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Prot. n. 198/73 

 

DECRETO 

 
Depois de aprovado o Calendário comum às três Famílias 

Franciscanas da Ordem I e da Ordem III Regular, com 

peculiaridades para a Ordem II e a Ordem III no ano de 1972, 

foram revistos com cuidado os textos das Missas e da Liturgia 

das Horas. Feito isso, os Rev.mos Padres Constantino Koser, 

Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores, Vital Bommarco, 

Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores Conventuais, 

Pascoal Rywalski, Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores 

Capuchinhos, Ludovico Secondo, Ministro Geral da Ordem 

Terceira Regular de São Francisco, pediram sua aprovação em 

carta de 17 de abril de 1973. 

Esta Sagrada Congregação, pelas faculdades a ela concedidas 

pelo Sumo Pontífice Paulo VI, tem a satisfação de aprovar ou 

confirmar os textos latinos, constantes nos exemplares a ela 

apresentados, ou seja: 

1. O Próprio das Missas comum a toda a Ordem Franciscana. 

2. O Próprio das Missas das Monjas Clarissas. 

3. O Próprio das Missas da Ordem Terceira Franciscana. 

4. O Próprio da Liturgia das Horas comum a toda a Ordem 

Franciscana. 

5. O Próprio da Liturgia das Horas das Monjas Franciscanas. 

6. O Próprio da Liturgia das Horas da Ordem Terceira 

Franciscana. 

Nos textos a serem impressos, se mencione a confirmação 

concedida pela Santa Sé. E dois exemplares dos textos impressos 

sejam enviados a esta Sagrada Congregação. Revogam-se as 

disposições em contrário. 

Da Sede da Sagrada Congregação do Culto Divino, aos 17 de no-

vembro de 1973. 

† A. BUGNINI  

Arcebispo titular de Dioclécia  

SECRETÁRIO 
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Prot.   CD 1046/82 

 

À ORDEM DOS FRADES MENORES 

 

 

A pedido do Rev.mº Padre Honório Pontoglio, Procurador Geral 

da Ordem dos Frades Menores, manifestado em carta de 12 

de outubro de 1982, fazendo uso das faculdades concedidas 

a esta Sagrada Congregação pelo Soberano Pontífice João 

Paulo II, temos a satisfação de aprovar ou confirmar o 

SUPLEMENTO PRÓPRIO DO MISSAL ROMANO para TODAS 

AS FAMÍLIAS FRANCISCANAS DO BRASIL, redigido em 

língua portuguesa, cujo exemplar está anexo a este Decreto. 

No texto a ser impresso, se mencione a confirmação 

concedida pela Santa Sé. E dois exemplares dos textos 

impressos sejam enviados a esta Sagrada Congregação. 

Revogam-se as disposições em contrário. 

Da Sede da Sagrada Congregação do Culto Divino, 

aos 17 de novembro de 1982. 

 

† Iosephus Casoria  

Arcebispo titular de Foronuovo.  

Pró-Prefeito 

 

 

† Vergilius Noè  

Arcebispo titular de Voncária.  

Secretário 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Uma vez terminada e aprovada pela Sagrada Congregação dos 

Sacramentos e do Culto Divino a revisão dos calendários das três 

Famílias Franciscanas, segundo as normas da Santa Sé e tendo 

cada Família Franciscana preparado a revisão dos textos das 

Missas e da Liturgia das Horas, o CEFEPAL do Brasil cuidou de 

providenciar a tradução dos textos elaborados e aprovados pela 

Santa Sé, de modo que houvesse um só LIVRO DO ALTAR, 

acompanhado de um LECIONÁRIO. 

Terminado este trabalho de tradução por uma comissão especial, 

aprovado e confirmado pela Sagrada Congregação dos 

Sacramentos e do Culto Divino (Prot. CD 1046/82), tendo as 

leituras o texto da Bíblia Vozes, temos a satisfação de apresentar 

a todas as Famílias Franciscanas do Brasil o LECIONÁRIO 

FRANCISCANO, Suplemento ao Lecionário do Missal Romano. 

Pelo presente escrito promulgamos a mencionada edição 

brasileira. 

 

 

Petrópolis, da sede do CEFEPAL do Brasil, 

aos 13 de junho de 1983, na festa de Santo Antônio. 

 

 

 

Frei Dorvalino Fassini, OFM  

Presidente do Conselho de Orientação do CEFEPAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

CALENDÁRIO FRANCISCANO 

 

O Lecionário e o Missal Franciscano, como Suplemento ao 

Missal Romano, se destinam a todas as famílias 

Franciscanas do Brasil. É óbvio que nem todos os Santos e 

Beatos são celebrados por todos. Assim, quando a indicação 

da comemoração vem expressa acima do nome do Santo ou 

Beato, a comemoração é para a respectiva Família Religiosa. 

Ocorre também uma diversificação no grau de 

comemoração. Quando não houver nenhuma indicação 

especial, a comemoração é para todas as Famílias 

Franciscanas. Quando houver uma especificação, cada 

família ater-se-á ao que for indicado. Quando não for 

indicado o grau da celebração, trata-se de memória 

facultativa. 

 

JANEIRO 

3. Santíssimo Nome de Jesus   Memoria 

 

ABRIL 

 

21. São Conrado de Parzão, religioso, da Ordem I Memória  

(Para a OFMCap.: Festa) 

23. Beato Egídio de Assis, religioso, da Ordem I 

 

24. São Fidélis de Sigmaringa, presbítero e mártir, da Ordem 

I                                     Memória (Para a OFMCap.: Festa)  

 

28. Beato Luquésio, da Ordem III (Para a OFS)  

 

MAIO 

 

18. São Félix de Cantalício, religioso, da Ordem I  

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

 

20.São Bernardino de Sena, presbítero, da Ordem I 

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

 

25. DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE SÃO FRANCISCO, em 

ASSIS                                                                      Festa                                                                                                                                   
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JUNHO 

 

13. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (ou de Lisboa), presbítero e 

doutor da Igreja, da Ordem I                                      Festa 

 

JULHO 

 

15. SÃO BOAVENTURA, bispo e doutor da Igreja, da Ordem I  

                                                                                    Festa 

21. São Lourenço de Bríndise, presbítero e doutor da Igreja, 

da Ordem I Memória                      (Para a OFMCap.: Festa) 

 

30. São Leopoldo Mandic, presbítero, da ordem I   

(Para a OFMCap.: Memória) 

 

AGOSTO 

 

2. SANTA MARIA DOS ANJOS DA PORCIÚNCULA     Festa 

 

8.SANTO PAI DOMINGOS, Presbítero e FUNDADOR DA 

ORDEM DOS PREGADORES                                       Festa 

 

11. SANTA CLARA DE ASSIS, Virgem, da Ordem II     Festa 

(Para as Clarissas: Solenidade)  

 

14. São Maximiliano Maria Kolbe, Presbítero, da Ordem I  

Memória  

17. Santa Beatriz da Silva, virgem, fundadora das Monjas da 

Santíssima Conceição      (Para as Concepcionistas: Festa) 

 

19.São Luís, bispo, da Ordem I 

 

25. São Luís IX, rei da França, da Ordem III          Memória 

 

 

SETEMBRO 

 

4. Santa Rosa de Viterbo, virgem da Ordem III (Para a OFS) 

 

17. IMPRESSÃO DAS CHAGAS BE N. P. SÃO FRANCISCO  

                                                                         Festa 

18. São José de Copertino, presbítero, da Ordem I   Memória  

(Para a OFMConv.: Festa) 
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23. São Pio de Pietrelcina                   (para OFMCap: Festa) 

 

OUTUBRO 

 

4. N. S. PAI SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DIÁCONO, 

FUNDADOR DE TRÊS ORDENS                          Solenidade 

 

30. DEDICAÇÃO DA IGREJA PRÓPRIA (nas Igrejas da 

Ordem)                                                             Solenidade 

 

NOVEMBRO 

 

17. SANTA ISABEL DA HUNGRIA, padroeira da Ordem III  

Festa 

24. Comemoração de todos os Falecidos da Ordem Seráfica   

Memória 

29.TODOS OS SANTOS DA ORDEM SERÁFICA           Festa 

 

DEZEMBRO 

 

7. IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA, 

Padroeira e Rainha de Toda a Família Franciscana  

Solenidade 
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JANEIRO 

3 de janeiro Santíssimo Nome de Jesus 

Memória 

 

O Santíssimo Nome de Jesus, invocado pelos cristãos desde 

os princípios da Igreja, no século XIV começou a ser 

venerado nas celebrações litúrgicas. São Bernardino de Sena 

e seus discípulos propagaram com empenho o seu culto em 

toda parte, pela Itália e por toda Europa: no século XVI, sua 

festa foi introduzida na Liturgia. Assim, no ano de 1530, 

pela primeira vez o papa Clemente VII concedeu à Ordem 

dos Frades Menores celebrar o Nome de Jesus com Ofício 

eclesiástico. 

 

PRIMEIRA LEITURA                             Fl 2,5-11 

 

"Para que em nome de Jesus se dobre todo joelho".  

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. 

Irmãos:  

5 Tende entre vós o mesmo sentimento  

que existe em Cristo Jesus.  

6 Jesus Cristo, existindo em condição divina,  

não fez do ser igual a Deus uma usurpação,  

7 mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a 

condição de escravo e tornando-se igual aos 

homens. Encontrado com aspecto humano,  

8 humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até 

a morte, e morte de cruz.  

9 Por isso, Deus o exaltou acima de tudo  

e lhe deu o Nome que está acima de todo nome.  

10 Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre 

no céu, na terra e abaixo da terra,  

11 e toda lingua proclame : 
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―Jesus Cristo é o Senhor‖ –  

para a glória de Deus Pai.  

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO       SI 112,1-2.3-4.5-6.7-8 

 

R. Bendito seja o nome do Senhor,  

 agora e por toda eternidade. 

 

Louvai, louvai, ó servos do Senhor *  

louvai, louvai o nome do Senhor! 

Bendito seja o nome do Senhor, * 

agora e por toda eternidade!  

 

Do nascer do sol até o seu ocaso, * 

louvado seja o nome do Senhor! 

O Senhor está acima das nações, * 

sua glória vai além dos altos céus.  

 

Quem pode comparar-se ao nosso Deus!†  

ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono*   

e se inclina para olhar o céu e a terra?  

Levanta da poeira o indigente * 

e retira o pobrezinho do monturo, 

 

para fazê-lo assentar-se com os nobres, *   

assentar-se com os nobres do seu povo. 
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ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO                SI 95,2 

 

 Aleluia,  Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, 

anunciai todo dia sua salvação. Aleluia. 

 

 EVANGELHO                                        Mt 1,19-23 
  

"É Ele que salvará o povo de seus pecados".  

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus. 

19 José, seu marido, era justo  

e, não querendo denunciá-la, 

resolveu abandonar Maria, em segredo. 

10Enquanto José pensava nisso, 

eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, 

e lhe disse: 'José, Filho de Davi, 

não tenhas medo de receber Maria como tua 

esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito 

Santo. 

21Ela dará à luz um filho, 

e tu lhe darás o nome de Jesus, 

pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados'. 

22Tudo isso aconteceu para se cumprir 

o que o Senhor havia dito pelo profeta: 

23 ―Eis que a virgem conceberá 

e dará à luz um filho. 

Ele será chamado pelo nome de Emanuel, 

que significa: Deus está conosco.‖ 

Palavra da Salvação. 
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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 burgomestre. Estudou filosofia e direito em 

Friburgo. Exerceu por vários anos a profissão de 

advogado entrando depois para a Ordem dos Frades 

Menores Capuchinhos. Foi ordenado sacerdote em 

1612, tornando-se um dos grandes pregadores 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, o protomártir da 

Ordem dos Frades Menores Capuchinhos 

  

PRIMEIRA LEITURA            2Tm 2,8-13; 3,10-12 

  
"Assim sofrerão perseguições todos os que aspiram a 

viver piedosos em Cristo Jesus". 

 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 

Apóstolo a Timóteo. 

Caríssimo: 

8Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de 

Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o 

meu evangelho. 

9Por ele eu estou sofrendo até às algemas, 

como se eu fosse um malfeitor; 

mas a palavra de Deus não está algemada. 

10Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, 

para que eles também alcancem a salvação, 

que está em Cristo Jesus, 

com a glória eterna. 
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11Merece fé esta palavra: 

se com ele morremos, com ele viveremos. 

12Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. 

Se nós o negamos, também ele nos negará. 

13Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, 

pois não pode negar-se a si mesmo. 

10.Tu, porém, seguiste de perto  

meus ensinamentos, minha conduta, meu ideal, 

minha fé, minha longanimidade,  

minha caridade, minha perseverança,  

as minhas perseguições e aflições,  

que tive de suportar em Antioquia,  

em Icônio, em Listra onde tantas perseguições 

sofri, das quais o Senhor me livrou.  

Assim sofrerão perseguições todos os que 

aspiram a viver piedosos em Cristo Jesus. 

Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO     SI 118,137-144 
 

R. Vossa Palavra foi provada e comprovada,  

por isso o vosso servo tanto a ama. 
 

Vós sois justo, na verdade, ó Senhor, * 

e os vossos julgamentos são corretos! 

Com justiça ordenais vossos preceitos, * 

com verdade a toda prova os ordenais.  

 

O meu zelo me devora e me consome, * 

 por esquecerem vossa lei meus inimigos. 
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Vossa palavra foi provada e comprovada, * 

por isso o vosso servo tanto a ama.  

 

Embora eu seja tão pequeno e desprezado * 

jamais esqueço vossas leis, vossos preceitos. 

Vossa justiça é justiça eternamente * 

e vossa lei é a verdade inabalável.  

 

Angústia e sofrimento me assaltaram, * 

 minhas delícias são os vossos mandamentos. 

Justiça eterna é a vossa aliança; * 

ajudai-me a compreendê-la e viverei!  

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO Ap 3,12 

 

R/. Aleluia. Farei do vencedor uma coluna no 

templo de meu Deus, escreverei sobre ele o 

nome de meu Deus. R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                         Jo 10,11-16 
 

"O bom pastor dá a vida pelas ovelhas".  
 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João. 
 

Naquele tempo, disse Jesus: 

11Eu sou o bom pastor. 

O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. 

12O mercenário, que não é pastor 

e não é dono das ovelhas, 

vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, 
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e o lobo as ataca e dispersa. 

13.Pois ele é apenas um mercenário 

e não se importa com as ovelhas. 

14Eu sou o bom pastor. 

Conheço as minhas ovelhas, e elas me 

conhecem, 

15assim como o Pai me conhece 

e eu conheço o Pai. 

Eu dou minha vida pelas ovelhas. 

16Tenho ainda outras ovelhas que não são deste 

redil: também a elas devo conduzir; 

escutarão a minha voz, 

e haverá um só rebanho e um só pastor. 

— Palavra da Salvação. 

 

28 de abril (Para a OFS) 

Beato 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 pelos 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 seu espírito de pobreza, por sua humildade e 

austeridade de vida. Morreu quase octogenário, pelo ano de 

1260. 

 

 

PRIMEIRA LEITURA                            Tg 2,14-17 

 

"A fé sem obras é morta". 
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Leitura da Carta de São Tiago Apóstolo. 

4 Meus irmãos, 

que adianta alguém dizer que tem fé, 

quando não a põe em prática? 

A fé seria então capaz de salvá-lo? 

15Imaginai que um irmão ou uma irmã não têm o 

que vestir e que lhes falta a comida de cada dia; 

16 se então alguém de vós lhes disser: 

'Ide em paz, aquecei-vos', 

e: 'Comei à vontade', 

sem lhes dar o necessário para o corpo, 

que adiantará isso? 

17Assim também a fé: 

se não se traduz em obras, 

por si só está morta. 

— Palavra do Senhor 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO                        SI 111,1-6 

 

R. Feliz o homem que ama com carinho      

     a lei do Senhor! 

 

Feliz o homem que respeita o Senhor *  

e que ama com carinho a sua lei! 

Sua descendência será forte sobre a terra, * 

abençoada a geração dos homens retos!  

 

Haverá glória e riqueza em sua casa * 

e permanece para sempre o bem que fez. 
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Ele é correto, generoso e compassivo, * 

como luz brilha nas trevas para os justos.  

 

- Feliz o homem caridoso e prestativo * 

 que resolve seus negócios com justiça.  

Porque jamais vacilará o homem justo, * 

sua lembrança permanece eternamente!  

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO         Mt 19,29 

R. Aleluia. V. Todo aquele que abandonar casa e 

irmãos ou irmãs, pai e mãe ou filhos e campos por 

causa de meu nome receberá cem vezes mais e 

possuirá a vida eterna. R\ Aleluia. 

 

EVANGELHO                                Mt 13,44-46 

 

"Vende tudo o que possui e compra o campo".  
 

 + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.  

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 

44 'O Reino dos Céus é como um tesouro escondido 

no campo. Um homem o encontra e o mantém 

escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os 

seus bens e compra aquele campo. 

45O Reino dos Céus também é como um comprador 

que procura pérolas preciosas. 

46Quando encontra uma pérola de grande valor, 

ele vai, vende todos os seus bens  

e compra aquela pérola. 

— Palavra da Salvação. 
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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 quarenta anos, exerceu em Roma o ofício de 

esmo¬ler, distinguindo-se por admirável simplicidade, 

inocência e caridade. Adornado de dons do alto, morreu 

em Roma, no ano de 1587. 

  

Leitura da Féria ou: 

PRIMEIRA LEITURA                     Cl 3,12-17 

 

"Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da 

perfeição".  

 

Leitura da Carta de São Paulo Apóstolo aos 

Colossenses. 

Irmãos: 

12 Vós sois amados por Deus, 

sois os seus santos eleitos. 

Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, 

bondade, humildade, mansidão e paciência, 

13 suportando-vos uns aos outros 

e perdoando-vos mutuamente, 

se um tiver queixa contra o outro. 

Como o Senhor vos perdoou, 

assim perdoai vós também. 

14 Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, 

pois o amor é o vínculo da perfeição. 

15 Que a paz de Cristo reine em vossos corações, 
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à qual fostes chamados como membros de um só 

corpo.E sede agradecidos. 

16 Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, 

habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos 

outros com toda a sabedoria. 

Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus 

salmos, hinos e cânticos espirituais, 

em ação de graças. 

17 Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, 

seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. 

Por meio dele dai graças a Deus, o Pai. 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO     Sl 15,1-2ª.5.7-8.11  
 

R. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça! 

 

Guardai-me ó Deus, porque em vós me refugio! * 

Digo ao Senhor: "Somente vós sois meu Senhor". 

Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, * 

meu destino está seguro em vossas mãos!  

 

Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, *  

e até de noite me adverte o coração. 

Tenho sempre o Senhor ante meu olhos, * 

pois se o tenho a meu lado não vacilo.  

 

Vós me ensinais vosso caminho para a vida;  

junto de vós, felicidade sem limites, * 

delícia eterna e alegria ao vosso lado!  
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ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO                  Mt 5,3 
 

R\ Aleluia. Felizes os pobres de espírito, 

porque deles é o reino dos céus. R. Aleluia. 

 

 

EVANGELHO                               Lc 12,22-31 

 

"Buscai antes o seu reino e isto recebereis de acréscimo".  
 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Lucas.  

E Jesus, virando-se para os discípulos, disse: 

Por isso vos digo: não vos preocupeis com a vida,  

o que comereis, nem com o corpo, o que vestireis, 

porque a vida é mais do que alimento  

e o corpo mais do que o vestido. 

Olhai os corvos, não semeiam nem ceifam,  

não têm despensas nem celeiros  

mas Deus os alimenta.  

Quanto mais valeis vós do que as aves?  

Quem de vós, com os cuidados,  

pode acrescentar um côvado à duração da vida?  

Se, pois, não podeis fazer o menos  

por que vos inquietais com o mais? 

Olhai os lírios, como crescem.  

Não trabalham nem tecem  

mas eu vos digo: nem Salomão com toda a glória  

se vestiu como um deles.  

Se é assim que Deus veste a erva,  
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que hoje está no campo e amanhã será lançado no 

forno, quanto mais a vós, homem de pequenina fé! 

Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou de 

beber nem andeis em ansiedade, porque os pagãos 

de todo o mundo é que buscam tudo isso.  

Vosso Pai sabe que tendes necessidade de tais 

coisas. Vós, porém, buscai o seu reino e isto 

recebereis de acréscimo. 

— Palavra da Salvação. 

 

20 de maio 

São Bernardino de Sena, presbítero, da Ordem 

I 

(Para a OFMConv.: Festa;  

para a OFM e OFMCap.: Memória) 
 

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 gran¬de fruto para as almas. Propagou a 

devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Prestou ótimos 

serviços à sua Ordem, na promoção da disciplina e dos 

estudos, escrevendo, inclusive, tratados teológicos. 

Morreu em Áquila, no ano de 1444. 

  

PRIMEIRA LEITURA                         At 4,8-12 

  

"Em nenhum outro há salvação". 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos. 

Naqueles dias: 

8Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: 

'Chefes do povo e anciãos: 
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9hoje estamos sendo interrogados 

por termos feito o bem a um enfermo 

e pelo modo como foi curado. 

10Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de 

Israel: é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, 

- aquele que vós crucificastes 

e que Deus ressuscitou dos mortos - 

que este homem está curado, diante de vós. 

11Jesus é a pedra, que vós, os construtores, 

desprezastes, e que se tornou a pedra angular. 

12Em nenhum outro há salvação,  

pois não existe debaixo do céu outro nome  

dado aos homens pelo qual possamos ser 

salvos'. 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO 

 

R. Que minha boca cante a glória do Senhor. 

 

ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, * 

e bendizer o vosso nome pelos séculos. 

Todos os dias havereis de bendizer-vos, *  

hei de louvar o vosso nome para sempre. 

 

Grande é o Senhor e muito digno de louvores, * 

e ninguém pode medir sua grandeza. 

Uma idade conta à outra vossas obras *  

e publica vossos feitos poderosos. 
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Proclamam todos o esplendor de vossa glória *  

e divulgam vossas obras portentosas! 

Narram todas vossas obras poderosas *  

e de vossa imensidade todos falam. 

 

Que minha boca cante a glória do Senhor † 

e que bendiga todo ser seu nome santo, * 

desde agora, para sempre e pelos séculos. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO           SI 5,12-13 

 

R. Aleluia. Mas exulte de alegria todo aquele que 

em vós se refugia; sob a vossa proteção se 

regozijem, os que amam vosso nome! 

Porque ao justo abençoais com vosso amor e o 

protegeis como um escudo! R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                                    Jo 14,12-17 
 

"Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei". 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João. 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:  

Em verdade, em verdade vos digo:  

quem crê em mim, também fará as obras que faço. 

E fará maiores ainda do que essas,  

porque eu vou para o Pai.  

O que pedirdes em meu nome, farei,  

para que o Pai seja glorificado no Filho.  
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Se me pedirdes alguma coisa em meu nome,  

eu o farei.  

Se me amais, guardareis meus mandamentos. 

Rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito,  

que estará convosco para sempre,  

o Espírito da verdade, que o mundo não pode 

receber porque não o vê nem o conhece.  

Vós o conheceis porque está em vós  

e permanece convosco. 

— Palavra da Salvação 

 

24 de maio 

Dedicação da Basílica de 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 Gregório IX, em 1228, no dia seguinte ao 

da canonização do Santo, foi solenemente consagrada por 

Inocêncio IV, em 25 de maio de 1253. Para essa igreja já 

Gregório IX, em 1230, também em 25 de maio, havia 

solenemente trasladado 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. 

 

PRIMEIRA LEITURA                        Ap 21,l-5a 
 

"Eis a tenda de Deus entre os homens". 
 

Leitura do Apocalipse de São João Apóstolo. 

 

Vi um céu novo e uma terra nova,  

porque o primeiro céu e a primeira terra  
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haviam desaparecido e o mar já não existia.  

Vi a cidade santa, a nova Jerusalém,  

que descia do céu do lado de Deus,  

ornada como uma esposa se enfeita para o esposo. 

Ouvi uma grande voz do trono que dizia:  

"Eis a tenda de Deus entre os homens".  

Ele levantará sua morada entre eles  

e eles serão seu povo  

e o próprio Deus-com-eles será o seu Deus. 

Enxugará as lágrimas de seus olhos  

e a morte já não existirá  

nem haverá luto nem pranto nem fadiga,  

porque tudo isso já passou. 

E aquele que estava sentado no trono disse:  

"Eis que renovo todas as coisas".  

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO             SI 94,1-2.3-5.6-7 
 

R. Ao encontro do Senhor  

caminhemos com louvores. 

 

Vinde, exultemos de alegria no Senhor, * 

aclamemos o rochedo que nos salva! 

Ao seu encontro caminhemos com louvores *  

e com cantos de alegria o celebremos. 

 

Na verdade o Senhor é o grande Deus, *  

o grande Rei, muito maior que os deuses todos. 

. 
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O mar é dele, pois foi Ele quem o fez *  

e a terra firme suas mãos a modelaram. 

 

Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra *  

e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 

Porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor,† 

e nós somos o seu povo e seu rebanho, *  

as ovelhas que conduz com sua mão. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 

R. Aleluia.  Eis a tenda de Deus entre os homens. 

Ele levantará sua morada entre eles. R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                                   Jo 10,22-30 

 

"Eu lhes dou a vida eterna". 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João. 

22 Celebrava-se, em Jerusalém,  

a festa da Dedicação do Templo. 

Era inverno. 

23 Jesus passeava pelo Templo, 

no pórtico de Salomão. 

24 Os judeus rodeavam-no e disseram: 

'Até quando nos deixarás em dúvida? 

Se tu és o Messias, dize-nos abertamente.' 

25 Jesus respondeu: 
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'Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. 

As obras que eu faço em nome do meu Pai 

dão testemunho de mim; 

26 vós, porém, não acreditais, 

porque não sois das minhas ovelhas. 

27 As minhas ovelhas escutam a minha voz, 

eu as conheço e elas me seguem. 

28 Eu dou-lhes a vida eterna 

e elas jamais se perderão. 

E ninguém vai arrancá-las de minha mão. 

29 Meu Pai, que me deu estas ovelhas, 

é maior que todos, 

e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. 

30 Eu e o Pai somos um.' 

— Palavra da Salvação. 

 

13 de junho 

Santo Antônio de Pádua (ou de Lisboa), 

presbítero 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 se dedicar à propagação 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 Ordem. 

Escreveu sermões cheios de doutrina e unção. Morreu em 

Pádua, no ano de 1231. 
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São propostas três leituras para onde for celebrada como 

Solenidade; celebrada como Festa, escolhe-se a primeira ou o 

segunda leitura. 

 

PRIMEIRA LEITURA                                Sb 7,7-14 

 

"A Sabedoria é um tesouro inesgotável". 

 

Leitura do Livro da Sabedoria. 

7 Orei, e foi-me dada a prudência; 

supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. 

8 Preferi 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. 

10 Amei-a mais que a saúde e a beleza, 

e quis possuí-la mais que a luz, 

pois o esplendor que dela irradia não se apaga. 

11 Todos os bens me vieram com ela, 

pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. 

12 Alegrei-me com todos estes bens,  

pois é a Sabedoria que os dirige.  

13 Mas não sabia que é a mãe de todos eles. 

Aprendi-a sem malícia e a reparto sem inveja:  

não escondo a sua riqueza.  
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14 É tesouro inesgotável para os homens; aqueles 

que a adquirem, obtêm a amizade de Deus, pois se 

fazem recomendáveis pelos dons da instrução. 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO                SI 39,3-4.10-11.17 

 

R. Proclamei toda vossa verdade, ó Senhor. 

 

Colocou os meus pés sobre a rocha *  

devolveu a firmeza a meus passos. 

Canto novo ele pôs em meus lábios, * 

um poema em louvor do Senhor. 

 

Boas-novas de vossa justiça *  

anunciei numa grande assembleia; 

Não calei vossa graça e verdade * 

na presença da grande assembleia.  

 

Mas se alegre e em vós rejubile * 

todo ser que vos busca, Senhor! 

Digam sempre: "É grande o Senhor!", * 

os que buscam em vós seu auxílio.  

 

SEGUNDA LEITURA             Ef 4,7.11-15 

 

"Vivendo segundo a verdade e a caridade, cresceremos em 

tudo, em Cristo". 
 

Leitura da Carta de São Paulo Apóstolo aos 

Efésios. 
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Irmãos:  

7 Cada um de nós recebeu a graça  

na medida em que Cristo lha deu. 

11 E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos,  

outros como profetas,  

outros ainda como evangelistas,  

outros, enfim, como pastores e mestres.  

12 Assim, ele capacitou os santos para o ministério,  

para edificar o corpo de Cristo,  

13 até que cheguemos todos juntos à unidade da fé  

e do conhecimento do Filho de Deus,  

ao estado do homem perfeito  

e à estatura de Cristo em sua plenitude.  

14 Assim, não seremos mais crianças  

ao sabor das ondas,  

arrastados por todo vento de doutrina,  

ludibriados pelos homens  

e induzidos por sua astúcia ao erro.  

15 Motivados pelo amor queremos ater-nos à 

verdade  e crescer em tudo até atingirmos aquele  

que é a Cabeça, Cristo. 

— Palavra do Senhor. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO      Pr 10,20-21 
 

R. Aleluia.  A língua do justo é prata finíssima. 

E os lábios dos sábios instruem a muitos.  Aleluia. 
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EVANGELHO                              Mc 16,15-20 

 

"Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho".  
 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Marcos.  

Naquele tempo: 

Jesus se manifestou aos onze discípulos, 

15 e disse-lhes: 'Ide pelo mundo inteiro 

e anunciai o Evangelho a toda criatura! 

16 Quem crer e for batizado será salvo. 

Quem não crer será condenado. 

17 Os sinais que acompanharão 

aqueles que crerem serão estes: 

expulsarão demônios em meu nome,  

falarão novas línguas; 

18 se pegarem em serpentes ou beberem 

algum veneno mortal não lhes fará mal algum; 

quando impuserem as mãos sobre os doentes, 

eles ficarão curados'. 

19 Depois de falar com os discípulos, 

o Senhor Jesus foi levado ao céu, 

e sentou-se à direita de Deus. 

20 Os discípulos então saíram  

e pregaram por toda parte. 

O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra 

por meio dos sinais que a acompanhavam. 

— Palavra da Salvação. 
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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 Estrúria. 

Estudou Filosofia e Teologia em Paris. Laureado Mestre, 

ensinou seus confrades da Ordem dos Menores com grande 

competência e proveito. Eleito Ministro Geral de sua Ordem, 

governou com sabedoria e prudência. Feito cardeal bispo de 

Albano, morreu em Lion na Franca, no ano de 1274. 

Escreveu muitas obras sobre assuntos de Filosofia e 

Teologia. 

São propostas três leituras para onde for celebrada como 

Solenidade; celebrada como Festa, escolhe-se a primeira ou a 

segunda leitura. 

 

PRIMEIRA LEITURA                 Sb 8,2-7.16-18 

 

"Iniciado na própria ciência de Deus". 

 

Leitura do Livro da Sabedoria. 

Amei a sabedoria e a desejei desde a juventude  

e procurei tê-la como esposa,  

apaixonado de sua beleza.  

Sua íntima convivência com Deus  

ressaltou sua nobreza,  

e o Senhor de todas as coisas a amou.  

Iniciada na própria ciência de Deus,  

é ela quem fixa a escolha de suas obras. 

Se a riqueza é bem desejável na vida,  

que há de mais rico que a sabedoria,  

que faz todas as coisas?  

Se a prudência é eficaz,  
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quem mais que a sabedoria é artífice do universo? 

Se alguém ama a justiça saiba que  

as virtudes são fruto de seus esforços:  

ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a 

fortaleza. E não há, na vida, nada mais útil para os 

homens do que isto. 

De volta à casa, repousarei junto a ela;  

sua companhia não traz amargura, nem aflição o 

seu convívio, mas sim contentamento e alegria. 

Meditando estas coisas em mim mesmo  

e considerando, no coração,  

que a imortalidade se encontra  

na união com a sabedoria;  

a alegria perfeita, em sua amizade;  

riqueza inesgotável, no trabalho de suas mãos;  

e que, nas relações assíduas com ela,  

se adquire a prudência e,  

na participação de suas palavras, a celebridade;  

eu ia por toda a parte, procurando os meios de 

conquistá-la para mim.  

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO                SI 15,5-9.11 

 

R. Eis por que meu coração está em festa. 

ó Senhor sois minha herança e minha taça, *  

meu destino está seguro em vossas mãos! 

Foi demarcada para mim a melhor terra * 
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e eu exulto de alegria em minha herança!  

 

Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, *  

e até de noite me adverte o coração. 

Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, * 

pois se o tenho a meu lado não vacilo.  

 

Eis por que meu coração está em festa†  

minha alma rejubila de alegria * 

e até meu corpo no repouso está seguro.  

 

Vós me ensinais vosso caminho para a vida;†  

junto de vós, felicidade sem limites, * 

delícia eterna e alegria ao vosso lado! R. 

 

SEGUNDA LEITURA                             ICor 2,6-13 

 

"Uma sabedoria predestinada por Deus antes dos séculos 

para nossa glória". 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo Apóstolo 

aos Coríntios. 

Irmãos: 

6 Entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, 

não da sabedoria deste mundo 

nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, 

que, afinal, estão votados à destruição. 

7 Falamos, sim, da misteriosa sabedoria de Deus, 

sabedoria escondida, que, desde a eternidade, 

Deus destinou para nossa glória. 

8 Nenhum dos poderosos deste mundo  
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conheceu essa sabedoria. 

Pois, se a tivessem conhecido, 

não teriam crucificado o Senhor da glória. 

9 Mas, como está escrito, 

'o que Deus preparou para os que o amam 

é algo que os olhos jamais viram 

nem os ouvidos ouviram 

nem coração algum jamais pressentiu'. 

10 A nós Deus revelou esse mistério 

através do Espírito. 

Pois o Espírito esquadrinha tudo, 

mesmo as profundezas de Deus. 

11 Pois quem dos homens conhece o que há no 

homem, senão o espírito do homem, que nele está? 

Assim também as coisas de Deus ninguém as 

conhece senão o Espírito de Deus.  

12 E nós recebemos, não o espírito do mundo, mas o 

Espírito de Deus, para que conheçamos os dons que 

Deus nos concedeu.  

13 É deles que vos falamos, e não com estudadas 

palavras de sabedoria humana, mas com palavras 

aprendidas do Espírito, adaptando aos espirituais 

os ensinamentos espirituais. 

 — Palavra do Senhor. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO     Dn 12,3.14-16 

 

R. Aleluia. Os que tiverem sido inteligentes fulgirão 

com o brilho do firmamento, e os que tiverem 
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introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão, 

como as estrelas, com um perpétuo resplendor.  

R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                                         Mt 5,13-19 

 

"Vós sois a luz do mundo". 
 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus. 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 

13 Vós sois o sal da terra. 

Ora, se o sal se tornar insosso, 

com que salgaremos? 

Ele não servirá para mais nada, 

senão para ser jogado fora  

e ser pisado pelos homens. 

14 Vós sois a luz do mundo. 

Não pode ficar escondida uma cidade 

construída sobre um monte. 

15 Ninguém acende uma lâmpada,  

e a coloca debaixo de uma vasilha,  

mas sim, num candeeiro, 

onde brilha para todos que estão na casa. 

16 Assim também brilhe a vossa luz diante dos 

homens, para que vejam as vossas boas obras 

e louvem o vosso Pai que está nos céus. 

17 Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. 

Não vim para abolir, 

mas para dar-lhes pleno cumprimento. 
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18 Em verdade, eu vos digo: 

antes que o céu e a terra deixem de existir, 

nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, 

sem que tudo se cumpra. 

l9 Portanto, quem desobedecer a um só  

destes mandamentos, por menor que seja, 

e ensinar os outros a fazerem o mesmo, 

será considerado o menor no Reino dos Céus. 

Porém, quem os praticar e ensinar 

será considerado grande no Reino dos Céus. 

— Palavra da Salvação. 

21 de julho 

São Lourenço de Bríndise, presbítero e doutor 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. 

 

PRIMEIRA LEITURA                   2Cor 5,14-21 

 

"Quem está em Cristo é criatura nova". 

 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos 

Coríntios. 

Irmãos: 

14 O amor de Cristo nos pressiona, 

pois julgamos que um só morreu por todos, 
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e que, logo, todos morreram. 

15 De fato, Cristo morreu por todos, 

para que os vivos não vivam mais para si mesmos, 

mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 

16 Assim, doravante, não conhecemos ninguém 

conforme a natureza humana. 

E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, 

agora já não o conhecemos assim. 

17 Portanto, se alguém está em Cristo, 

é uma criatura nova. 

O mundo velho desapareceu. 

Tudo agora é novo. 

18 E tudo vem de Deus, 

que, por Cristo, nos reconcilou consigo 

e nos confiou o ministério da reconciliação. 

19 Com efeito,em Cristo, Deus reconciliou o mundo 

consigo, não imputando aos homens as suas faltas 

e colocando em nós a palavra da reconciliação. 

20 Somos, pois, embaixadores de Cristo, 

e é Deus mesmo que exorta através de nós. 

Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: 

deixai-vos reconciliar com Deus. 

21 Aquele que não cometeu nenhum pecado, 

Deus o fez pecado por nós, 

para que nele nós nos tornemos justiça de Deus 

— Palavra do Senhor. 
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SALMO DE MEDITAÇÃO            SI 66,2-5.7 
 

R. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. 

 

Que Deus nos dê a graça e sua bênção *  

e sua face resplandeça sobre nós! 

Que na terra se conheça o seu caminho * 

e a sua salvação por entre os povos.  

 

Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, *  

que todas as nações vos glorifiquem! 

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.  

A terra produziu sua colheita;  

o Senhor e nosso Deus nos abençoa 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO      Cf. Mt 28,19-20 
 

R. Aleluia.  Ide entre os povos, ensinando-os a 

observar tudo quanto vos mandei, disse o Senhor. 

R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                                          Lc 9,1-6 

 

"E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes". 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Lucas. 

Naquele tempo:  
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1 Jesus convocou os Doze,  

deu-lhes poder e autoridade sobre todos os 

demônios  e para curar doenças,  

2 enviou-os a proclamar o Reino de Deus  

e a curar os enfermos.  

3 E disse-lhes: 'Não leveis nada para o caminho:  

nem cajado, nem sacola, nem pão,  

nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas.  

4 Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí;  

e daí é que partireis de novo.  

5 Todos aqueles que não vos acolherem,  

ao sairdes daquela cidade,  

sacudi a poeira dos vossos pés,  

como protesto contra eles.'  

6 Os discípulos partiram e percorriam os povoados,  

anunciando a Boa Nova e fazendo curas em todos 

os lugares. 

— Palavra da Salvação. 

 

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 da Porciúncula. Aí deu início à Ordem 

dos Frades Menores e preparou 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 

Indulgência, que os Sumos Pontífices confirmaram e 

estenderam a outras muitas igrejas. Para celebrar tantos e 
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tão grandes favores ali recebidos de Deus, instituiu-se 

também esta Festa litúrgica, como aniversário da 

consagração da pequenina ermida. 

 

São propostas três leituras para onde é celebrada como 

Solenidade; celebrada como Festa, escolhe-se a primeira ou a 

segunda leitura. 

 

PRIMEIRA LEITURA            Eclo 24,1-4.16-22.31 

 

"Quem obedece à Sabedoria, não terá de que se envergonhar".  

 

Leitura do Livro do Eclesiástico. 

A sabedoria faz seu próprio elogio  

e se ufana no meio de seu povo;  

abre a boca na assembleia do Altíssimo  

e se ufana diante de seu poder;  

é exaltada no meio do seu povo,  

e admirada na assembleia santa;  

entre a multidão dos eleitos, recebe louvores,  

e bênçãos entre os abençoados de Deus. 

Estendi os ramos como terebinto,  

e meus ramos são ramos majestosos e belos.  

Como videira, brotei sarmentos encantados  

e minhas flores deram frutos de glória e riqueza. 

Sou a mãe do belo amor e do temor,  

do conhecimento e da santa esperança.  

Em mim se acha toda a graça do caminho e da 

verdade, em mim toda a esperança  

de vida e da força. 

Vinde até mim, vós que me desejais  

e saciai-vos com meus frutos!  
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Pensar em mim é mais doce que o mel,  

e possuir-me é mais do que favo de mel.  

A memória do meu nome durará  

por toda a série dos séculos.  

Quem come de mim, terá ainda fome  

e quem bebe de mim, terá ainda sede.  

Quem me obedece não terá de que se envergonhar, 

e os que trabalham comigo não pecarão.  

Aqueles que me tornam conhecida  

terão a vida eterna. 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO     SI 33,1.5-7.9-10.18-19 
 

R. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. 

 

Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu *  

e de todos os temores me livrou. 

Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido * 

e o Senhor o libertou de toda angústia.  

 

Provai e vede quão suave é o Senhor! *  

Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. 

Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, * 

porque nada faltará aos que o temem.  

 

Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta *  

e de todas as angústias os liberta. 

Do coração atribulado ele está perto * 

e conforta os de espírito abatido.  
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SEGUNDA LEITURA Gl 4,3-7     

 

"Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher".  

 

Leitura da carta de são Paulo Apóstolo aos 

Gálatas. 

Irmãos,  

3 assim também nós, quando menores,  

estávamos escravizados na servidão  

dos elementos do mundo.  

4 Mas  quando se completou o tempo previsto, 

Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, 

nascido sujeito à Lei,5 a fim de resgatar  

os que eram sujeitos à Lei 

e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. 

6 E porque sois filhos,Deus enviou  

aos nossos corações o Espírito do seu Filho,  

que clama: Abá - ó Pai! 

7 Assim já não és mais escravo, mas filho; 

e se és filho, és também herdeiro: 

tudo isso, por graça de Deus. 

— Palavra do Senhor. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO      Lc 1,28.42 

R. Aleluia, Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor 

está contigo, e bendito o fruto de teu ventre.  

R. Aleluia. 
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EVANGELHO                                       Lc 1,26-33 

 

"Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho". 

  

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Lucas. 

Naquele tempo: 

26 O anjo Gabriel foi enviado por Deus 

a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, 

27 a uma virgem, prometida em casamento 

a um homem chamado José. 

Ele era descendente de Davi 

e o nome da virgem era Maria 

28 O anjo entrou onde ela estava e disse: 

'Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!' 

29 Maria ficou perturbada com estas palavras  

e começou a pensar qual seria  

o significado da saudação. 

30 O anjo, então, disse-lhe: 

'Não tenhas medo, Maria, 

porque encontraste graça diante de Deus. 

31 Eis que conceberás e darás à luz um filho, 

a quem porás o nome de Jesus. 

32 Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, 

e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 

33 Ele reinará para sempre sobre os descendentes 

de Jacó, e o seu reino não terá fim'. 

— Palavra da Salvação. 
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8 de agosto 

Santo Pai Domingos, presbítero, fundador da 

Ordem dos Pregadores 

Festa 

 

Nasceu em Caleruega, na Espanha, pelo ano de 1170. 

Estudou Teologia em Palência e foi nomeado cónego da 

Igreja de Osma. Por meio da sua pregação e do exemplo da 

sua vida combateu com grande êxito a heresia dos 

Albigenses. Com os companheiros que aderiram a este 

empreendimento, fundou a Ordem dos Pregadores. Morreu 

em Bolonha no dia 6 de agosto de 1221. 

 

PRIMEIRA LEITURA                                2Tm 4,1-5 

 

"Pratica obra de pregador do Evangelho, cumpre teu 

ministério".  
 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo Apóstolo 

a Timóteo.  

Caríssimo: 

1 Diante de Deus e de Cristo Jesus, 

que há de vir a julgar os vivos e os mortos, 

e em virtude da sua manifestação gloriosa 

e do seu Reino, eu te peço com insistência: 

2 proclama a palavra, 

insiste oportuna ou importunamente, 

argumenta, repreende, aconselha, 

com toda a paciência e doutrina. 

3 Pois vai chegar o tempo 

em que não suportarão a só doutrina, 

mas, com o prurido da curiosidade nos ouvidos, 

se rodearão de mestres  
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ao sabor de seus próprios caprichos. 

4 E assim, deixando de ouvir a verdade, 

se desviarão para as fábulas. 

5 Tu, porém, mostra vigilância em tudo, 

suporta o sofrimento, 

desempenha o teu serviço de pregador do 

evangelho, cumpre com perfeição o teu ministério. 

Sê sóbrio. 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO      SI 36,3-4.5-6.30-31 

 

R. O justo tem nos lábios o que é sábio. 

 

Confia no Senhor e faze o bem * 

e sobre a terra habitarás com segurança. 

Coloca no Senhor a tua alegria, * 

e ele dará o que pedir teu coração.  

 

Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino; * 

confia nele e com certeza ele agirá. 

Fará brilhar tua inocência como luz, * 

e o teu direito, como o sol do meio-dia.  

 

O justo tem nos lábios o que é sábio *  

sua língua tem palavras de justiça; 

traz a Aliança do seu Deus no coração, * 

e seus passos não vacilam no caminho.  
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ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  Cf. Os 14,6 
 

R\ Aleluia. O justo germinará como o lírio, 

e florescerá para sempre diante do Senhor.  

R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                                Mt 5.13-16 

 

"Vós sois a luz do mundo''. 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo  Mateus. 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 

13 Vós sois o sal da terra. 

Ora, se o sal se tornar insosso, 

com que salgaremos? 

Ele não servirá para mais nada, 

senão para ser jogado fora  

e ser pisado pelos homens. 

14 Vós sois a luz do mundo. 

Não pode ficar escondida uma cidade 

construída sobre um monte. 

15 Ninguém acende uma lâmpada, e a coloca 

debaixo de uma vasilha, mas sim, num candeeiro, 

onde brilha para todos que estão na casa. 

16 Assim também brilhe a vossa luz  

diante dos homens, 

para que vejam as vossas boas obras 

e louvem o vosso Pai que está nos céus. 

— Palavra da Salvação. 
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11 de agosto Santa Clara de Assis, virgem, da 

Ordem II 

Festa (Para as Clarissas: Solenidade) 

 

Clara nasceu em Assis, no ano de 1193. Seguindo a seu 

concidadão Francisco no caminho da pobreza, tornou-se 

Mãe e Fundadora de uma Ordem Religiosa. Levou uma vida 

austera, mas repleta de obras de caridade e de devoção. 

Morreu em 1253. 

 

São propostas três leituras para onde é celebrada como 

Solenidade; celebrada como Festa, escolhe-se a primeira ou a 

segunda leitura. 

 

PRIMEIRA LEITURA                    Os 2,16.17b.21-22 
 

"Desposar-te-ei para sempre".  

 

Leitura do Profeta Oséias. 

Assim fala o Senhor:  

16 Eis que eu a vou seduzir,  

levando-a à solidão,  

onde lhe falarei ao coração;  

17b e ela aí responderá ao compromisso,  

como nos dias de sua juventude,  

nos dias da sua vinda da terra do Egito.  

21Eu te desposarei para sempre;  

eu te desposarei conforme as sanções da justiça  

e conforme as práticas da misericórdia.  

22Eu te desposarei para manter fidelidade  

e tu conhecerás o Senhor.  

— Palavra do Senhor. 
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SALMO DE MEDITAÇÃO    SI 44,11-12.14-15.16 

 

R. Eis que vem o Esposo,  

ide ao encontro do Cristo Senhor. 

 

Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: *  

Esquecei vosso povo e a casa paterna! 

Que o Rei se encante com vossa beleza! * 

Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!  

 

Majestosa, a princesa real vem chegando, *  

vestida de ricos brocados de ouro. 

Em vestes vistosas ao Rei se dirige * 

e as virgens amigas lhe formam cortejo.  

 

Entre cantos de festa e com grande alegria, * 

ingressam, então, no palácio real.  

Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos; * 

fareis deles os reis soberanos da terra.  

 

SEGUNDA LEITURA                 2Cor 4,6-10.16-18 

 

 "Que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne 

mortal".  

 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo Apóstolo 

aos Coríntios. 

Irmãos, pois Deus, que disse:  

"das trevas brilhe a luz",  

foi quem fez brilhar a luz em nossos corações  

para darmos a conhecer a ciência da glória de Deus 

na face de Jesus Cristo. 
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Um tal tesouro nós o trazemos em vasos de barro, 

para que apareça claramente que  

este extraordinário poder provém de Deus  

e não de nós.  

De mil maneiras somos atribulados  

mas não desanimamos.  

Vivemos perplexos, mas não desesperados, 

perseguidos, mas não desamparados.  

Somos abatidos até ao chão mas não aniquilados, 

trazendo sempre no corpo a morte de Jesus  

para que também a vida de Jesus  

se manifeste em nosso corpo. 

É por isso que não desfalecemos.  

Ainda que nosso homem exterior se decomponha, 

nosso homem interior se renova dia a dia.  

A presente tribulação momentânea e leve  

nos dá um peso eterno de glória incalculável.  

Não pomos nossos olhos nas coisas visíveis  

mas nas coisas invisíveis.  

As visíveis são temporais, as invisíveis, eternas. 

— Palavra do Senhor. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 

R. Aleluia.  Vem, esposa de Cristo; recebe a coroa 

que o Senhor te preparou para a eternidade.  

R. Aleluia. 
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EVANGELHO                                       Jo 15,4-10 

 

"Permanecei no meu amor". 
 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João. 

Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: 

4 Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. 

Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, 

se não permanecer na videira, 

assim também vós não podereis dar fruto, 

se não permanecerdes em mim. 

5 Eu sou a videira e vós os ramos. 

Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, 

esse produz muito fruto; 

porque sem mim nada podeis fazer. 

6 Quem não permanecer em mim, 

será lançado fora como um ramo e secará. 

Tais ramos são recolhidos, 

lançados no fogo e queimados. 

7 Se permanecerdes em mim 

e minhas palavras permanecerem em vós, 

pedí o que quiserdes 

e vós será dado. 

8 Nisto meu Pai é glorificado: 

que deis muito fruto 

e vos torneis meus discípulos. 

9 Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. 

Permanecei no meu amor.  
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10 Se guardardes os meus mandamentos, 

permanecereis no meu amor  

como eu também guardei  

os mandamentos de meu Pai  

e permaneço no seu amor. 

— Palavra da Salvação. 

 

14 de agosto 

São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero, da 

Ordem I 

Memória 

 

Maximiliano Maria Kolbe, que no batismo recebera o nome 

de Raimundo, nasceu em Zdunska Wola, na Polónia, em 

1894. Ainda jovem, entrou na Ordem dos Frades Menores 

Conventuais. Completou seus estudos filosóficos e teológicos 

em Roma. Ainda não sacerdote, voltou à Polónia, onde 

exerceu por algum tempo o múnus pastoral. Partiu, depois, 

como missionário para o Japão. Após diversos anos de 

atividade missionária, voltou à Polónia, onde fundou a 

cidade da Imaculada. Feito prisioneiro na Segunda Guerra 

Mundial, foi levado ao campo de concentração de Auschwitz, 

onde, com supremo ato de amor, deu a sua vida em troca 

daquela de um pai de família, companheiro seu de prisão. 

Morreu a 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. 

 

PRIMEIRA LEITURA     I Jo 3,13-18 

 

"Fomos transferidos da morte para a vida porque amamos 

nossos irmãos". 

 

Leitura da Primeira Carta de São João. 

3 Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia.  
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14 Nós sabemos que passamos da morte para a vida,  

porque amamos os irmãos.  

Quem não ama, permanece na morte.  

15 Todo aquele que odeia o seu irmão  

é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida 

conserva a vida eterna dentro de si.  

16 Nisto conhecemos o amor:  

Jesus deu a sua vida por nós. Portanto,  

também nós devemos dar a vida pelos irmãos.  

17 Se alguém possui riquezas neste mundo  

e vê o seu irmão passar necessidade,  

mas, diante dele fecha o seu coração,  

como pode o amor de Deus permanecer nele?  

18 Filhinhos, não amemos só com palavras e de 

boca, mas com ações e de verdade! 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO  SI 115,10-11.12-13.16-17 
 

R. Preciosa aos olhos do Senhor  

 a morte dos seus santos. 
 

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, * 
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invocando o nome santo do Senhor.  

 

Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, † 

vosso servo que nasceu de vossa serva; * 

mas me quebrastes ou grilhões da escravidão! 

Por isso oferto um sacrifício de louvor, * 

invocando o nome santo do Senhor.  

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO               Jo 12,25 

 

R. Aleluia. V. Quem odeia sua vida neste mundo, 

conservá-la-á para a vida eterna. R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                                      Jo 15,12-17 

 

"Ninguém tem maior amor do que este".  

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João. 

Naquele tempo, disse Jesus:  

12 Este é o meu mandamento: 

amai-vos uns aos outros, 

assim como eu vos amei. 

13 Ninguém tem amor maior 

do que aquele que dá sua vida pelos amigos. 

14 Vós sois meus amigos, 

se fizerdes o que eu vos mando. 

15 Já não vos chamo servos, 

pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. 

Eu vos chamo amigos, 
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porque vos dei a conhecer 

tudo o que ouvi de meu Pai. 

16 Não fostes vós que me escolhestes, 

mas fui eu que vos escolhi 

e vos designei para irdes e para que produzais fruto 

e o vosso fruto permaneça. 

O que então pedirdes ao Pai em meu nome, 

ele vo-lo concederá. 

17 Isto é o que vos ordeno: 

amai-vos uns aos outros. 

— Palavra da Salvação. 

 

17 de agosto 

Santa Beatriz da Silva, virgem, fundadora das 

Monjas da Santíssima Conceição 

(Para as Concepcionistas: Festa) 

 

Filha de pais portugueses, nasceu em Ceuta em 1424. Viveu 

por algum tempo na corte da Rainha Isabel, mas sofrendo 

perseguições de pessoas invejosas, retirou-se da corte para 

um mosteiro em Toledo, onde permaneceu por cerca de 30 

anos. Em 1484, fundou um novo Instituto consagrado à 

Imaculada Conceição da Santíssima Virgem e que foi 

provado pelo Papa Inocêncio VIII em 1489. Faleceu no ano 

de 1490. 

 

PRIMEIRA LEITURA     Gl 5,16-25 

 

"Se vivemos do espírito, andemos também segundo o espírito". 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. 

Irmãos: 

16 Procedei  segundo o Espírito. 
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Assim, não satisfareis aos desejos da carne. 

17 Pois a carne tem 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. 

18 Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, 

então não estais sob o jugo da Lei. 

19 São bem conhecidas as obras da carne: 

fornicação, libertinagem, devassidão, 

20 idolatria, feitiçaria, inimizades, 

contendas, ciúmes, iras, 

intrigas, discórdias, facções, 

21 invejas, bebedeiras, orgias, 

e coisas semelhantes a estas. 

Eu vos previno, como aliás já o fiz: 

os que praticam essas coisas 

não herdarão o reino de Deus. 

22 Porém, o fruto do Espírito é: 

caridade, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, 

bondade, lealdade, 

23mansidão, continência. 

Contra estas coisas não existe lei. 

24 Os que pertencem a Jesus Cristo  

crucificaram a carne 

com suas paixões e seus maus desejos. 
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25 Se vivemos pelo Espírito, procedamos também 

segundo o Espírito, corretamente. 

- Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO 

 

 Eis que vem o Esposo,  

 ide ao encontro do Cristo Senhor. 

 

Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: *  

Esquecei vosso povo e a casa paterna! 

Que o rei se encante com vossa beleza! * 

Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!  

 

Majestosa, a princesa real vem chegando, *  

vestida de ricos brocados de ouro. 

Em vestes vistosas ao Rei se dirige * 

e as virgens amigas lhe formam cortejo.  

 

Entre cantos de festa e com grande alegria, * 

ingressam, então, no palácio real. 

Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos; * 

fareis deles os reis soberanos da terra.  

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 

R. Aleluia. Felizes os que ouvem a Palavra de 

Deus e a observam. R. Aleluia.  
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EVANGELHO Jo 14,23-26 

"Se alguém me ama, guardará a minha palavra".  

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João.  

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 

23 'Se alguém me ama, 

guardará a minha palavra, 

e o meu Pai o amará, 

e nós viremos e faremos nele a nossa morada. 

24 Quem não me ama, 

não guarda a minha palavra. 

E a palavra que escutais não é minha, 

mas do Pai que me enviou. 

25 Isso é o que vos disse enquanto  

estava convosco. 

26 Mas o Defensor, o Espírito Santo, 

que o Pai enviará em meu nome, 

ele vos ensinará tudo 

e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. 

— Palavra da Salvação. 

 

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 adolescente a Ordem Franciscana 

Secular. Distinguiu-se pela pureza de vida, no exercício 

da caridade para com o próximo e no zelo da fé e da 
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piedade cristãs. Morreu em sua cidade natal aos 6 de 

março e seu corpo foi transladado a 4 de setembro de 

1258 para a igreja de Santa Maria das Rosas, que ficou 

sendo chamada também, por causa de seu nome, de 

igreja de Santa Rosa. 

  

 

Leitura da Féria ou: 

PRIMEIRA LEITURA                  Rm 8,31b-39 

  

"Nem a morte nem a vida nos poderão separar do amor 

de Deus".  

 

Leitura da Carta de São Paulo Apóstolo aos 

Romanos.  

Irmãos:  

31b Se Deus é por nós, quem será contra nós?  

32 Deus que não poupou seu próprio filho,  

mas o entregou por todos nós,  

como não nos daria tudo junto com ele?  

33 Quem acusará os escolhidos de Deus?  

Deus, que os declara justos?  

34 Quem condenará?  

Jesus Cristo, que morreu,  

mais ainda, que ressuscitou,  

e está, à direita de Deus, intercedendo por nós?  

35 Quem nos separará do amor de Cristo?  

Tribulação? Angústia? Perseguição?  

Fome? Nudez?  Perigo? Espada?  

36 Pois é assim que está escrito:  

'Por tua causa somos entregues à morte,  
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o dia todo; fomos tidos como ovelhas destinadas 

ao matadouro'.  

37Mas, em tudo isso,  

somos mais que vencedores,  

graças àquele que nos amou!  

38 Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida,  

nem os anjos, nem os poderes celestiais,  

nem o presente nem o futuro,  

nem as forças cósmicas,  

39 nem a altura, nem a profundeza,  

nem outra criatura qualquer  

será capaz de nos separar  

do amor de Deus por nós,  

manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor.  

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO  SI 44,11-12.14-16 
 

R. Eis que vem o Esposo,  

ide ao encontro do Cristo Senhor. 

 

Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: * Esquecei 

vosso povo e a casa paterna! 

Que o Rei se encante com vossa beleza! * 

Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!. 

 

Majestosa, a princesa real vem chegando, *  

vestida de ricos brocados de ouro. 

Em vestes vistosas ao Rei se dirige * 
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e as virgens amigas lhe formam cortejo; 

 

entre cantos de festa e com grande alegria, * 

ingressam, então, no palácio real.  

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO     Jo 13,34 
 

R. Aleluia. Um novo preceito eu vos dou: que vos 

ameis uns aos outros assim como eu vos amei.  

R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                                        Mt 25,1-13 

 

"Chegou o noivo, e as que estavam prontas entraram com ele 

para a festa do casamento". 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.  

Naquele tempo, disse Jesus, a seus discípulos,  

esta parábola: 

1'O Reino dos Céus é como a história das dez jovens 

que pegaram suas lâmpadas de óleo 

e saíram ao encontro do noivo. 

2 Cinco delas eram imprevidentes, 

e as outras cinco eram previdentes. 

3 As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, 

mas não levaram óleo consigo. 

4 As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo 

junto com as lâmpadas. 

5 O noivo estava demorando 



 

61 
 

e todas elas acabaram cochilando e dormindo. 

6 No meio da noite, ouviu-se um grito: 

`O noivo está chegando. Ide ao seu encontro!' 

7 Então as dez jovens se levantaram 

e prepararam as lâmpadas. 

8 As imprevidentes disseram às previdentes: 

`Dai-nos um pouco de óleo, 

porque nossas lâmpadas estão se apagando.' 

9 As previdentes responderam: 

`De modo nenhum, 

porque o óleo pode ser insuficiente 

para nós e para vós. 

É melhor irdes comprar aos vendedores'. 

10 Enquanto elas foram comprar óleo,  

o noivo chegou, 

e as que estavam preparadas 

entraram com ele para a festa de casamento. 

E a porta se fechou. 

11Por fim, chegaram também as outras jovens  

e disseram: 

`Senhor! Senhor! Abre-nos a porta!' 

12 Ele, porém, respondeu: 

`Em verdade eu vos digo: Não vos conheço!' 

13 Portanto, ficai vigiando, 

pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. 

— Palavra da Salvação. 
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17 de setembro Impressão das Chagas de 

Nosso Pai São Francisco 

Festa 

 

O Seráfico Pai Francisco, desde o inicio de sua 

conversão, dedicou-se de uma maneira toda especial à 

devoção e veneração do Cristo crucificado, devoção que 

até â morte ele inculcava a todos por palavras e 

exemplo. Quando em 1224 Francisco se abismava em 

profunda contemplação do Monte Alverne, por um 

admirável e estupendo pro¬dígio, 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, celebrasse a memória de tão memorável 

prodígio, comprovado pelos mais fidedignos 

testemunhos. 

 

Se for celebrada como Solenidade, toma-se, como 

primeira leitura, a primeira da Solenidade de São 

Francisco, no dia 4 de outubro; a que segue é tomada 

como segunda leitura. 

 

PRIMEIRA LEITURA Gl 6,14-18 

 

"Trago no meu corpo as marcas de Jesus".  

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. 

Irmãos: 

14 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. 

15 Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão 

têm valor; o que conta é a criação nova. 

16 E para todos os que seguirem esta norma, 
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como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. 

17 Doravante, que ninguém me moleste, 

pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. 

18 Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus 

Cristo, esteja convosco. Amém! 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO  Gl 2,16.19.20; Fl 1,20-21 

 

R. Estou pregado à cruz de Cristo. 

 

Aprendemos que o homem se justifica † 

não pelas obras da Lei, * 

mas pela fé em Jesus Cristo.  

 

Na realidade, pela fé morri para a Lei * 

a fim de viver para Deus. 

 

Eu vivo, mas já não sou eu, * 

é Cristo que vive em mim.  

 

Cristo será glorificado no meu corpo, *  

quer pela vida, quer pela morte. * 

 

Pois para mim a vida é Cristo  

e a morte é lucro.  

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO      

R.  Aleluia.  Estou pregado à Cruz de Cristo. 
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Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em 

mim. R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                                 Lc 9,23-26 

 

"Quem perder a vida por amor de mim, esse a salvará".  

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Lucas.  

Naquele tempo, dizia Jesus a todos:  

23 'Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, 

tome sua cruz cada dia, e siga-me. 

24 Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; 

e quem perder a sua vida por causa de mim, 

esse a salvará. 

 25 O que aproveita ao homem ganhar o mundo 

todo, se vier a perder-se ou sofrer prejuízo?  

26 Porque quem se envergonhar de mim e de 

minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do 

homem quando vier na sua glória,  

na glória do Pai e dos santos anjos. 

— Palavra da Salvação. 

 

18 de setembro São José de Copertino, 

presbítero, da Ordem I 

Memória (Para a OFM Conv.: Festa) 

 

Nascido na Apúlia em 1603, na adolescência entrou na 

Ordem dos Frades Menores Conventuais. Ordenado 

sacerdote, entregou-se de corpo e alma ao ministério 

sagrado. Cumulou-o Deus de dons sobrenaturais. Pelos 

vários conventos por onde sucessivamente foi passando, por 
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disposição dos superiores, sempre se distinguiu por sua 

singular obediência, humildade e paciência. Consagrou 

especial devoção aos mistérios da vida de Cristo, 

especialmente ao Sacramento da Eucaristia e à Virgem Mãe 

de Deus. Morreu em ózimo, no Piceno, no ano de 1663. 

 

PRIMEIRA LEITURA  ICor 12,31; 13,1-10.13 
 

"Se não tiver a caridade, nada sou". 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo Apóstolo 

aos Coríntios. 

Irmãos, aspirai aos melhores dons.  

E ainda quero mostrar um caminho melhor. 

Se falar as línguas de homens e anjos,  

mas não tiver a caridade,  

sou como bronze que soa ou tímpano que retine.  

E se possuir o dom da profecia e conhecer todos os 

mistérios e toda a ciência e alcançar tanta fé  

que chegue a transportar montanhas,  

mas não tiver a caridade, nada sou.  

E se repartir toda a minha fortuna  

e entregar meu corpo ao fogo  

mas não tiver a caridade, nada disso me aproveita. 

A caridade é paciente, a caridade é benigna,  

não é invejosa; a caridade não é orgulhosa,  

não se ensoberbece; não é descortês,  

não é interesseira, não se irrita, não guarda rancor; 

não se alegra com a injustiça  

mas se compraz com a verdade;  

tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. 
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A caridade nunca acabará;  

as profecias? terão fim;  

as línguas? cessarão;  

a ciência? terminará. 

Pois nosso conhecimento é imperfeito e assim 

também a profecia.  

Mas quando chegar a consumação  

desaparecerá o imperfeito.  

No presente permanecem estas três:  

fé, esperança e caridade;  

delas, porém, a mais excelente é a caridade.  

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO                  SI 24,1-5.8.10 
 

B/. Vossa verdade me oriente e me conduza. 

 

= Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma † 

em vós confio: que eu não seja envergonhado *  

e nem triunfem sobre mim os inimigos! 

Não se envergonha quem em vós põe a esperança, * 

mas sim, quem nega por um nada a sua fé.  

 

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos *  

e fazei-me conhecer a vossa estrada! 

Vossa verdade me oriente e me conduza, * 

porque sois o Deus da minha salvação.  

 

O Senhor é piedade e retidão * 

e reconduz ao bom caminho os pecadores. 
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Verdade e amor são os caminhos do Senhor * 

para quem guarda sua Aliança e seus preceitos. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  Eclo 11,13 
 

B/. Aleluia. Deus olhou-o benignamente 

e levantou-o de sua humilhação. R Aleluia. 

 

 

EVANGELHO                            Mt 11,25-30 

 

"Ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a 

revelastes aos pequeninos". 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus. 

25 Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer:  

'Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,  

porque escondeste estas coisas  

aos sábios e entendidos  

e as revelaste aos pequeninos.  

26 Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado.  

27 Tudo me foi entregue por meu Pai,  

e ninguém conhece o Filho, senão o Pai,  

e ninguém conhece o Pai, senão o Filho  

e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 

28 Vinde a mim todos vós, fatigados e 

sobrecarregados, e eu vos aliviarei.  

29 Tomai sobre os ombros meu jugo  

e aprendei de mim,  

que sou manso e humilde de coração,  
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e achareis descanso para vossas almas.  

30 Pois meu jugo é suave e meu peso é leve. 

— Palavra da Salvação. 

 

23 de setembro. 

São Pio de Pietrelcina 

 

1ª LEITURA                         Jer 9, 22-23  

 

 "A verdadeira sabedoria" 

 

Leitura do Livro de Jeremias 

Assim diz o Senhor:  

"Que o sábio não se glorie da sua sabedoria,  

o forte não se glorie da sua força  

e o rico não se glorire da sua riqueza.  

Se alguém quer gloriar-se,   

que se glorie de conhecer e compreender  

que Eu sou o Senhor,  

que na terra estabeleço o amor, o direito e a 

justiça, pois é isso o que me agrada".  

- Palavra do Senhor. 

 

SALMO RESPONSORIAL     15(16),1-2 e 5.7-8.11 

 

Refrão: Senhor, Vós sois o meu único bem. 

 

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio. 

Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus. 
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Senhor, porção da minha herança  

e do meu cálice, 

está nas vossas mãos o meu destino. 

 

Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, 

até de noite me inspira interiormente. 

O Senhor está sempre na minha presença, 

com Ele a meu lado não vacilarei. 

 

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, 

alegria plena em vossa presença, 

delícias eternas á vossa direita. 

 

2ª LEITURA                               Gal 6,14-18  

 

 "Trago em meu corpo os estigmas de Jesus" 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Gálatas 

14 Irmãos: Longe de mim gloriar-me,  

a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

pela qual o mundo está crucificado para mim  

e eu para o mundo.  

16 Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão 

valem alguma coisa:  

o que tem valor é a nova criatura.  

Paz e misericórdia para quantos seguirem esta 

norma, bem como para o Israel de Deus.  

17 Doravante ninguém me importune,  

porque eu trago no meu corpo  
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os estigmas de Jesus.  

18 Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo 

esteja com o vosso espírito. Amen.  

- Palavra do Senhor. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO      

 

Refrão: Aleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do 

céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos 

os mistérios do reino. Aleluia. 

 

EVANGELHO                           Mt 11, 25-30  

 

"Escondestes estas verdades aos sábios e inteligentes e 

as revelastes aos pequeninos" 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo  Mateus 

Naquele tempo, Jesus exclamou:  

«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondeste estas verdades aos sábios e 

inteligentes e as revelaste aos pequeninos.  

Tudo Me foi dado por meu Pai.  

Sim, Pai, Eu Te bendigo,  

porque assim foi do teu agrado.  

Ninguém conhece o Filho senão o Pai  

e ninguém conhece o Pai senão o Filho  

e aquele a quem o Filho o quiser revelar.  

Vinde a Mim todos os que andais cansados e 

oprimidos, e Eu vos aliviarei.  
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Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de Mim, 

que sou manso e humilde de coração,  

e encontrareis descanso para as vossas almas. 

Porque o meu jugo é suave  

e a minha carga é leve».  

- Palavra da salvação. 

 

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 inteiramente a Deus. 

Tendo abra¬çado a pobreza, levou uma vida evangélica, 

pregando a todos o amor de Deus. Aos que desejaram 

segui-lo, formou-os com normas excelentes, aprovadas 

pela Sé Apos¬tólica. Deu início a uma Ordem de 

religiosas e a uma Ordem de penitentes inseridos no 

mundo, bem como à pregação entre os infiéis. 

 

PRIMEIRA LEITURA Eclo 50,1.3-7 

 

"Eis quem durante a vida restaurou a casa".  
 

Leitura do Livro do Eclesiástico. 

Eis quem durante sua vida restaurou a Casa,  

e em seus dias consolidou  

os fundamentos da altura do pórtico,  

o alto contraforte da muralha do templo.  

Em seus dias foi talhado  

o reservatório das águas,  
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cuja bacia tinha, mais ou menos,  

o perímetro do mar.  

Zeloso em preservar da ruína o seu povo, 

fortificou a cidade para o caso de cerco. 

Foi bastante poderoso para aumentar a cidade. 

Conquistou glória em suas relações com a 

nação, e alargou a entrada do templo e do átrio. 

Era como a estrela da manhã  

no meio da nuvem,  

como a lua cheia nos dias de festa;  

como o sol resplandecendo  

sobre o santuário do Altíssimo. 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO   SI 15,l-2a.5.7-8.11 
 

R. ó Senhor, sois minha herança. 

 

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!*  

Digo ao Senhor: "Somente vós sois meu Senhor. 

Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, * 

meu destino está seguro em vossas mãos!  

 

Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, *  

e até de noite me adverte o coração. 

Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, * 

pois se o tenho a meu lado não vacilo.  

 

Vós me ensinais vosso caminho para a vida,†  

junto de vós, felicidade sem limites, * 

delícia eterna e alegria ao vosso lado!. 
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SEGUNDA LEITURA                  Gl 6,14-18 

 

"O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo".  

 

Leitura da Carta de São Paulo Apóstolo aos 

Gálatas. 

Irmãos: 

14 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. 

15 Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão 

têm valor; o que conta é a criação nova. 

16 E para todos os que seguirem esta norma, 

como para o Israel de Deus, 

paz e misericórdia. 

17 Doravante, que ninguém me moleste, 

pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. 

18 Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus 

Cristo, esteja convosco. Amém! 

— Palavra do Senhor. 

  

Esta sequência é facultativa, dita na íntegra ou na forma 

mais breve sendo que, no último caso, inicia com as 

palavras:* "Pelas chagas que portaste". 

 

SEQUÊNCIA 

 

Celebremos com piedade  

Os sinais de santidade,  

Que em profusa quantidade,  
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São Francisco revelou. 
 

Quem seguir a nova grei  

Goza os bens da Nova Lei  

E revive o amor do Rei,  

Que Francisco nos legou. 
 

Nova ordem, nova vida,  

Para o mundo incompreendida,  

Restaurou a Lei querida  

Do Evangelho do Senhor. 
 

A Justiça se reforma,  

Do Evangelho aceita a forma,  

E revive, a nova norma,  

Tempos apostólicos. 
 

Um burel e corda dura,  

No vestir-se não se apura;  

Para a fome o pão procura;  

Do calçado se desfaz. 
 

A riqueza é desprezada,  

Nem dinheiro, nem morada;  

São Francisco não quer nada;  

A pobreza é seu amor. 
 

Busca o ermo e, comovido,  

Chora amargo, até o gemido,  

Todo o tempo já perdido,  

Quanto ao mundo consagrou. 
 

Na montanha, retirado,  

Chora, reza, ao chão prostrado,  

Quando enfim, já serenado,  

Vai a um antro repousar. 
 

Por rochedos protegidos,  

Do divino é possuído;  
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Todo o mundo é preterido  

Pelo céu que ele escolheu. 
 

Fréia a carne, quando impura;  

Penitência o desfigura;  

Toma alento da Escritura,  

E do mundo se desfaz. 

 

Eis do céu, Varão Hierarca,  

Surge o Divinal Monarca!  

Treme o Santo Patriarca,  

Com pavor, ante a visão! 
 

Com as chagas adornado,  

As transfere ao Santo amado,  

Que medida consternado,  

Chaga viva se tornou. 
 

Num colóquio misterioso,  

Vê o futuro radioso,  

Desfrutando divo gozo  

De celeste inspiração. 
 

Maravilha! Surgem cravos,  

Fora, negros, dentro flavos.  

Com sinais profundos, cavos,  

Sofre dura, ingente dor. 
 

Não foi arte da natura  

Dos seus membros a abertura;  

Nem de ferros a tortura,  

Que implacável o feriu. 
 

* Pelas chagas que portaste  

E do mundo triunfaste,  

E da carne te livraste,  

Em vitória sem igual: 
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São Francisco, te imploramos,  

Nos perigos te invocamos;  

Que no céu, gozar possamos  

A celeste glória. 
 

ó Pai Santo, Pai bondoso,  

Que teu povo, fiel, piedoso,  

Com teus frades, pleno gozo,  

Tenham juntos lá no céu! 
 

Tenha o céu, eterna sorte,  

Quem te segue até à morte.  

Dos Menores a coorte,  

Possa a glória contemplar! Amém. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

B- Aleluia. Francisco, o pobre, Francisco, o 

humilde, entra rico nos céus. Com hinos 

celestes é honrado e louvado. R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                              Mt 11,25-30 

 

"Ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as 

revelastes aos pequeninos". 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus. 

Naquele tempo, Jesus exclamou:  

25 «Eu Te bendigo, ó Pai,  

Senhor do céu e da terra,  

porque escondeste estas verdades  

aos sábios e inteligentes  

e as revelaste aos pequeninos.  

26 Tudo Me foi dado por meu Pai.  
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Sim, Pai, Eu Te bendigo,  

porque assim foi do teu agrado.  

27 Ninguém conhece o Filho senão o Pai  

e ninguém conhece o Pai senão o Filho  

e aquele a quem o Filho o quiser revelar.  

28 Vinde a Mim todos os que andais cansados e 

oprimidos, e Eu vos aliviarei.  

29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de 

Mim, que sou manso e humilde de coração,  

e encontrareis descanso para as vossas almas. 

30 Porque o meu jugo é suave  

e a minha carga é leve».  

— Palavra da Salvação. 

 

30 de outubro 

(Nas Igrejas consagradas da Ordem) 
 

Dedicação da Igreja Própria 

Solenidade 

 

PRIMEIRA LEITURA                Is 56,1.6-7 

 

"Minha casa tem a função de ser casa de oração para 

todos os povos". 

 

Leitura do Livro do Profeta Isaías. 

1Isto diz o Senhor: 

'Cumpri o dever e praticai a justiça, 

minha salvação está prestes a chegar 

e minha justiça não tardará a manifestar-se'. 

6Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, 
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prestando-lhe culto, 

honrando o nome do Senhor, 

servindo-o como servos seus, 

a todos os que observam o sábado 

e não o profanam, 

e aos que mantêm aliança comigo, 

10 a esses conduzirei ao meu santo monte 

e os alegrarei em minha casa de oração; 

aceitarei com agrado em meu altar 

seus holocaustos e vítimas, 

pois minha casa será chamada 

casa de oração para todos os povos'. 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO  SI 83,2-3a.4.5.8a.ll 

 

R. Como amo a vossa casa, Senhor. 

 

Quão amável, ó Senhor, é vossa casa, *  

quanto a amo, Senhor Deus do universo! 

Minha alma desfalece de saudades * 

e anseia pelos átrios do Senhor!  

 

Mesmo o pardal encontra nela sua casa † 

e a andorinha ali prepara o seu ninho, *  

para nele seus filhos colocar. 

Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo! * 

Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor!  
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Felizes os que habitam vossa casa; *  

para sempre haverão de vos louvar! 

Caminharão com um ardor sempre crescente * 

e hão de ver o Deus dos deuses em Sião. 

 

Na verdade, um só dia em vosso templo, * 

vale mais do que milhares fora dele! 

Prefiro estar no limiar de vossa casa, * 

a hospedar-me na mansão dos pecadores!  

 

SEGUNDA LEITURA ICor 3,9-11.16-17 

 

"Sois templo de Deus". 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 

Apóstolo aos Coríntios. 

 

Vós sois a lavoura de Deus,  

edificação de Deus.  

Segundo a graça de Deus que me foi dada,  

eu, como sábio arquiteto, pus os fundamentos,  

outro edifica em cima.  

Cada um olhe como edifica.  

Pois quanto ao fundamento,  

ninguém pode pôr outro senão  

aquele que está posto, que é Jesus Cristo.  

Não sabeis que sois templo de Deus e  

o Espírito de Deus habita em vós?  

Se alguém profanar o templo de Deus,  

Deus o destruirá.  
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Porque o templo de Deus é santo,  

e esse templo sois vós. 

— Palavra do Senhor.  

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

R. Aleluia. Eis a tenda de Deus entre os homens, 

e o próprio Deus-com-eles será o seu Deus.  

R. Aleluia. 

 

EVANGELHO Jo 2,13-22 

 

"Ele falava do templo do seu corpo". 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João. 

Estava próxima a Páscoa dos judeus.  

Jesus subiu a Jerusalém  

e encontrou no Templo vendedores de bois,  

de ovelhas e pombas e os cambista sentados. 

Fazendo um açoite de cordas  

expulsou todos do Templo  

com as ovelhas e os bois,  

derramou o dinheiro dos cambistas  

e virou-lhes as mesas.  

Aos que vendiam as pombas, disse: 

"Tirai daqui tudo isso e  

não façais da casa de meu Pai casa de negócios". 

Lembraram-se os discípulos de que está escrito: 

O zelo de tua casa me consome. 
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Os judeus tomaram a palavra e lhe disseram: 

"Que sinal nos dás para fazerdes isto?" 

Respondeu Jesus e lhes disse:  

"Destruí este Templo e  

em três dias o levantarei".  

Replicaram os judeus:  

"Quarenta e seis anos levou a construção deste 

Templo e tu vais levantá-lo em três dias?"  

Mas ele falava do templo de seu corpo.  

Quando ressuscitou dos mortos  

os discípulos se lembraram  

do que ele havia dito e  

creram na Escritura e na palavra de Jesus. 

— Palavra da Salvação 

 

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 

medita¬ção das realidades celestes, depois da morte do 

marido, abraçou a pobreza, mandou construir um 

hospital, onde ela mesma servia os enfermos. Morreu 

em Marsburgo no ano de 1231. 

 

São propostas três leituras para onde é celebrada como 

Solenidade; celebrada como Festa, escolhe-se a primeira 

ou a segunda leitura. 
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PRIMEIRA LEITURA Eclo 26,1-3.19-24 

 

"Mulher pudica é graça primorosa".  

 

Leitura do Livro do Eclesiástico. 

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.  

Uma boa esposa é uma herança excelente, 

reservada aos que temem o Senhor. 

Mulher pudica é graça primorosa,  

e não há medida que determine  

o valor da alma casta. 

Como o sol que se levanta nas alturas do 

Senhor, assim e encanto da boa esposa na casa 

bem ordenada. 

Como luz que brilha no candelabro sagrado, 

assim é a beleza das feições num corpo sólido. 

Como colunas de ouro em base de prata,  

assim também pernas graciosas sobre 

calcanhares firmes. 

Como fundamentos eternos sobre a pedra firme, 

assim são os preceitos divinos no coração de 

uma mulher santa. 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO    SI 30,4-5.8-9.20.24-25 

 

R. Sois vós a minha rocha e fortaleza. 
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Sim, sois vós minha rocha e fortaleza; *  

por vossa honra orientai-me e conduzi-me! 

Retirai-me desta rede traiçoeira, * 

porque sois o meu refúgio protetor!  

 

= Vosso amor me faz saltar de alegria,† 

pois olhastes para minhas aflições *  

e conhecestes as angústias de minh'alma. 

Não me entregastes entre as mãos do inimigo, * 

mas colocastes os meus pés em lugar amplo!  

 

Como é grande, ó Senhor, vossa bondade *  

que reservastes para aqueles que vos temem! 

Para aqueles que em vós se refugiam, * 

mostrando, assim, o vosso amor perante os 

homens.  

 

Amai o Senhor Deus, seus santos todos, *  

ele guarda com carinho os seus fiéis, 

Fortalecei os corações, tende coragem, * 

todos vós que ao Senhor vos confiais!. 

 

 

SEGUNDA LEITURA lTm 5,3-10 
 

"Honra as viúvas que são realmente viúvas". 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 

Apóstolo a Timóteo. 

Honra as viúvas que são realmente viúvas.  

Se uma viúva tem filho ou netos,  
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aprendam em primeiro lugar  

a exercer com a família o dever de piedade filial 

e retribuir aos pais o que deles receberam.  

É isto que agrada a Deus.  

Mas aquela que é verdadeiramente viúva e 

desamparada, ponha sua esperança em Deus e 

persevere noite e dia em súplicas e orações. 

Aquela, porém, que viver em prazeres,  

embora viva, está morta.  

Inculca-lhes isto para serem irrepreensíveis. 

Se alguém não cuida dos seus,  

sobretudo os de sua casa,  

negou a fé e se tornou  

pior do que um descrente.  

Só poderá ser eleita uma viúva  

de mais de sessenta anos,  

mulher de um só marido,  

recomendada pelas boas obras  

na criação dos filhos,  

na hospitalidade com os peregrinos,  

em lavar os pés dos santos,  

em socorrer os atribulados e  

na prática de toda boa obra. 

— Palavra do Senhor. 
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ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO   Eclo 26,21-22 

 

R. Aleluia.  Como o sol que se levanta nas 

alturas do Senhor, assim o encanto da boa 

esposa na casa bem ordenada: Como luz que 

brilha na candelabro sagrado.  

R. Aleluia. 

 

EVANGELHO Mt 25,31-40 

 

"Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus 

irmãos menores, a mim o fizestes". 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus. 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 

31Quando o Filho do Homem vier em sua glória, 

acompanhado de todos os anjos, 

então se assentará em seu trono glorioso. 

32 Todos os povos da terra  

serão reunidos diante dele, 

e ele separará uns dos outros, assim como o 

pastor separa as ovelhas dos cabritos. 

33 E colocará as ovelhas à sua direita 

e os cabritos à sua esquerda. 

34 Então o Rei dirá aos que estiverem  

à sua direita: 

`Vinde benditos de meu Pai! 

Recebei como herança o Reino  

que meu Pai vos preparou 
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desde a criação do mundo! 

35Pois eu estava com fome e me destes de comer; 

eu estava com sede e me destes de beber; 

eu era estrangeiro e me recebestes em casa; 

36 eu estava nu e me vestistes; 

eu estava doente e cuidastes de mim; 

eu estava na prisão e fostes me visitar'. 

37 Então os justos lhe perguntarão: 

`Senhor, quando foi que te vimos com fome 

e te demos de comer? 

com sede e te demos de beber? 

38 Quando foi que te vimos como estrangeiro 

e te recebemos em casa, 

e sem roupa e te vestimos? 

39Quando foi que te vimos doente ou preso, 

e fomos te visitar?' 

40Então o Rei lhes responderá: 

`Em verdade eu vos digo, 

que todas as vezes que fizestes isso 

a um dos menores de meus irmãos, 

foi a mim que o fizestes!' 

— Palavra da Salvação. 

 

24 de novembro 

Comemoração de todos os falecidos  

da Ordem Seráfica 

Memória 
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PRIMEIRA LEITURA                    Sb 3,1-9 

  

"E os aceitou como vítimas de holocausto". 

 

Leitura do Livro da Sabedoria. 

1 A vida dos justos está nas mãos de Deus,  

e nenhum tormento os atingirá.  

2 Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido;  

sua saída do mundo  

foi considerada uma desgraça,  

3 e sua partida do meio de nós, uma destruição;  

mas eles estão em paz.  

4 Aos olhos dos homens  

parecem ter sido castigados,  

mas sua esperança é cheia de imortalidade;  

5 tendo sofrido leves correções,  

serão cumulados de grandes bens,  

porque Deus os pôs à prova  

e os achou dignos de si.  

6 Provou-os como se prova o ouro no fogo  

e aceitou-os como ofertas de holocausto;  

7 no dia do seu julgamento hão de brilhar,  

correndo como centelhas no meio da palha;  

8 vóo julgar as nações e dominar os povos,  

e o Senhor reinará sobre eles para sempre.  

9 Os que nele confiam compreenderão a verdade,  

e os que perseveram no amor ficarão junto dele,  

porque a graça e a misericórdia são para seus 

eleitos.  

— Palavra do Senhor. 
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SALMO DE MEDITAÇÃO  SI 22,1-3.4-6 
 

R. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,  

nenhum mal eu temerei. 

 

O Senhor é o pastor que me conduz; *  

não me falta coisa alguma. 

Pelos prados e campinas verdejantes * 

ele me leva a descansar.  

 

Para as águas repousantes me encaminha *  

e restaura as minhas forças. 

Ele me guia no caminho mais seguro, * 

pela honra do seu nome.  

 

Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, * 

nenhum mal eu temerei; 

estais comigo com bastão e com cajado; * 

eles me dão a segurança!  

 

Preparais à minha frente uma mesa, * 

bem à vista do inimigo 

e com óleo vós ungis minha cabeça; * 

e meu cálice transborda. 

 

Felicidade e todo bem hão de seguir-me *  

por toda a minha vida; 

e na casa do Senhor, habitarei * 

pelos tempos infinitos.  
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ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

R. Aleluia. Pois se padecermos com ele, também 

com ele viveremos. Se com ele sofrermos, com 

ele reinaremos.  R. Aleluia. 

 

EVANGELHO                                 Jo 6,37-40 

 

"Todo aquele que vê o Filho e acredita nele terá a vida 

eterna".  

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João. 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 

37 Todos os que o Pai me confia virão a mim, 

e quando vierem, não os afastarei. 

38 Pois eu desci do céu 

não para fazer a minha vontade, 

mas a vontade daquele que me enviou. 

39 E esta é a vontade daquele que me enviou: 

que eu não perca nenhum daqueles que ele me 

deu, mas os ressuscite no último dia. 

40 Pois esta é a vontade do meu Pai: 

que toda pessoa que vê o Filho e nele crê 

tenha a vida eterna. 

E eu o ressuscitarei no último dia.' 

— Palavra da Salvação. 

 

29 de novembro Todos os Santos 

da Ordem Seráfica 

Festa 
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PRIMEIRA LEITURA             Eclo 44,1.10-1 5 

 

"Seus nomes vivem através das gerações". Leitura do 

Livro do Eclesiástico. 

 

Façamos, pois, o elogio dos homens ilustres, 

nossos antepassados através das gerações. 

Estes são os homens de bem  

cujos atos de justiça não caíram  

no esquecimento. 

Com a sua descendência  

permanecem os seus bens,  

uma boa herança para os seus pósteros.  

Sua descendência há de manter-se  

fiel às alianças, e  

os filhos de seus filhos, graças a eles.  

Sua descendência permanecerá para sempre  

e sua glória não se apagará jamais. 

Seus corpos foram sepultados em paz  

e seus nomes vivem através das gerações. 

Os povos proclamarão sua sabedoria  

e a assembleia celebrará os seus louvores. 

— Palavra do Senhor. 

 

SALMO DE MEDITAÇÃO  SI 23,1-2.3-4.5-6 

 

R. É assim a geração  

dos que buscam a vossa face. 

 

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

o mundo inteiro com os seres que o povoam; 
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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 o coração,†  

quem não dirige a 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". 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

R. Aleluia. Eis a verdadeira fraternidade, que 

triunfou sobre as maldades do mundo. Ela 

seguiu o Cristo, e agora possui a glória do reino 

celeste.  R. Aleluia 

 

EVANGELHO                     Mc 10,17-21 

 

"Vai, vende tudo que tens, e vem, e segue-me".  

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Marcos. 

Naquele tempo: 

17 Quando Jesus saiu a caminhar,  

veio alguém correndo, 

ajoelhou-se diante dele, e perguntou: 
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'Bom Mestre, que devo fazer  

para ganhar a vida eterna?' 

18 Jesus disse: 'Por que me chamas de bom?' 

Só Deus é bom, e mais ninguém. 

19 Tu conheces os mandamentos: 

não matarás; não cometerás adultério;  

não roubarás; 

não levantarás falso testemunho; 

não prejudicarás ninguém; 

honra teu pai e tua mãe!' 

20 Ele respondeu: 'Mestre, tudo isso 

tenho observado desde a minha juventude'. 

21Jesus olhou para ele com amor, e disse: 

'Só uma coisa te falta: 

vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, 

e terás um tesouro no céu. 

Depois vem e segue-me!' 

— Palavra da Salvação. 

  


