CALENDÁRIO LITÚRGICO
DOS MISSIONÁRIOS
FILHOS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
MAIO
22 - Santa Joaquina de Vedruna, Religiosa

Memória

JUNHO
15 - Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento, Virgem

Memória

Sábado, após o II domingo de Pentecostes
Imaculado Coração da Virgem Santa Maria
Titular e Padroeira da Congregação

Solenidade

JULHO
16 - Nossa Senhora do Carmo
Aniversário da fundação da Congregação

Festa

AGOSTO
13 - Beatos Felipe de Jesus Munárriz e companheiros, Mártires

Memória

OUTUBRO
24 - Santo António Maria Claret, Bispo e Fundador

Solenidade

NOVEMBRO
5 - Comemoração dos Defuntos da Congregação, familiares e benfeitores

MISSAL

E

LECCIONÁRIO

DOS

MISSIONÁRIOS

FILHOS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
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22 de Maio

SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA, Religiosa
Memória
Comum de Santos e Santas (para religiosos)

Antífona de entrada

Cf. Prov 31, 30.28

A mulher que teme o Senhor é que é de louvar:
os seus filhos levantam-se a felicitá-la. (T. P. Aleluia)
Oração colecta
Vós, Senhor, fizestes surgir na Igreja Santa Joaquina de Vedruna,
para se dedicar à educação cristã da juventude
e ao cuidado dos doentes;
concedei-nos imitar os seus exemplos
e dedicar toda a nossa vida ao serviço misericordioso dos irmãos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Aceitai, Senhor, estes dons do vosso povo,
ao celebrarmos o memorial da caridade infinita do vosso Filho,
e, pelo exemplo de Santa Joaquina de Vedruna,
confirmai-nos no amor para convosco e para com o próximo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Antífona da comunhão

Jo 15, 13

Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. (T. P. Aleluia)
Oração depois da comunhão
Esta Eucaristia aumente em nós, Senhor, a vida divina.
Fazei que sejamos, por palavras e obras, como Santa Joaquina de Vedruna,
sinal de amor para o nosso próximo e luz para quem nos acompanha.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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Sábado após o segundo domingo de Pentecostes

IMACULADO CORAÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
Solenidade
Antífona de entrada

1 Sam 2, 1abcd

Exulta o meu coração no Senhor, no meu Deus se eleva a minha fronte;
alegro-me com a vossa salvação.
Ou:

Sir 24, 25

Em Mim está toda a graça do caminho e da verdade;
em Mim está toda a esperança da vida e da virtude.
Oração colecta
Senhor, nosso Deus, que nos destes, por Mãe,
a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho,
concedei que nos consagremos ao seu Coração Imaculado,
para seguirmos mais de perto a Cristo
e procurarmos, por todos os meios, levar a Boa Nova aos nossos irmãos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ou:
Senhor, nosso Deus,
que preparastes no Coração da bem-aventurada Virgem Maria
uma digna morada do Espírito Santo,
transformai-nos, por sua intercessão,
em templos da vossa glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Nós Vos apresentamos, Senhor, a nossa oblação
em honra da bem-aventurada Virgem Maria:
concedei-nos meditar assiduamente e guardar, como Ela,
os dons incomparáveis da graça de vosso Filho.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ou:
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Ao oferecer-Vos esta vítima imaculada,
nós Vos pedimos, Senhor: abrasai o nosso coração
no fogo divino que inflamou o Coração da bem-aventurada Virgem Maria.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Prefácio
- O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
- Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
- Dêmos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente!
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças sempre e em toda a parte.
Segundo o desígnio da vossa vontade,
quisestes que a bem-aventurada Virgem Maria
estivesse intimamente unida a Cristo, vosso Filho,
e à obra da redenção.
Tendo Ela aderido, de pleno coração, à vossa vontade salvadora,
recebeu e conservou alegre e fielmente, no seu Coração, a vossa Palavra;
manteve-se de pé, junto ao altar da cruz
e ali, de Coração trespassado,
aceitou amorosamente o sacrifício da vítima
que Ela própria gerara.
Elevada ao céu em corpo e alma,
continua a velar por nós com amor maternal,
e a libertar-nos de angústias e perigos até atingirmos a pátria celeste.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
enquanto esperamos o dia de A vermos eternamente nos céus,
glorificamo-La na terra, cantando numa só voz:
Santo, Santo, Santo...
Ou:
Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente!
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Cristo, nosso Senhor.
Vós concedestes à Virgem Maria um coração sábio e dócil,
capaz de Vos agradar em tudo;
um coração novo e humilde,
onde gravastes a lei da nova Aliança;
um coração simples e puro,
que a tornou digna de conceber virginalmente o vosso Filho
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e de Vos contemplar eternamente;
um coração generoso, atento aos mais necessitados
e preparado para lhes anunciar a Palavra da salvação;
um coração firme, disposto a suportar com fortaleza a espada de dor
e a aceitar, em alegre esperança, a ressurreição do vosso Filho.
Por isso, com a multidão dos Anjos,
que celebram a vossa divina majestade,
Vos louvamos e bendizemos, cantando numa só voz:
Santo, Santo, Santo...
Antífona da comunhão

Cf. Lc 11, 27b.28b

Feliz d’Aquela que Vos trouxe no seio.
Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.
Oração depois da comunhão
Tendo participado no sacramento da salvação,
nós Vos pedimos, Senhor:
celebrando a Mãe do vosso Filho
e imitando a sua fé e caridade,
mereçamos ser chamados seus filhos
e configurar-nos totalmente com Cristo.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bênção solene
- Deus, Senhor e Pai de toda a glória,
que escolheu o Coração da Virgem Santa Maria
para digna morada do Espírito Santo,
vos encha da sua bênção.
R/: Amen
- O Senhor Jesus Cristo,
que encarnou no seio da Virgem Maria,
para que sua humanidade santíssima
fosse fonte de salvação eterna para os que acreditassem n’Ele,
vos torne santos e imaculados na sua presença.
R/: Amen.
- O Espírito Santo,
que cobriu com a sua sombra a bem-aventurada Virgem Maria,
para que fosse templo vivo da sua graça e santidade,
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vos encha de alegria e fortaleza,
a fim de comunicardes aos outros a Palavra de Deus.
R/: Amen.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso
Pai, Filho + e Espírito Santo.
R/: Amen.
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15 de Junho

SANTA MARIA MICAELA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, Virgem
Memória
Comum das Virgens ou dos Santos e Santas (para religiosos)

Antífona de entrada
Alegremo-nos e exultemos,
porque o Senhor amou esta virgem santa e gloriosa.
Oração colecta
Deus, que amais os homens e a todos concedeis o perdão,
avivai em nós o espírito de generosidade e de amor,
para que, alimentados e fortalecidos pela Eucaristia,
a exemplo de Santa Maria Micaela,
saibamos encontrar-Vos nos pobres
e nos mais carecidos do vosso amparo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Recebei, Senhor, os dons que humildemente Vos oferecemos,
na memória de Santa Maria Micaela.
Dai-nos a graça de sermos purificados por estes mistérios
e de nos oferecermos como oblação agradável a vossos olhos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Antífona da comunhão

Jo 14, 21.23

Quem Me tem amor, Meu Pai o amará;
Nós viremos a ele e faremos dele a nossa morada
Oração depois da comunhão
Senhor, Vós nos alimentastes com o pão celeste.
Humildemente imploramos da vossa bondade
que, celebrando com alegria a memória de Santa Maria Micaela,
alcancemos, pela força deste sacramento,
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a graça de andarmos na vossa presença
e de nos abrasarmos no vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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16 de Julho

NOSSA SENHORA DO CARMO
Aniversário da Fundação da Congregação
Festa
Antífona de entrada

Lc 1, 48a; cfr. Prov 31, 28a

O Senhor olhou para a sua humilde serva;
os seus filhos levantam-se a felicitá-La.
Oração colecta
Ao venerarmos hoje a memória de Nossa Senhora do Carmo
e ao celebrarmos o nascimento da Congregação de Missionários,
fundada por Santo António Maria Claret,
nós Vos pedimos, Senhor: concedei aos vossos servos
a perseverança na consagração a que os chamastes
e tornai fecundas as múltiplas tarefas do seu apostolado.
Po Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Aceitai benignamente, Senhor,
as oferendas que a vossa família depõe no altar,
e concedei a quantos celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo
servir-Vos sempre fielmente em santidade e justiça.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Prefácio
O Senhor esteja convosco.
Corações ao alto!
Dêmos graças ao Senhor, nosso Deus.

Ele está no meio de nós.
O nosso coração está em Deus.
É nosso dever, é nossa salvação.

Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente!
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
e exaltar a vossa infinita bondade
na festa da Virgem Santa Maria.
Recebendo o vosso Verbo em seu Coração Imaculado,
Ela mereceu concebê-l’O em seu seio virginal
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e, dando à luz o Criador do universo,
preparou o nascimento da Igreja.
Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina
e recebeu todos os homens como seus filhos,
pela morte de Cristo gerados para a vida eterna.
Enquanto esperava, com os Apóstolos, a vinda do Espírito Santo,
associando-se às preces dos discípulos,
tornou-se modelo admirável da Igreja em oração.
Elevada à glória do Céu, assiste com amor maternal
a Igreja ainda peregrina sobre a terra,
protegendo misericordiosamente os seus passos
a caminho da pátria celeste,
enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:
Santo, Santo, Santo...
Antífona da comunhão

Lc 1, 45

Bendita sois Vós, ó Maria, que acreditastes:
Há-de realizar-se tudo quanto Vos foi dito da parte do Senhor.
Oração depois da comunhão
Fortalecidos com estes alimentos sagrados,
nós Vos pedimos, Senhor:
que a nossa Congregação receba, em plenitude,
o espírito de Santo António Maria Claret
e persevere no fiel serviço do Evangelho.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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13 de Agosto

BEATOS FILIPE DE JESUS MUNÁRRIZ
E COMPANHEIROS, Mártires
Memória
Comum dos Mártires

Antífona de entrada

Cf. Ap 12, 11

Estes são os santos que venceram, graças ao sangue do Cordeiro;
levaram até à morte o desprezo da própria vida;
por isso, reinam com Cristo para sempre.
Oração colecta
Senhor, Pai santo,
Vós concedestes a Filipe de Jesus Munárriz e aos seus companheiros
plena fidelidade à sua vocação missionária,
no seguimento de Cristo até ao martírio,
e os fizestes testemunhas da caridade perfeita,
ao perdoarem aos seus perseguidores.
Concedei-nos, por sua intercessão,
perseverança firme na fé
e caridade perfeita para amarmos, em Cristo, a todos os nossos irmãos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Ao recordarmos o martírio dos vossos Beatos
Filipe de Jesus e companheiros, concedei-nos, Senhor,
anunciar dignamente a morte de vosso Filho,
que não só exortou com palavras, mas também precedeu com o exemplo
aqueles que seriam suas testemunhas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Antífona da comunhão

2 Tim 2, 11-12

Se tivermos morrido com Cristo, também com Ele viveremos;
se permanecermos fiéis, também reinaremos com Ele.
Oração depois da comunhão
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Depois de recebermos estes dons do céu,
nós Vos pedimos humildemente, Senhor:
a exemplo dos vossos Beatos mártires Filipe de Jesus e companheiros,
gravai em nossos corações os sinais do amor e da paixão de vosso Filho,
e fazei-nos saborear continuamente os frutos da verdadeira paz.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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24 de Outubro

SANTO ANTÓNIO MARIA CLARET
Bispo e Fundador da Congregação
Solenidade

Antífona de entrada

Is 61, 1

O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu.
Enviou-me a levar a Boa Nova aos pobres
e a anunciar a liberdade aos cativos.
Oração colecta
Senhor, Vós destes a Santo António Maria Claret
uma caridade e uma fortaleza admiráveis,
para anunciar aos pobres o Evangelho,
e o constituístes Pai de novas Famílias apostólicas na Igreja.
Concedei-nos, por sua intercessão,
a graça de buscarmos acima de tudo o vosso Reino,
e de ganharmos para Cristo novos irmãos.
Por Nosso Senho Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ou:
Senhor, nosso Deus,
Vós escolhestes Santo António Maria Claret
para Fundador da Congregação
e fizestes que, ardendo em caridade,
se alegrasse nos trabalhos, calúnias e tormentos.
Concedei-nos a graça de imitar fielmente
os seus ensinamentos e exemplos,
a fim de proclamarmos a vossa glória em todo o mundo
e de buscarmos com solicitude a salvação de todas as pessoas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Ao apresentar estas ofertas sobre o altar,
nós Vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo infunda em nossos corações
o zelo apostólico que levou Santo António Maria Claret
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a entregar-se totalmente a Vós, a favor dos seus irmãos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Prefácio
O Senhor esteja convosco.
Corações ao alto!
Dêmos graças ao Senhor, nosso Deus.

Ele está no meio de nós.
O nosso coração está em Deus.
É nosso dever, é nossa salvação.

Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente!
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças sempre e em toda a parte.
Vós suscitastes Santo António Maria Claret,
como pastor e missionário abrasado em caridade,
para continuar a vossa obra de salvação na Igreja.
Tornaste-lo Fundador de novas Famílias,
que, animadas pelo mesmo espírito,
seguissem e imitassem a Jesus Cristo,
procurando sempre a vossa maior glória
e a salvação das pessoas.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória,
cantando numa só voz:
Santo, Santo, Santo...
Antífona da comunhão

Gal 2, 20

Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim;
Ele amou-me e entregou-Se a Si mesmo por mim.
Ou:

Fil 1, 23

Tenho o desejo de partir e de estar com Cristo.
Oração depois da comunhão
Senhor, nosso Deus!
Os sacramentos, que acabamos de receber,
aumentem em nós a fé, que pregaram os Apóstolos,
e que Santo António Maria Claret conservou.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ou:
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Tendo recebido os vossos sacramentos,
nós Vos pedimos, Senhor:
sustentados pela vossa graça,
à imitação de Santo António Maria Claret,
sejamos em toda aparte corajosas testemunhas
da vossa Palavra salvadora.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bênção solene
- Deus, fonte de toda a santidade,
concedei-nos, na festa de Santo António Maria Claret,
viver, com alegria e entusiasmo, a vocação a que nos chamastes.
R/: Amen.
- Vós, que nos enriquecestes com a vossa Palavra
e com o exemplo de Santo António Maria Claret,
ajudai-nos a perseverar fielmente
no vosso serviço e no dos irmãos.
R/: Amen.
- Senhor, que nos chamastes a participar nesta Eucaristia,
enriquecei-nos com os dons da fé e da caridade
e reuni-nos com os irmãos que já gozam da bem-aventurança celeste.
R/: Amen.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso
Pai, Filho + e Espírito Santo.
R/: Amen.
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5 de Novembro

COMEMORAÇÃO DOS DEFUNTOS DA CONGREGAÇÃO,
DE FAMILIARES E BENFEITORES
Se o dia 5 for domingo, esta comemoração transfere-se para o dia seguinte.
Estes textos utilizam-se, quando a comunidade quiser fazer memória dos nossos defuntos.
Pode ainda lançar mão dos textos do Missal ou Leccionário Romanos, ou dos seguintes:
Antífona de entrada

Cf. Rom 8, 11

Deus, que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos,
também dará vida, através do seu Espírito,
aos nossos corpos mortais.
Ou:

Ap 14, 13

Felizes os mortos que morrem no Senhor.
Descansem dos seus trabalhos,
porque as suas obras vão com eles.
Oração colecta
Vós, Senhor, que mantendes viva a esperança da nossa ressurreição
com o mistério pascal do vosso Filho,
ouvi a nossa humilde prece:
a quantos na terra participaram da fraternidade claretiana
e consumiram a sua vida na difusão do Evangelho,
concedei a alegria da felicidade eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Ao recordar a memória dos nossos irmãos defuntos,
nós Vos pedimos, Senhor:
aceitai benignamente os dons que apresentamos sobre o vosso altar
admiti esses irmãos nas moradas eternas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Antífona da comunhão

Mt 25, 35

Vinde, benditos de meu Pai,
receber o Reino que vos está preparado desde a criação do mundo.
Ou:

Jo 11, 25-26

17

Eu sou a ressurreição e a vida:
quem crê em Mim, ainda que venha a morrer, viverá;
e todo aquele que vive e acredita em Mim não morrerá jamais.
Oração depois da comunhão
Alimentados com o corpo e sangue do Vosso Filho,
mós Vos pedimos humildemente, Senhor:
quantos faleceram piedosamente na nossa Família Claretiana

purificados por este sacramento que receberam na terra,
sejam saciados com a alegria da ressurreição.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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MISSA RITUAL PARA O DIA DA PROFISSÃO RELIGIOSA
Tudo como no Missal e no Leccionário, ou então as antífonas e orações seguintes:
Antífona de entrada

Jo 15, 16

Não fostes vós que Me escolhestes,
fui Eu que vos escolhi e vos enviei, para irdes e frutificardes,
e para que o vosso fruto permaneça.
Ou:

Cf. Salmo 39, 8-10

Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.
A vossa lei está no meu coração; proclamarei a justiça na grande assembleia.
Oração colecta
Deus Pai todo-poderoso, fonte e autor de toda a vocação,
ajudai estes nossos irmãos
a corresponder com generosidade
ao chamamento do vosso Filho Jesus Cristo.
Que Vos consagrem a sua vida
e, ardendo em caridade, a exemplo de Santo António Maria Claret,
se tornem sinal visível de que sois o único Deus verdadeiro
e transmitam a toda a humanidade esse desígnio de salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Aceitai, Senhor,
os dons que depositamos sobre o vosso altar
e a generosa oferta destes vossos servos,
que hoje se consagram a Vós pela profissão religiosa
e se entregam ao serviço do ministério apostólico.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Prefácio
O senhor esteja convosco.
Corações ao alto!
Dêmos graças ao Senhor, nosso Deus.

Ele está no meio de nós.
O nosso coração está em Deus.
É nosso dever, é nossa salvação.

Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente!
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças e celebrar a vossa admirável providência
a favor destes Vossos servos; suscitastes neles
o desejo de seguirem mais de perto a Jesus Cristo,
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indo nas pegadas de Santo António Maria Claret.
Chamaste-los incessantemente à santidade
e ao exercício do ministério da Palavra,
dando-lhes a saborear antecipadamente os bens do reino futuro.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:
Santo, Santo, Santo...
Antífona da comunhão

Col 1, 24

Completo em mim próprio o que falta às tribulações de Cristo,
em benefício do Seu Corpo, que é a Igreja.
Ou:

Salmo 132, 1

Oh! Como é bom e agradável viverem os irmãos em harmonia!
Oração depois da comunhão
Os sacramentos que recebemos, Senhor,
confirmem os nossos irmãos na vocação:
entregando-se ao especial serviço do Imaculado Coração de Maria,
atinjam a caridade perfeita na vida missionária.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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MISSA, NO 25º OU 50º ANIVERSÁRIO DA PROFISSÃO
Esta Missa pode-se celebrar quando as rubricas litúrgicas o permitirem. Utilizam-se os textos
da Missa ritual da profissão, com o formulário (A), no caso de presidir à celebração o aniversariante,
e com o (B), quando preside outro sacerdote.

A
Quando o que celebra o aniversário da Profissão preside à celebração, deve recitar as
seguintes orações:

Oração colecta
Bendito sejais, Senhor,
por me concederdes celebrar neste dia
o vigésimo quinto (quinquagésimo) aniversário
de vida missionária claretiana
e renovar com alegria a minha consagração a Vós
e a minha entrega ao especial serviço do Imaculado Coração de Maria.
Avivai em mim a caridade,
para que, a exemplo de Santo António Maria Claret,
procure sempre e unicamente a vossa glória
e a salvação de todo o mundo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Recebei, Senhor, juntamente com estes dons
a oferta que de mim próprio faço.
Concedei-me a graça
de permanecer fiel ao espírito de Santo António Maria Claret,
e de poder continuar a servir-Vos a Vós e à Igreja.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração depois da comunhão
Tendo recebido o Corpo e o Sangue de vosso Filho,
concedei-me, Pai santo,
no aniversário da profissão,
a graça de perseverar na vocação claretiana.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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B

Quando o que preside à celebração não é o quem celebra o aniversário da profissão, deve
recitar as seguintes orações:

Antífona de entrada

Salmo 39, 8-9

Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade;
a vossa lei está no meu coração.
Oração colecta
Nós Vos damos graças, Senhor,
porque o nosso irmão, N.,
celebra hoje o vigésimo quinto (quinquagésimo) aniversário
de vida missionária claretiana
e renova alegremente a sua consagração a Vós
e a entrega ao especial serviço do Imaculado Coração de Maria.
Avivai nele a caridade,
para que, a exemplo de Santo António Maria Claret,
procure sempre e unicamente a vossa glória
e a salvação de todo o mundo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Recebei, Senhor, juntamente com estes dons
a oferta que de si mesmo faz este nosso irmão.
Concedei-lhe a graça
de permanecer fiel ao espírito de Santo António Maria Claret,
e de poder continuar a servir-Vos a Vós e à Igreja.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Antífona da comunhão

Mc 3, 35

Quem faz a minha vontade de Deus
é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe.

Oração depois da comunhão
Tendo recebido o Corpo e o Sangue de Vosso Filho,
nós Vos pedimos, Senhor: concedei ao nosso irmão N.,
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no aniversário da sua profissão,
a graça de perseverar na vocação claretiana.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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MISSA VOTIVA DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Esta Missa pode-se celebrar aos sábados, quando as rubricas litúrgicas o permitirem.

Antífona de entrada

Cf. Jdt 13, 18.25

Bendita sejais, ó Virgem Maria, pelo Deus Altíssimo
mais do que todas as mulheres da terra:
Ele exaltou de tal modo o vosso nome
que todos Vos louvam sem cessar.
Oração colecta
Concedei-nos, Senhor,
imitar a Virgem Santa Maria,
que cooperou intimamente na obra salvífica de vosso Filho.
Com o auxílio do Espírito Santo,
fazei-nos crescer na fé, na esperança e na caridade
e trabalhar no ministério da salvação de todo o mundo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ou:
Ajudai-nos, Senhor, a meditar a vossa Palavra,
encarnada no seio da Virgem Maria,
e a guardá-la no nosso coração,
para que sejamos idóneos ministros
da proclamação da Boa Nova.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Sobre o vosso altar, Senhor, depomos estes dons,
ao celebrar a memória da Virgem Santa Maria,
que ofereceu o seu Filho como vítima de reconciliação;
concedei-nos, benignamente,
que a oferta da nossa vida Vos seja sempre agradável.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Antífona da comunhão

Cf. Lc 1, 48
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Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada,
porque Deus olhou para a sua humilde serva.
Oração depois da comunhão
Alimentados com o sacramento da salvação,
Vos pedimos, Senhor:
todos nós que celebramos a festa
da Bem-aventurada sempre Virgem Maria
mereçamos colaborar com o seu múnus maternal
na evangelização da humanidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS
1
Para fomentar a vida de Comunidade
Antífona de entrada

Jo 17, 21

Que todos sejam um só. Como Tu, ó Pai, estás em Mim e Eu em Ti,
que eles também estejam em nós,
para que o mundo acredite que Me enviaste.
Ou:

Salmo 132, 1

Oh! Como é bom e agradável
viverem os irmãos em harmonia!
Oração colecta
Senhor nosso Deus,
fazei que tenham um só coração e uma só alma
os que participam do espírito de Santo António Maria Claret;
unidos em mútuo amor,
sejam sinal visível da vossa caridade na terra.
Po Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Aceitai benignamente, Senhor,
as ofertas que trazemos ao vosso altar,
e fazei que este sacrifício de louvor
faça crescer continuamente em nós o amor
e edifique diariamente a nossa comunidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Antífona da comunhão

Jo 15, 12

É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei.

Oração depois da comunhão
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Alimentados por estes sacramentos de unidade e de amor,
nós Vos pedimos, Senhor,
que eles nos unam mais profundamente a Vós e aos irmãos,
para que o mundo creia em vosso Filho, e por Ele obtenhamos a salvação.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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2
Pelas Vocações Claretianas
Como no Missal e Leccionário Romanos “Pelas vocações sacerdotais e religiosas”. Podemse utilizar também as orações e antífonas seguintes:

Antífona de entrada

Mt 9, 37-38

A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos:
pedi, pois, ao Dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara,
Senhor aos seus discípulos.
Ou:

disse

o

Mt 4, 19

Vinde e segui-Me, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens.
Oração colecta
Senhor! Vós chamastes os Apóstolos
para que se tornassem pescadores de homens.
Enviai à nossa Congregação novos membros,
que sejam sal da terra e luz do mundo
e difundam, por onde passem, a caridade
que abrasava o vosso servo, Santo António Maria Claret.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oblatas
Senho, recebei benignamente
as ofertas e súplicas que Vos apresentamos,
e a todos nós que partilhamos a fraternidade claretiana
conservai-nos sempre fiéis à vocação missionária.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Antífona da comunhão

Mt 5, 14-16

Vós sois a luz do mundo, diz o Senhor;
assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.
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Ou:

Jo 15, 16

Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e vos enviei
para irdes e frutificardes, e para que o vosso fruto permaneça.
Oração depois da comunhão
Tendo participado no sacramento do vosso amor,
nós Vos pedimos, Pai santo:
enviai abundantes vocações para a nossa Congregação,
infundi o desejo de perfeição evangélica nos já chamados,
enriquecei a Igreja com o seu trabalho constante
concedei-lhes a graça de permanecerem fiéis até ao fim.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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22 de Maio
SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA, Religiosa
Memória
Podem-se escolher as leituras do dia ou do Comum de Santos e Santas: para Religiosos, ou
as seguintes:

Primeira leitura
(Fora do tempo pascal)
«A mulher que teme ao Senhor é que será louvada»

Leitura do Livro dos Provérbios

Prov 31, 10.13.19-20.30.31

Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa?
O seu valor é maios quer o das pérolas.
Nela confia o coração do marido
e jamais lhe falta coisa alguma.
Ela dá-lhe bem-estar e não desventura,
em todos os dias da sua vida.
Procura obter lã e linho
e põe mãos ao trabalho alegremente.
Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso.
Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente.
A graça é enganadora e vã a beleza;
a mulher que teme o Senhor é que será louvada.
Dai-lhe o fruto das suas mãos
e suas obras a louvem às portas da cidade.
Palavra do Senhor

(No tempo pascal)
«Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro»

Leitura do Apocalipse de S. João

Ap 19, 1.5-9a

Eu, João, ouvi como que a voz poderosa de uma grande multidão,
que dizia no Céu: «Aleluia!
A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus!».
E do trono saiu uma voz que dizia:
«Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos,
vós que O temeis, pequenos e grandes!».
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Depois ouvi como que a voz de uma grande multidão,
como o marulhar de águas caudalosas, como o ribombar de fortes trovões,
aclamando:
«Aleluia! Porque reina o Senhor, nosso Deus omnipotente.
Alegremo-nos e exultemos e dêmos-Lhe glória,
porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro
e a sua Esposa está preparada:
foi-lhe concedido que vestisse linho fino e resplandecente».
Esse linho são as obras justas dos santos.
Disse o Anjo: «Escreve:
‘Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro’».
Palavra do Senhor.
Salmo responsorial
Refrão:

Salmo 111, 1-2.3-4.5.6

Feliz o homem que teme o Senhor.
Ou: Aleluia!
Feliz o homem que teme o Senhor
e ama ardentemente os seus preceitos.
A sua descendência será poderosa sobre a terra,
será abençoada a geração dos justos.
Haverá em sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre.
Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas,
o homem misericordioso, compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta
e dispõe das suas coisas com justiça.
Este jamais será abalado;
o justo deixará memória eterna,
ele não receia más notícias.
O seu coração está firme, confiado no Senhor.
O seu coração é inabalável, nada teme;
e verá os adversários confundidos.
Reparte com largueza pelos pobres,
a sua generosidade permanece para sempre
e pode levantar a cabeça com altivez.

Aleluia

Mt 11, 25

Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra,
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porque revelastes os mistérios do Reino aos pequeninos.
Evangelho

Mc 9, 30-37

«Quem receber uma criança em meu nome é a Mim que recebe»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
os discípulos tinham discutido uns com os outros pelo caminho
sobre qual deles era o maior.
Então, Jesus sentou-Se, chamou os Doze e disse-lhes:
«Quem quiser ser o primeiro será o último de todos
e o servo de todos».
E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles,
abraçou-a e disse-lhes:
«Quem receber uma destas crianças em meu nome
é a Mim que recebe;
e quem Me receber
não Me recebe a Mim, mas Àquele que me enviou».
Palavra da salvação.
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Sábado, após o segundo domingo depois de Pentecostes

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Solenidade
Podem-se escolher as leituras do Comum de Nossa Senhora, ou as seguintes:

Primeira Leitura

Is 61, 9-11
«Exulto de alegria no Senhor»

Leitura do Livro de Isaías
A sua linhagem será célebre entre os povos
e a sua descendência, no meio das nações.
Exulto de alegria no Senhor,
a minha alma rejubila no meu Deus
que me revestiu com as vestes da salvação
e me envolveu num mano de justiça,
como noivo que cinge a fronte com o diadema
e a noiva que se adorna com as suas jóias.
Como a terra faz brotar os germes
e o jardim germinar as sementes,
assim o senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor
diante de todas as nações.
Palavra do Senhor.
Salmo responsorial

1 Sam 2, 1.4-5.6-7.8abcd

Refrão: O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador.
Exulta o meu coração no Senhor,
no meu Deus se eleva a minha fronte.
Abre-se a minha boca contra os inimigos,
porque me alegro com a vossa salvação.
A armam dos fortes foi destruída
e os fracos foram revestidos de força.
Os que viviam na abundância andam em busca de pão
e os que tinham fome foram saciados.
A mulher estéril deu à luz muitos filhos
e a mãe fecunda deixou de conceber.

33

É o Senhor quem dá a morte e dá a vida,
faz-nos descer ao túmulo e de novo nos levanta.
É o Senhor quem despoja e enriquece,
é o Senhor quem humilha e exalta.
Levanta do chão os que vivem prostrados,
retira da miséria os indigentes;
fá-los sentar entre os príncipes
e destina-lhes um lugar de honra.
Ou:

Zac 2, 14-17
«Alegra-te, filha de Sião, porque Eu venho habitar no meio de ti»

Leitura da Profecia de Zacarias
«Exulta e alegra-te, filha de Sião,
porque Eu venho habitar no meio de ti
- oráculo do Senhor.
Nesse dia, muitas nações hão-de aderir ao Senhor.
Serão o meu povo
e Eu habitarei no meio de ti».
Então, o Senhor voltará a possuir Judá,
como seu quinhão na terra santa,
e tornará a fazer de Jerusalém a cidade da sua escolha.
Cale-se toda a criatura diante do Senhor,
que Ele vai despertar e sair da sua santa morada.
Palavra do Senhor.
Salmo responsorial

Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

Refrão: O Todo-poderoso fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome.
A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
todas as gerações. O Todo-poderoso fez em mim maravilhas,
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que o temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
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Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel seu servo
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre.
Segunda leitura

Gal 4, 4-7

«Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher»

Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher e sujeito à Lei,
para resgatar os que estavam sujeitos à Lei
e nos tornar seus filhos adoptivos.
E porque sois filhos,
Deus enviou aos nosso corações
o Espírito de seu Filho, que clama:
«Abbá! Pai!»
Assim, já não és escravo, mas filho.
E, se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus.
Palavra do Senhor.
Ou:

Actos 1, 12-14
«Perseveravam unidos em oração, com Maria, Mãe de Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Depois de Jesus ter subido ao Céu,
os Apóstolos voltaram para Jerusalém,
descendo o monte chamado das Oliveiras,
que fica perto de Jerusalém,
à distância de uma caminhada de sábado.
Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima,
onde se encontravam habitualmente.
Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé,
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Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, o Zeloso, e Judas, irmão de Tiago.
Todos estes perseveravam unidos em oração,
em companhia de algumas mulheres,
entre as quais Maria, Mãe de Jesus.
Palavra do Senhor.
Aleluia

Cf. Lc 2, 19

Maria guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração.
Ou:
Sois feliz, Virgem Maria,
porque trouxestes em vosso seio o Filho do eterno Pai.
Ou:

Jo 19, 27

«Eis a tua Mãe».
E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa.
Evangelho

Lc 2, 41-52
«Guardava todas estas palavras em seu coração»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém,
pela festa da Páscoa.
Quando ele fez doze anos,
subiram até lá, como era costume nessa festa.
Quando eles regressavam, passados os dias festivos,
o Menino Jesus ficou em Jerusalém,
sem que seus pais o soubessem.
Julgando que ele vinha na caravana,
fizeram um dia de viagem
e começaram a pocurá-l’O entre os parentes e conhecidos.
Não O encontrando,
voltaram a Jerusalém, à sua procura.
Passados três dias,
encontraram-n’O no templo,
sentado no meio dos doutores,
a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
Todos aqueles que O ouviam
estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas.
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Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados;
e sua Mãe disse-Lhe:
«Filho, porque procedeste assim connosco?
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura».
Jesus respondeu-lhes:
«Porque Me procuráveis?
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?».
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse.
Jesus desceu então com eles para Nazaré
e era-lhes submisso.
Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça,
diante de Deus e dos homens.
Palavra da salvação.

Ou:

Lc 11, 28-28
«Feliz o ventre que Te trouxe!»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
enquanto Jesus falava à multidão,
uma mulher levantou a voz do meio da multidão e disse:
«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre
e Te amamentou ao peito».
Mas Jesus respondeu:
« Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática».
Palavra da salvação.
Ou:

Jo 19, 25-27
«Eis o teu filho... Eis a tua Mãe»

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto,
Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho».
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Depois disse ao discípulo: «Eis a tua Mãe».
E, a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.
Palavra da salvação.
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15 de Junho
SANTA MARIA MICAELA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, Virgem
Memória
Podem-se escolher as leituras do dia ou do Comum das Virgens ou dos Santos e Santas (para
religiosos), ou as seguintes:

Primeira leitura

1 Jo 3, 14-18

«Também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Nós sabemos que passámos da morte para a vida,
porque amamos os nossos irmãos.
Quem não ama permanece na morte.
Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida
e vós sabeis que nenhum homicida
tem a vida eterna permanecendo em si.
Nisto conhecemos o amor:
Ele deu a sua vida por nós
e nós devemos também dar a vida pelos nosso irmãos.
Se alguém possui bens deste mundo
e, ao ver o seu irmão a passar necessidade,
lhe fecha o coração,
como pode estar nele o amor de Deus?
Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua,
mas com obras e em verdade.
Palavra do Senhor.
Salmo responsorial

Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
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o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.
Para mim preparais a mesa
à mesa dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.
Aleluia

Jo 6, 55

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna;
E Eu o ressuscitarei no último dia.
Evangelho

Jo 6, 47-58
«Quem comer deste pão viverá eternamente»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos judeus:
«Em verdade, em verdade vos digo: Quem acredita possui a vida eterna.
Eu sou o pão da vida.
No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram.
Mas o pão que desce do Céu é tal que,
se alguém comer dele, não morrerá.
Eu sou o pão vivo que desceu do Céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que Eu hei-de dar é a minha carne,
que Eu darei pela vida do mundo».
Os judeus discutiam entre si:
«Como pode Ele dar-nos a sua carne a comer?»
E Jesus disse-lhes:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se não comerdes a carne do Filho do homem
e não beberdes o seu sangue,
não tereis a ida em vós.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna;
e Eu o ressuscitarei no último dia.
A minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
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permanece em Mim e Eu nele.
Assim como o Pai, que vive, Me enviou
e Eu vivo pelo Pai,
também aquele que Me come viverá por Mim.
Este é o pão que desceu do Céu;
não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram:
quem comer deste pão viverá eternamente.
Palavra da salvação.
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16 de Julho
NOSSA SENHORA DO CARMO
Aniversário da Fundação da Congregação
Festa

Podem-se escolher as leituras do Comum de Nossa Senhora, ou as seguintes:

Primeira leitura
«Alegra-te, filha de Sião, porque Eu venho habitar no meio de ti»

Leitura da Profecia de Zacarias

Zac 2, 14-17

«Exulta e alegra-te, filha de Sião,
porque Eu venho habitar no meio de ti
- oráculo do Senhor.
Nesse dia, muitas nações hão-de aderir ao Senhor.
Serão o meu povo
e Eu habitarei no meio de ti».
Então, o Senhor voltará a possuir Judá,
como seu quinhão na terra santa,
e tornará a fazer de Jerusalém a cidade da sua escolha.
Cale-se toda a criatura diante do Senhor,
que Ele vai despertar e sair da sua santa morada.
Palavra do Senhor.
Salmo responsorial

Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.

Para mim preparais a mesa
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à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.
Segunda leitura

Ef 1, 3-6.11-12

«Deus escolheu-nos em Cristo, antes da criação do mundo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória
e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para sermos um hino de louvor da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
Palavra do Senhor.
Aleluia

Lc 11, 28

Felizes os que ouvem a palavra de Deus
e a põem em prática.
Ou:

Lc 1, 45

Bendita sejais, ó Virgem Maria,
porque acreditastes no cumprimento
do que Vos foi dito da parte do Senhor.
Evangelho

Mt 12, 46-50
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«Apontando para os discípulos, disse: Estes são a minha mãe e os meus irmãos»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
enquanto Jesus estava a falar à multidão,
chagaram sua Mãe e seus irmãos.
Ficaram do lado de fora e queriam falar-Lhe.
Alguém Lhe disse:
«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora
e querem falar contigo».
Mas Jesus respondeu a quem O avisou:
«Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?».
E apontando para os discípulos, disse:
«Estes são a minha mãe e os meus irmãos:
todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos Céus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe».
Palavra da salvação.
Ou:

Lc 1, 39-56
«Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naqueles dias,
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado que venha comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor».
Maria disse então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
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de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nosso pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre».
Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses
e depois regressou a sua casa.
Palavra da salvação.
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13 de Agosto
BEATOS FILIPE DE JESUS MUNÁRRIZ E COMPANHEIROS, Mártires
Memória
Podem-se utilizar as leituras do Comum dos Mártires, ou as seguintes:

Primeira leitura

2 Cor 4, 7-15

«Levamos no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério,
para que se reconheça que um poder tão sublime
vem de Deus e não de nós.
Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados;
andamos perplexos, mas não desesperados;
perseguidos, mas não abandonados;
abatidos, mas não aniquilados.
Levamos sempre e em toda a parte no nosso corpo
os sofrimentos da morte de Jesus,
a fim de que se manifeste também no nosso corpo
a vida de Jesus.
Porque, estando ainda vivos,
somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus,
para que se manifeste também na nossa carne mortal
a vida de Jesus.
E, assim, a morte actua em nós e a vida em vós.
Diz e escritura: «Acreditei; por isso, falei».
Com este mesmo espírito de fé,
também nós acreditamos, e por isso falamos,
sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos há-de ressuscitar com Jesus
e nos levará convosco para junto d’Ele.
Tudo isto é por vossa causa,
para que uma graça mais abundante
multiplique as acções de graças de um maior número de cristãos
para glória de Deus.
Palavra do Senhor.

Salmo responsorial

Salmo 33, 2-3.4-5.6-7.8-9
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Refrão: O Senhor libertou-me de toda a ansiedade
A toda a hora bendirei ao Senhor,
o seu louvor está sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-Vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que o temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
Aleluia

Te Deum

Nós Vos louvamos, ó Deus, nós Vos bendizemos, Senhor.
O exército resplandecente dos mártires canta os vossos louvores.

Evangelho

Lc 15, 18-21
«Se Me perseguiram a Mim, também vos perseguirão a vós»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o mundo vos odeia,
sabei que primeiro Me odiou a Mim.
Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Mas porque não sois do mundo,
é por isso que o mundo vos odeia.
Lembrai-vos das palavras que Eu vos disse:
‘O servo não é mais do que o seu senhor’.
Se Me perseguiram a Mim,
também vos perseguirão a vós.
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Se guardaram a minha palavra,
também guardarão a vossa.
Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome,
porque não conhecem Aquele que me enviou».
Palavra da salvação.
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24 de Outubro
SANTO ANTÓNIO MARIA CLARET
Bispo e Fundador da nossa Congregação
Solenidade
Podem-se utilizar as leituras do Comum dos Pastores (para missionários), ou as seguintes:

Primeira leitura

Is 61, 1-6

«O Senhor me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres
e derramar sobre eles o óleo da alegria»

Leitura do Livro de Isaías
O espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu e me enviou
a anunciar a boa nova aos pobres,
a cura os corações atribulados,
a proclamar a redenção aos cativos
e a liberdade aos prisioneiros,
a promulgar o ano da graça do Senhor
e, para o nosso Deus, um dia de acção justiceira.
Enviou-me a consolar os que andam amargurados
e a levar aos aflitos de Sião
uma coroa em vez de cinza,
o óleo da alegria em vez do luto,
o louvor em lugar de um coração abatido.
Então serão chamados: «Terebintos do Deus justo,
jardim plantado para a glória do Senhor».
As velhas ruínas serão restauradas,
reerguerão os destroços do passado,
repararão as cidades destruídas
e os escombros de muitas gerações.
Os estrangeiros ficarão a apascentar os vossos rebanhos,
gente de fora cultivará os vossos campos e vinhas.
E vós sereis chamados «sacerdotes do Senhor»,
e proclamados «ministros do nosso Deus».
Alimentar-vos-eis com a riqueza das nações,
revestir-vos-eis da sua magnificência.

Salmo responsorial

Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
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Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.
Para mim preparais a mesa
à mesa dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.
Ou:

Is 49, 1-6
«Farei de ti a luz das nações»

Leitura do Livro de Isaías
Terras de Além-Mar, escutai-me;
povos de longe, prestai atenção.
O Senhor chamou-me desde o seio de minha mãe.
Fez da minha boca uma espada afiada,
abrigou-me à sombra da sua mão.
Tornou-me semelhante a uma seta aguda,
guardou-me na sua aljava.
E disse-me: «Tu és o meu servo, Israel,
por quem manifestei a minha glória».
E eu dizia: «Cansei-me inutilmente,
em vão e por nada gastei as minhas forças».
Mas o meu direito está no Senhor,
e a minha recompensa está no meu Deus.
E agora o Senhor falou-me,
Ele que me formou desde o seio materno,
para fazer de mim o seu servo,
a fim de lhe restaurar as tribos de Jacob
e reconduzir os sobreviventes de Israel.
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Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor
e Deus é a minha força.
Ele disse-me então:
«Não basta que sejas meu servo,
para restaurares as tribos de Jacob
e reconduzires os sobreviventes de Israel.
Farei de ti a luz das nações,
para que a minha salvação chegue até aos confins da terra».
Palavra do Senhor.
Salmo responsorial

Salmo 26, 1.4.13-14

Refrão: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
O Senhor é a minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida,
de quem hei-de ter medo?
Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor.
Segunda leitura

2 Cor 5, 14-20
«O amor de Cristo nos impele»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O amor de Cristo nos impele,
ao pensarmos que um só morreu por todos
e que todos, portanto, morreram.
Cristo morreu por todos,
para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Assim, daqui em diante,
já não conhecemos ninguém segundo a carne.
Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne,
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agora já não O conhecemos assim.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura;
as coisas antigas passaram: tudo foi renovado.
Tudo isto vem de Deus,
que por Cristo nos reconciliou consigo
e nos confiou o ministério da reconciliação.
Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo,
não levando em conta as faltas dos homens
e confiando-nos a palavra da reconciliação.
Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.
Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus.
Palavra do Senhor.
Ou:

Actos 1, 3-8
«Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Jesus apresentou-se aos Apóstolos, depois da sua paixão;
apresentou-se vivo com muitas provas,
aparecendo-lhes durante quarenta dias
e falando-lhes do reino de Deus.
Um dia em que estava com eles à mesa,
mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai,
«da qual - disse Ele - Me ouvistes falar.
Na verdade, João baptizou com água;
vós, porém, sereis baptizados no Espírito Santo
dentro de dias».
Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar:
«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?».
Ele respondeu-lhes:
«Não vos compete saber os tempos e os momentos
que o Pai determinou com a sua autoridade;
mas recebereis a força do Espírito Santo,
que descerá sobre vós,
e sereis minhas testemunhas
em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria
e até aos confins da terra».
Palavra do Senhor
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Aleluia

Mt 28, 19a-20b

Ide fazer discípulos de todas as nações, disse o Senhor,
e Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos.
Ou:

Lc 10, 2

A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, diz o Senhor.
Pedi, pois, ao Dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Evangelho

Mc 16, 15-20
«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus apareceu aos Doze e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos aos doentes,
eles ficarão curados».
E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-se à direita de Deus.
Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra
com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.

Ou:

Lc 10, 1-9
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
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designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao dono da seara
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vosso paz repousará sobre eles;
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’».
Palavra da salvação.
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MISSAS PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS
1
Para fomentar a vida de comunidade
Podem-se escolher algumas das seguintes leituras:

Primeira leitura

Actos 2, 42-47

«Os crentes viviam unidos e eram assíduos à fracção do pão»
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Perante os inumeráveis prodígios e milagres
realizados pelos Apóstolos,
toda a gente se enchia de temor.
Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum.
vendiam propriedades e bens
e distribuíam o dinheiro por todos,
conforme as necessidades de cada um.
Todos os dias frequentavam o templo,
como se tivessem uma só alma,
e partiam o pão em suas casas;
tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração,
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo.
E o Senhor aumentava todos os dias
o número dos que deviam salvar-se.
Palavra do Senhor.
Ou:

Actos 4, 32-35
«Tinham um só coração e uma só alma»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
A multidão dos que haviam abraçado a fé
tinha um só coração e uma só alma;
ninguém chamava seu ao que lhe pertencia,
mas tudo entre eles era comum.
Os Apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus
com grande poder
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e gozavam todos de grande simpatia.
Não havia entre eles qualquer necessitado,
porque todos os que possuíam terras ou casas
vendiam-nas e traziam o produto das vendas,
que depunham aos pés dos Apóstolos.
Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade.
Palavra do Senhor.
Salmo responsorial

1 Jo 4, 7.8.10.11.12

Refrão: Permaneçamos no amor fraterno
Amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus
e todo aquele que ama
nasceu de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor.
Nisto consiste o amor:
não fomos nós que amámos a Deus,
foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados.
Se Deus nos amou tanto,
também nós devemos amar-nos uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós
e o seu amor em nós é perfeito.
Segunda leitura

Rom 12, 3-13
«Somos membros uns dos outros»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Em virtude da graça que me foi concedida,
digo a todo aquele que se encontrar no meio de vós:
ninguém tenha de si mesmo uma opinião superior à que deve ter,
mas sim uma opinião moderada,
cada um conforme o grau de fé que Deus lhe atribuiu.
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Nós temos muitos membros num só corpo,
e nem todos os membros têm a mesma função.
Assim também nós, que somos muitos,
formamos em Cristo um só corpo
e somos membros uns dos outros.
Mas possuímos dons diferentes,
conforme a graça que nos foi dada.
Quem tem o dom da profecia, comunique-o em harmonia com a fé;
quem tem o dom do ministério, exerça as funções do ministério;
quem tem o dom do ensino, ensine;
quem tem o dom de exortar, exorte;
quem tem a missão de repartir, faça-o com simplicidade;
quem preside, faça-o com zelo;
quem exerce misericórdia, faça-o com alegria.
Seja a vossa caridade sem fingimento.
Detestai o mal e aderi ao bem.
Amai-vos uns aos outros com amor fraterno;
rivalizai uns com os outros na estima recíproca.
Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito;
dedicai-vos ao serviço do Senhor.
Sede alegres na esperança,
pacientes na tribulação,
perseverantes na oração.
Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos;
praticai generosamente a hospitalidade.
Palavra do Senhor.
Ou:

1 Jo 4, 7-16
«Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus
e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor.
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco:
Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito,
para que vivamos por Ele.
Nisto consiste o amor:
não fomos nós que amámos a Deus,
mas foi Ele que nos amou
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e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados.
Caríssimos:
Se Deus nos amou tanto,
também nós devemos amar-nos uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós
e o seu amor em nós é perfeito.
Nisto conhecemos que estamos n’Ele e Ele em nós:
porque nos deu o seu Espírito.
E nós vimos e damos testemunho
de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Se alguém confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus.
Nós conhecemos o amor que Deus nos tem
e acreditámos no seu amor.
Deus é amor:
quem permanece no amor permanece em Deus
e Deus permanece nele.
Palavra do Senhor.
Aleluia

Salmo 132, 1

Oh! Como é bom e agradável
viverem os irmãos em harmonia!
Ou:

Jo 13, 34

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.
Ou:

Col 3, 154

Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados, em um só Corpo.
Evangelho

Mt 18, 15-22

«Onde estão dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou no meio deles»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
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«Se o teu irmão te ofender,
vai ter com ele e repreende-o a sós.
Se te escutar, terás ganho o teu irmão.
Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas,
para que toda a questão fique resolvida
pela palavra de duas ou três testemunhas.
Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja;
e se também não der ouvidos à Igreja,
considera-o como um pagão ou um publicano.
Em verdade vos digo:
Tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu;
e tudo o que desligardes na terra será desligado no Céu.
Digo-vos ainda:
Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa,
ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus.
Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles».
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe:
«Se meu irmão me ofender,
quantas vezes deverei perdoar-lhe?
Até sete vezes?»
Jesus respondeu:
«Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete».
Palavra da salvação.
Ou:

Jo 15, 9-17

«É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
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Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros.
Palavra da salvação.
Ou:

Jo 17, 20-26
«Que todos sejam um»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao céu e disse:
«Pai Santo, não peço somente por estes discípulos,
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim,
por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um,
como Tu, ó Pai, o és em Mim e Eu em Ti,
para que também eles sejam um em Nós
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.
E Eu dei-lhes a glória que Tu me deste,
para que sejam um,
como Nós somos um: Eu neles e Tu em Mim,
para que sejam consumados na unidade,
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste
e que os amaste como a Mim.
Pai, que onde Eu estou,
também estejam comigo os que Me deste,
para que vejam a minha glória, a glória que Me deste,
por Me teres amado antes da criação do mundo.
Pai justo, o mundo não Te conheceu,
mas Eu conheci-Te,
e estes reconheceram que Tu Me enviaste.
Dei-lhes a conhecer o teu nome
e dá-lo-ei a conhecer,
para que o amor com que Me amaste esteja neles,

60

e Eu esteja neles».
Palavra da salvação.
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2
Pelas vocações claretianas
Podem-se utilizar as leituras das missas pelas diversas circunstâncias (pelas vocações), ou
as seguintes:

Primeira leitura

1 Sam 3, 1-10
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias,
o jovem Samuel servia o Senhor sob a direcção de Heli.
O Senhor, naquele tempo, falava raras vezes
e as visões não eram frequentes.
Ora certo dia aconteceu que Heli estava deitado,
pois os seus olhos tinham enfraquecido e mal podia ver.
A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado
e Samuel dormia no templo do Senhor,
onde se encontrava a arca de Deus.
O Senhor chamou Samuel
e ele respondeu: «Aqui estou».
E, correndo para junto de Heli, disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Mas Heli respondeu:
«Eu não te chamei; torna a deitar-te».
E ele foi deitar-se.
O Senhor voltou a chamar Samuel.
Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Heli respondeu:
«Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te».
Samuel ainda não conhecia o Senhor,
porque, até então,
nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor.
O Senhor chamou Samuel pela terceira vez.
Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Então Heli compreendeu que era o Senhor
que chamava pelo jovem.
Disse Heli a Samuel:
« Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez, responde:
‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se.
O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes:
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«Samuel, Samuel!»
E Samuel respondeu:
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta».
Palavra do Senhor.
Ou:

Jer 1, 4-10
«Irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar»

Leitura do Livro de Jeremias
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei
e te constituí profeta entre as nações».
Então eu disse:
«Ah, Senhor Deus, mas eu não sei falar,
porque sou uma criança».
O Senhor respondeu-me:
«Não digas: ‘Sou uma criança’,
porque irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar
e dirás tudo quanto Eu te mandar dizer.
Não tenhas receio diante deles,
porque Eu estou contigo, para te salvar - diz o Senhor».
Depois o Senhor estendeu a mão,
tocou-me na boca e disse-me:
«Eu ponho as minhas palavras na tua boca».
Palavra do Senhor.
Salmo responsorial

Salmo 39, 2.4ab.7-8.10.12

Refrão: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.
Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Desus.
Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou».

«De mim está escrito no livro da Lei
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que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».
«Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis».
«Não me recuseis, Senhor, a vossa misericórdia,
protejam-me sempre a vossa bondade e fidelidade».
Ou:

Salmo 26, 1.4.5.8b-9ab.9cd e 11

Refrão: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
O Senhor é a minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida,
de quem hei-de ter medo?
Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.
No dia da desgraça,
Ele me esconderá na sua tenda;
ocultar-me-á no recôndito do seu santuário,
elevar-me-á sobre um rochedo.
A vossa face, Senhor, eu procuro:
não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Vós sois o meu refúgio.
Não me rejeiteis nem me abandoneis,
ó Deus, meu Salvador.
Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho
e conduzi-me por sendas planas
por causa dos meus inimigos.
Segunda Leitura

Fil 3, 8-14

«Considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
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Irmãos:
Considero todas as coisas como prejuízo,
comparando-as com o bem supremo,
que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor.
Por Ele renunciei a todas as coisas
e considerei tudo como lixo,
para ganhar a Cristo
e n’Ele me encontrar,
não com a minha justiça que vem da Lei
mas com a que se recebe pela fé em Cristo,
a justiça que vem de Deus e se funda na fé.
Assim poderei conhecer Cristo,
o poder da sua ressurreição
e a participação nos seus sofrimentos,
configurando-me à sua morte,
para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos.
Não que eu tenha já chegado à meta,
ou já tenha atingido a perfeição.
Mas continuo a correr, para ver se a alcanço,
uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus.
Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido.
Só penso numa coisa:
esquecendo o que fica para trás,
lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta,
em vista do prémio a que Deus, lá do alto,
me chama em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.
Aleluia

Mc 1, 17

Vinde após Mim, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens.
Ou:

Cf. Jo, 15, 5

Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.

Evangelho

Mt 9, 35-38
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus percorria todas as cidades e aldeias,
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ensinando nas sinagogas,
pregando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades.
Ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão,
porque andavam fatigadas e abatidas,
como ovelhas sem pastor.
Jesus disse então aos seus discípulos:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara».
Palavra da salvação.
Ou:

Lc 5, 1-11
«Daqui em diante serás pescador de homens»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.
Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré
e viu dois barcos estacionados no lago.
Os pescadores tinham deixado os barcos
e estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco, que era de Simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra.
Depois sentou-se
e do barco pôs-Se a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, disse a Simão:
«Faz-te ao largo
e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão:
«Mestre, andámos na faina toda a noite
e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
Eles assim fizeram
e apanharam tão grande quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco
para os virem ajudar;
eles vieram e encheram ambos os barcos
de tal modo que quase se afundavam.
Ao ver o sucedido,
Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe:
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«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador».
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele
e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão.
Jesus disse a Simão:
«Não temas.
Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra,
eles deixaram tudo e seguiram Jesus.
Palavra da salvação.
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