ele pertence 

o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. 
  
Responsório 1Cor 4,1-2; Pr 20,6 
  
R. Considerem-nos os homens servidores do Senhor 

e administradores dos mistérios de Deus. 

* Aquilo que se espera de um administrador 

é que seja ele fiel. 

V. Muitos se dizem ―homens de bem‖; 

mas onde está o homem fiel? * Aquilo. 
  
Do Decreto Presbyterorum ordinis sobre o ministério e a vida 

dos presbíteros, do Concílio Vaticano II (N.12)               

(Séc.XX) 
  

A vocação dos presbíteros à perfeição 

Pelo sacramento da Ordem, os presbíteros são configurados 

com Cristo sacerdote, na qualidade de ministros da Cabeça, 

para construir e edificar todo o seu corpo que é a Igreja, como 

cooperadores da ordem episcopal. De fato, já pela consagração 

do batismo receberam, como todos os cristãos, o sinal e o dom 

de tão grande vocação e graça para que, apesar da fraqueza 

humana, possam e devam procurar a perfeição, segundo a pala-

vra do Senhor: Sede perfeitos como o vosso Pai celeste é per-

feito 
(Mt 5,48). 

 

Os sacerdotes, porém, estão obrigados por especial motivo a 

atingir tal perfeição, uma vez que, consagrados a Deus de modo 

novo pela recepção do sacramento da Ordem, se transformaram 

em instrumentos vivos de Cristo, eterno Sacerdote, a fim de 
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poderem continuar através dos tempos sua obra admirável que 

reuniu com suma eficiência toda a família humana.  

Como, pois, cada sacerdote, a seu modo, faz as vezes da pró-

pria pessoa de Cristo, é também enriquecido por uma graça 

especial, para que, no serviço dos homens a ele confiados e de 

todo o povo de Deus, possa alcançar melhor a perfeição daque-

le a quem representa, e para que veja a fraqueza do homem 

carnal curada pela santidade daquele que por nós se fez Pontífi-

ce santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores 
(Hb 7,26).  

Cristo, a quem o Pai santificou, ou melhor, consagrou e enviou 

ao mundo, se entregou por nós, para nos resgatar de toda a 

maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se 

dedique a praticar o bem
 (Tt 2,1), 

e assim, pela Paixão, entrou na 

sua glória. De modo semelhante, os presbíteros, consagrados 

pela unção do Espírito Santo e enviados por Cristo, mortificam 

em si mesmos as obras da carne e dedicam-se totalmente ao 

serviço dos homens, e assim podem progredir na santidade pela 

qual foram enriquecidos em Cristo, até atingirem a estatura do 

homem perfeito.  

Deste modo, exercendo o ministério do Espírito e da justiça, se 

forem dóceis ao Espírito de Cristo que os vivifica e dirige, fir-

mam-se na vida espiritual. Pelas próprias ações sagradas de 

cada dia, como também por todo o seu ministério, exercido em 

comunhão com o bispo e com os outros presbíteros, eles mes-

mos se orientam para a perfeição da vida.  

A santidade dos presbíteros, por sua vez, contribui muitíssimo 

para o desempenho frutuoso do próprio ministério; pois, embo-

ra a graça divina possa realizar a obra da salvação também por 

meio de ministros indignos, contudo Deus prefere, segundo a 

lei ordinária, manifestar as suas maravilhas através daqueles 

que, dóceis ao impulso e direção do Espírito Santo, pela sua 

íntima união com Cristo e santidade de vida, podem dizer com 

o Apóstolo: Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim 
(Gl 

2,20). 
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Responsório 1Ts 2,8; Gl 4,19 
  
R. É tão grande o afeto que tenho por vós, 

que teria vos dado não só o Evangelho, 

mas até minha vida, 

* Pois é tanto o afeto, que eu tenho por vós. 

V. Meus filhinhos, de novo por vós 

eu sofro as dores do parto, 

até Cristo formar-se em vós. * Pois é tanto. 
  
Oração 

Ó Deus, que enriquecestes São Pio de Pietrelcina com o espíri-

to de verdade e de amor para apascentar o vosso povo, conce-

dei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exem-

plo, sustentados por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
  
 

23 de setembro 
 

(Para a Ordem II) 

ENCONTRO DO CORPO DE SANTA CLARA  

DE ASSIS 
 

O corpo de Clara, que voara aos céus no ano de 1253, foi sepultado 

na igreja de São Jorge, sendo trasladado depois para a igreja constru-

ída em sua honra. Em escavações ali realizadas em 1850, foram re-

conhecidos os seus despojos e expostos à veneração dos fiéis. 
Do Comum das virgens. 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura 

De uma Carta de Santa Clara a Santa Inês da Boémia 
(Ed. Omaechevarria, Madri 1970, p. 318-321) 
 

Quando se ama um bem temporal, 

perde-se o fruto da caridade 
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Irmã caríssima, visto que sois esposa, mãe e irmã de 

meu Senhor Jesus Cristo, ornada de modo resplandecente com 

a insígnia de inviolável virgindade e santíssima pobreza, fir-

mai-vos no santo serviço, começado com ardente desejo, do 

pobre Crucificado, que por todos nós suportou o sofrimento da 

cruz, livrando-nos do poder do príncipe das trevas, pelo qual, 

por causa da transgressão de nosso primeiro pai, estávamos 

vinculados, e nos reconciliou com Deus Pai. 

Ó feliz pobreza! Aos que a amam e abraçam, ela garante 

riquezas eternas. 

Ó santa pobreza! Aos que a possuem e desejam, Deus 

promete o reino dos céus e sem dúvida é oferecida a glória e-

terna e a vida bem-aventurada! 

O pia pobreza! O Senhor Jesus Cristo, que governava e 

governa o céu e a terra, que disse e eles foram feitos, dignou-se 

abraçá-la de preferência às outras virtudes! Se o Senhor tal e 

tão grande veio ao seio virginal e quis aparecer desprezado, 

necessitado e pobre no mundo, para que os homens, paupérri-

mos e indigentes, e que sofriam enorme penúria de alimento 

celeste, se tornassem nele ricos pela posse do reino celeste, 

exultai e alegrai-vos, cheia de ingente gáudio e de alegria espi-

ritual. Se mais vos agradou o desprezo do que as honras do 

mundo, a pobreza do que as riquezas temporais, e ajuntar tesou-

ros antes no céu do que na terra, onde não os consomem nem as 

traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam 

(Mt 6,20), vossa recompensa é muito copiosa nos céus, e bem 

merecestes ser chamada irmã, esposa e mãe do Filho do Pai 

altíssimo e da gloriosa Virgem. 

Creio firmemente que sabeis que o reino dos céus não é 

prometido e dado pelo Senhor senão aos pobres, porque, quan-

do se ama um bem temporal, perde-se o fruto da caridade; não 

se pode servir a Deus e à riqueza, porque ou se odiará a um e 

amará a outra, ou dedicar-se-á a um e desprezará a outra (Mt 

6,24). Um homem vestido não pode lutar com um nu, porque 



166 
 

logo seria jogado por terra aquele que tem onde ser agarrado, 

nem é possível permanecer glorioso no século e lá reinar com 

Cristo. Por isso, vos despojastes das vestes, a saber, das rique-

zas temporais, para poderdes realmente não sucumbir diante do 

adversário e entrar pelo caminho estreito e pela porta apertada 

no reino celeste. 

Grande e louvável comércio é abandonar os bens tem-

porais em vista dos eternos, merecer os celestes em vez dos 

terrenos, receber cem por um, e possuir a vida feliz e eterna. 

Por isso, quis, à medida de minhas forças, suplicar-vos 

com humildes preces, no coração de Cristo, que vos corroboreis 

no seu santo serviço, crescendo do bom ao melhor, de virtude 

em virtude, para que se digne conce-der-vos aquele a quem 

servis com toda a alma o prémio tão almejado. 
 

Responsório                                                         Sl 83,5.8.11.2 

R. Felizes os que habitam vossa casa, 

para sempre haverão de vos louvar! 

Caminharão com um ardor sempre crescente.  

* Um sè dia em vosso templo, ó Senhor, 

vale mais do que milhares fora dele.  

V. Prefiro estar no limiar de vossa casa 

a hospedar-me na mansão dos pecadores. * Um só dia. 
 

Oração 

Celebrando a memória da virgem Santa Clara, nós vos pedi-

mos. Senhor, que, por seus méritos e exemplos, aguardando a 

gloriosa ressurreição, sejamos fortalecidos na esperança e na 

caridade e gozemos um dia do vosso eterno convívio. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant. 

Deu-lhe o Senhor uma coroa em vez de cinza, 

deulhe óleo da alegria em vez de luto 

e vestimenta gloriosa em vez de choro. 
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Vésperas 

Cântico evangélico, ant. 

Serás a minha esposa para sempre, diz o Cristo, serás a minha 

esposa por amor e compaixão, serás a minha esposa num amor 

sempre fiel. 
 

OUTUBRO 

4 de outubro 

NOSSO SERÁFICO PAI SÃO FRANCISCO, DIÁCONO, 

FUNDADOR DE TRÊS ORDENS 
 

Solenidade 

Nasceu em Assis, no ano de 1182. Depois de uma juventude leviana, 

converteu-se, renunciou a todos os bens paternos e entregou-se intei-

ra-mente a Deus. Tendo abraçado a pobreza, levou uma vida evangé-

lica, pregando a todos o amor de Deus. Aos que desejaram segui-lo, 

formou-os com normas excelentes, aprovadas pela Sé Apostólica. 

Deu início a uma Ordem de religiosas e a uma Ordem de penitentes 

inseridos no mundo, bem como à pregação entre os infiéis. 

I Vésperas 

Hino 

A noite já descia,  

Assis amortalhava;  

em pleno chão deitado  

Francisco agonizava.  
 

O mundo na penumbra  

aos poucos se escondia,  

porém a sua alma  

em luz e amor ardia.  
 

O céu ele contempla,  

deitado em terra nua,  
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pois quer cantar a morte,  

cantando o sol e a lua.  
 

Seus filhos se lamentam  

ao ver chegada a hora;  

Frei Angelo suspira,  

e Clara ao longe chora. 
 

"Vem, hora desejada!"  

exclama com voz forte,  

"Senhor, sejas louvado  

por nossa irmã, a Morte!" " 
 

Francisco, não és belo!"  

Irmão Masseo dizia.  

A morte é que embeleza,  

e a vida principia.  
 

Louvemos ao Espírito,  

ao Pai e ao Filho unido!  

No seio da Trindade,  

Francisco é recebido. 
 

Salmodia 

Ant. 1 Francisco, homem católico e todo apostólico  

por Deus foi enviado, a fim de preparar o Evangelho da Paz. 
 

 

Salmo 111(112) 
 

- 1Feliz o homem que respeita o Senhor * 

e que ama com carinho a sua lei! 

- 2Sua descendência será forte sobre a terra, * 

abençoada a geração dos homens retos! 
 

- 3Haverá glória e riqueza em sua casa, * 

e permanece para sempre o bem que fez. 

- 4Ele é correto, generoso e compassivo, * 

como luz brilha nas trevas para os justos.  
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- 5Feliz o homem caridoso e prestativo, * 

que resolve seus negócios com justiça. 

- 6Porque jamais vacilará o homem reto, * 

sua lembrança permanece eternamente! 
 

- 7Ele não teme receber notícias más: * 

confiando em Deus, seu coração está seguro,  

 - 8Seu coração está tranquilo e nada teme, * 

e confusos há de ver seus inimigos. 
 

= 9Ele reparte com os pobres os seus bens, † 

permanece para sempre o bem que fez, *  

e crescerão a sua glória e seu poder. 
 

= 10O ímpio, vendo isto, se enfurece, † 

range os dentes e de inveja se consome; *  

mas os desejos do malvado dão em nada. 
 

Ant. Francisco, homem católico e todo apostólico  

por Deus foi enviado,  

a fim de preparar o Evangelho da Paz. 
 

Ant. 2 Em sua vida sustentou a casa do Senhor  

e durante os seus dias o templo restaurou. 
 

Salmo 147(147B) 
 

- 12Glorifica o Senhor, Jerusalém! * 

Ó Sião, canta louvores ao teu Deus! 
 

- 13Pois reforçou com segurança as tuas portas, * 

e os teus filhos em teu seio abençoou; 

- 14a paz em teus limites garantiu * 

e te dá como alimento a flor do trigo.  
 

- 15Ele envia suas ordens para a terra, * 

e a palavra que ele diz corre veloz; 
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- 16ele faz cair a neve como lã * 

e espalha a geada como cinza. 
 

- 17Como de pão lança as migalhas do granizo, * 

a seu frio as águas ficam congeladas. 

- 18Ele envia sua palavra e as derrete, * 

sopra o vento e de novo as águas correm. - 
 

- 19Anuncia a Jacó sua palavra, * 

seus preceitos e suas leis a Israel. 

- 20Nenhum povo recebeu tanto carinho, *. 

a nenhum outro revelou os seus preceitos. 
 

Ant. Em sua vida sustentou a casa do Senhor  

e durante os seus dias o templo restaurou. 
 

Ant. 3 Arrancai-me, Senhor, da prisão.  

Muitos justos virão rodear-me  

pelo bem que fizestes por mim. 
 

Salmo 141(142) 
 

- 2Em voz alta ao Senhor eu imploro, *  

em voz alta suplico ao Senhor! 

= 3Eu derramo na sua presença † 

o lamento da minha aflição, *  

diante dele coloco minha dor! – 

 

- 4Quando em mim desfalece a minh'alma, *  

conheceis, ó Senhor, meus caminhos! 

- Na estrada por onde eu andava *  

contra mim ocultaram ciladas. 
 

- 5Se me volto à direita e procuro, * 

não encontro quem cuide de mim, 

- e não tenho aonde fugir; * 

não importa a ninguém minha vida! 
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= 6A vós grito, Senhor, a vós clamo † 

e vos digo: "Sois vós meu abrigo, *  

minha herança na terra dos vivos".  

- 7Escutai meu clamor, minha prece, *  

porque fui por demais humilhado! - 
 

- 8Arrancai-me, Senhor, da prisão, *  

e em louvor bendirei vosso nome!  

- Muitos justos virão rodear-me *  

pelo bem que fizestes por mim. 
 

Ant. Arrancai-me, Senhor, da prisão.  

Muitos justos virão rodear-me  

pelo bem que fizestes por mim. 
 

Leitura breve                                                            Rm 8,10-11 

Se Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de 

morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, 

graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus 

dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou 

Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos 

mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. 
 

Responsório breve 

R. Francisco, o pobre, Francisco, o humilde, 

* Entra rico nos céus. R. Francisco.  

V. Com hinos celestes é honrado e louvado. * Entra rico.  

Glória ao Pai. R. Francisco. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Submetendo-se Francisco totalmente ao Criador,  

dominou as criaturas, 

usando-as retamente para a glória do Autor. 
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Preces 

Invoquemos a Deus Pai, fonte de toda a santidade, para que, 

pelos exemplos e intercessão do Bem-aventurado Pai Francis-

co, nos conduza a uma vida santa; e digamos:  
 

R. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 

Pai santo, que tornastes vosso servo Francisco perfeito imitador 

do vosso Filho, 

- fazei que também nós, seguindo seus passos, observemos fi-

elmente o Evangelho de Cristo.                                              R. 
 

Pai santo, dirigi nossos passos pelo caminho da paz, mostrado a 

nós por nosso Pai Francisco, 

- para que vivamos com sinceridade de coração, em obediência, 

sem próprio e em castidade.                                                      R.  
 

Pai santo, que dispersais os soberbos e exaltais os humildes, 

- fazei que sigamos o Pai seráfico na humildade.                     R.  
 

Pai santo, que assinalastes vosso servo Francisco com os sagra-

dos estigmas da Paixão de vosso Filho, 

- ensinai-nos a gloriar-nos sempre com verdadeira alegria 

da cruz de nosso Senhor, Jesus Cristo.                             R. 
 

(intenções livres) 
 

Pai santo, que pelas preces do Bem-aventurado Pai Francisco 

concedestes o perdão aos pecadores, 

- mostrai com bondade aos nossos irmãos e irmãs falecidos a 

luz da vossa face.                                                                      R. 
 

Pai nosso... 

Oração 
 

Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco asseme-lhar-

se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei 

que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso 
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Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

Invitatório 

R. A Cristo Rei que exalta os humildes,  

vinde todos, adoremos. 
 

Salmo invitatório como no Ordinário. 
 

Ofício das Leituras 

Hino 

No céu Francisco fulgura  

cheio de glória e de luz, 

trazendo em seu corpo as chagas, 

 sinais de Cristo e da cruz.  
 

Seguindo a Cristo na terra,  

pobre de Cristo se faz  

e, com Cristo à cruz pregado,  

torna-se arauto da paz.  
 

Pelo martírio ansiando,  

tomou a cruz do Senhor;  

do que beijou no leproso  

contempla agora o esplendor.  
 

Despindo as vestes na praça,  

seu pai na terra esqueceu;  

reza melhor o Pai nosso,  

junta tesouros no céu.  
 

Tendo de Cristo a pureza,  

mais que o sol ele reluz  

e, como o sol à irmã lua,  

Clara em seu rastro conduz.  
 

Ao Pai e ao Espírito glória  
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e ao que nasceu em Belém!  

Deus trino a todos conceda  

os dons da cruz: Paz e Bem. 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 Deus me fez esquecer a casa de meu pai,  

e fez que eu crescesse na terra da pobreza. 
                                       

Salmo 1 
 

–
1
 Feliz é todo aquele que não anda *  

conforme os conselhos dos perversos;  

– que não entra no caminho dos malvados, *  

nem junto aos zombadores vai sentar-se;  

–
2
 mas encontra seu prazer na lei de Deus *  

e a medita, dia e noite, sem cessar.  
 

–
3
 Eis que ele é semelhante a uma árvore *  

que à beira da torrente está plantada;  

= ela sempre dá seus frutos a seu tempo, †  

e jamais as suas folhas vão murchar. *  

Eis que tudo o que ele faz vai prosperar,  
 

=
4
 mas bem outra é a sorte dos perversos. †  

Ao contrário, são iguais à palha seca *  

espalhada e dispersada pelo vento.  
 

–
5
 Por isso os ímpios não resistem no juízo *  

nem os perversos, na assembleia dos fiéis.  

–
6
 Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, *  

mas a estrada dos malvados leva à morte.  

 

Ant. Deus me fez esquecer a casa de meu pai,  

e fez que eu crescesse na terra da pobreza. 
 

Ant. 2 Considerou maior riqueza 
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a humilhação da cruz de Cristo  

do que os tesouros deste mundo. 

 

Salmo 8 
 

- O Senhor nosso Deus, como é grande *  

vosso nome por todo o universo!  
 

- †Desdobrastes nos céus vossa glória *  

com grandeza, esplendor, majestade.  

= O perfeito louvor vos é dado † 

pelos lábios dos mais pequeninos, *  

de crianças que a mãe amamenta.  
 

- Eis a força que opondes aos maus, *  

reduzindo o inimigo ao silêncio.  

- Contemplando estes céus que plasmastes *  

e formastes com dedos de artista;  
 

- vendo a lua e estrelas brilhantes, *  

perguntamos: "Senhor, que é o homem,  

- para dele assim vos lembrardes *  

e o tratardes com tanto carinho?"  
 

- Pouco abaixo de Deus o fizestes, *  

coroando-o de glória e esplendor;  

- vós lhe destes poder sobre tudo, *  

vossas obras aos pés lhe pusestes:  
 

- as ovelhas, os bois, os rebanhos, * 

todo o gado e as feras da mata;  

-passarinhos e peixes dos mares, *  

todo ser que se move nas águas. - 

- Ó Senhor nosso Deus, como é grande *  

vosso nome por todo o universo!  
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Ant. Considerou maior riqueza a humilhação da cruz de Cristo 

do que os tesouros deste mundo. 
 

Ant. 3 Estou morto para o mundo 

minha vida está escondida em Deus com Jesus Cristo. 

                     

  Salmo 15(16)  
 

= 
1
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! †  

2
Digo ao Senhor: ―Somente vós sois meu Senhor: *  

nenhum bem eu posso achar fora de vós!‖  
 

– 
3
Deus me inspirou uma admirável afeição *  

pelos santos que habitam sua terra.  
 

– 
4
Multiplicam, no entanto, suas dores *  

os que correm para os deuses estrangeiros;  

– seus sacrifícios sangüinários não partilho, *  

nem seus nomes passarão pelos meus lábios. - 
 

– 
5
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, *  

meu destino está seguro em vossas mãos!  

– 
6
Foi demarcada para mim a melhor terra, *  

e eu exulto de alegria em minha herança!  
 

– 
7
Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, *  

e até de noite me adverte o coração.  

– 
8
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, *  

pois se o tenho a meu lado não vacilo.  
 

=
9
Eis por que meu coração está em festa, †  

minha alma rejubila de alegria, *  

e até meu corpo no repouso está tranqüilo;  
 

– 
10

pois não haveis de me deixar entregue à morte, *  

nem vosso amigo conhecer a corrupção.  - 
 

=
11

Vós me ensinais vosso caminho para a vida; †  
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junto a vós, felicidade sem limites, * 

delícia eterna e alegria ao vosso lado!  

 

Ant. Estou morto para o mundo 

minha vida está escondida em Deus com Jesus Cristo. 
 

V. Assinalastes, Senhor, vosso servo Francisco,  

R. Com os sinais sacrossantos da nossa redenção. 
 

Primeira leitura 

Do Livro do Eclesiástico                                     50,lb.4-1,1. 

                                                                      13-14a.22-26.29-31 
 

Como o sol resplandecendo sobre o santuário do Altíssimo 
 

lbEis aquele que durante a vida  

restaurou a casa do Senhor, 

e durante seus dias fortificou o templo.  

4Zeloso em preservar da ruína o seu povo,  

fortificou a cidade para o caso de cerco.  

5 Como era glorioso ao fazer a volta do santuário,  

ao sair da casa do Véu! 

6 Era como a estrela da manhã no meio da nuvem,  

como a lua cheia nos dias da festa; 

7 como o sol resplandecendo  

sobre o santuário do Altíssimo, 

8 como o arco-íris brilhando entre nuvens de glória;  

como a flor das roseiras em dias de primavera,  

como o lírio junto às fontes das águas, 

como a vegetação do Líbano em dias de verão. 

9 Era como o fogo e o incenso no turíbulo,  

10 como um vaso de ouro maciço, 

ornado de toda espécie de pedras preciosas; 

11 como a oliveira carregada de frutos,  

como o cipreste, que se eleva até às nuvens.  
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Quando revestiu seu manto de glória  

e se adornava com a perfeição do esplendor. 

13b Seus irmãos ao redor formavam uma coroa  

como rebentos de cedro sobre o Líbano 

14a e o circundavam como troncos de palmeiras. 

22 Então ele elevava as mãos  

sobre toda a assembleia de Israel,  

para dar com seus lábios a bênção do Senhor  

e ter a honra de pronunciar o seu Nome. 

23E o povo se prostrava, pela segunda vez,  

para receber a bênção vinda do Altíssimo. 

24Agora, bendizei o Deus do universo,  

que por toda parte realiza grandes coisas:  

ele exaltou nossos dias desde o seio materno  

e age conosco segundo a sua misericórdia. 

25Que ele nos dê a alegria do coração  

e conceda em nossos dias a paz,  

paz em Israel, como nos dias do passado! 

26 Que sua misericórdia  

permaneça fielmente conosco  

e nos resgate em nossos dias!  

29 Uma instrução de inteligência e ciência  

gravou neste livro  

quem derramou como chuva  

a sabedoria do seu coração.  

30 Feliz, quem se voltar incessantemente 

a estes ensinamentos:  

quem os fixar em seu coração,  

há de tornar-se sábio.  

31 E, se os praticar, será forte em tudo,  

porque o temor do Senhor é a sua vereda. 
 

Responsório                1Cor 2,4.2.3 

R- Minha palavra e a minha pregação 
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não consistiam na eloquência persuasiva 

ou na linguagem da sabedoria humana.  

* Tudo isso era, porém, demonstração do Espírito 

e poder que vem de Deus.  

V. Não quis saber uma outra coisa em vosso meio  

a não ser Cristo Jesus crucificado. * Tudo isso. 

 

Segunda leitura 

Da Carta a todos os fiéis, de São Francisco de Assis (Opuscula, 

ed. Quaracchi, 1941, p. 87-98) 
 

Benditos os que amam o Senhor   

e fazem o que está escrito no Evangelho 
 

Uma vez que sou servo de todos, estou obrigado a servir 

a todos, e a administrar as odoríficas palavras de meu Senhor; 

referir-vos palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Ver-

bo do Pai, e as palavras do Espírito Santo, que são espírito e 

vida (Jo 6,63). Jesus Cristo, o mais rico de todos, quis, no en-

tanto, com sua beatíssima mãe, escolher a pobreza. Fez sua a 

vontade do Pai, dizendo: Pai, faça-se a tua vontade. Não se 

faça como eu quero, senão o que tu queres (Lc 22,42). 

A vontade deste Pai foi que seu Filho bendito e glorio-

so, o qual ele nos deu e que por nós nasceu, se oferecesse a si 

mesmo, por seu próprio sangue, como sacrifício e vítima no 

altar da cruz, não para si, por quem tudo foi feito (cf. Jo 1,3), 

mas pelos nossos pecados (lPd 2,21). 

E quer que todos nós nos salvemos por ele, e o receba-

mos com coração puro e corpo santo. Quão felizes e benditos 

são aqueles que amam o Senhor e fazem conforme o próprio 

Senhor disse no Evangelho: Amarás o Senhor teu Deus de todo 

o teu coração, de toda a tua alma, e o próximo como a ti mes-

mo (Mt 22,37.39). Amemos, portanto, a Deus e adoremo-lo de 

coração puro e mente pura, porque ele procura acima de tudo o 

que ele mesmo declara: Os verdadeiros adoradores devem ado-
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rar o Pai em espírito e verdade (Jo 4,24). A ele dirijamos lou-

vores e orações dia e noite, porque importa orar sempre, sem 

jamais deixardefazê-lo (Lc 18,1). 

Devemos também jejuar e abster-nos dos vícios e peca-

dos, e do excesso de comida e bebida; e ser católicos. 

Devemos também visitar frequentemente as igrejas, re-

verenciar os clérigos, não tanto por causa deles, se são pecado-

res, mas por causa do ofício e administração do Santíssimo 

Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que sacrificam 

no altar, e recebem e administram aos demais. E todos nós este-

jamos frequentemente certos de que ninguém pode se salvar 

senão pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pelas santas 

palavras do Senhor, que os clérigos proferem, anunciam e ad-

ministram. Especialmente, porém, os religiosos, que renuncia-

ram ao século, têm obrigação de fazer mais e coisas maiores, 

sem deixar o restante (cf. 1Cor 3,19). 

Temos de amar nossos inimigos e fazer bem aos que 

nos odeiam (Mt 6,44). É forçoso observar os preceitos e conse-

lhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Havemos também de rene-

gar a nós mesmos e pôr nossos corpos sob o jugo da servidão e 

da santa obediência, de acordo com o que prometeu cada um ao 

Senhor. 

Não devemos ser sábios e prudentes segundo a carne, 

mas antes simples, humildes e puros. 

Nunca desejemos estar acima dos outros, mas antes ser 

servos e súditos de toda criatura humana por causa de Deus 

(cf. lPd 2,13). E sobre todos os que assim agirem e persevera-

rem até o fim, repousará o Espírito do Senhor (Is 11,2) e fará 

neles morada e mansão, e serão filhos do Pai celeste, cuja obra 

executam; são esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

Todos aos quais estas letras chegarem, eu, irmão Fran-

cisco, vosso servo menor, rogo e admoesto na caridade, que é 

Deus, a receberem com humildade e caridade estas odoríferas 
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palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, realizando-as benigna-

mente e observando-as perfeitamente. E a todos os que benig-

namente as receberem e entenderem, se nelas perseverarem até 

o fim, abençoem-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

Responsório                                   Jr 11,4; Mt 11,29; lCor 11,1 

R. Ouvi a minha voz e fazei o que eu vos mando,  

* E achareis paz e repouso para os vossos corações.  

V. Sede meus imitadores como eu o sou de Cristo 

* E achareis.  
 

HINO Te Deum. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco asseme-lhar-

se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei 

que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fiel mente o vosso 

Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Hino 

Francisco, eis que teu dia  

acaba de raiar;  

teus filhos se reúnem:  

ao Pai querem louvar. 
 

Da nossa Ordem foste  

o Pai e fundador;  

sigamos-te contentes 

 em busca do Senhor!  
 

Ovelha tão amada  

tiveste em Frei Leão; 

 também por nós exulta  

do Pai o coração! 

 

Das filhas de Irmã Clara  
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tu és o protetor;  

por seu sustento velas, 

antigo trovador. 
 

Terceiros não esqueças,  

imenso coração:  

jamais lhes falte a graça,  

jamais lhes falte o pão!  
 

A própria natureza  

protejas com amor;  

amaste as criaturas,  

do sol foste o cantor. 
 

A glória de Deus trino  

saibamos celebrar,  

pois deu-nos toda a terra,  

jardim a cultivar. 
 

Salmodia 

Ant. 1 Foi tido como justo e perfeito,  

e no tempo da ira tornou-se  

um símbolo de reconciliação. 
 

Salmos e cântico do domingo da I Semana. 
 

Ant. 2 O louvor do Deus altíssimo 

está sempre nos seus lábios: 

convida os astros e os ventos, 

as aves e as outras criaturas a louvarem 

a Deus, seu Criador.  
 

Ant. 3 O Senhor colocou o humilde nas alturas, 

e espalhou sua fama até os confins da terra. 
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Leitura breve                                                         Gl 1,15-16.24 

Aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou 

por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o 

pregasse entre os pagãos. E glorificavam a Deus por minha 

causa. 
 

Responsório breve                                                        Sl 83,3 

R. Meu coração e minha carne rejubilam, 

* E exultam de alegria no Deus vivo. R. Meu coração.  

V. Minha alma desfalece de saudades 

e anseia pelos átrios do Senhor. 

* E exultam. Glória ao Pai. R. Meu coração.  
 

Cântico evangélico, ant. 

Alegrou-se na medida em que foi participante 

da Paixão de Jesus Cristo. 

E agora se alegra ao revelar-se a sua glória. 
 

Preces 

Invoquemos humildemente o Cristo Senhor, que por seu sangue 

edificou a Igreja e se dignou chamar-nos ao seguimento de 

Francisco; e digamos: 
  

R. Conservai-nos, Senhor, no vosso santo serviço! 
 

Vós, que viestes evangelizar os pobres, ensinai-nos a expandir 

o vosso Reino por palavras e obras,  

- e estabelecê-lo com eficácia no mundo inteiro.                     R. 
 

Vós, luz das nações e mestre da santidade, dai-nos a graça de 

aderir com firmeza à verdadeira fé, 

- e anunciar o vosso nome até os confins da terra.                   R. 
 

Vós, que tanto recomendastes aos vossos discípulos o man-

damento da caridade, para que o observassem,  

- concedei que nos esforcemos por fazer o bem a todos.          R.  
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Sabedoria do Pai eterno, iluminai nossas inteligências,  

- para que, praticando a verdade na caridade, pensemos sempre 

o que é verdadeiro e santo.                                                       R. 
 

Cristo, nosso Salvador, que vos quisestes dedicar a trabalhos 

manuais, dirigi os trabalhos das nossas mãos,  

- para que, vendo todos as nossas boas obras, glorifiquem a 

Deus Pai.                                                                                   R. 
 

(intenções livres) 

Pai nosso... 
 

Oração 
 

Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco assemelhar-

se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei 

que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso 

Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Em dia de semana, tomam-se os Salmos Graduais; sendo domingo, porém, 

fòtrtam-se os salmos do domingo da I Semana. 
 

Oração das Nove Horas 
 

Ant. Fiz-me servo de todos, a fim de ganhar 

o maior número possível para o Cristo Senhor. 
 

Leitura breve                                                                   Fl 3,7-8 

Essas coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as co-

mo perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo co-

mo perda diante da vantagem suprema que consiste era conhe-

cer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. 

Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo. 
 

V. Nenhuma criatura deste mundo 

me pôde separar do amor de Deus,  
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R. Manifestado em Jesus Cristo, Senhor nosso. 

 

Oração das Doze Horas 

Ant. Felizes os pobres em espírito  

porque deles é o reino dos céus. 
 

Leitura breve                                                               Mt 6,19-21  

Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem 

destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai 

para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem des-

troem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque, onde está o 

teu tesouro, aí estará também o teu coração. 
 

V. Eu sou pobre, pequeno e mendigo,  

R. Porém, guarda o Senhor minha vida. 

 

Oração das Quinze Horas 
 

Ant. Fui tocado pelo Cristo, a fim de compreendê-lo  

e partilhar seus sofrimentos, sendo a ele igual na morte. 

 

Leitura breve                                                              Gl 2,19-20 

Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é 

Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente,na carne, eu 

a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim 

se entregou. 
 

V. Se com ele nós somos um só  

por morte que é como a sua,  

R. Com ele seremos um só por ressurreição como a sua. 
 

 

II Vésperas 

Hino 

No céu Francisco fulgura,  

cheio de glória e de luz,  
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trazendo em seu corpo as chagas,  

sinais de Cristo e da cruz. 
 

Seguindo a Cristo na terra,  

pobre de Cristo se faz e,  

com Cristo à cruz pregado, 

torna-se arauto da paz. 
 

Pelo martírio ansiando,  

tomou a cruz do Senhor;  

do que beijou no leproso  

contempla agora o esplendor.  
 

Despindo as vestes na praça,  

seu pai na terra esqueceu;  

reza melhor o Pai nosso, 

junta tesouros no céu. 
 

Tendo de Cristo a pureza,  

mais que o sol ele reluz e,  

como o sol à irmã lua,  

Clara em seu rastro conduz.  
 

Ao Pai e ao Espírito glória  

e ao que nasceu em Belém!  

Deus trino a todos conceda  

os dons da cruz: Paz e Bem.  

 

Salmodia 

Ant.1 Não julguei conhecer nada mais entre vós,  

a não ser Jesus Cristo, o crucificado. 
 

Salmo 112(113) 
 

–
1
 Louvai, louvai, ó servos do Senhor, * 

louvai, louvai o nome do Senhor!  

–
2
 Bendito seja o nome do Senhor, *  
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agora e por toda a eternidade!  

–
3
 Do nascer do sol até o seu ocaso, * 

louvado seja o nome do Senhor!  
 

–
4
 O Senhor está acima das nações, *  

sua glória vai além dos altos céus.  

=
5
 Quem pode comparar-se ao nosso Deus, †  

ao Senhor, que no alto céu temo seu trono *  
6
 e se inclina para olhar o céu e a terra?  

 

–
7
 Levanta da poeira o indigente *  

e do lixo ele retira o pobrezinho,  

–
8
 para fazê-lo assentar-se com os nobres, *  

assentar-se com os nobres do seu povo.  

–
9
 Faz a estéril, mãe feliz em sua casa, *  

vivendo rodeada de seus filhos. 

Ant. Não julguei conhecer nada mais entre vós,  

a não ser Jesus Cristo, o crucificado. 
 

Ant. 2 Fui semelhante a Cristo na morte,  

a fim de poder conhecê-lo,  

e sua força na ressurreição. 

 

Salmo 145(146) 

=
1
 Bendize, minh'alma, ao Senhor! † 

 
2
 Bendirei ao Senhor toda a vida, *  

cantarei ao meu Deus sem cessar!  - 

–
3
 Não ponhais vossa fé nos que mandam, *  

não há homem que possa salvar.  

 =
4
 Ao faltar-lhe o respiro ele volta †  

para a terra de onde saiu; * 

nesse dia seus planos perecem.   
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=
5
 É feliz todo homem que busca †  

seu auxílio no Deus de Jacó, *  

e que põe no Senhor a esperança.  

–
6
 O Senhor fez o céu e a terra, *  

fez o mar e o que neles existe.   

– O Senhor é fiel para sempre, *  

 
7
 faz justiça aos que são oprimidos;  

 – ele dá alimento aos famintos, *  

é o Senhor quem liberta os cativos.   

=
8
 O Senhor abre os olhos aos cegos, † 

o Senhor faz erguer-se o caído, *  

o Senhor ama aquele que é justo.  

 =
9
 É o Senhor quem protege o estrangeiro, †  

quem ampara a viúva e o órfão, *  

mas confunde os caminhos dos maus.  - 

=
10

 O Senhor reinará para sempre! † 

Ó Sião, o teu Deus reinará * 

para sempre e por todos os séculos! 

Ant. Fui semelhante a Cristo na morte,  

a fim de poder conhecê-lo,  

e sua força na ressurreição.  
 

Ant. 3 Será Deus tua luz para sempre,  

e o Senhor há de ser tua glória.  
                              

  
  Cântico                                          Ef 1,3-10 
 

–
3
 Bendito e louvado seja Deus, *  

o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso,  

– que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo *  
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com bênção espiritual de toda sorte!  
 

(R. Bendito sejais vós, nosso Pai,  

que nos abençoastes em Cristo!)  
 

–
4
 Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *  

já bem antes de o mundo ser criado,  

– para que fôssemos, perante a sua face, *  

sem mácula e santos pelo amor. (R.)  
 

=
5
 Por livre decisão de sua vontade, † 

predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *  

a sermos nele os seus filhos adotivos,  

–
6
 para o louvor e para a glória de sua graça, *  

que em seu Filho bem-amado nos doou. (R.)  
 

–
7
 É nele que nós temos redenção, * 

dos pecados remissão pelo seu sangue.  
 

= Sua graça transbordante e inesgotável †  
8
 Deus derrama sobre nós com abundância, *  

de saber e inteligência nos dotando. (R.)  
 

–
9
 E assim, ele nos deu a conhecer * 

o mistério de seu plano e sua vontade,  

– que propusera em seu querer benevolente, *  
10

 na plenitude dos tempos realizar: 

– o desígnio de, em Cristo, reunir *  

todas as coisas: as da terra e as do céu. (R.) 
 

Ant. Será Deus tua luz para sempre,  

e o Senhor há de ser tua glória. 
 

Leitura breve                                                         Gl 6,14.17-18 

Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor 

nosso, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para 

mim, como eu estou crucificado para o mundo. Doravante que 
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ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de 

Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja 

convosco. Amém! 
  
Responsório breve                                                cf. Sl 20,6-7 

R. Como é grande, ó Senhor, a vossa glória, 

* Na vossa salvação manifestada! R.Como é grande.  

V. Vós nos destes uma bênção em Francisco, 

uma bênção que perdura para sempre. * Na vossa. 

Glória ao Pai. R.Como é grande. 
 

Cântico evangélico, ant. 

O olhar do Senhor repousou sobre ele e o bem que ele fez; e o 

ergueu da humildade, exaltando sua fronte; maravilhando-se 

muitos, ao verem Francisco, louvaram a Deus. 
 

Preces 

Invoquemos a Deus Pai, fonte de toda a santidade, para que, 

pelos exemplos e intercessão do Bem-aventurado Francisco, 

nos conduza a uma vida santa; e digamos: 
 

R. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 

Pai santo, que tornastes vosso servo Francisco perfeito imitador 

do vosso Filho, 

- fazei que também nós, seguindo seus passos, observemos fi-

elmente o Evangelho de Cristo.                                              R. 
 

Pai santo, dirigi nossos passos pelo caminho da paz, mostrado a 

nós por nosso Pai Francisco,  

- para que vivamos com sinceridade de coração, em obediência, 

sem próprio e em castidade.                                                      R. 
 

Pai santo, que dispersais os soberbos e exaltais os humildes,  

- fazei que sigamos o Pai seráfico na humildade.                     R. 
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Pai santo, que assinalastes vosso servo Francisco com os sagra-

dos estigmas da Paixão do vosso Filho,  

- ensinai-nos a gloriar-nos sempre com verdadeira alegria da 

cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.                                           R. 
 

(intenções livres) 
 

Pai santo, que pelas preces do bem-aventurado Francisco con-

cedestes o perdão aos pecadores, 

- mostrai com bondade aos nossos irmãos e irmãs falecidos a 

luz da vossa face.                                                                R. 
 

Pai nosso... 

Oração 

Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco asseme-lhar-

se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei 

que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso 

Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

5 de outubro 
 

SÃO BENEDITO, O NEGRO, RELIGIOSO,  

DA ORDEM I 
 

Memória 
 

Benedito, cognominado o mouro - ou "o Negro", como é conhecido 

no Brasil - nasceu na Sicília. De pais escravos, vindos da Etiópia para 

San Fratello, na Sicília, vendeu seus bens e fez-se eremita francisca-

no nas vizinhanças de Palermo. Mais tarde, atendendo a um decreto 

de Pio IV, obrigando a todos os que seguissem a Regra de São Fran-

cisco a viverem em conventos de sua Ordem, Benedito obedeceu. No 

convento, dedicóu-se a trabalhos humildes. Chegou a exercer o ofício 

de Superior, mesmq não sendo sacerdote e, mais tarde, vemo-lo no-

vamente trabalhando na cozinha. Morreu no ano de 1589. Seu culto 
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cedo se espalhou pela Itália, Espanha, Portugal, Brasil e México. Pio 

VIII inscreveu-o solenemente no rol dos santos. 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos.  
 

Ofício das Leituras 

Segunda leitura 

Da Regra não bulada, de São Francisco de Assis 
(Escritos e Biografias de São Francisco de Assis, Ed. Vozes-CEFEPAL, 

Petrópolis 1982, p. 146-147) 
 

Do modo de servir e de trabalhar 
 

Os irmãos que forem capazes de trabalhar, trabalhem; e 

exerçam a profissão que aprenderam, enquanto não prejudicar o 

bem de sua alma e eles puderem exercê-la honestamente. Por-

quanto diz o profeta: Viverás do trabalho de tuas mãos: serás 

feliz e terás bem-estar (SI 127,2); e o Apóstolo: Quem não quer 

trabalhar não coma (2Ts 3,10). Cada qual permaneça naquele 

ofício e cargo para o qual foi chamado (ICor 7,24). E como 

retribuição pelo trabalho podem aceitar todas as coisas de que 

precisam, exceto dinheiro. E, se for necessário, podem pedir 

esmolas como outros pobres. E podem ter as ferramentas ne-

cessárias ao seu ofício. 

Todos os irmãos se esforcem seriamente em praticar bo-

as obras, pois está escrito: Vê se estás sempre empenhado em 

praticar alguma boa obra, para que o diabo te encontre ocu-

pado; e ainda: A ociosidade é inimiga da alma. Por isso os 

servos de Deus devem estar sempre entregues à oração ou a 

qualquer outra boa obra. 

Cuidem os irmãos, onde quer que estejam, nos eremité-

rios ou em outros lugares, de não apropriar-se de qualquer lugar 

nem disputá-lo a outrem. E todo aquele que deles se acercar, 

seja amigo ou adversário, ladrão ou bandido, recebam-no com 

bondade. E onde quer que estejam os irmãos, e sempre que se 

encontrarem em algum lugar, devem res-peitar-se e honrar-se 

espiritual e diligentemente uns aos outros, sem murmuração 
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(lPd 4,9). E guardem-se os irmãos de se mostrarem em seu ex-

terior como tristes e sombrios hipócritas. Mas antes compor-

tem-se como gente que se alegra no Senhor, satisfeitos e amá-

veis, como convém. 
 

Responsório                                           Fl 2,2-3; Cl 3,12 

R. Cultivai o amor fraterno, 

considerando os demais superiores a vós mesmos;  

* Tenha em vista cada qual não seus próprios interesses 

e, sim, o bem dos outros.  

V. Revesti-vos, como eleitos do Senhor, 

de amor, misericórdia e compaixão, 

humildade, mansidão e paciência. * Tenha em vista. 
 

Oração 

Ó Deus, que em São Benedito, o Negro, manifestais as vossas 

maravilhas, chamando à vossa Igreja homens de todos os po-

vos, raças e nações, concedei, por sua intercessão, que todos, 

feitos vossos filhos e filhas pelo batismo, convivam como ver-

dadeiros irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

 

Laudes 

Cântico evangélico, ant. 

Eu te louvo e bendigo, meu Pai,  

dos céus e da terra Senhor,  

porque revelaste aos pequenos  

os mistérios ocultos do Reino! 
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant. 

Servo bom e fiel, vem entrar na alegria  

de Jesus, teu Senhor! 
 

 

19 de outubro 
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SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, PRESBÍTERO,  

DA ORDEM I 
 

Memória 
 

Nasceu em 1499. Depois de estudos feitos em Salamanca, entrou 

para os Frades Menores e, ordenado sacerdote, desempenhou diver-

sos cargos na Ordem. Em 1554 obteve a licença de consagrar-se a 

uma observância mais estrita da Regra. Começou, então, a acolher 

seguidores, aos quais iniciou numa vida de mais austera pobreza, 

jejum e penitência e de oração mais prolongada. Impulsionado pelo 

zelo das almas, dedicou-se com grande fruto à pregação. E com seus 

conselhos ajudou Santa Teresa de Ávila em sua atividade reformado-

ra entre as Carmelitas. Deixou também obras escritas, em que narra a 

própria experiência ascética, baseada sobretudo na devoção para com 

a paixão de Cristo. Morreu no dia 18 de outubro de 1562.  
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 

Invitatório 

R. Adoremos o Senhor, admirável nos seus santos.  
Salmo invitatório como no Ordinário. 

 

Ofício das Leituras 

Hino 

Pedro, ao céu onde subiste,  

nosso louvor te acompanha,  

sol que no mundo refulge,  

nascido em terras de Espanha.  
 

Por teu fervor se restaura  

a disciplina de outrora,  

e eis que o jardim franciscano  

de novas rosas se enflora. 
 

Às pompas do mundo foges,  

buscando apenas o eterno;  

tua oração e pureza  
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vencem as forjas do inferno.  
 

Com teus jejuns e flagelos, 

 os castos membros dominas,  

e à noite o corpo cansado  

em duras tábuas reclinas.  
 

Nossos pedidos escuta,  

busquem os teus vida pura;  

chegue até nós tua ajuda,  

que a salvação assegura. 
 

Pedro de Alcântara ouvindo,  

ao Pai e ao Filho louvemos,  

e ao que de ambos procede  

honra sem fim tributemos. 
 

Segunda leitura 

Da Carta de São Pedro de Alcântara a Santa Teresa  
(Annales Minorum, XIX, p. 340-341) 

 

Quão suave é Deus para aqueles que o servem 
 

Fiquei muito admirado de que a senhora tenha entregue 

esta questão a homens de letras, aos quais ela não compete. 

Quando se trata de conflitos ou de casos de consciência, é re-

comendável pedir e seguir o parecer de jurisconsultos e teólo-

gos. Mas, sobre a perfeição de vida só devem ser consultados 

os que a professam; o motivo principal consiste em que não é 

possível melhor sentença ou opinião a respeito dela, do que a 

demonstrada claramente pelos esforços e as obras deles; nem se 

deve consultar a outrem sobre os conselhos evangélicos, se 

devem ser abraçados ou se podem ser observados. Isso seria 

sinal certo de falta de fé. 

Um conselho de Deus só pode ser bom, e não é difícil 

de ser observado, a não ser para os incrédulos ou aqueles que 
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pouco confiam em Deus, que seguem apenas regras de prudên-

cia humana. O autor do conselho será também o doador do re-

médio, porque é todo-poderoso. O homem, todavia, por si não 

pode ser autor de um bom conselho, sem que deseje ter a apa-

rência de bom, embora seja mau por natureza. Quanto mais 

aquele que é a própria bondade, quer e pode fazer com que seus 

conselhos revertam em bem para aqueles que o seguem. 

Se alguém quiser seguir o conselho de Cristo acerca de 

maior perfeição, siga-o. Este conselho não foi dado aos homens 

de preferência às mulheres. Cristo fará com que tenha feliz re-

sultado, como aconteceu a tantos outros que o haviam segui-do; 

se, porém, quiser adotar o conselho dos literatos não espirituais, 

procure antes ter bons lucros, para que possa expe-rimentar se 

ambos - o conselho dos literatos e os lucros - valem mais do 

que a falta de tudo, conforme o conselho do Senhor. 

Quando, porém, virmos defeitos nos mosteiros femini-

nos pobres, consideremos que isto acontece porque suportam 

de má vontade esta pobreza, e não segundo o conselho divino. 

Não louvo simplesmente a pobreza, senão aquela que toleramos 

pacientemente por causa do amor de nosso Redentor Crucifica-

do, e muito mais aquela que é desejada e assumimos esponta-

neamente por seu amor. Se pensasse ou julgasse doutro modo, 

não me sentiria muito seguro na fé; ao contrário, em todas essas 

coisas confio em Cristo e creio firmemente que seus conselhos 

são ótimos, porque divinos. E embora não obriguem sob peca-

do, todavia se alguém se obriga, na imitação de Cristo, é mais 

perfeito do que se os omite sem culpa. Digo que obrigam, en-

quanto persuadem à perfeição e com isto tornam alguém mais 

santo e mais agradável a Deus. Julgo, portanto, felizes, como o 

Senhor afirma, os pobres de espírito, isto é, espontâneos, con-

forme eu mesmo experimentei, embora confie mais em Deus do 

que em minha própria experiência. 
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O Senhor lhe conceda tanta luz que possa entender essa 

verdade e realizá-la, e não acredite naqueles que afirmam o 

contrário, por falta de luz, de fé, ou porque jamais experi- 

mentaram como Deus é suave para aqueles que o servem, a-

mam e por seu amor renunciam aos bens materiais não necessá-

rios. Pois esses são inimigos da cruz de Cristo e não acreditam 

na glória que no fim advirá. 

Ele lhe conceda, por fim, não vacilar acerca de verdade 

tão manifesta, nem ouvir conselho senão daqueles que seria-

mente abraçaram os conselhos evangélicos. Pois, embora os 

outros que observam os preceitos obrigatórios se salvem, em 

geral porém não recebem mais luz do que sobre aquilo que pra-

ticam. E embora seja bom o conselho deles, melhor, porém, 

será o de Cristo nosso Senhor, que ao dom acrescenta auxílio 

para a realização, e por fim concede prémios àqueles que não 

colocam nas coisas terrenas, e sim nele, plena confiança. 

 

Responsório                                  Tg 2,5; Mt 19,21; 6,20 

R. Deus escolheu os que são pobres neste mundo 

para que eles sejam ricos pela fé 

e se tornem os herdeiros de seu Reino  

* Que o Senhor prometeu aos que o amam.  

V. Se tu queres ser perfeito, diz Jesus, 

vai e vende os teus bens e dá aos pobres, 

e um tesouro haverás de ter nos céus. * Que o Senhor. 

Oração 
 

Ó Deus, que ilustrastes São Pedro de Alcântara com os dons de 

admirável penitência e de altíssima contemplação, concedei, 

por seus méritos, que, mortificados na carne, mereçamos parti-

cipar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Hino 
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De ilustres pais nascido  

por Deus tudo deixou:  

mais pobre do que os pobres  

em breve se tornou. 
 

Seu corpo castigava,  

domava com rigor,  

a compensar as faltas  

do mundo pecador. 
 

Buscou a fome e a sede,  

de saco se vestiu;  

a tantos quis salvar,  

e a si é que puniu.  
 

Cilício que trazia,  

o hábito escondeu;  

porém sangue manava  

de cada membro seu. 
 

Da Ordem dos Menores  

foi glória sem igual;  

aos filhos preste agora  

ajuda paternal! 
 

Louvor ao Pai e ao Filho, 

ao Espírito também;  

saudemos uns aos outros,  

cantando: "Paz e Bem!" 
 

Cântico evangélico, ant.  

Derramou sobre o povo torrentes de graças  

e recebeu do Senhor a veste da glória  

como justa expressão da perfeita virtude. 
 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant. 
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Vivendo na carne caminhava no Espírito. 

Nada quis sobre a terra; 

sem cessar se ocupava das coisas do céu. 

 

23 de outubro 

SÃO JOÃO DE CAPISTRANO, PRESBÍTERO, 

DA ORDEM I 
 

Memória 
 

Nasceu em Capistrano, nos Abruzos, no ano de 1386. Estudou Direi-

to em Perusa e exerceu por algum tempo a magistratura. Entrando na 

Ordem dos Frades Menores, e ordenado sacerdote, desenvolveu in-

cansável ati-vidade apostólica por toda a Europa, dedicando-se à 

reforma dos costu¬mes entre os cristãos e lutando contra os hereges. 

Morreu em Ilok na Croácia, em 1456.  
Do Comum dos pastores. 

Invitatório 

R. Adoremos o Senhor, admirável nos seus santos.  
Salmo invitatório como no Ordinário. 

  

Ofício das Leituras 

Hino 

Ó São João de Capistrano,  

de Cristo ilustre soldado;  

agindo qual João Batista,  

João foste chamado. 
 

A cruz tiveste por arma  

ao expulsar o inimigo;  

com a cruz curaste os doentes,  

venceste todo perigo. 
 

Por ti perdão encontremos,  

na fé sejamos constantes;  

que a lei de Cristo, que amaste,  

jamais nos veja distantes. 
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Que ao Deus do céu, uno e trino,  

tenhamos sempre por guia;  

ao Reino que hoje cantamos  

possamos chegar um dia. 
 

Segunda leitura 

Do Tratado do Espelho dos Clérigos, de São João de Capistra-

no, presbítero  
(Pare 1, Venetiae 1580,2) 

 

A vida do clero bom ilumina e serena 
 

Quem foi chamado à mesa do Senhor deve brilhar pelo 

exemplo de uma vida louvável e correta, longe de toda imundí-

cie dos vícios. Vivendo dignamente como sal da terra para si 

mesmos e para os outros; e como luz do mundo, brilhante de 

discernimento, iluminando a todos. Aprendam da excelsa dou-

trina de Cristo Jesus, que diz, não só aos apóstolos e discípulos, 

mas também a todos os seus sucessores, presbíteros e clérigos: 

Vós sois o sal da terra; se o sal perder o sabor, com que se 

salgará? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e 

pisado pelos homens (Mt 5,13). 

É verdadeiramente pisado pelos homens, qual lodo vil, o 

clero imundo e sórdido, atolado na sujeira dos vícios e preso 

nas cadeias das ações criminosas, tido como imprestável tanto 

para si quanto para os outros. Gregório diz: "Sua vida é despre-

zível, resta ser rejeitada sua pregação". 

Os presbíteros que presidem bem serão considerados 

dignos de dupla honra, sobretudo os que trabalham pela pala-

vra e pela doutrina (lTm 5,17). De fato, os bons presbíteros 

exercem dupla dignidade, quer dizer, material e pessoal, ou 

temporal e espiritual, ou transitória junto com a eterna. Porque, 

embora por natureza habitem na terra sob o mesmo jugo das 

criaturas mortais, desejam ansiosamente conviver com os anjos 

nos céus, como aceitos pelo rei, servos inteligentes. Por esta 
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razão, como o sol, que surge para o mundo nas alturas de Deus, 

assim brilhe a luz do clero diante dos homens para que, vendo 

suas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus (cf. Mt 

5,16). 

Vós sois a luz do mundo (Mt 5,14). A luz não se ilumina 

a si mesma, mas lança seus raios a tudo que a rodeia. Seme-

lhante a ela, a vida luminosa dos bons e justos clérigos, com o 

fulgor da santidade, ilumina e serena os que a vêem. Por conse-

guinte, quem foi reservado para o cuidado dos outros, deve 

mostrar em si próprio de que modo devem eles viver na casa do 

Senhor. 
 

Responsório                                           Eclo 4,28-29; 2Tm 4,2 

R. Não deixes de falar no tempo oportuno 

nem queiras esconder a tua sabedoria 

por modéstia enganosa.  

* Pela fala se conhece a real sabedoria; 

e o saber, pela palavra, que profere o homem sábio.  

V. Proclama, em todo o tempo, a Palavra do Senhor, 

persuade, repreende e exorta com coragem, 

com saber e paciência. * Pela fala. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João de Capistrano 

para confortar a cristandade aflita, colocai-nos sob a vossa pro-

teção e guardai vossa Igreja em constante paz. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Hino. 

O Redentor do universo,  

aos que te servem coroa,  

as nossas preces ouvindo,  

nossos pecados perdoa. 
 

No calendário da Igreja  
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mais uma vez retornou  

esta manhã, que o teu servo  

com tantas luzes ornou. 
 

Calcando a pompa do mundo, 

o seu batismo viveu;  

cumprindo suas promessas,  

agora vive no céu. 
 

Dá-nos seguir seu exemplo  

e nossa cruz abraçar  

para no céu, como ele,  

na tua glória reinar. 
 

Dá-nos do Deus uno e trino  

cantarmos sempre o louvor,  

aqui na terra servi-lo,  

e nunca a outro senhor. 
 

Cântico Evangélico, ant. 

Quem pratica a verdade, se põe junto à luz; 

e suas obras de filho de Deus se revelam. 
 

Oração 

Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João de Capistrano 

para confortar-a cristandade aflita, colocai-nos sob a vossa pro-

teção e guardai vossa Igreja em constante paz. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Vésperas 

Hino 

Que a santa mãe Igreja  

celebre hoje a glória  

de quem, com a cruz de Cristo, 

ao povo deu vitória. 
 

Humilde, casto e pobre,  
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atleta foi de Cristo;  

venceu em dura luta,  

de modo nunca visto. 
 

De Bernardino amigo,  

sempre seguiu-lhe o exemplo;  

no coração do povo  

fez para Deus um templo. 
 

Para entregar-se ao Cristo, 

 rompeu o seu noivado:  

pregou santa cruzada,  

lutou como soldado. 
 

Louvemos o Deus uno,  

louvemos a Trindade,  

que em nossas almas ponha 

o ardor da caridade! 
 

Cântico evangélico, ant. 

Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, 

e no meio da assembleia hei de louvar-vos. 
 

Oração 

Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João de Capistrano 

para confortar a cristandade aflita, colocai-nos sob a vossa pro-

teção, e guardai vossa Igreja em constante paz. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

25 de outubro 
 

BEM-AVENTURADO ANTÔNIO DE SANT'ANA GAL-

VÃO, PRESBÍTERO, DA ORDEM I 
 

Memória 
 

Antônio de Sant'Ana Galvão nasceu em Guaratinguetá, Estado de 

São Paulo, Brasil, em 1739. Entrou na Ordem dos Frades Menores 
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em 1760, sendo ordenado sacerdote aos 11 de julho de 1762. Exerceu 

suas atividades apostólicas sobretudo na cidade de São Paulo. Grande 

devoto da Virgem Maria Imaculada, exerceu as funções de Pregador, 

Confessor, Porteiro, Orientador Espiritual da Ordem Terceira Secular 

de São Francisco e Guardião do Convento do mesmo nome. Fundou 

o Recolhimento de Nossa Senhora da Con¬ceição da Divina Provi-

dência, hoje, Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz. Distinguiu-se 

por uma vida apostólica e missionária, sendo chamado homem da paz 

e da caridade. Morreu em São Paulo, aos 23 de dezembro de 1822. 

Foi beatificado por João Paulo II, como primeiro brasileiro nato, no 

dia 25 de outubro de 1998, estabelecendo também essa data para sua 

comemoração. 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 

 

Oração 

Deus, Pai de misericórdia, que fizestes do Bem-aventurado 

Antônio de Sant'Ana Galvão um instrumento de caridade e de 

paz no meio dos irmãos e irmãs, concedei-nos, por sua inter-

cessão, favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

30 DE OUTUBRO 
 

 (Nas igrejas dedicadas da Ordem) 
 

DEDICAÇÃO DA IGREJA PRÓPRIA 
 

Solenidade  
 

Tudo como no Comum da Dedicação de uma igreja. 

  

NOVEMBRO 
 

8 de novembro 
 

BEM-AVENTURADO JOÃO DUNS SCOTUS,  

PRESBÍTERO, DA ORDEM I 
 

Memória 
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Nasceu em Duns, na Escócia, pelos fins de 1265 e, muito jovem ain-

da, foi recebido na Ordem de São Francisco de Assis. Foi ordenado 

presbítero no dia 17 de março de 1291. Após obter a graduação aca-

démica na Universidade de Sorbonne, em Paris, foi professor nas 

Universidades de Cambridge, Oxford, Paris e, finalmente, em Coló-

nia. Verdadeiro filho do Poverello de Assis, investigou com grande 

sutileza a divina Revelação, produzindo muitas obras filosóficas e 

teológicas. Com vigor ardente anunciou o mistério do Verbo Encar-

nado e foi incansável defensor da Imaculada Conceição da Virgem 

Maria e da autoridade do Romano Pontífice. Em 23 de junho de 

1303, por se ter recusado a subscrever o libelo de Filipe IV, o Belo, 

Rei da França, contra o Papa Bonifácio VIll, foi expulso de Paris, 

indo para Colónia, onde a 8 de novembrode 1308 foi colhido por 

morte prematura, no auge de sua atividade magisterial. A grande 

fama de santidade de que o insigne teólogo se viu cercado na vida, 

por causa de suas excepcionais virtudes cristãs, bem cedo lhe mere-

ceu, não só no âmbito da Ordem Seráfica, mas também em Colónia, 

na Alemanha, onde está sepultado, e em Nola, na Itália, um culto 

público que o Papa João Paulo II confirmou a 6 de julho de 1991. 
Do Comum dos santos homens: para religiosos. 

 

Ofício das Leituras 
 

Segunda leitura 

Da Ordinatio, do Bem-aventurado João Duns Scotus  
(Lib. III d. 28 q. un. n. 2-3: Opera omnia, ed. Vives, XV 378b-379b) 
 

Essência e unicidade da caridade 
 

A caridade é a virtude pela qual amamos a Deus. Deus 

poderia ser amado com um amor exclusivo, isto é, de maneira 

que quem O ama não tenha um co-amante, como acontece com 

o amor dos ciumentos por suas mulheres. Mas tal atitude não 

seria nem ordenada nem perfeita. 

Não seria ordenada, porque Deus é um bem para todos, 

e portanto não quer ser exclusivo de ninguém; e ninguém, de 

acordo com a reta razão, deve apropriar-se desse bem comum. 
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Por isso o amor que busca este bem como um bem próprio, isto 

é, sem que possa ser co-amado e usufruído por outro, seria um 

amor desordenado. 

Seria também uma atitude imperfeita, porque quem ama com 

perfeição quer que os outros amem o ser que ele ama. Por isso, 

ao infundir na alma a virtude através da qual ela O procura de 

maneira ordenada e perfeita, Deus infunde também a virtude 

pela qual Ele se torna amado como um bem comum, isto é, co-

amado por outros. Deste modo, essa virtude, que vem de Deus, 

leva também a desejar que Ele seja querido e amado por outros. 

Portanto, assim como essa virtude leva a pessoa a amar 

a Deus por si mesmo de maneira ordenada e perfeita, da mesma 

forma a dispõe a desejar que Ele seja amado por ela e por outra 

pessoa cujo amor lhe agrade. 

Disto resulta claro que a virtude da caridade é única, em 

primeiro lugar porque não se dirige a muitos destinatários, mas 

dirige-se somente a Deus, como seu primeiro destinatário e 

primeiro bem em si mesmo; e em segundo lugar a caridade leva 

a querer que Deus seja amado e possuído pelo amor de qual-

quer pessoa, conforme sua própria capacidade de amar, porque 

é nisto que consiste seu perfeito e ordenado amor. E querendo 

isto amo-me a mim e ao próximo pela caridade, desejando que 

tanto eu quanto ele amemos e queiramos possuir Deus em si 

mesmo pelo amor. 

E assim se torna evidente que a mesma virtude me leva 

a amar a Deus e a desejar que Deus seja amado por ti. E este 

meu amor tem origem na caridade, porque com isso te desejo o 

bem que é teu por justiça. 

Por conseguinte, o próximo não deve ser considerado 

como um segundo destinatário da caridade, mas como um des-

tinatário totalmente acidental, como alguém que comigo pode 

co-amar o Amado de maneira perfeita e ordenada. E eu o amo 

precisamente para que ele seja co-amante. Com isso eu o amo 

quase acidentalmente, isto é, não por ele mesmo, mas em vista 
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de Deus que desejo que ele também ame. E desejando que Deus 

seja amado por ele, implicitamente lhe desejo o bem, um bem 

que é seu por justiça. 
 

Responsório                                                        1Jo 4,10-11.16 

R. Deus Pai nos amou, por primeiro, 

e enviou-nos seu Filho unigénito, 

como vítima por nossos pecados.  

* Se Deus assim nos amou 

também nós nos devemos amar uns aos outros.  

V. Conhecemos e cremos no amor, 

que Deus manifesta por nós. * Se Deus assim. 

 

Oração 

Senhor nosso Deus, fonte de toda a sabedoria, que no Bem-

aventurado João Duns Scotus, vosso presbítero, defensor da 

Imaculada Virgem, nos destes um mestre de vida e de ciência, 

concedei-nos que, iluminados por seu exemplo e fortalecidos 

por sua doutrina, sirvamos fielmente a Cristo. Que convosco 

vive e reina, na unidade do Espírito Santo. 

 
 

Laudes 

Cântico evangélico, ant.  

Senhor, sois o Deus verdadeiro,  

pelos séculos sempre bendito:  

de vós, em vós e para vós  

todas as coisas foram criadas. 

 

Vésperas 

Cântico evangélico, ant. 

Só vós, ó Pai santo, sois bom ao infinito 

e irradiais a bondade sobre toda criatura. 

 

 



208 
 

17 de novembro 
 

SANTA ISABEL DA HUNGRIA, PADROEIRA 

DA ORDEM III 
 

Festa 
 

Filha de André, rei da Hungria, nasceu em 1207. Muito jovem ainda, 

foi dada em casamento a Luís, landgrave da Turíngia, e dele teve três 

filhos. Dedicada à meditação das realidades celestes e tendo, depois 

da morte do marido, abraçado a pobreza, mandou construir um hospi-

tal, onde ela mesma servia os enfermos. Morreu em Marburgo, no 

ano de 1231. 
Do Comum das santas mulheres: para as que se dedicaram às obras de cari-

dade. 

Invitatório 

R. Louvemos nosso Deus 

pela vida caridosa de Santa Isabel. 
 

Salmo invitatório como no Ordinário. 
 

Ofício das Leituras 

Hino 

Princesa aqui na terra,  

piedosa tu reinaste  

e, morto o teu marido,  

a Deus te consagraste. 
 

Expulsa do palácio,  

aos pobres assistias,  

buscando entre os leprosos  

divinas alegrias. 
 

Seguindo a São Francisco,  

terceira te fizeste,  

a púrpura trocando  

por tão grosseira veste. 
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Juntaste aos teus três filhos  

o Pobre entre os mais pobres;  

nas faces dos mendigos  

Jesus é que descobres!, 
 

Louvemos o Deus trino  

louvemos a Trindade,  

que em nossos peitos ponha  

o ardor da caridade. 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 Esta santa consagrou-se às coisas do Senhor,  

para que ela fosse santa de corpo e de espírito.  
 

Salmos do Comum das santas mulheres 
 

Ant. 2 Conservou-se no caminho do Senhor,  

sem jamais se desviar de sua lei;  

praticou continuamente as boas obras. 
 

Ant. 3 Confiou nela o coração de seu marido;  

ela lhe. presta todo o bem e nunca o mal,  

em todos os momentos de sua vida. 
 

V. Isabel se dedicou a toda boa obra. 

R. Ela tem a seu favor o testemunho de suas obras. 
 

Primeira leitura 

Do Livro dos Provérbios                                                31,10-31 
  

A mulher que teme a Deus 
 

10 
Uma mulher forte, quem a encontrará? 

Ela vale muito mais do que as jóias. 
11

Seu marido confia nela plenamente, 

e não terá falta de recursos. 
12

Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto, 
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todos os dias de sua vida. 
13

Procura lã e linho, 

e com habilidade trabalham as suas mãos. 
14

É semelhante ao navio do mercador 

que importa de longe a provisão. 
15

Ela se levanta, ainda de noite, 

para alimentar a família e dar ordens às empregadas. 
16

Examina um terreno e o compra, 

e como ganho das suas mãos planta uma vinha. 
17

Cinge a cintura com firmeza, 

e redobra a força dos seus braços. 
18

Sabe que os negócios vão bem, 

e de noite sua lâmpada não se apaga. 
19

Estende a mão para a roca 

e seus dedos seguram o fuso. 
20

Abre suas mãos ao necessitado 

e estende suas mãos ao pobre. 
21

Se neva, não teme pela casa, 

porque todos os criados vestem roupas forradas. 
22

Tece roupas para o seu uso, 

e veste-se de linho e púrpura. 
23

Seu marido é respeitado, no tribunal, 

quando se assenta entre os anciãos da cidade. 

 
24

Fabrica tecidos para vender, 

e fornece cinturões ao comerciante. 
25

Fortaleza e dignidade são seus adornos 

e sorri diante do futuro. 
26

Abre a boca com sabedoria, 

e sua língua ensina com bondade. 
27

Supervisiona o andamento da sua casa, 

e não come o pão na ociosidade. 
28

Seus filhos levantam-se para felicitá-la, 

seu marido, para fazer-lhe elogios: 
29

―Muitas mulheres são fortes, 
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tu, porém, a todas ultrapassas!‖ 
30

O encanto é enganador e a beleza é passageira; 

a mulher que teme ao Senhor, essa sim, merece louvor. 
31

Proclamem o êxito de suas mãos, 

e na praça louvem-na as suas obras! 

  

Responsório                                Cf. Pr 31,17.18; cf. Sl 45(46),6 

 R. Eis aqui a mulher que é perfeita, 

revestida da força de Deus. 

* Sua luz não se apaga de noite. 

V. O Senhor a sustenta com a luz de sua face.  

Quem a pode abalar? Deus está junto a ela. * Sua luz. 

 

Segunda leitura 

Da Carta de Conrado de Marburgo, diretor espiritual de 

Santa Isabel, escrita ao Papa, no ano de 1232 
(A. Wyss, Hessísches Urkundenbuch I, Leipzig 1879,31-35) 
 

Isabel conheceu e amou Cristo nos pobres 
 

Muito cedo começou Isabel a possuir grandes virtudes. 

Do mesmo modo como a vida inteira foi a consoladora dos po-

bres, era também desde então a providência dos famintos. De-

terminou a construção de um hospital, perto de um castelo de 

sua propriedade, onde recolheu muitos enfermos e enfraqueci-

dos. A todos que ali iam pedir esmola, distribuiu liberalmente 

suas dádivas; e não só ali, mas em todo o território sob a juris-

dição de seu marido. Destinou para isto a renda de quatro dos 

principados do esposo, e foi ao ponto de mandar vender seus 

adornos e vestes preciosas em benefício dos pobres. 

Tinha o costume de, duas vezes ao dia, pela manhã e à 

tarde, visitar pessoalmente seus doentes, e chegava mesmo a 

tratar com as próprias mãos os mais repelentes. A alguns deles 

alimentava, a outros preparava o leito, a outros até carregava 

nos ombros. Assim realizava muitas obras de bondade. Em tu-
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do isto seu marido, de feliz memória, não se mostrava contrari-

ado. Contudo, após a morte deste, tendendo para a máxima per-

feição, rogou-me com lágrimas que lhe permitisse ir mendigar 

de porta em porta. 

Numa Sexta-feira Santa, desnudados todos os altares, 

em uma capela de seu castelo onde acolhera os frades francis-

canos, colocou as mãos sobre o altar e, na presença de umas 

poucas pessoas, renunciou à própria vontade e a todas as pom-

pas mundanas e a tudo quanto o Salvador no evangelho aconse-

lhara abandonar. Feito isto, vendo que poderia deixar-se absor-

ver pelo tumulto do século e glória mundana, naquela terra on-

de vivera com esplendor em vida do esposo, seguiu-me contra 

minha vontade a Marburgo. Nesta cidade construiu um hospital 

para doentes e necessitados, chamando à sua mesa os mais mi-

seráveis e desprezados. 

Além desta atuação operosa, digo-o diante de Deus, ra-

ramente vi mulher mais contemplativa. Algumas pessoas e 

mesmo religiosos, na hora de sua oração particular, viram mui-

tas vezes seu rosto brilhar maravilhosamente e como que raios 

de sol jorrarem de seus olhos. 

Antes da morte ouvi-a em confissão. Indagando-lhe, en-

tão, qual o seu desejo em relação ao que possuía e a seus mó-

veis, respondeu que tudo quanto parecia possuir já pertencia 

aos pobres e pediu-me distribuir-lhes tudo, reservando apenas a 

túnica vulgar que vestia e com a qual queria ser sepultada. De-

pois, recebeu o Corpo do Senhor e, em seguida, até à hora de 

Vésperas falou bastante sobre as ótimas coisas que ouvira no 

sermão. Finalmente, com toda devoção, recomendando a Deus 

todos os presentes, expirou como se adormecesse suavemente. 
 

Responsório 

R. Isabel da Hungria, de real descendência, 

triunfa nos céus coroada de glória e de tríplice mérito;  

* Pois na terra deixou o exemplo de tríplice  
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estado de vida. 

V. Percorreu santamente os estados 

de virgem, casada e viúva. * Pois na terra. 
 

HINO Te Deum. 

Oração 

Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e ve-

nerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, 

servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Hino 

No céu, onde te encontras, 

recebas, Isabel,  

os cânticos de hoje,  

mais doces do que o mel. 
 

De tua pátria expulsa,  

socorre todos nós;  

por Eva degradados,  

erguemos nossa voz. 
 

Aos corpos socorreste  

com veste, vinho e pão;  

concede aos que te pedem  

um puro coração. 
 

Mulher frágil e forte, 

venceste a Satanás;  

também lutar possamos  

até chegar à paz. 
 

De Deus único e trino  

cantemos o louvor,  

pois dá aos caridosos  

o seu divino amor. 



214 
 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 Vigilante por Deus sobre a terra, 

 reina agora com ele nos céus. 
Salmos e cântico do domingo da I Semana. 
 

Ant. 2 Bendigam a Deus as criaturas, 

pois mostrou-se admirável em seus santos. 
 

Ant. 3 Louvai ao Senhor que enriqueceu  

sua serva com sua misericórdia. 
 

Leitura breve                                                             Pr 31,10-11 

Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do 

que as jóias. Seu marido confia nela plenamente, e não terá 

falta de recursos. 
 

Responsório breve                                              cf. Sl 83,11.2 

R. Preferiu a humilde casa do Senhor, 

a hospedar-se na mansão dos pecadores.  

* Um só dia em vosso templo, ó Senhor, 

vale mais do que milhares fora dele.  

V. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! 

* Um só dia. Glória ao Pai. R. Preferiu. 
 

Cântico evangélico, ant. 

Sobre ela veio a bênção do Senhor 

e a recompensa de seu Deus e Salvador.  
 

Preces 

Invoquemos a Deus Pai, que enviou o Cristo para curar os con-

tritos de coração; e digamos: 

R. Senhor, inflamai em nós o fogo do vosso amor! 
 

Senhor, pela palavra da vida, fazei que melhor vos conheça-

mos, 
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- para que mais facilmente vos encontremos e amemos em to-

das as coisas.                                                                          R. 
 

Ó Deus da piedade, fazei que cresçamos nas obras de caridade, 

- para que todos reconheçam em nós verdadeiros discípulos do 

vosso Filho.                                                                               R. 
 

Pai de todo ser humano, fazei-nos solícitos para com os pobres, 

- para que a caridade de Cristo se manifeste em nós.               R. 
 

Pai de misericórdia, ensinai-nos a cumprir o vosso preceito da 

caridade, 

- para que vos reconheçamos e vos amemos nos irmãos.         R. 
 

Fazei-nos, Senhor, refrear em nós o imoderado desejo dos bens 

terrenos, 

- e ir em socorro das necessidades dos outros.                         R. 
 

  (intenções livres) 

Pai nosso... 

Oração 

Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e ve-

nerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, 

servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 

Oração das Nove Horas 
 

Leitura breve                                                            Eclo 26,1 -2 

Feliz o marido que tem uma boa esposa: o número de seus dias 

será duplicado. A mulher virtuosa é a alegria do marido, que 

passará em paz os anos de sua vida. 

V. Muitas filhas ajuntaram riquezas,  

R. Mas tu superaste todas elas. 
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Oração das Doze Horas 
 

Leitura breve                                                                   Jó 4,3-4 

Tu a tantos davas lições e fortalecias as mãos débeis; tuas pala-

vras levantavam o uôpego e sustentavam joelhos trémulos. 
 

V. Ela reparte com os pobres os seus bens.  

R. Permanece para sempre o bem que fez. 

 

Oração das Quinze Horas 
 

Leitura breve                                                                 Is 58,7-8 

Acaso o jejum que prefiro não é repartir o pão com o faminto, 

acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares 

um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então, brilhará tua 

luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa; 

à frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. 
 

V. Eu, porém, me alegro no Senhor,  

R. Exulto em Deus, meu Salvador. 
 

Vésperas 

Hino 

Tão frágil e tão forte,  

chegaste cedo ao céu,  

levando das terceiras 

humilde e pobre véu. 
 

Doentes socorreste,  

aos pobres deste pão;  

de escravos e cativos  

rompeste o vil grilhão. 
 

Do cetro que empunhavas,  

sem pena abriste mão:  

tranquila deixas tudo,  

mais alto é o teu quinhão. 
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À tua semelhança  

concede-nos também  

deixar os bens que passam 

por Deus, o sumo Bem. 
 

Do Deus único e trino  

cantemos o louvor,  

pois dá aos caridosos  

o seu divino amor. 
 

Salmodia 

Ant. 1 Deixou um reino transitório neste mundo,  

a fim de possuir o reino eterno. 
 

Salmos e cântico do Comum das santas mulheres. 
 

Ant. 2 Agiu com coragem e fortaleceu o coração, 

pois amou a castidade.  
 

Ant. 3 O Senhor se agradou muito de ti, 

e serás a alegria do teu Deus. 
 

Leitura breve                                                               Ap 19,7-9 

Fiquemos alegres e contentes, e demos glória a Deus, porque 

chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. Sua esposa já se pre-

parou. Foi-lhe dado vestir-se com linho brilhante e puro. O li-

nho significa as obras justas dos santos. E um anjo me disse: 

Escreve: Felizes são os convidados para o banquete das núpcias 

do Cordeiro. 
 
 

Responsório breve                                                     cf. Pr 31,17  

R. A mão do Senhor 

* A ela deu força. R. A mão.  

V. Por isso há de ser para sempre bendita. * A ela.  

Glória ao Pai. R. A mão. 
 

Cântico evangélico, ant. 

O que fizestes ao menor dos meus irmãos 
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foi a mim mesmo que o fizestes, diz Jesus. 

Vinde, benditos do meu Pai e recebei o reino eterno 

preparado para vós desde o início do universo. 
 

Preces  

Por intercessão das santas mulheres, peçamos ao Senhor em 

favor da Igreja; e digamos:  
 

R. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja! 
 

Por intercessão das santas mártires, que venceram a morte do 

corpo com o vigor do espírito,  

– concedei à vossa Igreja a fortaleza nas provações.                R. 
 

Por intercessão das santas casadas, que progrediram em graça 

na vida matrimonial,  

– concedei à vossa Igreja a fecundidade apostólica.                 R. 
 

Por intercessão das santas viúvas, que superaram e santificaram 

sua solidão mediante a oração e a hospitalidade,  

– concedei à vossa Igreja que manifeste perante o mundo o 

mistério da vossa caridade.                                                       R. 
 

Por intercessão das santas mães, que geraram filhos para o Rei-

no de Deus e para a sociedade humana,  

– concedei à vossa Igreja que transmita a vida divina e a salva-

ção a toda a humanidade.                                                  R.                                                          
 

(intenções livres) 
 

Por intercessão de todas as santas mulheres, que já mereceram 

contemplar a luz da vossa face,  

– concedei aos irmãos e irmãs falecidos de vossa Igreja a eterna 

alegria da mesma visão.                                                            R. 
 

 Pai nosso... 
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Oração 

Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e ve-

nerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, 

servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

20 de novembro 
 

(Para a Ordem II: Memória) 
 

SANTA INÊS DE ASSIS, VIRGEM, 

DA ORDEM II 

 
Inês nasceu em Assis no ano de 1197 e no batismo recebeu o nome 

de Catarina. Seguindo o exemplo de sua irmã Clara, abraçou em 

1212 a vida de pobreza. Por alguns anos ela exerceu a função de aba-

dessa no mosteiro de Florença. Voltando a Assis, morreu pouco de-

pois da irmã, provavel-mente a 27 de agosto de 1253. 
Do Comum das virgens. 

 

Ofício das Leituras 

Hino 

Ó Inês, não te foi dado  

da outra o rubro martírio;  

porém na terra a imitaste  

pela brancura do lírio. 
 

Para seguir Irmã Clara,  

com os teus parentes lutaste;  

deixando as pompas do mundo,  

Nosso Senhor desposaste. 
 

Rosa em Florença florindo,  

seguiste à risca o Evangelho.  

Era Francisco o teu Mestre,  

a tua irmã, teu espelho. 
 

Como Abadessa em Florença,  
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São Damião tu deixaste, 

 mas, para ele voltando,  

atrás de Clara voaste. 
 

Louvor ao Deus uno e trino,  

na mais augusta Trindade,  

que nos concede em seu Filho,  

Vida, Caminho e Verdade. 
 

Segunda leitura 

Da Carta de Santa Inês de Assis a sua irmã Clara  
(Ed. 1. Omaeehevarria, Madri 1970, p. 304-306) 
 

Um só corpo, um só espírito em Cristo 
 

À sua venerável mãe e exímia senhora em Cristo, muito 

amada senhora Clara e a todo o seu convento, Inês, humilde e 

pequenina serva de Cristo. A sorte de todos de tal forma foi 

criada que nunca pode permanecer no mesmo estado. Quando 

alguém julga estar na prosperidade, mergulha na adversidade. 

Por isso estejas certa, mãe, que, de corpo e espírito, acho-me na 

maior tribulação e imensa tristeza, e em extremo me pesa, me 

atormenta e quase fico sem poder falar, por estar separada cor-

poralmente de vós e das outras irmãs, com as quais esperava 

neste século morrer e viver. 

Esta tribulação teve começo, mas não tem fim; nunca 

diminui; ao contrário, sempre aumenta. Há pouco surgiu para 

mim, mas não tende de forma alguma para o ocaso; sempre me 

está próxima, e de mim jamais quer se afastar. Acreditava fosse 

uma só a morte e a vida na terra para aqueles que juntos são 

concidadãos nos céus, e uma só sepultura recobrisse aqueles 

cuja natureza é uma só e igual. Mas, como vejo, enganei-me, 

estou angustiada, abandonada, atribulada de todos os modos. 

Ó boas irmãs, tende compaixão de mim. Ajudai-me, pe-

ço-vos, com vossas piedosas orações para que esta tribulação 

me seja tolerável e leve. O dulcíssima senhora mãe, que direi, 

se já não espero rever-vos corporalmente, minhas irmãs? Nisto 
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não há entre todos os que me são caros quem me console; de 

outro lado, muito me consolo e podeis alegrar-vos comigo. En-

contrei grande concórdia, sem divisão, além do que se pode 

imaginar. Todas me receberam com grande alegria e gáudio, e 

prometeram-me obediência com muita devoção e reverência. 

Elas todas recomendam-se a Deus e a vós e vossa comunidade, 

e eu vos recomendo a mim e a elas em tudo e por tudo; queirais 

ter de mim e delas solícito cuidado, como se fossem vossas 

irmãs e filhas. Certificai-vos de que elas e eu queremos em todo 

o tempo da vida observar vossos avisos e conselhos. 
 

Responsório 

R. Virgem de Cristo, como é grande tua beleza!  

* Do Senhor tu mereceste receber  

a coroa da perpétua virgindade.  

V. Nada pode arrebatar-te a grande glória  

da tua virgindade consagrada, 

nem separar-te do amor de Jesus Cristo. * Do Senhor.  
 

Oração 
 

Ó Deus, que propusestes a numerosas virgens Santa Inês de 

Assis como exemplo de perfeição seráfica, concedei-nos imitar 

na terra as suas virtudes, e participar com ela das alegrias eter-

nas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 

Laudes 

Hino 

Inês, virgem prudente, 

suave irmã de Clara,  

do seu pobre convento  

a pérola mais rara.  
 

Ardente caridade  

também sua alma acende:  

é lâmpada do Esposo,  
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que a escura treva fende. 
 

Tão breve é o seu repouso,  

tão rude a sua veste;  

a todos os manjares,  

prefere o pão celeste. 
 

A Deus serve em Florença, 

mas, como então sonhara,  

a São Damião retorna  

e parte atrás de Clara. 
 

Do céu volvendo os olhos,  

assiste as suas filhas,  

nas quais a graça  

opera tão grandes maravilhas.  
 

Louvemos o Deus uno,  

louvemos a Trindade,  

que em nossas almas  

ponha o ardor da caridade! 

 

Cântico evangélico, ant. 

Deixaste os teus pais; 

terás do Senhor o prémio maior, 

pois buscaste refúgio na casa de Deus. 
 

Oração 

Ó Deus, que propusestes a numerosas virgens Santa Inês de 

Assis como exemplo de perfeição seráfica, concedei-nos imitar 

na terra as suas virtudes, e participar com ela dasalegrias eter-

nas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 
 

Vésperas 
HINO como nas Laudes. 

 

Cântico evangélico, ant. 
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Para mim é o meu bem e eu para ele.  

Encontrei a quem ama o meu coração;  

comigo o retive e não mais vou deixá-lo. 
 

25 de novembro 
 

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS 

DA ORDEM SERÁFICA 
 

Tudo como na Liturgia das Horas segundo o Rito Romano, no dia 2 de no-

vembro, exceto a oração: 

Oração 

Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela 

morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos ir-

mãos, irmãs, parentes e benfeitores falecidos, que, tendo pro-

fessado o mistério da vossa ressurreição, mereçam alegrar-se na 

eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

26 de novembro 
 

SÃO LEONARDO DE PORTO MAURÍCIO,  

PRESBÍTERO, DA ORDEM I 
 

(Para a OFM e OFMConv: Memória) 
 

Nasceu em 1676. Estudou em Roma e depois entrou na Ordem dos 

Frades Menores. Ordenado sacerdote, percorreu quase toda a Itália, 

pregando sempre ao povo com grande proveito das almas. Escreveu 

muitas obras de utilidade para os pregadores e de edificação para os 

fiéis. Morreu em Roma, no ano de 1751. 
Do Comum dos pastores, ou dos santos homens: para santos religiosos.  
 

Invitatório 
 

R. Adoremos o Senhor, admirável nos seus santos.  
 

Salmo invitatório como no Ordinário. 

 

Ofício das Leituras 
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Hino 

Porto Maurício deixando  

com um fervor nunca visto,  

por toda Itália passaste,  

levando o nome de Cristo.  
 

Pela palavra pregavas,  

ainda mais pelo exemplo,  

e Satanás expulsavas,  

tornando as almas um templo. 
 

Para ouvir tão grande arauto,  

o povo todo acorria,  

e então rezavam contigo  

a saudação a Maria. 
 

Renunciar aos prazeres,  

seguir a Cristo pregavas,  

e, como grande incentivo,  

a Via-Sacra ensinavas. 
 

Um dia a nossa Senhora  

pediste força e saúde,  

e lhe pagaste estas graças  

com tua vida e virtude. 
 

Louvor ao Deus uno e trino,  

na mais augusta Trindade,  

que nos concede em seu Filho,  

Vida, Caminho e Verdade. 
 

Segunda leitura 

Dos Escritos de São Leonardo 
(Opere complete, II, Venezia 1868, p. 176-177) 
 

A meditação da paixão de Cristo excitará sincera  

compunção de coração 
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Desconsolado ficou o país, pois que ninguém mais o toma a 

peito (Jr 12,11). Eis a raiz de todos os nossos males: Ninguém 

reflete no que devia ponderar com aplicação. Daí muita desor-

dem no agir. Em primeiro lugar, os novíssimos são ignorados. 

Esquecemos os benefícios de Deus, ou tudo o que o Filho de 

Deus em sua acerba paixão sofreu por nós. Cumprem-se com 

negligência os deveres do próprio estado. Não nos precavemos 

dos perigos que cercam de todas as partes a nossa vida. Como, 

além disso, o mundo está repleto de iniquidade, com razão 

queixa-se Jeremias, dizendo: Desolado ficou todo o país (Jr 

12,11). 

Acaso existe remédio para tais males? Na verdade, a to-

dos os prelados, párocos, sacerdotes ou outros ministros de 

Deus, a cujos pés me prostro, queria indicar ser acessível a de-

sejada medicina, ao menos na maioria dos casos, a saber, o e-

xercício de piedade chamado Via-Sacra. Se, pelo zelo e traba-

lhos deles, este exercício invadir cada uma das paróquias e igre-

jas, será válido auxílio contra os vícios correntes, e cumulará 

das maiores virtudes e bens a todos os que se ocupam com o 

piedoso pensamento das dores e do amor de Jesus Cristo. 

O quão salutares ilustrações da mente, quão sincera com-

punção do coração, quão invicta firmeza da alma excitará a 

assídua meditação da amarga paixão do Filho de Deus! O uso 

cotidiano me ensinou que os costumes dos homens tornam-se 

rapidamente melhores por esta piedosa forma de orar. 

A Via-Sacra é antídoto contra os vícios, expulsão dos 

desejos desenfreados, eficaz incitação à virtude e à santidade de 

vida. Na realidade, se aos olhos do espírito representarmos de 

modo vivo, muitas vezes, como se estivessem gravados em 

tábuas, os cruéis suplícios do Filho de Deus, será quase impos-

sível não aborrecermos as máculas da própria vida, diante da 

irradiação de tamanha luz. Até mesmo seremos forçados a res-

ponder com amor a tão grande caridade, ou ao menos a suportar 
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de boa vontade as adversidades, que ocorrem aqui e ali, nas 

condições de vida de cada um. 
 

Responsório                                                             1 Cor 2,2-5 

R. Não quis saber uma outra coisa em vosso meio, 

a não ser Cristo Jesus crucificado.  

* Não na linguagem da sabedoria humana, 

mas no Espírito e poder que vem de Deus.  

V. Minha palavra e a minha pregação 

manifestavam o espírito e o poder. * Não na linguagem. 
 

 

Oração 
 

Ó Deus todo-poderoso e cheio de bondade, que fizestes de São 

Leonardo notável mensageiro do mistério da cruz, concedei, 

por sua intercessão, que, reconhecendo na terra as riquezas da 

cruz de Cristo, mereçamos alcançar nos céus os frutos da re-

denção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. 
 

Laudes 

Hino 
 

São Leonardo imitando, 

saudemos todos os dias 

a Mãe de Cristo e Mãe nossa, 

rezando as Ave-Marias. 
 

Qual Leonardo e Francisco, 

do amor chegando aos extremos, 

pelas palavras e exemplos 

o Cristo a todos levemos! 
 

Também a eles seguindo 

de Jesus Cristo as pegadas, 

da Via-Sacra rezemos  

as estações tão amadas.  
 

Não pôde, como sonhara,  
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levar à China o Evangelho;  

na própria Itália ele ensina  

como vencer o homem velho.  
 

Louvor ao Deus uno e trino,  

na mais augusta Trindade,  

que nos concede em seu Filho,  

Vida, Caminho e Verdade. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Como o sol que ilumina e aquece,  

olhou para todas as coisas,  

como espelho da glória de Deus. 
 

Oração 

Ó Deus todo-poderoso e cheio de bondade, que fizestes de São 

Leonardo notável mensageiro do mistério da cruz, concedei, 

por sua intercessão, que, reconhecendo na terra as riquezas da 

cruz de Cristo, mereçamos alcançar nos céus os frutos da re-

denção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. 
 

Vésperas 

Hino 

De São Leonardo  

seguindo o exemplo,  

sejamos todos  

de Cristo o templo. 
 

Como ele à Virgem 

nos entreguemos;  

do Anjo as palavras  

sempre rezemos. 
  
Ao Irmão Corpo,  

como ele ensina,  

de Deus levemos  
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a disciplina.  
 

Seja o Evangelho  

nosso roteiro;  

tenhamos Cristo  

por companheiro. 
 

Ao Deus eterno,  

que é uno e trino  

ergamos todos  

o nosso hino. 
 

Cântico evangélico, ant. 

O Senhor foi sua força permanente,  

e assim ele subiu a um alto monte,  

e recebeu a sua herança como prémio. 
 

Oração 

O Deus todo-poderoso e cheio de bondade, que fizestes de São 

Leonardo notável mensageiro do mistério da cruz, concedei, 

por sua intercessão, que, reconhecendo na terra as riquezas da 

cruz de Cristo, mereçamos alcançar nos céus os frutos da re-

denção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo.  
 

29 de novembro 
 

TODOS OS SANTOS DA ORDEM SERÁFICA 
 

Festa 
 

Invitatório 

R. Ao Senhor, Rei dos reis, que é o prémio dos santos, vinde 

todos, adoremos. 
Salmo invitatório como no Ordinário. 
 

Ofício das Leituras 
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Hino 

Jesus, Redentor nosso,  

conserva os servos teus;  

por nós escuta as preces  

da Santa Mãe de Deus. 
 

Por vós, Anjos celestes,  

nos venha a salvação;  

vençamos o pecado,  

fugindo à tentação. 
 

Ó Mártires, Profetas,  

ó Santas Legiões,  

à pátria conduzi-nos  

por vossas orações. 
 

O todos que seguistes  

Francisco como Pai,  

levai-nos para o Cristo,  

ao céu nos transportai. 
 

Das guerras libertai-nos,  

dai-nos do Cristo a paz:  

entremos em seu Reino,  

vencendo a Satanás. 
 

Louvor ao Pai e ao Filho,  

ao Espírito também;  

saudemos uns aos outros,  

cantemos: "Paz e Bem!" 
 

Salmodia 
 

Ant. 1 Deus vigia o caminho dos eleitos,  

que meditam dia e noite sua lei. 
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Salmo 1 
 

–
1
 Feliz é todo aquele que não anda * 

conforme os conselhos dos perversos; 

– que não entra no caminho dos malvados, * 

nem junto aos zombadores vai sentar-se; 

–
2
 mas encontra seu prazer na lei de Deus * 

e a medita, dia e noite, sem cessar. - 

  

–
3
 Eis que ele é semelhante a uma árvore * 

que à beira da torrente está plantada; 

= ela sempre dá seus frutos a seu tempo, † 

e jamais as suas folhas vão murchar. * 

Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, 
  

=
4
 mas bem outra é a sorte dos perversos. † 

Ao contrário, são iguais à palha seca * 

espalhada e dispersada pelo vento. 
  

–
5
 Por isso os ímpios não resistem no juízo * 

nem os perversos, na assembléia dos fiéis. 

–
6
 Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, * 

mas a estrada dos malvados leva à morte. 
 

Ant. Deus vigia o caminho dos eleitos, 

que meditam dia e noite sua lei.  
 

Ant. 2 Como é grande o vosso nome, ó Senhor;  

coroastes vossos santos de esplendor. 
 

Salmo 8 
 

–
2
 Ó Senhor nosso Deus, como é grande *  

vosso nome por todo o universo!  
 

– Desdobrastes nos céus vossa glória *  

com grandeza, esplendor, majestade.  
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=
3
 O perfeito louvor vos é dado †  

pelos lábios dos mais pequeninos, *  

de crianças que a mãe amamenta.  
 

– Eis a força que opondes aos maus, *  

reduzindo o inimigo ao silêncio.  

–
4
 Contemplando estes céus que plasmastes *  

e formastes com dedos de artista;  
 

– vendo a lua e estrelas brilhantes, *  
5
 perguntamos: 'Senhor, que é o homem, 

– para dele assim vos lembrardes *  

e o tratardes com tanto carinho?' - 
 

–
6
 Pouco abaixo de Deus o fizestes, * 

coroando-o de glória e esplendor;  

–
7
 vós lhe destes poder sobre tudo, * 

vossas obras aos pés lhe pusestes:  
 

–
8
 as ovelhas, os bois, os rebanhos, * 

todo o gado e as feras da mata;  

–
9
 passarinhos e peixes dos mares, * 

todo ser que se move nas águas.  
 

–
10

 Ó Senhor nosso Deus, como é grande *  

vosso nome por todo o universo! 

 

Ant. Como é grande o vosso nome, ó Senhor;  

coroastes vossos santos de esplendor. 
 

Ant. 3 Os que viveram na justiça, ó Senhor,  

no vosso monte santo habitarão. 
 

Salmo 14 (15) 
 

1
 'Senhor, quem morará em vossa casa * 

e em vosso Monte santo habitará? 
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–
2
 É aquele que caminha sem pecado * 

e pratica a justiça fielmente; 

– que pensa a verdade no seu íntimo *
 

3
 e não solta em calúnias sua língua;  

 

– que em nada prejudica o seu irmão, * 

nem cobre de insultos seu vizinho; 

–
4
 que não dá valor algum ao homem ímpio, * 

mas honra os que respeitam o Senhor;  
 

– que sustenta o que jurou, mesmo com dano; *
 

5
 não empresta o seu dinheiro com usura, 

– nem se deixa subornar contra o inocente. * 

Jamais vacilará quem vive assim! 
 

Ant. Os que viveram na justiça, ó Senhor,  

no vosso monte santo habitarão. 
 

V. Regozijai-vos, ó justos, em Deus.  

R. Corações retos, cantai jubilosos. 
  
Primeira leitura 

Da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios                 4,5-18; 

                                                                             5,14-15; 6,4-10 
 

Que a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos 
 

Irmãos: 4,5Não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a 

Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como 

servos vossos, por causa de Jesus. 6Com efeito, Deus que disse: 

"Do meio das trevas brilhe a luz", é o mesmo que fez brilhar a 

sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento 

da sua glória na face de Cristo. 
7Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que 

todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e 

não de nós. 8Somos afligidos de todos os lados, mas não venci-
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dos pela angústia; postos entre os maiores apuros, mas sem 

perder a esperança; 9perseguidos, mas não desamparados; der-

rubados, mas não aniquilados; 10por toda parte e sempre leva-

mos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que 

também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. 
11De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à mor-

te, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja 

manifestada em nossa natureza mortal. 12Assim, a morte age em 

nós, enquanto a vida age em vós. 
13Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme 

o que está escrito: "Eu creio e, por isso, falei", nós também 

cremos e, por isso, falamos, 14certos de que aquele que ressusci-

tou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos 

colocará ao seu lado, juntamente convosco. 15E tudo isso é por 

causa de vós, para que a abundância da graça em um número 

maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de 

Deus. 16Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem 

exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrá-

rio, vai-se renovando, dia a dia. 17Com efeito, o volume insigni-

ficante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma 

glória eterna e incomensurável. 18 E isso acontece, porque vol-

tamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as 

coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é 

invisível é eterno. 
5,14O amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que 

um só morreu por todos, e que, logo, todos morreram. 15De fa-

to, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais 

para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressus-

citou. 
6,4

 Em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com 

muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angús-

tias, 5em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em in-

sónias, em jejuns, 6em castidade, em compreensão, èm longa-

nimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, 
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7em palavras verdadeiras, no rjoder de Deus, em armas de justi-

ça, ofensivas e defensivas, 8em honra e desonra, em má ou boa 

fama; considerados sedutores, sendo, porém, verazes; 9como 

desconhecidos, sendo, porém, bem conhecidos; como moribun-

dos, embora vivamos; como castigados mas não mortos; 10como 

aflitos mas sempre alegres; como pobres mas enriquecendo a 

muitos; como quem nada possui, mas tendo tudo. 
 

Responsório                                                               Sl 132,1.3 

R. Por amor à sagrada Aliança, 

os santos de Deus persistiram 

na mesma fraterna união:  

* Viviam unidos na fé, no amor e no mesmo Espírito.  

V. Vinde e vede como é bom, como é suave 

os irmãos viverem juntos bem unidos. * Viviam.  
 

Segunda leitura 

Da Apologia dos Pobres, de São Boaventura, bispo  
(Cap. 3, n. 8-10: Opera omnia, vol. VIII, p. 246-247) 

 

Aprendamos a não desejar as coisas sublimes, mas aceitar as 

humildes 
 

Nosso Salvador, dizendo primeiro: Bem-aventurados os 

que têm um coração de pobre (Mt 5,3), convida à perfeita re-

núncia das posses temporais. Acrescentando em segundo lugar: 

Bem-aventurados os mansos (Mt 5,5), induz à renúncia das 

próprias vontades e modo de pensar, pelos quais alguém se tor-

na impaciente e mau. Dizendo em terceiro lugar: Bem-

aventurados os que choram (Mt 5,4), convida à fuga perfeita 

dos prazeres carnais. Em seguida ajuntando: Bem-aventurados 

os que têm fome e sede de justiça (Mt 5,6) e: Bem-aventurados 

os misericordiosos (Mt 5,7), atrai à justa, piedosa e condescen-

dente tolerância do próximo. Depois, ajuntando: Bem-

aventurados os puros de coração (Mt 5,8) e: Bem-aventurados 

os pacíficos (Mt 5,9), atrai a uma subida para as alturas, límpi-
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da no intelecto e tranquila ou pacífica no afeto, com as quais a 

alma do varão perfeito se torna conforme à Jerusalém, que sig-

nifica visão de paz. Finalmente, concluindo: Bem-aventurados 

os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o 

reino dos céus (Mt 5,10), completa o círculo e volta ao princí-

pio, porque esta última é o resumo de todas. 

Em testemunho disso, o bem-aventurado patriarca dos 

pobres, Francisco, no princípio de sua regra, propõe para fun-

damento de vida as três primeiras bem-aventuranças, dizendo: 

"A regra e a vida dos Irmãos Menores é a seguinte: observar o 

santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em 

obediência, sem propriedade e em castidade". Outras três são 

recomendadas depois, como complemento, ao dizer: "Os Ir-

mãos atendam a que sobretudo devem desejar ter o espírito do 

Senhor e sua santa ação, orar sempre a Deus com coração puro, 

ter humildade e paciência, na perseguição e enfermidade, e a-

mar aqueles que nos perseguem e repreendem e argúem", onde 

toca naquelas três citadas acima. Pois em primeiro lugar coloca 

a subida a Deus, acrescenta por último a condescendência ao 

próximo e interpõe a tolerância nas adversidades. 

Em suma, com as três primeiras o varão perfeito é cruci-

ficado para o mundo; nas três seguintes, torna-se conforme a 

Deus e, como por seis asas seráficas, é elevado das coisas mun-

danas às divinas. Daí ser justo que neste santo pobrezinho, o 

qual observou inteiramente a perfeição do Evangelho e a ensi-

nou, na aparição Seráfica Cristo tenha impresso seus estigmas, 

como um selo de aprovação, para que na perigosa escuridão 

dos fins dos tempos, nos mostrasse o sinal manifesto do cami-

nho da perfeição, e por ele aprendêssemos a atingi-la, se toda-

via soubermos não desejar as coisas sublimes, mas aceitar as 

humildes (cf. Rm 12,16). 
 

Responsório                                             Mt 19,27.30; Lc 6,20 

R. Vós que tudo abandonastes e me seguistes,  

* Recebereis cem vezes mais e a vida eterna.  
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V. Felizes de vós que sois pobres, 

porque vosso é o reino de Deus! * Recebereis. 
 

HINO Te Deum. 

Oração 

Deus eterno e todo-poderoso, que vos dignastes iluminar a vos-

sa Igreja com o esplendor de todos os santos da Ordem Seráfi-

ca, fazei que, celebrando numa só festa a sua memória, possa-

mos seguir na terra os seus exemplos, e alcançar no céu a coroa 

da justiça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-

dade do Espírito Santo.   

Laudes 

Hino 

Dos santos todos fostes o caminho,  

vida, esperança, mestre e senhor,  

acolhe agora nossos louvores,  

ó Redentor. 
 

No céu aos coros de tantos anjos  

juntam os santos a sua voz;  

todos amigos, a bendizer-te,  

pedem por nós. 
 

Ouvindo as preces da Virgem santa,  

dos santos todos a intercessão,  

afasta as penas que merecemos  

com teu perdão. 
 

Com o Pai e o Espírito, aqui na terra,  

dá-nos louvar-te, único Deus,  

e auxiliados por tantos santos  

subir aos céus. 
 

Salmodia 

Ant. 1 São estes os santos que Deus escolheu,  

e deu-lhes a glória eterna nos céus. 
 

Salmos e cântico do domingo da I Semana.  
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Ant. 2 Ó santos e humildes, bendizei o Senhor;  

almas dos justos cantai hinos a Deus. 
 

Ant. 3 Demos glória a todos os santos 

que seguiram os passos de Cristo. 
 

Leitura breve                                                            Rm 8,29-30 

Aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a 

esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Fi-

lho, para que este seja o primogénito numa multidão de irmãos. 

E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que 

chamou, também os tornou justos; e aos que tornou justos, 

também os glorificou. 
 

Responsório breve                                     cf. Sl 67,4; Sb 5,16 

R. Os justos se alegram na presença do Senhor 

* E exultam de alegria. R. Os justos.  

V. E o Senhor sua recompensa. * E exultam.  

Glória ao Pai. R. Os justos. 
 

Cântico evangélico, ant. 

De vós dá testemunho o exército dos mártires, 

e vos louva a multidão dos santos e beatos, 

das virgens e outras santas 

e unânimes vos cantam os santos e os eleitos, 

ó Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. 
 

Preces 

Repletos de alegria, invoquemos a Deus, recompensa e glória 

de todos os santos e santas; e digamos: 

R. Por intercessão dos santos, salvai-nos, Senhor! 
 

Ó Deus, fonte de santidade, que fizestes brilhar nos vossos san-

tos e santas as maravilhas da vossa graça multiforme, 

- concedei-nos celebrar neles a vossa bondade infinita.           R. 
 



238 
 

Deus eterno e misericordioso, que mostrastes nos vossos santos 

e santas as imagens mais perfeitas do vosso Filho,  

- fazei que, por eles, sejamos conduzidos a uma vida de maior 

união com Cristo.                                                                      R. 
 

Rei dos céus, que por meio dos fiéis seguidores de Cristo nos 

e.stimulais a buscar a cidade futura, 

- ensinai-nos a seguir, com os vossos santos e santas, o melhor 

caminho para chegar à pátria eterna.                                        R. 
  

Deus eterno, que pelo sacrifício eucarístico de vosso Filho nos 

unis mais intimamente aos habitantes do céu,  

- fazei que os celebremos devotamente em espírito e verdade.R.                                                                            
  

(intenções livres) 

Pai nosso... 

Oração 

Deus eterno e todo-poderoso, que vos dignastes iluminar a vos-

sa Igreja com o esplendor de todos os santos da Ordem Seráfi-

ca, fazei que, celebrando numa só festa a sua memória, possa-

mos seguir na terra os seus exemplos, e alcançar no céu a coroa 

da justiça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-

dade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 

Oração das Nove Horas 
 

Leitura breve                                                              Sb 5,15-16 

Os justos viverão eternamente. No Senhor está sua recompensa 

e o Altíssimo cuida deles. Por isso receberão das mãos do Se-

nhor a gloriosa coroa real e o diadema do esplendor, porque 

com a direita os protegerá e com o braço, como escudo, os co-

brirá. 
 

V. É assim a geração dos que o procuram,  



239 
 

R. E do Deus de Israel buscam a face. 
 

Oração das Doze Horas 
 

Leitura breve                                                         Eclo 44,10-14 

Estes são homens de misericórdia; seus gestos de bondade não 

serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes; 

seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência 

deles mantém-se fiel às alianças, e, graças a eles, também os 

seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua 

glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e 

seu nome dura através das gerações. 
 

V. Proclamem os povos a sua sabedoria. 

R. E cante a assembleia os louvores dos santos. 

 

Oração das Quinze Horas 
 

Leitura breve                                           Ap 21,10-1 la; 22,3b-4 

O anjo levou-me em espírito a uma montanha grande e alta. 

Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de 

junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Na cidade esta-

rá o trono de Deus e do Cordeiro e seus servos poderão prestar-

lhe culto. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas fron-

tes. 
 

V. Os nossos irmãos receberam a coroa,  

R. Que Deus prometeu àqueles que o amam. 
 

Vésperas 

Hino 

Jesus, Filho do Eterno,  

ajuda os que salvaste;  

e tu, Mãe dele e nossa,  

que ao pé da cruz ficaste. 
 

Ó todos que entre os astros,  

servindo a Deus reinais,  
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em nosso auxílio vinde,  

ouvi os nossos ais. 
 

Mártires e Virgens,  

Ministros do Senhor, 

salvai os peregrinos,  

guiai-nos com amor. 
 

Louvor ao Pai e ao Filho,  

ao Espírito também;  

saudemos uns aos outros,  

cantemos: "Paz e Bem!" 

 

Salmodia 
 

Ant. 1 Vi uma grande multidão que ninguém pode contar 

de todas as nações, de pé, em frente ao trono.  
 

Salmos e cântico do Comum dos santos homens. 
 

Ant. 2 Traziam escritos em sua fronte  

os nomes do Pai e do Cordeiro. 
 

Ant. 3 Todos os santos se alegram com o Cristo,  

com vestes alvas trajados acompanham  

o Cordeiro, onde quer que ele vá. 

 

Leitura breve                                                          Eclo 44,1.6-7 

Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassa-

dos através das gerações. Homens ricos e dotados, de força, 

vivendo em paz em suas casas. Todos foram honrados por seus 

contemporâneos, alvo de ufania ainda em vida. 
 

 

Responsório breve 

R. É este o autêntico amor fraternal: 

Amar uns aos outros no amor do Senhor.  

* O amor do Senhor vence as trevas do mundo. R. É este. 
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V.E possui como prémio o reino celeste. *O amor.  

Glória ao Pai. R. É este. 
 

Cântico evangélico, ant. 

Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram 

o que Deus preparou para quem nele espera. 
 

Preces 

Repletos de alegria, invoquemos a Deus, recompensa e glória 

de todos os santos e santas; e digamos: 
 

R. Salvai-nos, Senhor, pela intercessão de vossos santos! 
 

Vós, que destes aos mártires a coragem do testemunho até der-

ramarem o próprio sangue, 

- tornai os cristãos testemunhas fiéis do vosso Filho.               R. 
 

Vós, que concedestes às santas Virgens o dom inestimável de 

imitar a Cristo virgem, 

- fazei que todos reconheçam a virgindade consagrada a vós 

como autêntico sinal do reino dos céus.                                   R. 
 

Vós, que manifestais em todos os santos e santas a vossa pre-

sença, o vosso rosto e a vossa palavra, 

- dai-nos a graça de nos sentirmos mais próximos de vós quan-

do os honramos.                                                                R. 
 

(intenções livres) 

Senhor de bondade, concedei aos irmãos e irmãs falecidos que 

habitem com os vossos santos, 

- e por sua intercessão, fazei que participemos de sua compa-

nhia nos céus.                                                                 R. 
 

Pai nosso... 
 

Oração 

Deus eterno e todo-poderoso, que vos dignastes iluminar a vos-

sa Igreja com o esplendor de todos os santos da Ordem Seráfi-
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ca, fazei que, celebrando numa só festa a sua memória, possa-

mos seguir ná terra os seus exemplos, e alcançar no céu a coroa 

da justiça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-

dade do Espírito Santo. 

 

PARA AS SOLENIDADES E FESTAS 
 

Laudes 
 

Salmos e cânticos do domingo da I semana 
 

Salmo 62 (63), 2-9. 

Sede de Deus 
 

— 
2
Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!*  

Desde a aurora ansioso vos busco!  

= A minh'alma tem sede de vós,+ 

minha carne também vos deseja,* 

como terra sedenta e sem água! 
 

— 
3
Venho, assim, contemplar-vos no templo,* 

para ver vossa glória e poder. 

— 
4
Vosso amor vale mais do que a vida:* 

e por isso meus lábios vos louvam. 

 

— 
5
Quero, pois, vos louvar pela vida,* 

e elevar para vós minhas mãos! 

— 
6
A minh'alma será saciada,* 

como em grande banquete de festa; 

— cantará a alegria em meus lábios,* 

ao cantar para vós meu louvor! 
 

- 
7
Penso em vós no meu leito, de noite,* 

nas vigílias suspiro por vós! 

— 
8
Para mim fostes sempre um socorro;* 

de vossas asas à sombra eu exulto! 

— 
9
Minha alma se agarra em vós;* 

com poder vossa mão me sustenta.  
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Cântico              

Dn 3,57-88.56 

Louvor das criaturas ao Senhor 
 

- 
57

Obras do Senhor, bendizei o Senhor,* 

louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 

- 
58

Céus do Senhor, bendizei o Senhor! 
59

Anjos do Senhor, bendizei o Senhor! 
 

(R. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
R. A ele glória e louvor eternamente) 
 

- 
60

Águas do alto céu, bendizei o Senhor!* 
61

Potências do Senhor, bendizei o Senhor! 

- 
62

Lua e sol, bendizei o Senhor!* 
63

Astros e estrelas bendizei o Senhor! (R.) 
 

- 
64

Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor!* 
65

Brisas e ventos, bendizei o Senhor! 

- 
66

Fogo e calor, bendizei o Senhor!* 
67

Frio e ardor, bendizei o Senhor! (R.) 
 

- 
68

Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor!* 
69

Geada e frio, bendizei o Senhor! 

- 
70

Gelos e neves, bendizei o Senhor!* 
71

Noites e dias, bendizei o Senhor! (R.) 
 

- 
72

Luzes e trevas, bendizei o Senhor!* 
73

Raios e nuvens, bendizei o Senhor! 

-
74

Ilhas e terra, bendizei ao Senhor!* 

Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.) 
 

- 
75

Montes e colinas, bendizei o Senhor!* 
76

Plantas da terra, bendizei o Senhor! 

- 
77

Mares e rios, bendizei o Senhor!* 
78

Fontes e nascentes, bendizei o Senhor! (R.) 
 

- 
79

Baleias e peixes, bendizei o Senhor!* 
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80

Pássaros do céu, bendizei o Senhor! 

- 
81

Feras e rebanhos, bendizei o Senhor!* 
82

Filhos dos homens, bendizei o Senhor! (R.) 
 

- 
83

Filhos de Israel, bendizei o Senhor!* 

Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 

- 
84

Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor!* 
85

Servos do Senhor, bendizei o Senhor! (R.) 
 

- 
86

Almas dos justos, bendizei o Senhor!* 
87

Santos e humildes, bendizei o Senhor! 

- 
88

Jovens Misael, Ananias e Azarias, * 

louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.) 
 

- Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo* 

louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim! 

- 
56

Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus!* 

Sois digno de louvor e de glória eternamente! (R.) 
 

No fim deste cântico não se diz Glória ao Pai 
 

 

Salmo 149 

A alegria e o louvor dos santos 
 

—
 1

Cantai ao Senhor Deus um canto novo,*  

e o seu louvor na assembléia dos fiéis!  

— 
2
Alegre-se Israel em quem o fez,* 

e Sião se rejubile no seu Rei! 

— 
3
Com danças glorifiquem o seu nome,* 

toquem harpa e tambor em sua honra! 
 

— 
4
Porque, de fato, o Senhor ama seu povo* 

e coroa com vitória os seus humildes. 

— 
5
Exultem os fiéis por sua glória,* 

e cantando se levantem de seus leitos, 

— 
6
com louvores do Senhor em sua boca* 

e espadas de dois gumes em sua mão, 
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— 
7
para exercer sua vingança entre as nações,* 

e infligir o seu castigo entre os povos, 

— 
8
colocando nas algemas os seus reis,* 

e seus nobres entre ferros e correntes, 

— 
9
para aplicar-lhes a sentença já escrita:* 

Eis a glória para todos os seus santos. 
 

SALMOS DAS II VESPERAS DO COMUM DOS  

PASTORES E DOS SANTOS 
 

(Os Salmos são os mesmo segundo o Ordinário) 
 

Salmo 14 (15) 
 

1
 'Senhor, quem morará em vossa casa * 

e em vosso Monte santo habitará? 

  

–
2
 É aquele que caminha sem pecado * 

e pratica a justiça fielmente; 

– que pensa a verdade no seu íntimo *
 

3
 e não solta em calúnias sua língua;  

 

– que em nada prejudica o seu irmão, * 

nem cobre de insultos seu vizinho; 

–
4
 que não dá valor algum ao homem ímpio, * 

mas honra os que respeitam o Senhor;  
 

– que sustenta o que jurou, mesmo com dano; *
 

5
 não empresta o seu dinheiro com usura, 

– nem se deixa subornar contra o inocente. * 

Jamais vacilará quem vive assim! 
 

Salmo 111(112) 
 

- 1Feliz o homem que respeita o Senhor * 

e que ama com carinho a sua lei! 

- 2Sua descendência será forte sobre a terra, * 
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abençoada a geração dos homens retos! 
 

- 3Haverá glória e riqueza em sua casa, * 

e permanece para sempre o bem que fez. 

- 4Ele é correto, generoso e compassivo, * 

como luz brilha nas trevas para os justos.  
 

- 5Feliz o homem caridoso e prestativo, * 

que resolve seus negócios com justiça. 

- 6Porque jamais vacilará o homem reto, * 

sua lembrança permanece eternamente! 
 

- 7Ele não teme receber notícias más: * 

confiando em Deus, seu coração está seguro,  

 - 8Seu coração está tranquilo e nada teme, * 

e confusos há de ver seus inimigos. 
 

= 9Ele reparte com os pobres os seus bens, † 

permanece para sempre o bem que fez, *  

e crescerão a sua glória e seu poder. 
 

= 10O ímpio, vendo isto, se enfurece, † 

range os dentes e de inveja se consome; *  

mas os desejos do malvado dão em nada. 
 

Cântico Ap 15,3-4 
 

–
3
 Como são grandes e admiráveis vossas obras, * 

ó Senhor e nosso Deus onipotente! 

– Vossos caminhos são verdade, são justiça, * 

ó Rei dos povos todos do universo!  
 

(R.São grandes vossas obras, ó Senhor!)  
 

=
4
 Quem, Senhor, não haveria de temer-vos, † 

e quem não honraria o vosso nome? * 

Pois somente vós, Senhor, é que sois santo! (R.) 
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= As nações todas hão de vir perante vós, † 

e prostradas haverão de adorar-vos, * 

pois vossas justas decisões são manifestas!  (R.) 
 

 

SALMOS DAS II VESPERAS DO  

COMUM DAS VIRGENS 
 

Salmo 121(122)  

 

–
1
 Que alegria, quando ouvi que me disseram: *  

'Vamos à casa do Senhor!'  

–
2
 E agora nossos pés já se detêm, * 

Jerusalém, em tuas portas. 
 

–
3
 Jerusalém, cidade bem edificada *  

num conjunto harmonioso;  

–
4
 para lá sobem as tribos de Israel, *  

as tribos do Senhor.  

 

– Para louvar, segundo a lei de Israel, *  

o nome do Senhor.  

–
5
 A sede da justiça lá está *  

e o trono de Davi.  
 

–
6
 Rogai que viva em paz Jerusalém, * 

e em segurança os que te amam!  

–
7
 Que a paz habite dentro de teus muros, *  

tranqüilidade em teus palácios!  
 

–
8
 Por amor a meus irmãos e meus amigos, *  

peço: 'A paz esteja em ti!'  

–
9
 Pelo amor que tenho à casa do Senhor, *  

eu te desejo todo bem! 
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Salmo 126(127)  

 

–
1
 Se o Senhor não construir a nossa casa, *  

em vão trabalharão seus construtores;  

– Se o Senhor não vigiar nossa cidade, *  

em vão vigiarão as sentinelas!  

 

–
2
 É inútil levantar de madrugada, *  

ou à noite retardar vosso repouso,  

– para ganhar o pão sofrido do trabalho, *  

que a seus amados Deus concede enquanto dormem 

  

–
3
 Os filhos são a bênção do Senhor, * 

o fruto das entranhas, sua dádiva.  

–
4
 Como flechas que um guerreiro tem na mão, *  

são os filhos de um casal de esposos jovens.  

 

–
5
 Feliz aquele pai que com tais flechas *  

consegue abastecer a sua aljava!  

– Não será envergonhado ao enfrentar *  

seus inimigos junto às portas da cidade. 
 

Cântico                              Ef 1,3-10 
 

- 3Bendito e louvado seja Deus, * 

o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, 

- que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo * 

 com bênção espiritual de toda sorte!  
 

- 4Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *  

já bem antes de o mundo ser criado, 

- para que fôssemos, perante a sua face, * 

sem mácula e santos pelo amor.                                     (R.) 
 

= 5por livre decisão de sua vontade, † 
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predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *  

a sermos nele os seus filhos adotivos, 

 - 6para o louvor e para a glória de sua graça, * 

que em seu Filho bem-amado nos doou.                        (R.) 
 

- 7É nele que nós temos redenção, * 

dos pecados remissão pelo seu sangue.  

= Sua graça transbordante e inesgotável † 

8 Deus derrama sobre nós com abundância, * 

de saber e inteligência nos dotando.     -                        (R.) 
 

- 9E assim, ele nos deu a conhecer * 

o mistério de seu plano e sua vontade, 

- que propusera em seu querer benevolente, * 

10na plenitude dos tempos realizar: 

- o desígnio de, em Cristo, reunir * 

todas as coisas: as da terra e as do céu.                        (R.)  

 

 


