
 

 

 

 

Suplemento à 

Liturgia das Horas 

(para OFMCap) 

  



Este suplemento litúrgico não tem fins lucrativos. O 
arquivo é uma versão independente, organizada em PDF 
para uso em smartphones e tablets. 

Fui motivado pelo desejo de atualizar o calendário 
litúrgico de nossos irmãos Capuchinhos a fim de 
incentivar a oração em memória dos bem-aventurados 
frades que nos precederam.  

Os textos foram revisados a partir do suplemento da 
Família Franciscana do Brasil e da terceira edição do 
Santoral Capuchinho da CCB. Outra parte do material 
utilizado na atualização foi acessado no site internacional 
da Ordem (www.ofmcap.org) e na liturgia das horas 
disponibilizada pelo blog da OFS de Avilés, na Espanha 
(www.ofsaviles.wordpress.com). O arquivo contém todas 
as memórias obrigatórias e facultativas para OFMCap e 
as memórias obrigatórias para a Família Franciscana, 
além de algumas poucas memórias facultativas desta que 
considerei significativo seja pela veneração no Brasil seja 
pela importância histórica na Ordem. 

 
Paz e Bem! 
 

Atualizado em 11 de janeiro de 2021. 
 

frei Warley, OFMCap 
  

http://www.ofmcap.org/
http://www.ofsaviles.wordpress.com/


Calendário Litúrgico 

 

JANEIRO 

3 Santíssimo Nome de Jesus  Memória  

4 Santa Ângela de Foligno  

5 Bem-aventurado Diogo José de Cádiz   

12 São Bernardo de Corleone  Memória   

16 Protomárt ires Franciscanos de Marrocos   Memória  

 

FEVEREIRO 

4 São José de Leonissa  Memória  

6 São Pedro Batista e companheiros márt ires   Memória  

7 Santa Coleta de Corbie   Memória  

9 Bem-aventurado Leopoldo de Alpandeire   

 

 



MARÇO  

2 Santa Inês de Praga   

 

ABRIL 

21 São Conrado de Parzham  Memória  

23 Bem-aventurado Egídio de Assis   

24 São Fidélis de Sigmaringa  Festa  

28 Bem-aventurados Luquésio e Buonadonna   

30 Bem-aventurado Bento de Urbino  

 

MAIO 

4 Bem-aventurado Tomás de Olera   

8 Bem-aventurado Jeremias de Valáquia   

9 Santa Catarina da Bolonha   

11 Santo Inácio de Láconi  Memória  



12 São Leopoldo Mandic  Memória  

16 Santa Margarida de Cortona  Memória  

17 São Pascoal Bailão  Memória  

18 São Félix de Cantalício  Festa  

19 São Crispim de Viterbo  Memória  

20 São Bernard ino de Sena  Memória  

24 Dedicação da Basílica de Assis   Festa    

27 Bem-aventurado José Tous y Soler de Igualada   

 

JUNHO 

2 São Félix de Nicosia   

8 Bem-aventurado Nicolau de Gésturi  

12 Bem-aventurada Flórida Cévoli   

13 Santo Antônio  Festa  

16 Mártires Capuchinhos da Polônia   



26 Bem-aventurado André Jacinto Longhin   

26 Bem-aventurado Tiago de Ghazir  

30 Bem-aventurado Raimundo Lúlio  

 

JULHO 

10 Santa Verônica Giu lian i  Memória  

15 São Boaventura  Festa  

21 São Lourenço de Bríndisi  Festa  

27 Bem-aventurada Maria Madalena Martinengo   

28 Bem-aventurada Maria Teresa Kowalska   

30 Bem-aventurado Francisco Solano Casey   

 

AGOSTO 

2 Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula  Festa  

7 Bem-aventurados Agatângelo e Cassiano   



8 Santo Pai Domingos de Gusmão  Festa  

11 Santa Clara de Assis  Festa  

13 Santa Dulce dos Pobres  Memória  

13 Bem-aventurado Marcos de Aviano   

14 São Maximiliano Maria Kolbe  Memória  

17 Santa Beatriz da Silva   

18 Bem-aventurados João Luís, Protásio e Sebastião    

23 Bem-aventurado Bernardo de Offida   

25 São Luís da França  Memória  

 

SETEMBRO 

2 Bem-aventurado Apolinário de Posat   

4 Santa Rosa de Viterbo   

17 Impressão das Chagas de São Francisco  Festa  

18 São José de Copertino  Memória  



19 São Francisco Maria de Camporosso  Memória  

22 Santo Inácio de Santhià  Memória  

23 São Pio de Pietrelcina  Memória  

26 Mártires Capuchinhos de Valência   

28 Bem-aventurado Inocêncio de Berzo   

 

OUTUBRO 

4 São Francisco de Assis  Solenidade  

5 São Benedito  Memória  

12 São Serafim de Montegranaro  Memória  

13 Bem-aventurado Honorato Kozminski   

19 São Pedro de A lcântara  Memória  

23 São João de Capistrano   

25 Santo Antônio de Sant’Ana Galvão  Memória  

31 Santo Ângelo de Acri   



 

NOVEMBRO 

6 Mártires Capuchinhos da Espanha e Catalunha   

8 Bem-aventurado Duns Scotus  Memória  

17 Santa Isabel da Hungria  Festa  

20 Santa Inês de Assis   

25 Todos os Fiéis Defuntos da Ordem Seráfica   

29 Todos os Santos e Santas da Ordem Seráfica  Festa  

 

DEZEMBRO 

2 Bem-aventurada Ângela Maria Astorch   

10 Bem-aventurado Arsênio de Trigolo    

 
  



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 a 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. 

 
Laudes 

Hino 
Jesus, que grande esperança 
teu santo nome irradia: 
fonte de graça e doçura, 
dos corações alegria! 
 
Aos pecadores se abrindo, 
teu coração não se encobre; 
se quem te busca se alegra, 
que dirá quem te descobre? 
 
Jesus, em tua amizade, 
quanta alegria encontramos: 



se nossa fome sacias 
cada vez mais te buscamos. 
 
Na tua ausência chorando, 
ao teu encalço corremos: 
só com teu pão nos fartamos, 
só de teu vinho bebemos. 
 
Ó Senhor, fica conosco, 
consola a nossa amargura; 
afasta a sombra da noite 
com tua luz e doçura. 
 
Jesus, bondade suprema, 
Jesus, ternura infinita, 
coração pleno de afeto, 
que por nós bate e palpita. 
 
Jesus, ó flor de uma Virgem, 
fonte de paz e alegria, 
ao Reino que hoje cantamos 
possamos chegar um dia! 
 
Ant.1. Tem sede a minha alma do vosso nome santo. 
 
Salmos e antífonas da Semana corrente. 
 



Ant.2 Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, 
honra e glória eternamente! 
 
Ant.3 Vós, jovens e vós, moças e rapazes,  
anciãos e criancinhas, bendizei-o! 
Louvem o Nome do Senhor, louvem-no todos, 
porque somente o seu nome é excelso. 
 
Leitura breve         At 4,12 
Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo 
do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos 
ser salvos. 
 
Responsório breve 
R. Louvarei continuamente o vosso nome. 
* E o cantarei com gratidão em meus louvores.  
R. Louvarei. 
V. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, 
Deus altíssimo. 
* E o cantarei. Glória ao Pai. R. Louvarei. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Entregou-se a fim de libertar o seu povo 
e conquistar para si um nome eterno. 
 

Oração 
 



Olhai, ó Pai, esta vossa família, que honra o santo Nome 
de vosso Filho Jesus: concedei que possamos saborear a 
sua doçura nesta vida, para fruirmos da felicidade eterna 
na pátria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Vésperas 
Hino 
Jesus, ó fonte de vida, 
todo mortal te procura: 
Rei tão suave e tão forte, 
das nossas almas doçura. 
 
Pecado e morte venceste, 
cheio de força e de glória; 
por isso os céus te celebram, 
cantando a tua vitória. 
 
No céu os anjos te louvam,  
louvam-te as gentes na terra: 
tu és do justo alegria 
e salvação do que erra. 
 
Dá-nos a paz verdadeira, 
que em vão o mundo procura; 
do teu amor, quem sondará 
o comprimento e a largura? 
 



Eis que em louvor do teu nome 
os nossos hinos erguemos 
até que um dia contentes 
o teu fulgor contemplemos. 
 
Jesus, ó flor de uma Virgem, 
fonte de paz e alegria, 
ao Reino que hoje cantamos 
possamos chegar um dia. 
 
Ant.1 Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos 
todos juntos o seu Nome. 
 

Salmo 45(46) 
O Senhor para nós é refúgio e vigor, *  
sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia;  
assim não tememos, se a terra estremece, *  
se os montes desabam, caindo nos mares,  
se as águas trovejam e as ondas se agitam, *  
se, em feroz tempestade, as montanhas se abalam:  
 
Os braços de um rio vêm trazer alegria *  
à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo.  
Quem a pode abalar? Deus está no seu meio! *  
Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la.  
Os povos se agitam, os reinos desabam; *  
troveja sua voz e a terra estremece.  



 
Conosco está o Senhor do universo! *  
O nosso refúgio é o Deus de Jacó!  
 
Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus *  
e a obra estupenda que fez no universo:  
reprime as guerras na face da terra, †  
ele quebra os arcos, as lanças destrói, *  
e queima no fogo os escudos e as armas:  
‘Parai e sabei, conhecei que eu sou Deus, *  
que domino as nações, que domino a terra!’ -  
 
Conosco está o Senhor do universo! *  
O nosso refúgio é o Deus de Jacó! 
 
Ant. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos 
todos juntos o seu Nome. 
 
Ant.2 Eu oferto um sacrifício de louvor, invocando o 
Nome santo do Senhor. 
 

Salmo 115(116B) 
Guardei a minha fé, mesmo dizendo: * 
‘É demais o sofrimento em minha vida!’  
Confiei, quando dizia na aflição: * 
‘Todo homem é mentiroso! Todo homem!’  



 
Que poderei retribuir ao Senhor Deus *  
por tudo aquilo que ele fez em meu favor?  
Elevo o cálice da minha salvação, * 
invocando o nome santo do Senhor.  
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor *  
na presença de seu povo reunido.  

 
É sentida por demais pelo Senhor * 
a morte de seus santos, seus amigos.  
Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, †  
vosso servo que nasceu de vossa serva; *  
mas me quebrastes os grilhões da escravidão!  
 
Por isso oferto um sacrifício de louvor, *  
invocando o nome santo do Senhor.  
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor *  
na presença de seu povo reunido;  
nos átrios da casa do Senhor, *  
em teu meio, ó cidade de Sião! 
 
Ant. Eu oferto um sacrifício de louvor, invocando o 
Nome santo do Senhor. 
 
Ant.3 As nações que criastes virão adorar e louvar 
vosso Nome. 



 
Cântico Fl 2,6-11 

Embora fosse de divina condição, † 
Cristo Jesus não se apegou ciosamente * 
a ser igual em natureza a Deus Pai. 
 
(R. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai!) 
 
Porém esvaziou-se de sua glória † 
e assumiu a condição de um escravo, * 
fazendo-se aos homens semelhante. (R.) 
 
Reconhecido exteriormente como homem, † 
humilhou-se, obedecendo até à morte, * 
até à morte humilhante numa cruz. (R.) 
 
Por isso Deus o exaltou sobremaneira † 
e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, * 
e elevado muito acima de outro nome. (R.) 
 
Para que perante o nome de Jesus † 
se dobre reverente todo joelho, * 
seja nos céus, seja na terra ou nos abismos. (R.) 

 
E toda língua reconheça, confessando, † 
para a glória de Deus Pai e seu louvor: * 



“Na verdade Jesus Cristo é o Senhor!” (R.) 
 
Ant. As nações que criastes virão adorar e louvar 
vosso Nome. 
 
Leitura breve             2Ts 1,11-12  
Não cessamos de rezar por vós, para que o nosso 
Deus vos faça dignos da sua vocação. Que ele, por 
seu poder, realize todo o bem que desejais e torne 
ativa a vossa fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo será glorificado em vós, e vós nele, em virtude 
da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 

 
Responsório breve 
R. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, 
* Exaltemos todos juntos o seu Nome. R. Comigo. 
V. O seu nome santo, terrível e grande.  
* Exaltemos. Glória ao Pai. R. Comigo. 
 
Cântico evangélico, ant. 
O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu 
Nome. 

 
Oração 

Olhai, ó Pai, esta vossa família, que honra o santo 
Nome de vosso Filho Jesus: concedei que possamos 



saborear a sua doçura nesta vida, para fruirmos da 
felicidade eterna na pátria do céu. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 

 
Da obra De Evangelio Aeterno, de São Bernardino de 
Sena 

(Sermo 49, art. 1: Opera Omnia, IV, p. 495s)  

 
Nome santíssimo, tão desejado pelos antigos 

patriarcas, esperado com tamanha ansiedade, 
repetidas vezes, protelado, invocado com muitos 
suspiros, suplicado entre copiosas lágrimas, 
concebido com misericórdia no tempo da graça. 
Omita-se qualquer denominação de poder, não se fale 
de reivindicação, retenha-se o nome de justiça. Dá-
nos o nome de misericórdia, soe o nome de Jesus aos 
meus ouvidos, e então, sim, tua voz será suave, belo o 
teu rosto. O nome de Jesus, sólida base de fé, suscita 
filhos de Deus. A fé da religião católica consiste no 
conhecimento e fulgor de Jesus Cristo, luz da alma, 
porta da vida, fundamento da salvação eterna. Quem 
não tiver tal fé ou abandoná-la, caminha às escuras 
nas trevas da noite, precipita-se de olhos fechados no 
meio dos perigos, e por mais que brilhe a grandeza de 



seu entendimento, acompanha um guia cego porque 
segue o próprio intelecto, à busca de compreender os 
segredos celestes. Ou tenta construir casa sem 
alicerces, ou ainda deixa a porta e quer entrar pelo 
teto. A base, pois, é Jesus, luz e porta, o qual, a fim de 
mostrar o caminho aos errantes, manifestou a todos a 
luz da fé, que torna possível procurar o Deus 
desconhecido, crer no que foi procurado, encontrar 
aquele em quem se acreditou. Este fundamento 
sustenta a Igreja, edificada sobre o nome de Jesus. O 
nome de Jesus é esplendor dos pregadores, visto que 
por luminoso fulgor anuncia e faz com que seja 
ouvida a sua palavra. De onde vem a todo o mundo a 
luz da fé, tão grande, súbita e ardente, senão do 
anúncio de Jesus? Acaso Deus não chamou à sua luz 
admirável por intermédio da claridade e do sabor 
deste nome? Assim iluminados, e vendo nesta luz a 
luz, diga com razão o Apóstolo: “Outrora éreis trevas, 
mas agora sois luz no Senhor; comportai-vos como 
verdadeiras luzes” (Ef 5,8). 

Ó nome glorioso, nome grato, nome amante e 
virtuoso! Por ti perdoam-se os crimes, por ti são 
superados os adversários, por ti os enfermos são 
curados, por ti os que sofrem adversidades se 
fortificam e se alegram! Honra dos fiéis, doutor dos 
pregadores, robusteces os que trabalham, sustentas os 



que fraquejam. Em teu ígneo fervor e em teu calor 
inflamam-se os desejos, impetram-se os sufrágios 
pedidos, inebriam-se as almas que contemplam e 
glorificamse todos que triunfam na celeste glória. Por 
este santíssimo nome, dulcíssimo Jesus, faze-nos 
reinar em sua companhia. 

  



4 de janeiro 
 

Santa Ângela de Foligno 
 
Ângela nasceu na Úmbria em 1248. Deixando as vaidades do 
mundo, às quais por tempos se entregara, professou na Ordem 
Terceira da Penitência, de São Francisco, levando consigo 
muitas outras senhoras. Distinguiu-se por seu fervoroso amor 
de Deus e do próximo, sobretudo dos pobres e por sua 
humildade, paciência e pobreza. Cumulada por Deus de dons 
celestes, entregou-se com extremos de piedade à contemplação 
dos mistérios da vida de Cristo, deixando alguns escritos de 
apreciada doutrina espiritual, pelo qual mereceu ser chamada 
de “Mestra dos teólogos”. Morreu em Foligno, no ano de 1309. 
Foi canonizada pelo Papa Francisco em 11 de outubro de 2013. 
 
Do Comum das santas mulheres: para santas religiosas. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que destes à Santa Ângela de Foligno um 
profundo conhecimento dos mistérios do vosso Filho, 
concedei-nos, por seus méritos e preces, viver neste 
mundo na verdade do Cristo, para merecermos a alegria 
da vossa manifestação na glória. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 



Dos escritos espirituais de Santa Ângela de Foligno, 
religiosa. 

(Autobiografia e scritti della B. Angela da Foligno, Città di Castello, 1932, pp. 

395-402) 

 

Meu Deus, torna-me digna de conhecer o 
mistério profundo, realizado por tua ardentíssima e 
inefável caridade e o amor da própria Trindade, isto é, o 
mistério de tua santíssima Encarnação, princípio de nossa 
salvação. Esta Encarnação nos traz dois benefícios: 
primeiro, enche-nos de amor; segundo, faz-nos seguros 
de nossa salvação. Ó incompreensível caridade! Não há 
amor maior do que meu Deus fazer-se carne para tornar-
me Deus. Ó amor extremado! Tu te aniquilaste para me 
criar, quando assumiste nossa condição. 

Não te aniquilaste para diminuir-te ou à tua 
divindade. Mas o abismo de tua conceição induz-me a 
proferir estas palavras: Ó incompreensível, feito 
compreensível! Ó incriado, feito criatura! Ó impensável, 
que podes ser cogitado! Ó impalpável, que é possível 
apalpar! Ó Senhor, faze-me digna de ver as profundezas 
desta caridade enorme que nos comunicaste na 
santíssima Encarnação. 

Torna-me digna, Deus incriado, de conhecer a 
imensidão de teu amor e de tua ardentíssima caridade; 
digna de entender a inefável caridade, que nos transmite 
ao nos mostrares teu Filho Jesus Cristo na Encarnação, e 
como o próprio Filho manifestou seres nosso Pai. Digna, 



Senhor, de conhecer e entender tua caridade para 
conosco, com a qual me criaste. Capaz, ó 
incompreensível, de conhecer e entender tua inestimável 
e ardentíssima caridade, com aquela exaustiva dileção 
pela qual escolheste o gênero humano desde a eternidade 
para chegar à tua visão e te dignaste, Altíssimo, querer 
ver-nos. 

Ó Ser Supremo, faze-me digna de entender tal 
dom acima de qualquer outro: todos os Anjos e Santos 
nada têm a fazer senão ver-te amado, amar-te, 
contemplar-te. Ó dom, acima de qualquer dom, porque tu 
és o próprio amor! Ó sumo Bem, que te dignaste fazer-te 
de nós conhecido enquanto amor, e levar-nos a amar tal 
amor! Todos os que vêm à tua presença, ficarão 
satisfeitos, à medida do amor que tiveram. Nada conduz 
os que contemplam à contemplação, senão o verdadeiro 
amor.  



5 de janeiro 
 

Bem-aventurado Diogo José de Cádiz 
 
Diogo nasceu aos 29 de março de 1743, em Cádiz, na Espanha. 
Em 1758 professa os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos. Após a sua ordenação presbiteral, em 1766, 
percorreu incansavelmente toda a Espanha como pregador 
popular, realizando verdadeiros milagres de conversão. 
Escreveu numerosas obras. Morreu no dia 24 de março de 
1801, na cidade de Ronda. Foi beatificado por Leão XIII em 
1894. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Hei de dar-vos pastores que sejam segundo o meu 
coração; sabiamente haverão de guiar-vos. 
 

Vésperas 
 

Anunciarei o vosso nome a meus irmãos  
e no meio da assembleia hei de louvar-vos. 

  



Oração 
 

Ó Deus de toda a vida, vós concedestes ao Bem-
aventurado Diogo José de Cádiz a sabedoria do 
Evangelho, a fim de mostrar ao vosso povo o caminho da 
salvação. Dai-nos também o conhecimento da verdade, 
para que possamos anunciar a todos as riquezas de uma 
vida cristã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das Cartas do Bem-aventurado Diogo José de Cádiz, 
presbítero, ao seu diretor espiritual Padre Francisco 
Xavier González 

(El director perfecto y el dirigido santo, Servilla 1901, pp. 126.210.280.287)  
 

Ó pai de minha alma, porventura serei tão 
feliz que possa conquistar este mundo para Deus, que 
triunfe a santa cruz e Aquele que nela foi humildemente 
pregado? Porventura virão os dias, nos quais este 
monstro de maldade ame a Deus e consiga que todo o 
mundo O ame? 

Os crimes do povo sempre me acabrunham, 
sem dúvida porque eu mesmo não examino atentamente 
os meus gravíssimos pecados. Certo dia, estando eu a 
meditar sobre isto no coro, junto com a comunidade, 
desejava eu de certo modo aliviar-me deste peso. E eis 
que fiquei viva e eficazmente impressionado com a 



minha dívida de expiação, enquanto eu meditava o 
quanto o Senhor Jesus Cristo, embora sendo inocente, fez 
e suportou pelos pecados dos outros, pecados que Ele 
tomou sobre si. Costumo impressionar-me com este 
mesmo peso, cada vez que alguma calamidade temporal 
aflige o povo. 

Quanto atinge o meu coração aquela 
expressão que usas frequentemente em tuas cartas: “que 
eu fui chamado a ser capuchinho, missionário e santo!” 
Não consigo ler isto sem que, em meu coração uma força 
suave e admirável me comova, isto é para mim um cravo 
que, mesmo sem lesão, me punge a todo momento, e que 
vejo constantemente unido a mim de um modo 
inseparável. Sem dúvida, assim falando, és por Deus 
inspirado, pois nunca te revelei os fatos maravilhosos que 
foram a causa da minha vocação e que a acompanham. 

Meu coração se parte, no desejo de ser todo 
de Deus e de fazer a sua vontade, no desejo de não 
abandonar, nem mesmo o mais difícil daquilo que o 
Senhor me pede. Por isso, quando ouço ou penso ser 
criticado por causa dos trabalhos que faço, seja por meio 
de queixas, seja por meio de denúncias, a angústia me 
atormenta. Digo então para mim mesmo: “Eu não fiz o 
que Deus deseja de mim; eles sabem isto, e eu não”! Se 
eu, pobrezinho, tenho medo de incorrer na ofensa dos 
poderosos, verei que posso superar tudo isso sem muito 
esforço. Mas, se eu notar que me desviei, por pouco que 
seja, da vontade de Deus e de seu agrado, meu coração 



perde toda a paz. Eu me perturbo, me inquieto, e é tanta e 
tão profunda a minha aflição interior, que ela, se não me 
engano, chega a enfraquecer-me bem mais do que os 
trabalhos físicos. Sou todo solícito em cumprir o que 
Deus para mim preparou. Numa palavra, pai do meu 
coração e da minha alma, assim desejo expressar a 
perfeita semelhança com o meu Senhor Jesus Cristo; de 
outro modo eu não o saberei fazer. 

Procuro uma íntima, familiar e altíssima 
contemplação de Deus, apesar de que muitas vezes isto 
me seja árido, amargo e sem satisfação. Eu gostaria de 
fazer coisas grandes no mundo! Eu gostaria de passar 
noites em oração, sem necessidade de dormir. Eu 
gostaria que todos aqueles com quem falo ou a quem 
vejo se convertessem. Eu gostaria, não sei o quê! Nada 
satisfaz o meu coração! Creio que o maior tormento dos 
santos foi a insatisfação, pois não se julgavam em 
condições de levar avante suas iniciativas pela glória de 
Deus.  



12 de janeiro 
 

São Bernardo de Corleone 
(Memória) 

 
Bernardo nasceu aos 6 de fevereiro de 1605, em Corleone, na 
Itália siciliana. Em sua juventude aprendeu a profissão de 
sapateiro, mas demonstrava também grande interesse em armas 
e lutas. Certa vez, provocado por um adversário, feriu-o 
gravemente. Isso se constituiu para ele em início de nova vida. 
Ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e emitiu 
os votos em 1632. Distinguiu-se prontamente por seu espírito 
de sacrifício e pelo fervor religioso, conformando-se a Cristo 
crucificado com heroica caridade e dignos frutos  de penitência. 
Sua morte ocorreu em 12 de janeiro de 1667, em Palermo. Foi 
canonizado por João Paulo II em 2001. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Bendito e louvado seja Deus!  
Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu 
para que fôssemos perante a sua face, 
sem mácula e santos pelo amor. 
 

Vésperas 
 



Quem quiser me seguir renuncie a si mesmo 
e, tomando sua cruz, acompanhe meus passos. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que em São Bernardo de Corleone nos destes 
um modelo de heroica penitência e de vida evangélica, 
concedei-nos, por sua intercessão, o espírito de 
conversão, para amar-vos acima de todas as coisas e 
aderir em tudo à vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
De um Sermão de São Boaventura, bispo  

(Opera omnia, ed. Quaracchi, IX, 463-470) 
 

Em si mesma a cruz é horrível. Sobretudo, 
antes que Cristo tivesse sofrido. Porém, devemos desejá-
la muito, porque a cruz é justamente uma fonte de vida. 
Todos procuram e desejam a vida eterna. Não se 
encontra ninguém, mesmo que seja um delinquente, que 
não a deseje e não a procure. Mas os maus não o fazem 
de modo correto, pois desejam possuir a vida eterna 
justamente com as suas perversidades e seus torpes 
pecados. A estrada que conduz à vida eterna é outra: é 
aquela que passa pela ponte construída por Cristo, isto é, 
a cruz, que é combate e vitória sobre os nossos inimigos. 



A cruz, quando vista superficialmente, causa 
horror, mas compreendida em seu sentido profundo, é 
desejável. Considerada em si mesma, aparece como 
árvore da morte, mas para quem a considera em sentido 
espiritual, ela aparece como árvore da vida, em vista 
daquele que sobre ela foi crucificado. 

A cruz é a fonte da vida e dá essa vida com a 
infusão da graça, como se lê na Carta aos Romanos: O 
salário do pecado é a morte; mas a graça de Deus é a vida 
eterna (Rm 6,23). A cruz é a árvore da graça que nos 
vivifica, e nos tornamos novas criaturas em Cristo se nos 
deixarmos irrigar pela água da graça, que brota da 
penitência. 

Existe uma árvore que tem o poder de levar o 
homem da aridez à vida verdejante, da morte à vida. É a 
árvore da cruz. Por que o Filho de Deus enfrentou a sua 
paixão pelos homens e não pelos anjos? Porque o 
homem, e não o anjo, é capaz de fazer penitência. O 
homem é aquela árvore que começa a germinar quando 
sente a umidade da água, que significa a graça da 
penitência. Se, pois, a cruz é a árvore da graça que nos dá 
a vida, e se nós, que tantas vezes estamos mortos por 
causa dos nossos pecados, desejamos esta árvore, 
precisamos sofrer com o Cristo. 

Diz o apóstolo Pedro: Cristo sofreu em sua 
carne e vós deveis armar-vos dos mesmos sentimentos 
(1Pd 4,1). Se não fizermos penitência, não vejo como 
poderemos responder no julgamento. Se quiseres dar 



frutos espirituais, deverás morrer na carne. São João nos 
traz o exemplo do próprio Cristo: Se o grão de trigo, 
caído na terra, morrer, produzirá muito fruto (Jo 12,24). 
Se quisermos obter os frutos da árvore da vida, junto com 
Cristo, que morreu na cruz, crucifiquemo-nos com Ele. 

Quem quiser encontrar-se com o Senhor, 
encontrá-lo-á sobre a cruz. Por isso, quem se afasta da 
cruz, se afasta do Senhor. Quem deseja ardentemente a 
cruz e o Senhor, encontra-o sobre a cruz, da qual brotam 
fontes puras de graça. 

 
  



16 de janeiro 
 

Protomártires Franciscanos de Marrocos 
(Memória) 

 
Alguns Frades Menores partiram para a Espanha em 1219, a 
fim de pregarem o Evangelho aos islâmicos. Presos, foram 
levados a Marrocos, onde continuaram a sua pregação. Presos 
novamente, na cidade de Marrakech foram colocados em 
cadeias e torturados até serem condenados à morte, em 1220. 
São Francisco de Assis, ao saber do martírio, exclamou: “Já 
posso dizer que tenho cinco irmãos autênticos menores!” E 
Santo Antônio, presente no translado das relíquias destes 
mártires, decidiu ser franciscano. Foram canonizados por Sisto 
IV em 1481. 
 
Do Comum de vários mártires. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Por amor do coração de nosso Deus, 
o Sol nascente lá do alto nos fez santos, 
e iluminou através dos santos mártires 
aqueles que jazem entre as trevas 
e na sombra da morte estão sentados. 

  



Vésperas 
 

Estes mártires santos gloriosos 
por Deus derramaram seu sangue. 
Amaram o Cristo na vida, imitaram o Cristo na morte: 
reinarão para sempre com ele. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que consagrastes os primórdios da Ordem dos 
Menores com o heroico martírio de São Berardo e de 
seus companheiros, concedei também a nós que 
possamos dar-vos o testemunho da vida, como eles o 
deram pelo do sangue. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Crônica dos Ministros Gerais da Ordem dos Frades 
Menores  

(Analecta Franciscana, III, p. 15-19) 
 

São Francisco, por vontade do Senhor, enviou 
seis irmãos ao reino de Marrocos, para pregarem com 
constância a fé católica aos infiéis. Quando estavam no 
reino de Aragão, Frei Vital adoeceu gravemente e vendo 
prolongar-se a enfermidade, não quis interromper as 
pregações devido à doença corporal, e ordenou aos 
outros cinco que cumprissem a ordem de Deus e do Pai 



Francisco, partindo para Marrocos. Os santos irmãos, 
obedecendo, ali deixaram o irmão Vital doente, e 
chegaram a Coimbra. Daí os santos partiram. 
Disfarçaram o hábito e chegaram a Hispal, então cidade 
dos sarracenos. 

Certo dia, no fervor do espírito, sem guia, 
dirigiram-se à principal igreja deles. Como quisessem 
entrar, os sarracenos, indignados, com clamores, 
empurrões e pancadas investiram contra eles e de forma 
alguma permitiram que entrassem na igreja. Finalmente 
aproximaram- se da porta do palácio, e declararam ao rei 
terem sidos enviados, quais embaixadores, pelo Rei dos 
reis, o Senhor Jesus Cristo. Como propusessem ao rei 
muitos ensinamentos da fé católica, induzindo-o à 
conversão e à recepção do batismo, o rei, furioso, 
mandou decapitá-los; no entanto, ouvindo posteriormente 
o conselho dos anciãos, enviou-os a Marrocos como 
desejavam. 

Tendo entrado na cidade, logo começaram a 
pregar aos sarracenos na praça. Ao ouvir isso, o rei 
mandou prendê-los no cárcere, onde ficaram vinte dias 
sem comida nem bebida, reconfortados apenas com a 
consolação divina. Então o príncipe mandou buscá-los. 
Encontrou-os a confessar com constância a fé católica, e, 
inflamado de cólera, ordenou que fossem torturados com 
vários tormentos e em diferentes casas; separados uns 
dos outros, fossem duramente flagelados. Então, os 
iníquos servos amarraram as mãos e pés dos santos, 



puseram-lhes cordas ao pescoço e arrastando-os por terra 
para cá e para lá, de tal modo os flagelaram pesadamente 
que as vísceras quase apareciam. Sobre as feridas 
quebraram vasos de óleo fervendo e vinagre e colocaram 
os fragmentos dos vasos sobre ásperos leitos, onde 
jogaram os santos e os revolveram. Assim foram 
afligidos por toda a noite, guardados e cruelmente 
batidos por uns trinta sarracenos. 

O rei de Marrocos, cheio de cólera, ordenou 
que fossem trazidos à sua presença. Os santos foram 
levados ao rei com as mãos amarradas, despojados, 
descalços, e cobertos de sangue pelos carrascos que os 
fustigavam continuamente. O rei, vendo-os e verificando 
estarem firmes na fé, mandou introduzir algumas 
mulheres, fez os outros saírem e disse-lhes: “Convertei-
vos à nossa fé, e dar-vos-ei essas mulheres por esposas e 
muito dinheiro e sereis honrados em meu reino”. Os 
bem-aventurados mártires responderam: “Não queremos 
mulheres, nem teu dinheiro, mas tudo desprezamos por 
causa de Cristo”. Então o rei, irado, tomou de uma 
espada e, separando os santos, partiu pelo meio a cabeça 
de um por um. Enfiou-lhes no cérebro três gládios e 
assim matou-os, por própria mão, com feroz crueldade. 

 

  



4 de fevereiro 
 

São José de Leonissa 
(Memória) 

 
José Desideri nasceu em Leonissa, na Itália, em 8 de janeiro de 
1556. Professou os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1573, levando uma vida de grande 
austeridade e muito zelo apostólico. Como missionário em 
Constantinopla, empenhou-se muito para confortar e consolar 
os escravos indefesos. Foi feito prisioneiro e torturado, no 
entanto, escapando à morte, retornou à sua pátria, onde 
continuou sua atividade apostólica. Morreu aos 4 de fevereiro 
de 1612, em Amatriz. Foi canonizado por Bento XIV. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Este santo anunciava a mensagem de Cristo  
e a mão do Senhor estava com ele. 
 

Vésperas 
 

Fiz-me fraco com os fracos para os fracos conquistar.  
Fiz-me tudo para todos para todos serem salvos.  
Pelo Evangelho faço tudo. 
 



Oração 
 

Ó Deus, que em São José de Leonissa nos destes um 
infatigável pregador do Evangelho, concedei-nos, por sua 
intercessão, ser animados pelo mesmo zelo na conquista 
das almas e em vosso serviço. Por nosso Senhor, Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
De um Sermão de São José de Leonissa 
(Analecta da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, 1897, p. 281 -283) 

 

O Evangelho é a Boa-nova do advento do 
Senhor ao mundo, por meio da Virgem, e não deve ser 
escrito somente sobre páginas de papel, mas, sobretudo, 
no íntimo do nosso coração. Na verdade, esta é a 
diferença entre a lei de Moisés e a lei da graça: aquela foi 
esculpida sobre tábuas de pedra, enquanto esta se chama 
lei da graça, porque através da infusão de graça do 
Espírito Santo foi impressa no coração dos homens. 
Assim já fora prometido por Deus, quando o profeta 
Jeremias diz: Estabelecerei convosco a minha aliança, 
não como aquela que estabeleci com os vossos pais (Jr 
31,31-32). E quanto a esta nova aliança, acrescenta: 
Gravarei a minha lei nos seus corações (Jr 31,33). Por 
isso, cada cristão deverá ser um livro vivo, no qual se 
possa ler a doutrina do Evangelho. São Paulo escrevia 
assim aos Coríntios: Sede vós a nossa carta, escrita não 



com tinta, mas com o Espírito vivo de Deus através do 
nosso ministério, não em tábuas de pedra, mas sobre o 
vosso coração (2Cor 3,3). 

A página é o nosso coração. Quem escreve é 
o Espírito Santo através do meu ministério, pois a minha 
língua é como a pena de quem escreve com agilidade (Sl 
44,2). E Deus queria que a língua do pregador, movida 
pelo Espírito Santo, banhada no sangue do Cordeiro 
Imaculado, possa escrever com agilidade nos vossos 
corações também hoje! Mas, como escrever sobre uma 
página que se encontra já escrita? Se não for apagado o 
que já está escrito, não se poderá escrever novamente. 

No vosso coração está escrita a avareza, a 
soberba, a luxúria e outros tantos vícios. Como 
poderemos escrever a humildade, a honestidade e as 
outras virtudes, se os vícios precedentes não tiverem sido 
apagados? Se os homens levassem impresso tal escrito, 
seriam como um livro santo e, com sua conduta 
exemplar, seriam para os outros um ensinamento. Paulo 
acrescenta no versículo acima citado: Vós sois uma carta 
que todos podem ler e conhecer (2Cor 3,2). 

Os superiores e pregadores devem proceder 
de tal modo que possam conduzir todos delicadamente à 
verdade, já que nem todos podem ser convencidos com 
os mesmos meios. Por este motivo, Paulo, como ministro 
zelosíssimo de Cristo e conquistador de almas, dizia: Fiz-
me judeu com os judeus e como alguém que está livre da 
lei mosaica com aqueles que não estão submetidos à lei 



(1Cor 9,20). Enfim, Paulo quer dizer que procurava 
adaptar-se a todos. Por isso, ele conclui: Fiz-me tudo 
para todos, a fim de conquistar a todos para Cristo (1Cor 
9,22). 

 
  



6 de fevereiro 
 

São Pedro Batista e companheiros mártires 
(Memória) 

 
Pedro Batista nasceu em 1542. Após seu ingresso na I Ordem e 
de sua ordenação presbiteral, partiu para o oriente. Nas 
Filipinas anunciou por muitos anos o evangelho e 
seguindo para o Japão, em 1593, como embaixador de Felipe 
II, muito se empenhou na evangelização e na construção de 
igrejas e hospitais. Mas, ao iniciar no país uma tensão política 
e religiosa, teve sua atividade interrompida pela prisão. 
Encaminhado para Nagasaki na companhia de outros cinco 
frades, dezessete terciários e o jesuíta Paulo Miki com dois 
catequistas, padeceram todos o martírio, crucificados, em 5 de 
fevereiro de 1597. Foram canonizados por Pio IX em 1862. 
 
Do Comum de vários mártires. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes  
 

Quem, portanto, poderá nos separar do amor de Cristo? 
Tribulação, angústia, fome? Perseguição, nudez, perigo? 
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. 
Por Jesus que nos amou. 
 

Vésperas 
 



Carregou sobre si nossas culpas em seu corpo,  
no lenho da cruz, para que, mortos aos nossos pecados,  
na justiça de Deus nós vivamos. 
 

Oração 
 

Ó Deus, fortaleza dos mártires, que chamastes à glória 
eterna os santos Pedro Batista e companheiros pelo 
martírio da cruz, concedei também a nós, por sua 
intercessão, testemunhar na vida e na morte a fé do nosso 
batismo. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das Cartas de São Pedro Batista a caminho do martírio  

(Escritas nos dias 4 de janeiro e 2 de fevereiro de 1597, em A.I.A. 1916, p. 

303-309) 

 
Dentre os irmãos daqui nós seis fomos presos 

e por muitos dias detidos no cárcere, com três japoneses 
da Companhia de Jesus, dos quais um só é professo, e 
outros simples fiéis; ao todo somos vinte e quatro. Agora 
estamos em viagem, neste mês de inverno muito frio, e 
levam-nos com cavaleiros e grande número de guardas. 
Em certos dias, foram destinados mais de duzentos 
homens para vigiar-nos. Não obstante, caminhamos 
consolados e alegres no Senhor, porque foi contra nós 
proferida sentença de sermos crucificados, por termos 



pregado, contra a ordem do rei, a lei de Deus; os outros, 
por serem cristãos. Quem ambiciona morrer por Cristo, 
tem agora boa ocasião. Penso que os fiéis ficariam muito 
confortados, se aqui houvesse religiosos de nossa Ordem. 
Mas é certo que, enquanto governar o atual rei, não 
ficarão com nosso hábito por muito tempo no Japão, 
porque logo ele os mandará para a vida eterna. 

A sentença proferida contra nós acha-se 
escrita numa tábua, que é carregada à nossa frente. 
Declara termos sido condenados porque pregamos a lei 
Nauam (isto é, cristã) contra a ordem de Taycosama, e 
quando chegarmos a Nagasaki, haveremos de ser 
crucificados. Por isso, estamos bem alegres e consolados 
no Senhor, pois perdemos nossa vida pela pregação de 
sua lei. Somos seis irmãos e dezoito japoneses, todos 
condenados à morte; uns por serem pregadores, outros 
por serem cristãos. Da Companhia de Jesus há um irmão, 
um catequista e um leigo. 

Fomos retirados do cárcere e colocados em 
carros. De todos foi mutilada uma orelha e assim fomos 
conduzidos pelas ruas de Miaco, em companhia de várias 
pessoas e soldados. Em seguida, fomos reconduzidos ao 
cárcere. No dia seguinte, com as mãos amarradas às 
costas, montados a cavalo, fomos levados a Osaka. No 
outro dia, tirando-nos da prisão, fizeram-nos montar a 
cavalo e atravessar as ruas da cidade. Além disso, fomos 
à cidade de Sakai e lá sucedeu o mesmo. Nas três 
cidades, houve sempre um arauto público. Sabíamos que 



fôramos condenados à morte, mas só em Osaka tivemos 
certeza de que para esse fim partiríamos para Nagasaki. 
Vossa caridade, por amor de Deus, encomende-nos com 
instância a Deus, a fim de ser aceitável junto dele o 
sacrifício de nossa vida. Pelo que ouvi aqui, julgo que na 
próxima sexta-feira seremos crucificados. Neste mesmo 
dia da semana foi-nos mutilada a orelha em Miaco, o que 
recebemos como dom de Deus. Por isso, com grande 
fervor rogamos a todos vós que rezeis por nós, por amor 
a Deus. 

Ajudai-nos, irmãos caríssimos, com vossas 
orações para que nossa morte seja aceitável à divina 
majestade. No céu, para onde esperamos ir, se Deus 
quiser, lembrar-nos-emos de vós; nem aqui me esqueci 
de vossa caridade. De todo coração vos amei e amo. 
Desejo-vos paz e amor em nosso Senhor Jesus Cristo. 
Saudações, irmãos caríssimos. Não é mais tempo de 
falar. Até o céu. Lembrai-vos de mim. 

 
  



7 de fevereiro 
 

Santa Coleta de Corbie 
(Memória) 

 
Coleta nasceu na França, no ano de 1381. Tendo ficado orfã, 
distribuiu todos os seus bens aos pobres e, revestida do hábito 
da Ordem Franciscana Secular, viveu por algum tempo como 
reclusa. Mais tarde, fez-se irmã clarissa, e tendo a autorização 
do sumo pontífice, reformou na primitiva forma de vida 
franciscana, muitos mosteiros e conventos da Segunda e da 
Primeira Ordem, inculcando, sobretudo, a prática da pobreza e 
da oração. Morreu aos 6 de março de 1447, em Gante. Foi 
canonizada por Pio VII em 1808. 
 
Do Comum das virgens. 
 

Laudes 
Hino 
Virgem Coleta, sábia e forte,  
de Deus desejava em tenra idade,  
buscaste a Ele sem desfalecer,  
de coração, espírito e verdade. 
 
Com tua lâmpada acesa, 
viste chegar o Senhor: 
do Esposo sentas-te à mesa, 
cheia de graça e esplendor. 
 



Para cumprir fiel tua missão,  
Deus te ornou com as virtudes retas; 
recobrou a Família Franciscana,  
pleno vigor de sua Vida e Regra. 
 
Ao Pai e ao Espírito glória, 
ao Filho o mesmo louvor, 
pois virginal é a vitória 
da que desposa o Senhor. 
 
Antífonas e Salmos, do dia da semana corrente. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Esta santa foi honrada pela sua geração  
e louvada em sua vida. 

 
Vésperas 

 
Cântico evangélico, ant. 
De nosso povo és a glória, pois agiste com coragem;  
teu coração foi confortado pois amaste a castidade. 
 

Oração 
 
Senhor Deus, que destes Santa Coleta como modelo e 
guia de perfeição evangélica a numerosas virgens, 
concedei que conservemos em sua genuína pureza aquele 
espírito seráfico, que ela ensinou com sabedoria e 



confirmou com o exemplo de sua santidade. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
 
 
Do Testamento Espiritual de Santa Coleta 

(E.S.M. Perrin, La belle vie de Sainte Colette de Corbie, Paris 1920, p. 274 -

277) 
 

Reconhecei, caríssimas filhas, vossa vocação, 
grande dignidade e justa perfeição. Muito prejudicial é a 
ignorância; o conhecimento é fecundo. Reconhecei, pois, 
onde haveis de entrar pela porta da inspiração divina e da 
amada vocação. Nosso doce Salvador afirma: Ninguém 
pode vir a mim, se meu Pai não o atrair (Jo 6,44), pela 
inspiração. Esta feliz entrada no fértil campo da perfeição 
evangélica, nada mais é do que a renúncia ao mundo, à 
carne, à própria vontade. Assim diz Jesus, bendito, 
nascido da Virgem: Se alguém quer vir após mim, 
renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz (Mt 16,24), sem 
omitir a penitência por causa dos pecados cometidos, 
para não ofender a Deus e melhor conservar a graça 
divina. 

Considerai, portanto, caríssimas filhas, que 
fostes gratuitamente chamadas à perfeição da obediência. 
Obedecei sempre e em tudo que não ofenda a Deus. Jesus 
fez-se obediente até a morte (Fl 2,8). Não basta obedecer 
por algum tempo ou apenas em uns pontos, mas importa 



obedecer em tudo que não for contra Deus, a alma e a 
santa regra. Não prefiramos nosso modo de ver ao dos 
superiores. 

A verdadeira sabedoria é submissa a Jesus e à 
doce Virgem Mãe. O verdadeiro obediente, por causa de 
Deus, simplesmente faz aquilo que está fazendo, e nada 
atende senão à verdadeira obediência, e isso com 
reverência, como se recebesse a ordem da boca do 
próprio Jesus; assim o cumprimento do preceito torna-se 
mais fácil de acordo com a condição humana e diante de 
Deus é mais preciosa a obediência humilde, porque da 
desobediência provêm males. 
Mais vale uma só oração do obediente do que cem mil do 
desobediente. Se obedecemos a Deus, ele também vos 
obedecerá. Além da renúncia a si mesmo, nosso Senhor 
quer que carreguemos nossa cruz, isto é, o nosso voto de 
santa pobreza. A cruz é pesada quando desejamos possuir 
algo além daquele que carregou sua cruz sobre os ombros 
e nela se dignou morrer. 

Amai, filhas caríssimas, amai esta preclara 
virtude, a exemplo de Jesus Cristo, de nosso glorioso Pai 
São Francisco e de nossa mãe e senhora, Santa Clara. 
Ficai contentes no meio das necessidades, para mais 
facilmente chegardes ao reino ao qual fostes chamadas, 
através da mesma pobreza que livremente prometestes 
observar. Vivei, portanto, como verdadeiras pobres e 
assim permanecei até a morte, caríssimas filhas, como 
nosso doce Salvador fez por nós na cruz. Como no 



mundo há poucos que amam tal pobreza, temos melhor 
oportunidade de amá-la, após a santa obediência, que 
acima de tudo vos recomendo. 

Guardemos fielmente o que prometemos e se, 
por fragilidade humana, cometemos alguma falta, sempre 
e sem demora, levantemo-nos pela santa penitência, 
empenhadas em viver bem e morrer santamente. O Pai 
das misericórdias, o Filho por sua santa paixão e o 
Espírito Santo bendito, fonte de paz, suavidade e amor, 
nos encham a todas de suas consolações. Amém. 
 

  



9 de fevereiro 
 

Bem-aventurado Leopoldo de Alpandeire 
 

Leopoldo nasceu em Alpandeire, na Espanha, em 24 de junho 
de 1864. Professou os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1900, e por mais de quarenta anos residiu em 
Granada, exercendo o serviço de esmoler, hortelão e sacristão, 
enquanto distribuía, ao mesmo tempo, consolo, conselho e o 
exemplo de uma vida austera. Após uma longa enfermidade, 
em que suportou virtuosamente, morreu em 9 de fevereiro de 
1956. Foi beatificado por Bento XVI em 2010. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Muito alegrou-me e animou tua caridade, Leopoldo. 
Graças a ti, o povo recebeu alívio cordial. 
 

Vésperas 
 

Salve, Senhora, Rainha santa, Mãe de Deus, 
Maria, virgem feita Igreja, eleita pelo Pai do céu, 
e por ele consagrada com seu Filho muito amado 
e o Espírito Santo Defensor. 
 

Oração 



 
Deus Pai misericordioso, que chamastes o bem-
aventurado Leopoldo para seguir as pegadas de teu Filho 
Jesus Cristo pela senda da humildade, pobreza e amor à 
cruz, concedei-nos imitar suas virtudes para participar 
junto a ele no banquete do reino dos céus. Pelo mesmo 
Cristo Senhor nosso. 
 
 
Da Vida Perfeita (para religiosas), de São Boaventura, 
Bispo 

(Cap. III, 1-4.10: San Buenaventura: Experiencia y teologia del mistério, BAC, 

Madrid 2000, pp. 239-240.243-244). 
 

Também a pobreza é uma virtude necessária 
para alcançar a perfeição, pois sem ela nada pode ser 
perfeito, como o atesta o Senhor, que diz no Evangelho: 
Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-los 
aos pobres. Já que a suma perfeição evangélica consiste 
na excelência da pobreza, não se acredita ter conseguido 
alcançar o cume da perfeição quem não seja perfeito 
imitador da pobreza evangélica. E assim diz Hugo de São 
Victor: “Por mais perfeição que possamos encontrar nos 
religiosos, não se considere perfeição plena senão se ama 
a pobreza”. 

Duas são as razões que devem mover o 
religioso, ainda mais, a qualquer homem, a amar a 
pobreza. A primeira, o divino exemplo, que é 



irrepreensível; a segunda, a promessa divina, que é 
inestimável. A primeira, digo, que a ti, serva de Cristo, 
deve levar-te a amar a pobreza, é o amor e o exemplo de 
nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi pobre ao 
nascer, pobre durante a vida e pobre morrendo. 

Observa que exemplo de pobreza te é 
desejado, para que com ele, chegues a ser amiga da 
pobreza. Nosso Senhor Jesus Cristo foi pobre em seu 
nascimento, até não ter abrigo, nem veste, nem alimento; 
teve por casa um estábulo; por veste, uma mísera fralda; 
por alimento, o leite virginal. Assim o apóstolo Paulo, 
considerando tal pobreza, disse suspirando aos Coríntios: 
Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o qual, sendo rico, por vós se fez pobre, a fim de que vos 
enriqueçais com sua pobreza. E São Bernardo diz: “No 
céu havia abundância de todas as coisas, mas não de 
pobreza. Precisamente abundava e superabundava esta na 
terra e o homem ignorava o seu valor. O Filho de Deus se 
prendeu a ela, abaixou-se para elevá-la e, com a sua 
estima, fazê-la preciosa aos nossos olhos”. 

Nosso Senhor Jesus Cristo se nos ofereceu 
como exemplo de pobreza ao habitar no mundo. Escuta, 
virgem feliz; Escutem todas vós que professastes a 
pobreza, como foi pobre o Filho de Deus, Rei dos anjos, 
enquanto viveu neste mundo. Foi tão pobre que, às vezes, 
não teve abrigo, tendo que dormir, muitas vezes, com 
seus apóstolos fora das cidades e aldeias. Como afirma o 
evangelista Marcos: Depois de observar tudo aos seu 



redor, sendo já tarde, saiu com os doze para Betânia. E 
Mateus diz: As ovelhas têm refúgio e as aves do céu 
ninhos; mas o Filho do homem não tem onde reclinar a 
cabeça. 

A segunda coisa que deve acender em ti o 
amor à pobreza é a inestimável promessa divina. Óh! 
Rico para todos, Senhor bom Jesus! Como expressar com 
palavras, conceber no coração, escrever com a mão, 
aquela glória celestial que prometeste dar aos teus 
pobres? Eles, com sua pobreza voluntária, merecem 
tomar assento na glória do Criador, merecem entrar nas 
obras do poder do Senhor, lá nos tabernáculos, nas 
mansões luminosas; merecem ser guardados naquela 
cidade criada e fundada por Deus. Tu mesmo o 
prometestes com tua boca bendita, dizendo: Bem-
aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino 
dos céus. E não é outra coisa, Senhor Jesus Cristo, esse 
reino dos céus que tu mesmo te dás a eles como prêmio, 
como recompensa e como gozo. Eles se alegraram e se 
saciaram de ti. Porque os desvalidos comeram até saciar-
se; louvaram o Senhor os que o buscam. Viva o seu 
coração para sempre! Amém. 

  



2 de março 
 

Santa Inês de Praga 
 

Filha do rei Otacar I, da Boêmia, nasceu em Praga no ano de 
1205. Recusou o matrimônio com o imperador Frederico II, 
fazendo opção pelo esponsal místico com Jesus pobre e 
crucificado, no seguimento da mesma forma de vida das damas 
pobres de Assis. Com este propósito, fundou em sua cidade um 
mosteiro e nele ingressou junto com outras cinco irmãs em 
1236. Cultivou uma singular amizade com Clara de Assis e 
dela recebeu várias cartas. Morreu aos 6 de março de 1282. Foi 
canonizada por João Paulo II em 1989. 
 
Do Comum das virgens. 
 

Oração 
 
Senhor, nosso Deus, que inspirastes a Santa Inês de 
Praga a renúncia as glórias terrenas e a conduziste pelo 
caminho da cruz até a perfeição evangélica, vos 
suplicamos que, seguindo seu exemplo, busquemos os 
bens eternos de teu reino. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Segunda Carta de Santa Clara à Inês de Praga 

(2CtCl 3-14; 17-23) 
 



Agradeço ao Doador da graça, do qual cremos 
que procedem toda dádiva boa e todo dom perfeito (Tg 
1,17), pois adornou-a com tantos títulos de virtude e a fez 
brilhar em sinais de tanta perfeição, para que, feita 
imitadora atenta do Pai perfeito (Mt 5,48), mereça ser tão 
perfeita que seus olhos não vejam em você nada de 
imperfeito (Sl 138,16). 

É essa perfeição que vai uni-la ao próprio Rei 
no tálamo celeste, onde se assenta glorioso sobre um 
trono estrelado.   

Desprezando o fausto de um reino da terra, 
dando pouco valor à proposta de um casamento imperial, 
você se fez seguidora da santíssima pobreza em espírito 
de grande humildade e do mais ardente amor, juntando-
se aos passos daquele com quem mereceu unir-se em 
matrimônio. 

Mas eu sei que você é rica em virtudes e vou 
ser breve para não a sobrecarregar de palavras supérfluas, 
mesmo que não lhe pareça demasiado nada que lhe possa 
dar alguma consolação. Mas, como uma só coisa é 
necessária (Lc 10,42), é só isso que eu confirmo, 
exortando-a por amor daquele a quem você se entregou 
como oferenda santa (Rm 12,1) e agradável. 

Lembre-se da sua decisão como uma segunda 
Raquel: não perca de vista seu ponto de partida, conserve 
o que você tem, faça o que está fazendo e não o deixe (Ct 
3,4), mas, em rápida corrida, com passo ligeiro e pé 
seguro, de modo que seus passos nem recolham a poeira, 



confiante e alegre, avance com cuidado pelo caminho da 
bem-aventurança.  Não confie em ninguém, não consinta 
com nada que queira afastá-la desse propósito, que seja 
tropeço no caminho (Rm 14,13), para não cumprir seus 
votos ao Altíssimo (Sl 49,14) na perfeição em que o 
Espírito do Senhor a chamou. 

Se alguém lhe disser outra coisa, ou sugerir 
algo diferente, que impeça a sua perfeição ou parecer 
contrário ao chamado de Deus, mesmo que mereça sua 
veneração, não siga o seu conselho. Abrace o Cristo 
pobre como uma virgem pobre. 

Veja como por você ele se fez desprezível e o 
siga, sendo desprezível por ele neste mundo.  Com o 
desejo de imitá-lo, mui nobre rainha, olhe, considere, 
contemple o seu esposo, o mais belo entre os filhos dos 
homens (Sl 44,3) feito por sua salvação o mais vil de 
todos, desprezado, ferido e tão flagelado em todo o 
corpo, morrendo no meio das angústias próprias da cruz. 
Se você sofrer com ele, com ele vai reinar; se chorar com 
ele, com ele vai se alegrar; se morrer com ele (2Tm 
2,11.12; Rm 8,17) na cruz da tribulação, vai ter com ele 
mansão celeste nos esplendores dos santos (Sl 109,3). E 
seu nome, glorioso entre os homens, será inscrito no livro 
da vida (Sl 109,3). 

Assim, em vez dos bens terrenos e 
transitórios, você vai ter parte na glória do reino celeste 
eternamente, para sempre, vai ter bens eternos em vez 
dos perecedores, e viverá pelos séculos dos séculos. 



21 de abril 
 

São Conrado de Parzham 
(Memória) 

 
Conrado Birndorfer nasceu em Venushof de Parzham, na 
Alemanha, em 22 de dezembro de 1818. Depois de uma 
juventude vivida na piedade cristã, passando também pela 
Ordem Terceira Franciscana, professou os votos em 1852 na 
Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Com grande zelo, 
caridade e paciência, exerceu o ofício de porteiro no convento 
de Altötting durante 43 anos, até a sua morte em 21 de abril de 
1894. Foi canonizado por Pio XI em 1934. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
Preferiu o limiar da casa do Senhor.  
Deus lhe deu a graça e a glória (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 
 
Praticou a humildade,  
sem cuidar no dia a dia daquilo que era seu,  
mas olhava com cuidado o que era dos irmãos  
(T.P. Aleluia). 

Oração 



 
Ó Deus de infinita bondade, que por meio de São 
Conrado de Parzham destes conhecer ao mundo a 
grandeza de vossa misericórdia, nós vos suplicamos que 
nos torneis continuadores de sua obra a serviço dos 
nossos irmãos, imitando o seu espírito de pobreza e a sua 
humildade de coração. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das Cartas de São Conrado de Parzham 
 

A vontade de Deus foi que deixasse tudo que 
me era caro e deleitável; dou-lhe graças por ter me 
chamado à vida religiosa, na qual encontrei tanta paz e 
felicidade, como nunca no século. Meu modo de viver é 
principalmente este: amar e sofrer, sempre 
contemplando, adorando e admirando a inefável caridade 
de Deus para com suas pequenas criaturas, neste amor 
não se chega ao termo. 

Nada me serve de impedimento e sempre 
estou unido a Deus, amado em grau sumo. Ao contrário, 
quanto mais ocupações tenho em mãos, tanto mais me 
sinto unido a Deus. Então falo familiarmente com Ele 
como um filho ao pai, redobrando preces e suspiros, e 
manifestando-lhes com confiança filial tudo o que me 
oprime a alma. Se alguma vez peco, humildemente peço 



perdão, suplicando apenas que me mostre filho bom e 
dócil do Pai amantíssimo e o ame com maior caridade. 

Para exercer-me nas virtudes da mansidão e 
da humildade, basta-me erguer os olhos à cruz, meu 
livro. Só à vista de Jesus crucificado aprendo como devo 
agir nas diversas circunstâncias. Assim aprendo a 
humildade, a mansidão e a paciência, e como levar a 
cruz; ou antes, isto a torna suave e leve. 

Tudo, tanto alegrias como tribulações, recebo 
do Pai celeste com ações de graças; ele sabe 
perfeitamente o que mais nos convém. Por isso, sempre 
me alegro no Senhor, deplorando apenas não o amar 
bastante. Oh! se tivesse a caridade de um Serafim! 
Queria compelir todas as criaturas a me ajudarem a amar 
a Deus em grau sumo. A caridade jamais acabará (1Cor 
13,8). 

  



23 de abril 
 

Bem-aventurado Egídio de Assis 
 

Pertencente aos primeiros discípulos de Francisco de Assis, 
Egídio era simples e manso. Peregrinando em espírito de 
devoção a diversos santuários, não deixava nunca de ganhar 
seu sustento, trabalhando e ajudando os lavradores no cultivo 
da terra. Gostava de levar vida eremítica, passou os últimos 
anos de vida em Perúgia, dedicando-se à ascese e à 
contemplação. Morreu em 1262. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

O Senhor é a minha herança; 
ele é bom pra quem o busca (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 
 
Quem não renunciar a tudo aquilo que possui,  
não pode ser o meu discípulo (T.P. Aleluia). 

  



Oração 
 

Ó Deus, que vos dignastes elevar o Bem-aventurado 
Egídio ao mais alto grau da contemplação, concedei-nos, 
por sua intercessão, dirigir constantemente a vós as 
nossas ações e viver sempre em vossa paz. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
 
 
Dos Ditos do Bem-aventurado Egídio de Assis  

(Ed. Quaracchi, 1905, p. 62-64) 
 

Dizia Frei Egídio, falando de si mesmo: 
“Prefiro ter um pouco de graça divina estando na Ordem 
do que muita estando no mundo; porque no mundo os 
perigos são maiores e as ajudas menores do que no 
estado religioso. Mas o pecador tem mais medo do 
próprio bem do que do próprio mal, porque tem mais 
medo de fazer penitência e entrar para a vida religiosa do 
que ficar no pecado e permanecer no mundo”. 

Um leigo foi aconselhar-se com Frei Egídio, 
perguntando-lhe se era melhor ele entrar para a vida 
religiosa ou não. O santo Frei Egídio respondeu-lhe: “Se 
um homem paupérrimo viesse a saber de um tesouro 
escondido num campo aberto a todos, será que ele iria se 
aconselhar com alguém ou correria rapidamente para o 
tesouro? Tanto mais os homens deveriam correr para 



desenterrar o tesouro celeste!” Ouvindo isto, o leigo 
vendeu o que tinha e entrou para a vida religiosa. 

Frei Egídio dizia também: “Muitos entram 
para a vida religiosa, mas não praticam o que ela exige. 
São como o camponês que se reveste com as armas de 
Orlando e não sabe lutar com elas. Nem todos saberiam 
cavalgar o imponente Baiardo, ou montá-lo sem cair. 
Penso que não é grande coisa entrar na corte do rei, nem 
receber dele grandes presentes. Mas penso que seja 
grande coisa comportar-se como se deve na corte do rei. 
A corte do grande Rei é a vida religiosa. Entrar e nela 
receber grandes dons não é lá grande coisa, mas sim 
saber viver nela como se deve e perseverar fiel e 
devotamente até o fim. Prefiro ficar no mundo e fiel e 
devotamente desejar entrar para a vida religiosa do que 
permanecer nela contrariado”. 

A gloriosa Virgem Maria, a Mãe de Deus, 
nasceu de pecadores e pecadoras e não pertenceu a 
nenhuma Congregação religiosa. E, todavia, é o que é. 

O religioso deve crer que não sabe nem pode 
viver, a não ser na vida religiosa. 

Uma vez, disse também a um companheiro 
seu: “Desde o princípio do mundo até hoje nunca existiu 
Congregação religiosa melhor do que a dos frades 
menores, nem apareceu outra com maior liberdade”. 

Dizia ainda: “Creio que a Ordem dos Frades 
Menores foi verdadeiramente colocada neste mundo para 
grande utilidade dos homens. Mas, ai de nós se não 



formos pessoas como deveríamos ser! Parece-me que a 
Ordem dos Frades Menores é a mais pobre e a mais rica 
deste mundo. E penso que o nosso maior pecado seja o 
de querermos ir muito alto. É rico quem vive como um 
rico; é sábio quem segue um homem de grande ciência; é 
bom quem imita um homem virtuoso; é belo quem se 
assemelha a alguém bonito; é nobre quem imita um 
nobre, isto é, Nosso Senhor Jesus Cristo”. 

 
  



24 de abril 
 

São Fidélis de Sigmaringa 
(Festa) 

 
Fidelis nasceu em Sigmaringa, na Alemanha, em 1 de outubro 
de 1577. Doutorou-se em Filosofia e Direito em Friburgo. 
Exerceu por vários anos a profissão de advogado. Foi ordenado 
presbítero em 1612, e no mesmo ano ingressa na Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos, professando os votos em 1613.  
Tornou-se um grande pregador da Propaganda Fidei. Em sua 
atividade apostólica, foi morto por um grupo de camponeses 
calvinistas, na Suíça, no dia 24 de abril de 1622. É o 
protomártir da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. 
 
Do Comum de um mártir; ou Comum dos pastores. 
 

Laudes 
 
Ant. 1 Se alguém se declara por mim diante dos homens,  
eu também me declararei por ele  
diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. 
 
Salmos e cântico, do domingo da I Semana. 
 
Ant. 2 Quem me segue não caminha nas trevas,  
mas terá a luz da vida. Aleluia. 
 
Ant. 3 Pai, este é o meu desejo, que onde eu estiver 



ali também este seja meu servidor. Aleluia. 
 
Leitura Breve         2Cor 1,3-5 
Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que 
nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, 
pela consolação com que nós mesmos somos consolados 
por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer 
angústia! Com efeito, à medida que em nós crescem os 
sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as 
nossas consolações. 
 
Responsório Breve 
R. O Senhor é minha força  
e e minha energia.  
* Aleluia, aleluia. * O Senhor. 
V. É a minha salvação. * Aleluia, aleluia.  
Glória ao Pai. * O Senhor. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Ao vencedor concederei comer da árvore da vida  
no paraíso do meu Deus (T.P. Aleluia) 
 

Oração 
 

Ó Pai, que destes a São Fidélis, ardente de caridade, a 
graça de testemunhar com o sangue o anúncio 
missionário do Evangelho, por sua intercessão, concedei 



também a nós ser radicados e fundados no amor de 
Cristo, para conhecermos a glória do Senhor 
 

Hora Média 
 

Antífonas e Salmos, do dia da semana corrente. 
 
Leitura Breve           2Ts 1,3-4 
Sentimo-nos na obrigação de incessantemente dar graças 
a Deus a respeito de vós, irmãos. Aliás, com muita razão, 
visto que a vossa fé vai progredindo sempre mais e 
desenvolvendo-se a caridade que tendes uns para com os 
outros. De sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de 
Deus, pela vossa constância e fidelidade no meio de 
todas as perseguições e tribulações que sofreis. 
 
V. Em Deus eu ponha a minha esperança. Aleluia. 
R. Nada temo: que poderia contra mim um ser mortal? 
Aleluia. 

 
Oração como nas Laudes 

 
Vésperas 

 
Ant.1 Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. 
Aleluia.  

 
Salmos e cântico, do Comum de um mártir. 



 
Ant. 2 Esta é a vitória que vence o mundo:  
nossa fé na videira que é Cristo. Aleluia. 

 
Ant. 3 Este é o santo que, pela aliança de Deus, 
entregou seu corpo e lavou o seu manto  
no sangue do Cordeiro imolado. Aleluia. 
 
Leitura Breve       Rm 8,18-21 
Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não 
têm proporção alguma com a glória futura que nos deve 
ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente 
a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi 
sujeita à vaidade (não voluntariamente, mas por vontade 
daquele que a sujeitou), todavia com a esperança de ser 
também ela libertada do cativeiro da corrupção, para 
participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 
 
Responsório Breve 
R. Deus os pôs a prova e os fez dignos de si.  
* Aleluia, aleluia. * Deus os pôs. 
V. Eles esperavam seguros a imortalidade.  
* Aleluia, aleluia. * Glória ao Pai. Deus os pôs. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Se o grão de trigo não morrer caindo em terra fica só; 
mas, se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes 
(T.P. Aleluia). 



 
Oração 

 
Ó Pai, que destes a São Fidélis, ardente de caridade, a 
graça de testemunhar com o sangue o anúncio 
missionário do Evangelho, por sua intercessão, concedei 
também a nós ser radicados e fundados no amor de 
Cristo, para conhecermos a glória do Senhor 
Ressuscitado. Que convosco vive e reina, na unidade do 
Espírito Santo. 
 
 
Do Elogio de São Fidélis 
 

O Papa Bento XIV celebrou a figura de São 
Fidélis, defensor da fé católica, com estas palavras: 
“Fazendo transbordar a plenitude da sua caridade para 
confortar e auxiliar materialmente o próximo, e 
apertando em seu coração de pai todos os infelizes, 
sustentava numerosos grupos de pobres com esmolas que 
recolhia de toda parte. Amenizava o abandono dos órfãos 
e das viúvas, recorrendo à ajuda dos poderosos e dos 
príncipes; sem cessar, ajudava nos cárceres os 
prisioneiros que podia, com socorros espirituais e 
materiais; não deixava de visitar com frequência os 
doentes; e, confortando-os e reconciliando-os com Deus, 
preparava-os para a última batalha. Esta atividade foi 
sobretudo meritória quando as guarnições do exército 



austríaco, aquarteladas na Récia, foram dizimadas por 
uma epidemia, que as transformou em lastimável presa 
de sofrimentos e mortandade.” Não só na caridade, mas 
também no zelo pela defesa da fé católica, se notabilizou 
este homem, fiel no nome e na vida. Pregou-a sem 
descanso e, poucos dias antes de confirmá-la com seu 
sangue, no último sermão que fez, pronunciou as 
seguintes palavras como um testemunho: “Ó fé católica, 
como és estável, sólida, bem arraigada, como és bem 
construída sobre a rocha firme! (cf. Mt 7,25). O céu e a 
terra passarão, tu, porém, não passarás jamais. O mundo 
inteiro desde o princípio te fez guerra, mas de todos 
triunfaste com o teu poder. Esta é vitória que venceu o 
mundo: a nossa fé (1Jo 5,4). Ela submeteu ao império de 
Cristo os reis mais poderosos, ela colocou a serviço de 
Cristo povos inteiros. O que fez os santos apóstolos e 
mártires suportarem tão duros combates e tão dolorosos 
tormentos, senão a fé, principalmente a fé na 
ressurreição? 

O que fez os anacoretas desprezarem as 
delícias, rejeitarem as honras, pisarem as riquezas, 
viverem castamente no deserto, a não ser a fé viva? O 
que leva hoje os verdadeiros cristãos a abandonarem o 
excesso de conforto, não darem importância aos prazeres, 
suportarem coisas ásperas e aguentarem duros trabalhos? 
É a fé viva agindo pela caridade (cf. Gl 5,6). É ela que 
nos faz renunciar aos bens presentes na esperança dos 



bens futuros e trocar as coisas presentes por aquelas que 
hão de vir”. 

 

  



28 de abril 
 

Bem-aventurados Luquésio e Buonadonna 
 
Luquésio de Poggibonsi nasceu na Etrúria e era comerciante 
por profissão. Posteriormente, distribuindo seus bens aos 
pobres, vestiu o hábito da Ordem Franciscana Secular. 
Segundo a tradição, foi o primeiro franciscano secular. Sua 
esposa, Buonadonna, convenceu-se das opções do marido mais 
tarde. Assim, despertada também para a vocação franciscana, o 
casal brilhou por sua caridade para com o próximo, pelo 
espírito de pobreza, por sua humildade e austeridade de vida. 
Narra-se que ambos morreram no mesmo dia, em 1260. 
 
Do Comum dos santos homens. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes  
Felizes os pobres em espírito  
porque deles é o reino dos céus (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 
 

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

Oração 
 



Deus de bondade, que chamastes os Bem-aventurados 
Luquésio e Buonadonna à penitência evangélica e os 
fizestes brilhar por boas obras, concedei também a nós 
um coração novo, para produzirmos abundantes frutos de 
vida cristã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Dos Escritos Espirituais, de Santa Ângela de Foligno 

(Autobiografia e scritti de Santa Angela da Foligno: ed. M. Raloci Pulignani, 

Città di Castello, 1932, n. 161-162, p. 266-268). 
 

O primeiro homem caiu no caminho da 
pobreza e, pela via da pobreza, reergueu-nos o segundo, 
Cristo, Deus e homem. A pior pobreza que existe é o 
desconhecimento. Adão caiu pela falta de conhecimento 
e todos os que caem ou cairão, caem por esta carência. 
Por isso, é necessário que os filhos de Deus se levantem 
e se reergam pela pobreza contrária àquela. Exemplo 
desta pobreza é o próprio Deus e homem, Jesus Cristo, 
que nos reergueu e nos redimiu pela pobreza. Pobreza, 
certamente inefável, pela qual escondeu seu poder tão 
grande e toda a sua nobreza. Permitiu fosse ele mesmo 
blasfemado, vilipendiado, vituperado, preso, arrastado, 
flagelado e crucificado, e sempre se manteve qual 
homem reduzido à impotência. Esta pobreza serve de 
exemplo à nossa vida. Dela devemos tirar modelo. Não 
se trata de esconder um poder que não possuímos, mas, 



ao invés, da necessidade de manifestar e ver nossa 
grande impotência. 

Encontra-se ainda na Santíssima Virgem, a 
gloriosa Mãe de Deus, exemplo desta pobreza, quando 
afirma claramente, em resposta a tão grande mistério, ser 
ela proveniente de nossa massa corrupta, apresentando-se 
como tal, sob nome muito vil, ao afirmar: Eis aqui a 
serva do Senhor (Lc 1,38). Pobreza essa muito aceitável 
a Deus. 

Exemplo perfeito dela oferece-nos o glorioso 
Pai São Francisco, que teve a luz inefável da pobreza e 
ficou tão repleto e super-repleto desta luz que nos 
ofereceu e mostrou uma vida singular. Não descubro 
outro santo que mais singularmente me mostre o livro da 
vida, a saber, o exemplo da vida de Jesus Cristo, Deus e 
homem; nem vejo quem tão singularmente se firmasse 
neste último. E tão singularmente se firmou que jamais 
dele retirou os olhos da alma. Ele o evidenciou até na 
carne. E como se fixou de modo muito pleno, foi 
inteiramente repleto de suma sabedoria e dela encheu 
todo o mundo. 
 

  



30 de abril 
 

Bem-aventurado Bento de Urbino 
 
Bento nasceu em Urbino, na Itália, em 13 de setembro de 
1560. Doutorou-se em Direito em Pádua. Cansado da vida 
social a sua volta, pediu para ingressar na Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos, mas não sem grande dificuldade. 
Professou os votos em 158, e foi ordenado presbítero em 1590, 
dando impulso à pregação por sua humildade e ânimo de 
espírito. Durante quatro anos, frei Bento fez parte do grupo de 
missionários enviados à Boêmia, sob a orientação de frei 
Lourenço de Bríndisi, pela defesa e divulgação da fé católica, 
mas por causa da saúde precisou retornar à Itália, onde levou a 
pregação aos lugares pobres da região. Morreu em 
Fossombrone, em 30 de abril de 1625. Foi beatificado por Pio 
IX em 1867. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Ide, evangelizai e batizai, 
em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 
 



O Espírito do Senhor repousa sobre mim, 
ele me ungiu e enviou-me a proclamar libertação, 
para anunciar a liberdade aos cativos, 
para curar os aflitos corações. (T.P. Aleluia). 
 

Oração 
 
Pai santo, que tornastes grande o beato Bento de Urbino, 
pelo ardente amor à cruz e ao ministério da palavra, 
concedei-nos seguir seus exemplos, vivendo neste mundo 
com piedade, justiça e sobriedade. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das primeiras constituições dos Frades Menores 
Capuchinhos.  

(Cap. IX passim: Primigeniae legislationis textus, Roma 1912)  
 

A proclamação da Palavra de Deus, seguindo 
o exemplo de Cristo, mestre de vida, é uma das mais 
dignas, elevadas e divinas missões que existem na Igreja 
de Deus, da qual depende principalmente a salvação do 
mundo. Por isso, tal missão não deve conceder-se a 
ninguém que não leve uma vida santa e exemplar, que 
não seja de claro e maduro juízo, de forte e ardente 
vontade; pois a ciência e a eloquência sem caridade ao 
edificam, mas ao contrário, muitas vezes destroem. 



Impõem-se também aos pregadores que não 
preguem historietas, novelas, poesias, histórias ou outras 
coisas vãs, supérfluas, curiosas, inúteis ou perigosas; 
mas, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, preguem a 
Cristo crucificado, no qual se encerram os tesouros da 
sabedoria e da ciência de Deus. E ao nu e humilde 
crucificado não lhes falem palavras excessivamente 
elegantes e rebuscadas, mas claras, puras, simples, 
humildes e populares e melhor ainda, divinas, inflamadas 
e cheias de amor, seguindo o exemplo de Paulo, doutor 
dos gentios, o qual não desejava pregar aos demais coisa 
alguma, se antes Cristo não a realizava nele. O mesmo 
que Cristo, mestre perfeitíssimo, nos ensinou, não 
somente com a doutrina, mas também com as obras. E 
são grandes no reino dos céus [aqueles] que primeiro 
colocam em prática o que ensinam e pregam aos demais. 

E a fim de que, pregando aos outros, não os 
vejam como réprobos, deixem de vez em quando de ir 
em busca das pessoas, e subam com o Senhor ao monte 
da oração e da contemplação, para que estando bem 
inflamados, possam depois inflamar também aos demais. 
E fiquem ali tanto tempo que, cheios de Deus, se vejam 
impulsionados a propagar pelo mundo as graças divinas. 
E deixem de lado todas as questões e opiniões vãs e 
inúteis, os cantos tristes, as sutilezas compreensíveis 
somente a alguns, e seguindo o exemplo do santíssimo 
precursor João Batista, dos santíssimos apóstolos e dos 
santos pregadores, inflamados de amor divino, e 



seguindo o exemplo de nosso dulcíssimo Salvador, 
preguem: Convertei-vos, porque o reino dos céus está 
próximo. E segundo a admoestação de nosso seráfico pai 
na Regra: anunciem os vícios e as virtudes, a pena e a 
glória de Deus e a salvação das almas, redimidas com o 
precioso sangue do Cordeiro imaculado, Cristo Jesus. 

 
  



4 de maio 
 

Bem-aventurado Tomás de Olera 
 
Tomás nasceu em Olera, na Itália, em 1563. Recebido entre os 
Capuchinhos, professou os votos em 1581. Distinguiu-se pelo 
zelo na fé católica e na vida consagrada. Foi conselheiro 
espiritual de bispos, de políticos, de religiosas e pessoas do 
povo. Durante sua formação, aprendeu a escrever. Seus 
escritos o revelam como um místico devotado ao coração de 
Jesus. Estes textos foram reunidos postumamente sob o título 
“Fogo do Amor”. Morreu em Innsbruck em 3 de maio de 1631. 
Foi beatificado pelo Papa Francisco em 2013. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Aclamai o Senhor, todos que habitam a terra,  
e sirvam o Senhor com alegria (T.P. Aleluia). 
 

Oração 
 

Ó Deus, que destes ao Beato Tomás de Olera a graça de 
seguir em tudo a Cristo pobre e humilde, concedei-nos 
viver fielmente a nossa vocação, para chegarmos à 
perfeita caridade que nos foi proposta por vosso Filho, 
nosso irmão. Ele que é Deus e vive e reina convosco na 
unidade do Espírito Santo. 
 



 
Do artigo “Sagrado Coração, uma devoção” 

(autoria de Marcello Neri; publicado em IHU, no dia 22 de junho de 2020)  
 

Nos seus escritos e na disposição dedicada da 
sua alma, Tomás de Olera revela ao espírito europeu uma 
inusual sensibilidade do catolicismo ao tempo histórico 
em que ele é chamado a viver e aos desafios que a 
modernidade nascente, junto com a Reforma, coloca para 
a fé e a Igreja. Ele compreende bem, guiado pelas 
harmonias da devoção ao Coração de Jesus, que, diante 
do novo ordenamento das coisas e do mundo, não se 
pode simplesmente repropor o caminho percorrido, 
embora com sucesso, na longa temporada medieval. No 
tempo novo, em vez disso, é necessário idealizar formas 
inéditas de posicionamento e implementação da fé 
católica dentro de parâmetros sociais, políticos e 
espirituais, em contínuo movimento e transformação. 

A referência que articula essa devoção em 
Tomás é claramente a narrativa memorial da Escritura, 
lida através de uma interpretação ao mesmo tempo 
imaginativa e afetiva. A página do Evangelho acende 
uma relação devota da alma crente com o mistério do 
excesso incontrolável de amor que é o Deus de Jesus – 
nesse plano, a devoção é prática identificada dessa 
relação (sem a necessidade de uma mediação adicional) 
dentro da Igreja. Sobre a contemporaneidade afetiva que 
assim se cria, nenhum poder instituído (seja ele mundano 



ou religioso) pode levantar uma pretensão de soberania. 
E é precisamente essa “subtração” que faz funcionar a 
devoção ao Coração de Jesus como reivindicação crítica 
de uma reforma religiosa do corpo eclesial. 

Trata-se de uma terceira via aberta pela 
devoção ao Coração de Jesus na decomposição 
confessional do cristianismo europeu: nem a pura e 
vertical imediaticidade da consciência a Deus proposta 
pela Reforma; mas também não a totalização 
institucional da fé que começa a se configurar na Igreja 
Católica que sai do Tridentino. 

 
  



8 de maio 
 

Bem-aventurado Jeremias de Valáquia 
 
Jeremias nasceu em Valáquia, Romênia, em 29 de junho de 
1556. Aos dezoito anos deixou sua pátria e migrou para a Itália 
como assistente de um famigerado médico. Em 1579 professou 
os votos na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em 
Nápoles. Em 1585 recebeu o encargo de enfermeiro da grande 
enfermaria capuchinha em Nápoles  por cerca de quarenta anos. 
Morreu nesta mesma cidade em 5 de março de 1625, vítima da 
caridade e da obediência, por visitar um enfermo em outra 
localidade. Querido por cristãos ortodoxos e latinos, o humilde 
irmão capuchinho é hoje glória e esperança da Romênia. Foi 
beatificado por João Paulo II em 1983. 
  
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos:  
se vos amais uns aos outros (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 
 

Que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, 
e que eles também o sejam em nós. 
Eu neles e tu em mim, para que sejam um. (T.P. Aleluia). 



 
Oração 

 
Pai misericordioso, que concedestes ao Beato Jeremias 
de Valáquia imitar o vosso Filho no serviço aos irmãos, 
sacrificando-se inteiramente por eles, concedei-nos que 
por seu exemplo e por sua intercessão, percorramos a via 
evangélica da humildade e da caridade, para colaborar 
com vosso projeto universal de salvação. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
 
 
Do Discurso de São João XXIII na declaração de 
heroicidade das virtudes do Beato Jeremias de Valaquia. 

(Discorsi, messaggi, colloqui del santo padre Giovanni XXIII, II, Città del 

Vaticano 1962, pp. 79-83). 
 

A cerimônia que está acontecendo, ainda que 
simples, é, sem dúvidas, motivo de grande alegria, já que 
daqui desta sala vaticana se difundirá rapidamente, como 
um raio, a todos os rincões do mundo, de se preste 
atenção a um dos temas fundamentais da ascese cristã: a 
santidade. Esta é, com efeito, uma das quatro notas 
características da Igreja do Senhor. 

Diversas circunstâncias de naturezas distintas, 
nos levam a pensar em muitas das possíveis aplicações, 



oportunas e comoventes, mas nos limitaremos a poucas 
palavras. 

Digamos que a pátria do irmão Jeremias de 
Valáquia foi a Romênia, um antigo país da Europa, cujo 
nome recorda seus laços de união com a mãe comum de 
todas as pátrias, [Roma]. O humilde irmão perguntou um 
dia à sua mãe, o que tinha que fazer para garantir a 
salvação eterna. Aquela bondosa mulher mostrou ao seu 
filhinho a luz acesa no monte: a Santa Igreja do Senhor. 
E aquele adolescente, com um valor superior à sua idade 
e educação, começou uma viagem, e não encontrou paz 
até que aterrissou em sua segunda família, a Ordem 
Franciscana, porção eleita da Igreja Católica, que lhe deu 
um novo nome, um santo hábito e uma Regra sublime e 
evangélica. 

Quarenta e sete anos de humilde serviço: 
sempre alegre, disposto e generoso. Nos olhos inocentes 
do irmão Jeremias estava sempre presente o reflexo de 
longas planícies de sua pátria terrena, nas quais passava 
com ternura filial. Sem dúvida, não se sentia um estranho 
na Itália: o povo napolitano, esquisito em seus juízos e 
muito entusiasta em suas simpatias, amou, tanto em vida 
como em morte, a este filho adotivo. 

Todo o segredo da santificação desta alma 
está na simplicidade do seu pensamento, de suas decisões 
e de seu proceder: sempre sob o olhar do Senhor, 
confiando sempre e estando sempre disposto a acolher a 



todo o momento as inspirações divinas e as indicações da 
obediência. 

É um estímulo para todos nós! A simplicidade 
é o traço mais atrativo da fisionomia do irmão 
franciscano Jeremias de Valáquia. A simplicidade é o 
hábito que faz com que aquele que, acercando-se a 
Belém, deseja ter a segurança de encontrar-se com a sua 
casa junto à Sagrada Família e estar seguro de poder 
compreender a linguagem de Maria e de José e de levar a 
interpretar o silêncio do divino Menino Jesus. 

 
  



9 de maio 
 

Santa Catarina da Bolonha 
 
Catarina nasceu em Bolonha, no ano de 1413 e, depois de 
estudar letras e artes, pediu para ser admitida pelas Clarissas, 
de Ferrara, em 1431. Depois de professa, encarregada da 
formação das noviças, iniciou-as nos melhores ensinamentos. 
Em 1456, fundou o mosteiro na cidade de Bolonha, 
conduzindo-o até sua morte. Foi exemplo de virtudes, 
sobretudo na humildade e na pobreza. Escreveu alguns 
opúsculos de boa doutrina sobre a perfeição cristã. Morreu em 
1463. Foi canonizada por Clemente XI em 1712. 
 
Do Comum das virgens. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

A virgem prudente entrou para as bodas  
e vive com Cristo na glória celeste; 
como o Sol, ela brilha entre os coros das virgens (T.P. 
Aleluia). 
 

Vésperas 
 
A virgem prudente que estava aguardando,  
com lâmpada acesa, o esposo chegar, 
com ele entrou para as bodas eternas (T.P. Aleluia). 



Oração 
 

Dai-nos, Senhor nosso Deus, a chama de caridade que 
inspirou Santa Catarina de Bolonha, esposa fiel de vosso 
Filho, a reunir uma família de virgens a vós consagradas, 
para a glória perene de Cristo. Que convosco vive e 
reina, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da obra De Septem Armis Spiritualibus, de Santa 
Catarina de Bolonha 

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

 
Quem possui índole tão pura e humana que 

queira tomar a cruz por causa de Jesus Cristo, nosso 
Salvador, morto no campo de batalha para nos vivificar, 
precisa, antes de tudo, assumir para tal combate as armas 
necessárias, e principalmente as que se seguem, por 
ordem. Primeiro, diligência; segundo, desconfiança de si 
mesmo; terceiro, confiança em Deus; quarto, lembrança 
da paixão; quinto, pensamento de sua própria morte; 
sexto, recordação da glória de Deus; sétimo, a autoridade 
da Sagrada Escritura. 

A alma munida do anel valiosíssimo da boa 
vontade, isto é, do amor de Deus, e que ambiciona servir 
a Deus em espírito e verdade, sobretudo há de emendar-
se por confissão pura e íntegra dos pecados, e ter a 
resolução firme de nunca mais pecar gravemente, 



preferindo sofrer mil mortes, se fosse possível. Na 
verdade, quem está emaranhado em pecado mortal, não é 
membro de Cristo; acha-se despojado dos bens da santa 
Igreja, e não pode fazer o que é útil para a vida eterna. 
Por isso, como foi dito, para servir fielmente a Deus, é 
necessário o propósito de evitar pecados graves. Mas, 
observa que, mesmo se tiveres incorrido em pecado 
mortal, jamais deves desesperar da bondade divina, nem 
desistir, quanto possível, de agir bem, para te libertares 
do pecado. Apoiado em tal esperança, faze o bem 
sempre, em qualquer condição de vida. 

Ademais, o fiel servo de Cristo deve estar 
pronto a seguir o caminho da cruz, porque todos os que 
servem a Deus têm de lutar contra os adversários do 
mesmo Deus, e esperar deles vários e acerbos ferimentos. 
São, portanto, exigidas ótimas armas para se combater 
com valor contra os inimigos. 

 
  



11 de maio 
 

Santo Inácio de Láconi 
(Memória) 

 
Inácio nasceu em Láconi, na Itália, em 10 de dezembro de 
1701. Professou os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1722 e, durante 40 anos se dedicou ao ofício 
de esmoler, dando sempre a todos um esplêndido exemplo de 
humildade e caridade. Sua fama se espalhou à todas as 
categorias sociais. Faleceu em Cagliari, em 11 de maio de 
1781. Foi canonizado por Pio XII em 1951. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos:  
se uns aos outros vos amardes (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 
 

Deus escolheu o que é loucura para o mundo, 
a fim de confundir os que são sábios; 
Deus escolheu o que é fraqueza para o mundo, 
a fim de confundir o que é forte (T.P. Aleluia). 

 
Oração 



 
Ó Deus, que conduzistes Santo Inácio de Láconi pelos 
caminhos da humildade e da inocência e lhe concedestes 
alcançar o vértice da perfeição pela prática do amor aos 
irmãos, concedei-nos também imitá-lo na observância 
fiel da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Dos Opúsculos Místicos, de São Boaventura 
 

Quem escolheu Cristo como Esposo do seu 
coração e deseja progredir sempre mais, tenha 
constantemente empenhado o seu coração, exercitando-o 
na oração e no recolhimento. Um religioso pouco devoto 
e tíbio, que não se dedica continuamente à oração no 
recolhimento, não é só como um peixe fora d’água e 
inútil, mas, sob os olhos de Deus, carrega, em seu corpo 
ainda vivo, uma alma morta. 

A verdadeira oração nos faz conseguir 
imensos benefícios, em qualquer situação e em qualquer 
momento, tanto no verão como no inverno, com céu azul 
ou com chuva, de noite ou de dia, aos domingos ou em 
dias de semana, estando doentes ou com saúde, sendo 
jovens ou idosos, estando em pé ou sentados, no coro ou 
fora dele. Numa só hora de tal oração conseguimos 
ganhar algo que tem muito mais valor do que todas as 



coisas do mundo juntas. Obtemos, com este pequeno 
esforço, o reino dos céus! 

Eis o que é indispensável para a oração assim 
entendida: antes de tudo, quando estás para entrar em 
oração, empenha teu corpo e tua alma, fecha a porta aos 
teus sentidos, e sem barulho, de coração contrito, pensa 
em tuas imensas misérias presentes, passadas e futuras. 
Pois, o verdadeiro religioso, aquele que escolheu Deus 
como único ideal da vida, quando reza, jamais deve 
deixar de repetir ao seu Criador o seu agradecimento 
pelos bens recebidos e pelos que ainda haverá de receber. 
Assim fala o Apóstolo aos gentios: Perseverai na oração 
e vigiai, dando graças. Nada nos faz tão dignos dos 
favores de Deus quanto a nossa gratidão, constantemente 
repetida com os lábios e com as nossas ações. 

Além disso, é necessário o seguinte: durante a 
oração não se deve pensar em outra coisa senão em Deus. 
Não se pode estar voltado para Deus com a palavra 
enquanto o coração está distraído e estéril. Não te 
enganes! Não esbanjes o enorme tesouro da oração! Não 
te prives daquela suavidade que a oração te oferece. A 
oração é a fonte que nos traz a graça do Espírito Santo, 
que emana daquela nascente de inexaurível suavidade, 
que é a Santíssima Trindade. 

Quando rezas, recolhe-te todo e, em 
companhia do teu amor, entra no quarto do teu coração e 
entrega-te a Ele. Esquece tudo o mais deste mundo e, 
com todo o ardor, eleva-te acima de ti mesmo. Não 



desvies jamais a tua mente da oração, mas eleva-te 
sempre mais com a energia que dela se desprende, até 
entrares naquela tenda maravilhosa, que é a morada do 
Altíssimo. 

 
  



12 de maio 
 

São Leopoldo Mandic 
(Memória) 

 
Leopoldo Mandic nasceu em Herceg Novi, atual Montenegro, 
aos 12 de maio de 1866. Professou os votos na Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos em 1884; foi ordenado 
presbítero em 1890. Desejou ardentemente voltar para o meio 
de seu povo para promover a unidade da Igreja, mas lhe foi 
confiado o ministério do confessionário. Primeiramente em 
vários conventos do Vêneto e depois, definitivamente em 
Pádua. Fechado num quartinho estreito, atendia todos os dias 
as pessoas que procuravam a reconciliação com Deus, vendo 
em cada um o seu Oriente. Morreu em 30 de julho de 1942. 
Foi canonizado por João Paulo II em 1983. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Feliz é o homem que pratica o bem por amor do Senhor; 
para sempre terá segurança em Deus (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 
 

Reunirei as ovelhas desgarradas;  
minhas ovelhas ouvirão a minha voz,  



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

Oração 
 
Ó Deus, que sois a perfeita unidade e o sumo bem, vós 
tornastes São Leopoldo Mandic cheio de bondade e de 
misericórdia para com os pecadores e ardoroso em 
promover a unidade entre os cristãos; concedei-nos, por 
sua intercessão, que nos renovemos no espírito e no 
coração para estender a cada irmão o vosso amor e 
cooperar com confiança para a união de todos os fiéis no 
vínculo da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Homilia para a beatificação do Bem-aventurado 
Leopoldo, do Papa Paulo VI 

(AAS 68 (1976), 319-322) 

 
Quem é, quem é aquele que hoje nos reúne 

para celebrar em seu santo nome uma irradiação do 
Evangelho de Cristo, um fenômeno inexprimível, e ao 
mesmo tempo claro e evidente, um fenômeno de uma 
transparência encantadora, que nos deixa entrever no 
perfil de um humilde fradezinho uma figura exultante e 
ao mesmo tempo quase desconcertante: veja, veja, é São 
Francisco! Você o vê? Veja como é pobre, veja como é 
simples, veja como é humano! É ele mesmo, São 



Francisco, tão humilde, tão sereno, tão absorto, a ponto 
de aparecer quase extático numa visão pessoal interior da 
presença invisível de Deus e, contudo, para nós, por nós, 
tão presente, tão acessível, tão disponível, que parece 
conhecer-nos, olhar-nos e conhecer as nossas coisas e 
poder ler dentro de nós. 

Repare bem; é um pobre, pequeno 
capuchinho. Parece sofredor e vacilante, mas tão 
estranhamente seguro, que a gente se sente atraído e 
encantado por ele. Repare bem, com a lente franciscana. 
Você o vê? Você estremece? O que você acaba de ver? 
Sim, digamo-lo: é uma imagem frágil, popular, mas 
autêntica de Jesus. Sim, daquele Jesus, que fala 
simultaneamente ao Deus inefável, ao Pai, Senhor do céu 
e da terra, e fala a nós, pequeninos ouvintes, fechados nas 
proporções de nossa realidade, ou seja, da nossa pequena 
e sofredora humanidade. 

Não podemos omitir aqui uma nota 
característica de sua vida: ele era natural da costa oriental 
do Adriático, de Castelnuovo, nas proximidades de 
Cátaro, e conservou sempre um amor fiel à sua terra, 
mesmo que mais tarde, tendo vivido em Pádua, não tenha 
sido menor sua afeição pela nova pátria hospitaleira, 
sobretudo pela população junto à qual exerceu o seu 
silencioso e incansável ministério. Por isso, a figura do 
beato Leopoldo manifesta esta bivalência étnica, como 
que fundindo-a num emblema de amizade e 



confraternização, que todos os seus devotos deveriam 
assumir. 

Deste elemento biográfico particular do beato 
Leopoldo, podemos tirar uma primeira conclusão de um 
pensamento, de um propósito dominante de sua vida. 
Como todos sabemos, Padre Leopoldo foi “ecumênico”, 
“ante litteram”, isto é, sonhou, prenunciou e promoveu, 
mesmo sem agir, a reconciliação da Igreja na perfeita 
unidade, mesmo sendo ela ciosamente respeitosa das 
multiformes particularidades de sua composição étnica. 

Mas a nota particular da heroicidade da 
virtude carismática do beato Leopoldo foi outra. Quem 
não o sabe? Foi o ministério de ouvir as Confissões. Seu 
método de vida era este: celebrado o sacrifício da Missa 
de manhã cedo, ele se assentava no confessionário e ali 
ficava o dia todo à disposição dos penitentes. Esse teor 
de vida ele conservou durante cerca de quarenta anos, 
sem a menor reclamação. E é este, cremos, o primeiro 
motivo que mereceu a este humilde capuchinho a 
beatificação, que agora estamos celebrando. Ele se 
santificou principalmente no exercício do sacramento da 
Penitência. 

Nós só temos que admirar e agradecer ao 
Senhor que oferece hoje à Igreja uma figura tão singular 
de ministro da graça sacramental da Penitência. Ela 
conclama, por um lado, os sacerdotes a um ministério de 
importância capital, de pedagogia muito atual e de 
espiritualidade incomparável. Por outro lado, recorda aos 



fiéis, fervorosos ou tíbios e indiferentes, quão 
providencial e inefável serviço é ainda hoje, melhor, hoje 
mais do que nunca, para eles a Confissão individual e 
auricular, fonte de graça e de paz, escola de vida cristã, 
conforto incomparável na peregrinação terrena rumo à 
felicidade eterna. 

Que o nosso Bem-aventurado saiba chamar 
para este severo tribunal da penitência, sim, mas não 
menos amável refúgio de conforto, de verdade interior, 
de ressurreição para a graça e de adestramento para o 
exercício da autenticidade cristã, muitas almas 
entorpecidas pelo falaz mundanismo dos costumes 
modernos, para fazê-los experimentar as secretas e 
renovadoras consolações do Evangelho, do colóquio com 
o Pai, do encontro com Cristo, da embriagante comunhão 
do Espírito Santo e para rejuvenescer neles o desejo do 
bem feito aos outros, da justiça e da dignidade dos 
costumes. 

 

  



16 de maio 
 

Santa Margarida de Cortona 
(Memória) 

 
Margarida nasceu em 1247. Vestiu o hábito de terciária 
franciscana em Cortona, empreendendo um novo caminho de 
vida, diferente do distanciamento de Deus vivido na sua 
juventude. Orientada pelos franciscanos, entregou-se 
juntamente com outras penitentes a obras de caridade para com 
os pobres e os enfermos, para os quais edificou um hospital. 
Margarida foi também uma mestra da espiritualidade. Morreu 
em 1297. 
 
Do Comum das santas mulheres.  
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes  
 
Seus muitos pecados estão perdoados  
porque muito amou (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas  
 
Exulta no Senhor meu coração  
e minh’alma se eleva para Deus, 
porque me alegro com a vossa salvação (T.P. Aleluia). 
 

Oração 



 
Ó Pai, vós não quereis a morte do pecador, mas sim que 
se converta e viva; em vossa misericórdia, arrancastes 
vossa serva Santa Margarida de Cortona do caminho da 
perdição, e a conduzistes ao caminho da salvação, fazei 
que nós, libertos das cadeias do pecado, vos sirvamos de 
todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das Cartas de São Basílio Magno  

(PG 32, 378-382) 
 

Quem cai, não se levanta? Quem vira as 
costas, não se volta de novo? Encontram-se nas 
Escrituras divinas muitos remédios para o mal, 
numerosos medicamentos que restituem a saúde, 
mistérios de morte e ressurreição, testemunhos sobre o 
horrendo de juízo e o eterno suplício, ensinamentos sobre 
a penitência e o perdão dos pecados; inumeráveis 
exemplos de conversão: a dracma, a ovelhinha, o filho 
que consumira os bens com meretrizes, estava perdido e 
foi encontrado, morto e reviveu. Usemos destes remédios 
contra o mal; com eles curemos nossas almas. 

Enquanto é tempo, levantemo-nos da queda e 
não nos desesperemos se tivermos caído em pecado. 
Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 
Vinde, adoremos, prostremo-nos diante dele e choremos 



em sua presença (Sl 94,6). Clama em alta voz o Verbo 
que nos chama à penitência: Vinde a mim todos os que 
estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei (Mt 11,28). 
Existe um caminho de salvação, se agora o quisermos 
seguir. 

A morte triunfou, mas ficai certos de que 
Deus novamente enxugou todas as lágrimas da face dos 
penitentes. O Senhor é fiel em suas palavras (Sl 144,13). 
Não mente quando declara: Se vossos pecados forem 
escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve! Se forem 
vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã! 
(Is 1,18). Acha-se disposto aquele grande médico das 
almas a curar tuas doenças; é libertador pronto não só de 
ti, mas de todos os que foram reduzidos à escravidão pelo 
pecado. São palavras suas, doces e salutares: Não são os 
homens de boa saúde que necessitam do médico, mas 
sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, 
mas sim os pecadores (Lc 5,31-32). Qual a tua desculpa, 
ou a de qualquer outro, se ele mesmo assim clama? 

O Senhor quer te purificar da chaga da dor e 
mostrar-te a luz, depois de dissipar as trevas. O bom 
pastor te procura, tendo deixado as ovelhas que não se 
desgarraram. Se tu te entregares, não hesitará, nem 
menosprezará carregar-te nos ombros, alegre por ter 
encontrado a sua ovelha perdida. 

O pai está à espera de tua volta do erro. 
Retorna apenas, e enquanto ainda estiveres longe, ele 
acorre, lança-se ao teu pescoço e, como já estás 



purificada pela penitência, abraça-te e beija-te. Revestirá 
também com a melhor veste e alma despojada do homem 
velho com suas obras, porá o anel nas tuas mãos, lavadas 
no sangue derramado em sua morte, e o calçado nos teus 
pés, convertidos do mau caminho ao percurso do 
Evangelho da paz. E anunciará um dia de festa e alegria, 
tanto para os anjos como para os homens, e celebrará a 
tua salvação, de todos os modos. Ele disse: Em verdade 
vos digo que haverá júbilo no céu diante de Deus, por um 
só pecador que fizer penitência (Lc 15,10). Se alguém 
que julga estar de pé te censurar porque logo foste 
recebida, aquele bom pai responderá por ti: Alegremo-
nos e regozijemo-nos porque esta minha filha estava 
morta e reviveu, tinha-se perdido e foi achada (Lc 15,32). 

 
  



17 de maio 
 

São Pascoal Bailão 
(Memória) 

 
Nasceu em Zaragoza, na Espanha, em 1540. Quando jovem foi 
pastor antes de ser admitido à Primeira Ordem. Deixou-nos 
alguns escritos onde comunica sua experiência espiritual, 
destacando a sua devoção à Virgem Maria e seu amor à 
Eucaristia. Morreu em Villarreal em 1592. Foi canonizado por 
Alexandre VIII em 1690. 
 
Do Comum dos santos homens: para religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant.  

Laudes 
 

Viveu na presença do Senhor, 
todos os dias em justiça e santidade  
e da salvação a ciência adquiriu, 
a fim de edificar o seu povo (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas  
 
O Senhor exalta o humilde 
e sacia de bens o faminto (T.P. Aleluia). 
 

Oração 



Ó Pai, que inspirastes em São Pascoal um profundo amor 
para com o mistério eucarístico, concedei-nos que 
saibamos alcançar do banquete divino a mesma riqueza 
espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
Dos Escritos de São Pascoal Bailão  

(Ed. I. Sala, Toledo 1811, p. 78s; 85s) 
 

Deus deseja ardentemente dar-nos de seus 
bens; por isso quando pedires, crê firmemente que Deus 
te dará o que pedes. Nada supliques antes que Deus te 
mova a pedir; ele está mais disposto a ouvir tua petição 
do que tu a rogar, e sempre espera que peçamos. Por isso, 
a vontade que tem Deus de dar, mais te há de impelir à 
prece do que a tua necessidade. As orações sejam feitas 
sempre em vista dos méritos do mistério da vida de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Exercita tua alma com ações 
constantes e veementes, empenhada em tudo o que Deus 
busca, removendo de tua vontade todo bem ou lucro que 
de tal prece possa te advir. Ao invés, visa o seguinte: 
acima de tudo procurar a Deus. Convém seja Deus 
procurado antes de tudo e acima de tudo, ainda porque a 
majestade divina quer que recebamos o que procuramos. 
Assim nos tornamos mais idôneos para servi-lo e 
podemos amá-lo com perfeição maior. 



Todas as tuas orações tenham tal intenção e 
ao pedires isso, faze-o por amor, para o amor, com 
instância e até de modo inoportuno. Separa teu coração 
das coisas deste século e considera nada existir neste 
mundo além de ti e Deus. Sejam simples e humildes teus 
pensamentos, a atenção incansável se fixe sempre acima 
de ti, e o amor de Deus corra por cima de tudo, como 
óleo infundido. 

Dar graças a Deus é apenas o ato interno da 
alma de alguém que recebe um bem celeste, reconhece a 
Deus imenso e Senhor do universo, do qual provém todo 
bem, e alegra-se com a multiforme glória de Deus; e 
tendo sido julgado digno de tal benefício, está disposto a 
mais amar a Deus e a melhor servir ao dispensador de 
todos os bens. 

Quando receberes algum dom do Senhor, 
oferece-lhe tudo o que és com muita alegria, 
humilhando-te, desprezando-te e renunciando à tua 
própria vontade, de tal modo que possas te entregar de 
alma e corpo a seu serviço. 

Tributa infinitas ações de graças, alegrando-te 
com o poder e a bondade do Senhor que te concede 
benefícios e dons, os quais agora lhe agradeces. Se 
queres sejam aceitas tuas ações de graças, antes de rendê-
las, humilha-te, renega-te e diminui-te diante de Deus, 
reconhecendo tua indigência e miséria, para entenderes 
que provém da gratuidade de Deus tudo o que tens, 
alegrando-te e jubilando por te veres enriquecido de 



graça e dons, sem dar importância ao bem ou lucro daí 
derivados, a fim de melhor servires a Deus. 

  



18 de maio 
 

São Félix de Cantalício 
(Festa) 

 
Félix Porro nasceu em Cantalício, na Itália, no ano de 1515, e 
professou os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1545. Frei Félix pertenceu à primeira geração 
de Capuchinhos. Por 40 anos exerceu em Roma o ofício de 
esmoler, distinguindo-se por admirável simplicidade, inocência 
e caridade. Morreu nesta mesma cidade em 18 de maio de 
1587. Foi canonizado por Clemente XI em 1712. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 

 
Laudes 

 
Ant. 1 Ó meu Deus, escutaste meus pedidos  
 e me destes como herança os que veneram o teu nome 
(T.P. Aleluia). 
 
Salmos e cântico do domingo da I semana. 
 
Ant. 2 Santos e humildes de coração,  
bendizei o Senhor eternamente (T.P. Aleluia). 
 
Ant. 3 Senhor, tu me seguraste pela mão direita  
e me levaste ao destino glorioso (T.P. Aleluia). 
 



Leitura Breve         Rm 12,1-2 
Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, 
a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, 
agradável a Deus: é este o vosso culto espiritual. Não vos 
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela 
renovação do vosso espírito, para que possais discernir 
qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada 
e o que é perfeito. 
 
Responsório breve 
No Tempo Pascal: 
R. Perante Deus realizou grandes proezas  
e de todo coração louvou o Senhor. * Aleluia, aleluia. R. 
Perante Deus. 
V. Foi um inocente e verdadeiro adorador. * Aleluia, 
aleluia.  de Deus, mantendo-se na inocência.  
 * Aleluia, aleluia. Glória ao Pai. R. Perante Deus. 
 

Fora do Tempo Pascal: 
R. Perante Deus realizou grandes proezas 
* e de todo coração louvou o Senhor.  R. Perante Deus. 
V. Foi inocente e verdadeiro adorador. Foi um 
verdadeiro adorador de Deus, mantendo-se na inocência.  
* E de todo. Glória ao Pai. R. Perante Deus. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Felizes aqueles que buscam a paz!  
Felizes os puros em seu coração  



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

Oração 
 

Ó Deus, que em São Félix destes à Igreja e à Família 
seráfica um luminoso exemplo de simplicidade 
evangélica e de vida consagrada ao vosso louvor, dai-nos 
seguir o seu exemplo, buscando com alegria e amando 
somente a Cristo. Que convosco vive e reina na unidade 
do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 
Antífonas e salmos do dia da semana corrente. 
 
Leitura Breve                Tg 2,5 
Ouvi, meus caríssimos irmãos: porventura não escolheu 
Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé 
e herdeiros do Reino prometido por Deus aos que o 
amam? 
 
R. Bem-aventurados os pobres de espírito (T.P. Aleluia). 
V. Porque deles é o reino dos céus (T.P. Aleluia). 
 
Oração como nas Laudes. 
 

Vésperas 
 



Ant. 1 O Senhor ergue do pó o desvalido,  
levanta do chão o pobre e do lixo ele retira o pobrezinho 
(T.P. Aleluia). 
 
Salmos e cântico do Comum dos santos homens. 
 
Ant. 2 O fizeram perfeito e sem mancha:  
sua glória brilhará será eternamente (T.P. Aleluia). 
 
Ant. 3 Bendito seja o Senhor Deus escolheu-nos 
para sermos santos e imaculados pelo amor (T.P. 
Aleluia). 
 
Leitura Breve           Col 3,1-4 
Irmãos: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as 
coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de 
Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da 
terra. Porque estais mortos e a vossa vida está escondida 
com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, 
aparecer, então também vós aparecereis com ele na 
glória. 
 
Responsório Breve  

No Tempo Pascal: 
R. Que a paz de Cristo reine em vosso coração.  
E vivei alegres  * Aleluia, aleluia. R.  Que a paz. 
V. A ela fostes unidos em um só corpo.  
* Aleluia, aleluia. Glória ao Pai. R.  Que a paz. 



 
Fora do Tempo Pascal: 
R. Que a paz de Cristo reine em vosso coração, 
* para viver na alegria e no amor. R. Que a paz. 
V. A ela fostes unidos em um só corpo.  
* para viver. Glória ao Pai. R. Que a paz. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Deixai vir a mim as criancinhas,  
pois delas é o reino do meu Pai (T.P. Aleluia). 
 

Oração 
 

Ó Deus, que em São Félix destes à Igreja e à Família 
seráfica um luminoso exemplo de simplicidade 
evangélica e de vida consagrada ao vosso louvor, dai-nos 
seguir o seu exemplo, buscando com alegria e amando 
somente a Cristo. Que convosco vive e reina na unidade 
do Espírito Santo. 
 
 
Dos Escritos de São Francisco de Assis 
(I Regra, c. 17, Escritos e Biografias, Vozes-Cefepal 1982, p. 154-155) 

 

Suplico na caridade “que é o próprio Deus”, a 
todos os meus irmãos que pregam, oram ou trabalham, 
sejam clérigos ou leigos, que tratem de se humilhar em 
tudo, nem se desvaneçam, nem sejam presunçosos, nem 



se envaideçam interiormente de belas palavras ou obras, 
enfim de nada do que Deus às vezes diz, faz e opera 
neles e por eles, conforme diz o Senhor: Mas não vos 
alegreis de que os espíritos se vos submetam. 

E estejamos firmemente convencidos de que 
não temos coisa própria nossa senão os nossos vícios e 
pecados. Antes nos devemos regozijar “quando cairmos 
em diversas provações” e sofrermos neste mundo na 
alma e no corpo toda sorte de angústias e tribulações, por 
causa da vida eterna. Por isso vamos nós, irmãos todos, 
acautelar-nos de toda vanglória e soberba. Guardemo-nos 
da sabedoria deste mundo e grande interesse em fazer 
muito em palavras e pouco em obras, nem procura a 
piedade e santidade interior do espírito, mas antes visa e 
deseja uma piedade e santidade que apareça por fora 
diante dos homens. E é de tais que fiz o Senhor: Em 
verdade vos digo, que esses já receberam sua 
recompensa. Porém o espírito do Senhor exige que a 
nossa carne seja mortificada e desprezada, vil, abjeta e 
desprezível; e ele procura a humildade e a paciência e a 
pura, simples e verdadeira paz do espírito; e acima de 
tudo deseja sempre o temor de Deus, a sabedoria de Deus 
e o divino amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Atribuamos ao Senhor Deus altíssimo todos 
os bens; reconheçamos que todos os bens lhe pertencem; 
demos-lhe graças por tudo, pois d’Ele procedem todos os 
bens. E Ele, o altíssimo e soberano, o único e verdadeiro 
Deus, os possua como sua propriedade. E a Ele se deem, 



e Ele receba toda honra e reverência, todo louvor e 
exaltação, toda ação de graças e toda glória, Ele a quem 
pertence todo bem, e que “só Ele é bom”. De nossa parte, 
quando vemos e ouvimos alguém amaldiçoar, 
abençoemos; fazer o mal, façamos o bem; blasfemar, 
louvemos o Senhor, que é bendito por toda a eternidade. 
Amém. 

 

  



19 de maio 
 

São Crispim de Viterbo 
(Memória) 

 
Crispim nasceu em Viterbo, na Itália, em 13 de novembro de 
1668 e professou seus votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1694. Durante cerca de 40 anos exerceu o 
ofício de esmoler. Nesse serviço ele deu um admirável 
exemplo de amor a Deus, de devoção mariana e de uma efetiva 
caridade para com o próximo. Morreu em Roma, em 19 de 
maio de 1750. Foi canonizado por João Paulo II em 1982. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Um feliz coração é a vida dos homens;  
a alegria dos homens prolonga a sua vida (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 
 

Vós me ensinais vosso caminho para a vida;  
junto de vós, felicidade, sem limites,  
delícia eterna e alegria ao vosso lado (T.P. Aleluia). 

  



Oração 
 

Ó Deus, que chamastes o vosso fiel servo São Crispim ao 
seguimento de Cristo pelo caminho da alegria e o 
conduzistes à mais alta perfeição evangélica; por sua 
intercessão e a seu exemplo, fazei que pratiquemos 
constantemente a verdadeira virtude, que nos garante a 
paz e a felicidade nos céus. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das Cartas de São Crispim de Viterbo 

(Carta enviada a 15 de janeiro de 1750 ao amigo Dom Giuseppe Smaghi, 

curato de S. Biagio, em Cidade da Pieve; cf. “Analecta OFMCap.”, 1911, p. 

22s) 
 

Fiquei satisfeito em saber, por sua carta, que o 
senhor abraça de coração os santos ensinamentos que nos 
deixou nosso amado Senhor no santo Evangelho. 
Realmente lá se encontra a estrada segura e carta para 
caminhar segundo a sua santíssima vontade, bem como 
na meditação da sua vontade e de sua santíssima Vida e 
Paixão, que é escola segura para não errar e para 
exercitar as santas virtudes. 

Mas é preciso que o senhor tome uma atitude 
generosa e viril para afastar de si toda perturbação e 
qualquer temor. Às vezes, eles nascem de indisposição 
natural; outras vezes, provêm de uma maquinação 



diabólica e, algumas vezes, de causa externa. Venham de 
onde vierem, o senhor procure rejeitá-los e lembre-se do 
que diz o Espírito Santo no Eclesiástico: Expulsa a 
tristeza para longe de ti. Pois a tristeza já causou a 
perdição de muitos e não traz proveito algum (30,24-25). 
Se o senhor fica refletindo sobre este sentimento de 
tristeza, não diminuirá o mal que contrista, antes, 
aumenta a sua intensidade. 

Portanto, exorto-o a apoiar-se sempre no 
amado Senhor que diz: Sem mim, nada podeis fazer (Jo 
15,5). Pois por nós mesmos não somos capazes de 
realizar algo de bom, mas estamos obrigados a fazer o 
que podemos de nossa parte. 

Por isso, se o senhor previr que há de 
perturbar-se indo ao confessionário ou realizando outra 
ação do seu ofício para a glória de Deus, nem por isso 
deve deixar de ir, mas vá alegremente, não fazendo caso 
da possível chateação. Antes, deve cortar todo 
pensamento da eventual perturbação, pela qual se vê 
assaltado, e dizer: eu vou fazer a vontade de Deus e vou 
por seu amor. E procure, enquanto depender de si, estar 
alegre no Senhor e distrair-se com coisas agradáveis, mas 
boas e santas, quando for assaltado pela melancolia. 

Não deixarei de recomendá-lo de todo 
coração ao amado Senhor e à nossa Mãe Santíssima, para 
que lhe concedam a graça e a força de vencer estas 
adversidades, mas esteja certo de que sua alma terá um 
grande proveito, porque o amantíssimo Jesus nos manda 



essas provações para mais nos enriquecer dos bens 
celestes. 

Portanto, meu amigo, se a nossa vida, como 
diz o Apóstolo, é uma guerra contínua, é sinal de que 
somos destinados pela misericórdia de Deus a sermos 
grandes príncipes no Paraíso. 
Hei de escrever-lhe só raramente porque não posso e 
porque tenho necessidade mais de receber ensinamentos 
do que de dar. Por isso, tome por seu Mestre o amado 
Jesus e sua Mãe Santíssima e o senhor lhes conhecerá a 
bondade. Reze por mim, pobre miserável, que o deixa no 
coração amoroso de Jesus e Maria. 
 

  



20 de maio 
 

São Bernardino de Sena 
(Memória) 

 
Bernardino nasceu em Massa Marítima, na Toscana em 1380. 
Professou entre os Frades Menores e, ordenado presbítero, 
exerceu o ministério da pregação por toda a Itália com grande 
fruto. Propagou a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus e 
prestou ótimos serviços à sua Ordem na promoção da 
disciplina e dos estudos, escrevendo, inclusive, tratados 
teológicos. Morreu em Áquila, no ano de 1444. Nicolau V o 
canonizou em 1450. 
 
Do Comum dos pastores, ou dos santos homens: para 
religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Viveu na presença do Senhor,  
todos os dias em justiça e santidade  
e da salvação a ciência adquiriu,  
a fim de edificar o seu povo (T.P. Aleluia). 
 

Vésperas 
 

Este santo anunciava a mensagem de Cristo,  
e a mão do Senhor estava com ele (T.P. Aleluia). 



 
Oração 

 
Ó Pai, que destes ao presbítero São Bernardino de Sena 
especial amor pelo nome de Jesus, imprimi também nos 
nossos corações, com o fogo do Espírito, este selo da 
vossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Dos Sermões de São Bernardino de Sena 

(Sermo 49. De glorioso Nomine Jesu Christi, cap. 2: Opera omina, 4, 505-506) 
 

O nome de Jesus é a luz dos pregadores 
porque ilumina com o seu esplendor os que anunciam e 
os que ouvem a sua palavra. Por que razão a luz da fé se 
difundiu no mundo inteiro tão rápida e ardentemente, 
senão porque foi pregado este nome? Não foi também 
pela luz e suavidade do nome de Jesus que Deus nos 
chamou para a sua luz maravilhosa? (1Pd 2,9). Com 
razão diz o Apóstolo aos que foram iluminados e nesta 
luz veem a luz: Outrora éreis trevas, mas agora sois luz 
no Senhor. Vivei como filhos da luz (Ef 5,8). Portanto, é 
necessário proclamar este nome para que a sua luz não 
fique oculta, mas resplandeça. Entretanto, ele não deve 
ser pregado com o coração impuro ou com a boca 
profanada; deve ser guardado e proferido por meio de um 
vaso escolhido. 



Por isso, diz o Senhor, referindo-se ao 
Apóstolo: Este homem é para mim um vaso escolhido 
para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo 
de Israel (cf. At 9,15). Um vaso escolhido, diz o Senhor, 
onde se expõe uma bebida de agradável sabor, para que o 
brilho e o esplendor dos vasos preciosos provoquem o 
desejo de beber: para anunciar – acrescenta – o meu 
nome. 

Com efeito, para limpar os campos se 
queimam com o fogo os espinheiros secos e inúteis; aos 
primeiros raios do sol nascente, as trevas desaparecem, e 
os ladrões, os noctívagos e os arrombadores de casas 
desaparecem. Da mesma forma, quando Paulo pregava 
aos povos – semelhante a um forte estrondo de trovão ou 
à irrupção de um violento incêndio mais luminoso que o 
nascer do Sol – desaparecia a falta de fé, morria a 
falsidade e resplandecia a verdade, à semelhança da cera 
que se derrete ao calor de um fogo ardente. 

Ele levava o nome de Jesus a toda parte por 
meio de suas palavras, cartas, milagres e exemplos. De 
fato, continuamente louvava o nome de Jesus e cantava-
lhe hinos de ação de graças (Eclo 51,15; Ef 5,19-20). 

O Apóstolo também apresentava este nome 
como uma luz aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel, 
iluminava as nações e proclamava por toda parte: A noite 
já vai adiantada, vistamos as armas da luz. Procedamos 
honestamente, como em pleno dia (Rm 13,12-13). E 
mostrava a todos a lâmpada que arde e ilumina sobre o 



candelabro, anunciando em todo lugar a Jesus Cristo 
crucificado (1Cor 2,2). 

Assim, a Igreja, esposa de Cristo, sempre 
apoiada em seu testemunho, alegra-se com o Profeta, 
dizendo: Deus, vós me ensinastes desde a minha 
juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas (Sl 
70,17), isto é, continuamente. Também o mesmo Profeta 
a isto nos exorta: Cantai ao Senhor Deus e bendizei seu 
santo nome! Dia após dia anunciai sua salvação (Sl 95,2), 
quer dizer, Jesus, o Salvador. 
 

  



24 de maio 
 

Dedicação da Basílica de S. Francisco, em Assis 
(Festa) 

 
A igreja majestosamente construída na cidade de Assis, em 
honra a 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 Gregório IX, em 1230, 
também em 25 de maio, havia transladado solenemente os 
restos mortais do seráfico Pai, retirando-os da capela de São 
Jorge. Bento XIV, em 25 de março de 1754, elevou-a à 
dignidade de Basílica patriarcal e Capela papal. 
 
Tudo do Comum da Dedicação de uma igreja, exceto o 
que se segue: 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

O Senhor santificou sua morada; pois aqui o seu nome é 
invocado; e Deus se faz presente em nosso meio (T.P. 
Aleluia). 
 

Vésperas 
 



O Senhor exaltou o pobre e o humilde, a fim de fazê-lo 
assentar-se com os nobres e ter um lugar no templo da 
glória (T.P. Aleluia). 
 

Oração 
 

Ó Deus que edificais o vosso templo eterno com pedras 
vivas e escolhidas, difundi na vossa Igreja o Espírito que 
lhe destes, para que pela intercessão do Pai São 
Francisco, o vosso povo cresça sempre mais, construindo 
a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Constituição Fidelis Dominus, do Papa Bento XIV 
 

O Senhor é fiel em suas palavras (Sl 144,13), 
e tendo frequentemente declarado nas Sagradas 
Escrituras haver de exaltar os que encontrasse conformes 
à humildade de seu Filho, não só de maneira admirável 
os coroa de glória e honra no reino celeste, mas ainda 
para suscitar e fortificar a fé dos mortais, dispõe em sua 
sabedoria que a sua memória, recoberta de honra e glória, 
refulja e se notabilize. Vemo-lo evidentemente realizado 
na exaltação de São Francisco. Durante a vida sempre 
procurou diminuir-se a seus próprios olhos e aos alheios; 
todavia, por inatacável juízo e célebre proclamação da 
Igreja é reverenciado e cultuado em toda a terra entre os 



amigos de Deus, que com ele reinam nos céus. Seu 
corpo, no qual incessantemente trouxe a mortificação de 
Cristo até a morte, foi ilustrado por singulares sinais e 
prodígios do céu. De tal modo exaltou-o a devoção dos 
povos que seu glorioso sepulcro mereceu celebridade 
maior do que os faustosos monumentos dos poderosos 
deste mundo. 

Mal decorreram dois anos de sua morte e já se 
tratava de encontrar sepultura para os restos mortais do 
servo de Deus. Foi finalmente oferecido um local 
adequado e um terreno perto das muralhas da cidade de 
Assis, e nosso predecessor Gregório IX recebeu o mesmo 
como direito e propriedade da Sé Apostólica. Em 
seguida, tendo o mesmo Gregório, na cidade de Assis, 
inscrito o glorioso patriarca no catálogo dos Santos, 
lançou com as próprias mãos a pedra fundamental, 
constituiu esta igreja mãe e cabeça da Ordem dos Frades 
Menores, concedendo outras prerrogativas e privilégios, 
que os Romanos Pontífices confirmaram e ampliaram.  

Assim, construído o novo templo, no dia 25 
de maio de 1230, foi para aí trasladado com memorável 
pompa o corpo de São Francisco, e o Papa Inocêncio IV 
dedicou-a solenemente no domingo antes da Festa da 
Ascensão do Senhor em 1253, também dia 25 de maio. 

Seguindo as pegadas de tantos de nossos 
predecessores, fomos igualmente induzidos a aumentar-
lhe de bom grado o esplendor e a beleza, persuadidos 
principalmente de que a Igreja Romana mais poderá 



esperar sua intercessão junto de Deus, se mais notáveis 
forem as decisões e decretos da Sé Apostólica em honra 
de sua memória. Por esta nossa Constituição, portanto, 
perpetuamente válida, erigimos a supramencionada igreja 
de São Francisco em Basílica patriarcal e Capela Papal. 

  



27 de maio 
 

Bem-aventurado José Tous y Soler de Igualada 
 
José Tous nasceu em Igualada, na Espanha, em 31 de março de 
1811. Professou os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1828 e foi ordenado presbítero em 1834. 
Enquanto residia em Barcelona, eclodiu-se uma revolta 
política, ele e outros frades foram encarcerados e as Ordens 
religiosas foram suprimidas pelo governo. Após a sua 
libertação, seguindo para o exílio, foi fiel ao carisma 
franciscano, embora vivendo, contra a sua vontade, fora do 
convento. Particularmente sensível às necessidades da 
juventude feminina, fundou o Instituto das “Capuchinhas da 
Mãe do Divino Pastor”. Morreu em 27 de fevereiro 1871, em 
Barcelona, enquanto celebrava a missa junto às irmãs. Foi 
beatificado por Bento XVI em 2010. 
 
Do Comum pastores ou dos santos homens: para santos 
religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Jesus, vendo a multidão, sentiu compaixão  
porque estavam cansados e fatigados  
como ovelhas sem pastor (T.P. Aleluia). 
 

Oração 
 

Ó Deus, que destes ao Beato José Tous a graça de seguir 
fielmente o vosso Filho, na pobreza e humildade de 



espírito, e de suscitar na Igreja a educação cristã das 
crianças; concedei-nos, pelos seus méritos e por sua 
intercessão, que renovados profundamente, gozemos da 
doçura do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da homilia de beatificação de frei José Tous y Soler 

(Barcelona, 25 de abril de 2010) 
 
  Não faltaram certamente tribulações na vida 
de frei José Tous. Apesar de arrancado da vida claustral, 
pelas disposições civis de seu tempo, conseguiu ser em 
todo momento de sua vida um fiel cumpridor das 
observâncias da espiritualidade franciscana e da Ordem 
Capuchinha. Nunca se deixou vencer pela amargura ou 
pelo ressentimento, nem conhecemos censuras ou 
ataques contra aqueles que lhe impediam de seguir sua 
primeira vocação de capuchinho. Foi um homem de uma 
caridade delicada, com uma grande capacidade para 
suportar e compreender as deficiências dos demais. 
Numerosas situações em sua vida mostram também sua 
grande disponibilidade para a acolhida e o perdão. 
Realmente passou pela vida fazendo o bem, como seu 
Senhor, e dispensando “paz e bem” como seu mestre e 
pai no espírito, São Francisco de Assis. 
  O beato José Tous nos oferece um alto 
exemplo de fidelidade. E nos convida a todos a viver esta 



fidelidade a Cristo, nosso Bom Pastor, no momento 
presente, em que também não faltam dificuldades. A este 
respeito, que atuais são aquelas palavras suas que são 
como um lema: “Ainda que tudo seja trevas, seja sempre 
fiel”. Fiel a Deus e fiel aos homens. Assim ele fez. Por 
isso, também hoje é modelo para sacerdotes, religiosos e 
religiosas e para todos os fiéis cristãos. O bom frade nos 
exorta a ser fiéis ao favor de Deus. 
 

  



2 de junho 
 

São Félix de Nicosia 
 
Nasceu em Nicosia, em 5 de novembro de 1715. Após ter 
pedido negado durante vários anos para ser admitido entre os 
capuchinhos, foi finalmente aceito, professando seus votos em 
1744. Após o noviciado, foi enviado a sua terra natal, onde 
permaneceu até a sua morte, ocorrida em 31 de maio de 1787. 
Com grande espírito de serviço e sensível ao Evangelho, 
exerceu o ofício de esmoler durante os 40 anos vividos como 
irmão menor, espalhando amor e conselhos aos seus 
conterrâneos. Seu lema "seja por amor de Deus" ficou 
registrado por aqueles que o acompanharam nas suas andanças. 
Foi canonizado por Bento XVI em 2005. 
 
Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Um homem de silêncio e de escuta,  
São Félix, intercede ao Pai por nós,  
para que contigo possamos louvar o Senhor eternamente 
(T.P. Aleluia). 

 
Vésperas  

 
Ó São Félix, testemunha do amor de Cristo,  



irmão entre irmãos, ensina-nos a humildade  
e a alegria no caminho do Senhor (T.P. Aleluia). 
 

Oração 
 

Ó Deus, que vistes a humildade de vosso servo São Félix 
de Nicosia e lhe revelastes os mistérios do Reino; abri-
nos à escuta do vosso amado Filho, manso e humilde de 
coração, para sermos contados entre os pequenos do 
Evangelho e irradiarmos ao mundo a luz da verdadeira 
sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
De um perfil biográfico extraído das páginas dos 
Capuchinhos de Messina 

(G. SCARVAGLIERI, L’esaltazione degli umili. San Felice da Nicosia. Troina 

2016; 207-223) 
 

Tinha também uma grande capacidade de 
difundir em torno de si, sem pretextos de vanglória ou 
orgulho, um encanto humano e religioso que todos 
aqueles que encontrava no trabalho cotidiano sentiam em 
contato com ele. 

Apesar das muitas humilhações que, em 
função ascética, seu guardião, frei Macário, que também 
foi seu confessor, impôs-lhe "torná-lo santo", o nosso frei 
Félix manteve a sua serenidade interior e continuou o seu 



testemunho de vida com simplicidade e humildade de 
coração. 

São vários os episódios em que brilha este 
presente: com um cesto de cinzas passa pelo refeitório 
elogiando a bondade da sua ricota fresca e que, a pedido 
irônico de um dos frades que o pede, se transforma 
verdadeiramente no produto que ele estava declamando. 

Outro episódio particular é o de tirar água do 
poço com um cesto de vime, na presença do filho do 
vice-rei da Sicília, que, passando por Nicosia, quer 
encontrar o frade de quem tanto ouvimos falar. Com a 
admiração de todos os presentes na realidade, frei Félix 
tira água e oferece ao príncipe e sua comitiva. 

Outros acontecimentos se assemelham a este 
e são um indício de uma realidade em que o acolhimento 
de frei Félix com o seu habitual "seja por amor de Deus", 
transforma tudo. 

Nesse sentido, outro grande aspecto que se 
insere nos dons recebidos deve ser considerado, o de ser 
um instrumento para a realização das maravilhas que 
Deus concedeu. Por isso, ele também recebeu o título de 
"taumaturgo". 

Daí a grande atração e fascínio que a figura de 
São Félix despertou em seus contemporâneos e ainda 
desperta nos homens de nosso tempo. 

 
  



8 de junho 
 

Bem-aventurado Nicolau de Gésturi 
 
Nicolau nasceu em Gésturi, na Itália, em 4 de agosto de 1882. 
Em 1911 entrou para a Ordem Terceira. Dois anos depos, em 
1913, pede admissão na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos e, no ano seguinte, emite seus votos. Foi 
cozinheiro nos conventos por onde passou. Em Cagliari 
exerceu o ofício de esmoler por vinte e quatro anos, até a sua 
morte em 8 de junho de 1958. Neste humilde serviço, eram-lhe 
muitas vezes pedidos conselhos e orações. Chegou-se a dizer 
que “era mais o que ele dava do que aquilo que recebia”. Foi 
beatificado por João Paulo II em 1999. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Onde, unidos, os irmãos louvam a Deus, ali também o 
Senhor dá sua bênção (T.P. Aleluia). 
 

Oração 
 

Ó Deus, que no Beato Nicolau de Gésturi nos destes um 
exemplo para o imitarmos na oração, na humildade e no 
silêncio, concedei-nos que por sua intercessão, possamos 
levar Cristo aos irmãos e irmãs com a nossa vida. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 



 
Da homilia de beatificação 

(no solene rito de beatificação, em 3 de outubro de 1999)  
 

"A pedra que os construtores deixaram de 
lado tornou-se a pedra mais importante" (Mt 21, 42). 

Estas palavras, que no Evangelho Jesus 
aplicava a Si próprio, recordam o mistério da submissão 
e da humilhação do Filho de Deus, fonte da nossa 
salvação. E o pensamento dirige-se, naturalmente, ao 
Beato Nicolau de Gésturi, capuchinho, que encarnou de 
maneira singular na sua existência esta misteriosa 
realidade. Homem do silêncio, ele irradiava em seu redor 
uma auréola de espiritualidade e de grande chamada ao 
absoluto. Denominado pelo povo com o afetuoso apelido 
de "Frei Silêncio", Nicolau de Gésturi apresentava-se 
com uma atitude que era mais eloquente do que as 
palavras: libertado do supérfluo e em busca do essencial, 
não se deixava distrair pelas coisas inúteis e prejudiciais, 
querendo ser testemunha da presença do Verbo 
Encarnado ao lado de cada homem. 

Num mundo muitas vezes cheio de palavras e 
pobre de valores, há necessidade de homens e mulheres 
que, como o beato Nicolau de Gésturi, ressaltem a 
urgência de recuperar a capacidade do silêncio e da 
escuta, para que toda a vida se torne um "cântico" de 
louvor a Deus e de serviço aos irmãos. 

  



12 de junho 
 

Bem-aventurada Flórida Cévoli 
 
Flórida Cévoli nasceu em 11 de novembro de 1685, na cidade 
de Pisa. Aos treze anos foi entregue aos cuidados de monjas 
residentes na mesma cidade para os primeiros estudos. 
Sentindo em seu coração o desejo pela vocação religiosa, 
ingressa no mosteiro das Clarissas capuchinhas de Città di 
Castello. Após dois anos, em 1705, professa os votos. Em 1716 
é escolhida vigária do mesmo mosteiro e quando da morte de 
Verônica Giuliani, Flórida lhe sucede como abadessa. Faleceu 
em 12 de junho de 1767. Foi beatificada por João Paulo II em 
1993. 
 
Do Comum das virgens. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Esta é a virgem sábia, uma das virgens prudentes:  
ela foi ao encontro de Cristo com a lâmpada acesa. 
 

Oração 
 

Ó Deus, fonte de salvação, que inflamastes com vosso 
amor a Beata Flórida Cévoli, guiando-a no caminho da 
renúncia e da cruz, concedei-nos experimentar o mesmo 
amor, para progredirmos no sábio conhecimento do 
mistério da cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 



 
 
De um perfil biográfico extraído das Capuchinhas de 
Alamo, no Texas 
 

Irmã Verônica havia sido deposta do ofício de 
mestre de noviças em 1699, após as medidas tomadas 
pelo Santo Ofício a respeito de sua estigmatização. Mas a 
comunidade decidiu que ninguém além dela deveria se 
encarregar da formação da nobre candidata e foi 
concedida a sua reintegração. Ela escreveu em seu Diário 
a luta interior pela qual passou, porque não se sentia 
capaz de uma missão tão delicada: O que ela poderia 
ensinar a uma jovem com uma cultura superior à sua e 
com uma maturidade espiritual incomum? 

A ligação entre mestra e noviça não foi difícil, 
principalmente quando a Irmã Veronica descobriu que a 
jovem era chamada a seguir, como ela, o caminho da 
cruz. Foi difícil para a pequena condessa se acostumar 
com o jeito tradicional, simples e espontâneo das 
capuchinhas, talvez nem sempre delicado, mas não 
demorou a assimilar, feliz por se livrar dos maneirismos 
do ambiente onde estava anteriormente. 

Ela era uma discípula e filha espiritual de Sor 
Verônica, mas não uma cópia dela. Não foi por caráter 
nem fé uma mulher dada à imitação infantil. Amava sua 
mestra, a admirava profundamente, venerava a riqueza 
dos dons superiores com que foi dotada; ela era seu 



modelo de fidelidade a Deus, mas não um padrão a 
reproduzir; ainda mais, sentia repulsa por favores ou 
fenômenos extraordinários que a colocariam no mesmo 
nível dos estigmatizados. 

Com a morte de Verônica, Irmã Flórida foi 
eleita abadessa. As freiras acreditavam que ela era a 
única capaz de dar continuidade aos ensinamentos e às 
diretrizes da santa mestra. No entanto, ela não se sentia 
qualificada para tal responsabilidade. E ela seria reeleita 
por três triênios consecutivos; após um triênio de 
descanso, foi eleita novamente em 1742 e mais duas 
vezes. E, ainda, em 1761, aos 76 anos, quando pensava 
em preparar-se para “morrer capuchinha”, como escreveu 
à abadessa do convento de Siena, teve que aceitar mais 
uma vez a vontade das irmãs. 

Ainda assim, é lembrada por um rigor 
inflexível na orientação da comunidade, atenta à pura 
observância da Regra e das Constituições, especialmente 
no que diz respeito à pobreza. Insistiria na caridade 
fraterna, que se expressaria no cuidado recíproco, na 
colaboração e até no tratamento refinado e cortês umas 
das outras. Muito austera, amante da simplicidade e da 
austeridade nas questões externas, foi, no entanto, muito 
generosa em providenciar às irmãs tudo o que era 
necessário, especialmente quando se tratava de saúde e 
higiene pessoal.  

Irmã entre irmãs, ela compartilhava como as 
outras as tarefas do convento, mesmo as mais humildes. 



Flórida não permitia nenhuma atitude servil em relação a 
ela. Mas repetia: “Jesus me proteja da tentação de querer 
ser servida”. Obediência rápida e alegre, sim, mas nunca 
comportamentos servis. Tudo feito em um clima de 
alegre simplicidade e igualdade franciscana, sem 
diferenças, sem títulos ou comportamentos complicados. 
Ela simplesmente queria ser chamada de “sor Flórida”. 

 
  



13 de junho 
 

Santo Antônio 
(Festa) 

 
Nasceu em Lisboa, pelos fins do século XII. Professou entre os 
Cônegos Regulares de Santo Agostinho, passando, pouco 
depois da ordenação presbiteral, para a Ordem dos Frades 
Menores, a fim de se dedicar à pregação da fé entre os povos 
da África. Pregando com grande fruto na França e Itália, 
conquistou muitos para o cristianismo e foi o primeiro a 
ensinar Teologia aos Irmãos em sua Ordem. Escreveu sermões 
cheios de doutrina. Morreu em Pádua, em 1231. 
 
Do Comum dos pastores, ou doutores da Igreja. 
 

Laudes 
Hino 
Contra os males do demônio 
quem milagres quer achar 
busque logo Santo Antônio, 
que hoje vamos celebrar. 
 
Sempre atende as nossas preces, 
ao doente torna são, 
e, vencendo as injustiças, 
tira o peso da prisão. 
 
As famílias abençoa, 



protegendo o casto amor; 
se de Pádua foi a glória, 
de toda a Igreja é doutor. 
 
Pois atende a todo mundo, 
não vê tempo nem lugar: 
leva o pão a quem tem fome, 
o perdido faz achar. 
 
Não há santo mais humano, 
nem mais próximo de nós; 
lisboeta ou paduano, 
sempre escuta a nossa voz. 
 
Demos glória ao Pai e ao Filho, 
ao Paráclito também; 
em Antônio e em Francisco, 
nos saudemos: “Paz e Bem!”. 
 
Ant. 1 Todos eles ficavam admirados 
da sabedoria de sua fala 
e glorificavam o Senhor. 
 
Salmos e cânticos do domingo da I Semana 
 
Ant. 2 O Senhor fez maravilhas por seu servo 
e o atendeu quando a ele suplicava. 
 



Ant. 3 De todo o coração e com toda a minha vida 
ao Senhor eu louvarei; 
e darei louvor Àquele que me deu sabedoria. 
 
Leitura breve         Lc 4,18-19 
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me 
consagrou com a unção para anunciar a Boa nova aos 
pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos 
cativos e aos cegos a recuperação da vista; para libertar 
os oprimidos e para proclamar um ano da graça do 
Senhor. 
 
Responsório breve 
R. Pela fé e caridade 
* Recomenda-se o profeta. R. Pela fé. 
V. Como fiel é conhecido através de suas palavras. 
* Recomenda-se. Glória ao Pai. R. Pela fé. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Glorificastes, Senhor, o vosso servo, e por ele vós 
fizestes grandes coisas: bendito é o nome do Senhor! 
 
Preces 
Invoquemos a Deus, irmãos e irmãs caríssimos, fonte e 
autor de toda a santidade, que em Cristo nos abriu o 
caminho da salvação; e digamos: 
 
R. Conduzi-nos, Senhor, pelo bom caminho! 



 
Fazei-nos, Senhor, caminhar hoje à luz da fé, 
- para que a professemos pelo amor e pelas boas obras. 
R. 
 
Ó Pai, que enviastes o vosso Filho ao mundo para 
evangelizar os pobres, 
- ajudai-nos a pregar o Evangelho a toda criatura. R. 
 
Dai-nos, Senhor, a vossa sabedoria eterna, 
- que ela nos acompanhe hoje em nossas ações. R. 
 
Vós, que nos chamastes à perfeição da caridade e 
mandastes que fôssemos o sal da terra e a luz do mundo, 
- iluminai-nos para que com humildade vos sirvamos nos 
irmãos. R. 
 
Ensinai-nos, Senhor, a reconhecer hoje em todos a vossa 
presença, 
- e descobri-la sobretudo nos aflitos e nos pobres. R. 
 

(intenções livres) 
Pai nosso... 
 

Oração 
 

Deus eterno e todo poderoso, que em Santo Antônio 
destes ao vosso povo um insigne pregador e um patrono 



dos pobres e dos sofredores, fazei que, por sua 
intercessão, sigamos os ensinamentos do Evangelho e 
experimentemos na provação o socorro da vossa 
misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 
Leitura breve           Sb 8,1-2 
A sabedoria se estende com vigor de uma extremidade à 
outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. 
Eu a amei e desejei desde a juventude e pretendi tomá-la 
como esposa, apaixonado pela sua beleza. 
 
V. O Senhor o ajudou nos seus trabalhos. 
R. E fez frutificar os seus esforços. 
 
Oração como nas Laudes. 
 

Vésperas 
Hino 
Santo Antônio de Lisboa, 
eis que o teu nome ressoa, 
corre mundo a tua fama. 
De Lisboa te chamamos,  
mas atrás logo voltamos, 



quando Pádua te reclama. 
 
Para ouvir-te as aves descem 
e os próprios peixes esquecem 
o seu líquido elemento; 
os hereges, convertidos, 
são agora todo ouvidos, 
cada qual é mais atento. 
 
Pregas numa e outra cidade 
numa só festividade 
em sutil bilocação; 
impedida de ir à igreja 
a devota, que o deseja, 
ouve em casa o teu sermão. 
 
Levantando o Sacramento 
ajoelha-se o jumento 
em sinal de adoração. 
E, na arca do avarento, 
que morreu, ainda sangrento, 
vais buscar-lhe o coração. 
 
Protetor dos namorados, 
também leves aos casados 
as lições de um santo amor. 
E apresentes à Trindade, 
que louvamos na unidade, 



nosso canto de louvor. 
 
Ant. 1 Foi amado por Deus e por todos; sua memória 
tornou-se uma benção. 
 
Salmos e cântico do Comum dos pastores. 
 
Ant. 2 Eis aqui o meu servo, o meu eleito. 
o meu amado, a alegria da minha alma. 
Sobre ele eu porei o meu espírito. 
 
Ant. 3 O Senhor deu-me uma língua em recompensa, 
e por isso a usarei para louvá-lo. 
 
Leitura breve        Is 58,10-11 
Se acolheres de coração aberto o indigente e prestares 
todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz 
e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te 
conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida, e 
renovará o vigor de teu corpo; serás como um jardim 
bem regado, como uma fonte de águas que jamais 
secarão. 
 
Responsório breve 
R. Jamais se apagará sua lembrança 
* e seu nome através das gerações. R. Jamais. 
V. Os povos cantarão a sua fama. 
* e seu nome. Glória ao Pai. R. Jamais. 



 
Cântico evangélico, ant. 
Ó mestre da Verdade! Ó luz da santa Igreja! Santo 
Antônio cumpridor da lei divina: rogai por nós a Cristo. 
 
Preces 
Invoquemos humildemente o Cristo, fonte de toda a vida 
e princípio de toda virtude; e digamos: 
 
R. Senhor, venha a nós o vosso Reino! 
 
Vós que enviastes os discípulos por todo o mundo para 
pregar o Evangelho a toda criatura, 
- fazei que vivam do vosso Espírito os que em nossos 
dias anunciam o Evangelho. R. 
 
Vós, que por toda a parte cooperais com os pregadores e 
confirmais as suas palavras, 
- fazei que sempre sejamos verdadeiras testemunhas da 
vossa ressurreição. R. 
 
Fazei-nos colaborar alegres convosco no 
aperfeiçoamento da ordem do mundo, 
- a fim de que pela vossa Igreja se difunda mais 
facilmente o anúncio da paz. R. 
 
Fazei que entrem na comunhão da Igreja os que ainda 
não creem no Evangelho, 



- para que cresça o vosso povo e haja um só rebanho e 
um só pastor. R. 

 
(intenções livres) 

 
Lembrai-vos de todos os nossos irmãos e irmãs que 
repousam na vossa paz, 
- e tornai-os participantes da vida eterna. R. 
 
Pai nosso... 
 

Oração 
 

Deus eterno e todo poderoso, que em Santo Antônio 
destes ao vosso povo um insigne pregador e um patrono 
dos pobres e dos sofredores, fazei que, por sua 
intercessão, sigamos os ensinamentos do Evangelho e 
experimentemos na provação o socorro da vossa 
misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Dos Sermões de Santo Antônio 

(I. 266) 
 

Quem está repleto do Espírito Santo fala 
várias línguas. As várias línguas são os vários 
testemunhos sobre Cristo, a saber: a humildade, a 



pobreza, a paciência e a obediência; falamos estas 
línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A 
palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, 
portanto, os discursos e falem as obras. Estamos fartos de 
palavras, mas vazios de obras; e, por este motivo, o 
Senhor nos amaldiçoa, como amaldiçoou a figueira em 
que não encontrara frutos, mas apenas folhas. Diz São 
Gregório: “Há uma lei para o pregador: que faça o que 
prega”. Em vão pregará o conhecimento da Lei quem 
destrói a doutrina por suas obras. 

Os apóstolos, entretanto, falavam conforme o 
Espírito Santo os inspirava (cf. At 2,4). Feliz quem fala 
conforme o Espírito Santo lhe inspira e não conforme 
suas ideias! Pois há alguns que falam movidos pelo 
próprio espírito e, usando as palavras dos outros, 
apresentam-nas como suas, atribuindo-as a si mesmos. 
Destes e de outros semelhantes, diz o Senhor por meio do 
profeta Jeremias: Terão de se haver comigo os profetas 
que roubam um do outro as minhas palavras. Terão de se 
haver comigo os profetas, diz o Senhor, que usam suas 
línguas para proferir oráculos. Eis que terão de haver-se 
comigo os profetas que profetizam sonhos mentirosos, 
diz o Senhor, que os contam, e seduzem o meu povo com 
suas mentiras e seus enganos. Mas eu não os enviei, não 
lhes dei ordens, e não são de nenhuma utilidade para este 
povo – oráculo do Senhor (Jr 23,30-32). 

Falemos, portanto, conforme a linguagem que 
o Espírito Santo nos conceder; e peçamos- lhe humilde e 



devotamente que derrame sobre nós a sua graça, a fim de 
podermos celebrar o dia de Pentecostes com a perfeição 
dos cinco sentidos e na observância do Decálogo. Que 
sejamos repletos de um profundo espírito de contrição e 
nos inflamemos com essas línguas de fogo que são os 
louvores divinos. Desse modo, ardentes e iluminados 
pelos esplendores da santidade, mereceremos ver o Deus 
Uno e Trino. 

 
  



16 de junho 
 

Mártires Capuchinhos da Polônia 
 
Aniceto Koplin nasceu no ano de 1875, em uma família 
polaco-tedesca. Ingressou na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1893, aos dezoito anos. Foi um frade 
estimado como confessor e “grande esmoler de Varsóvia”, 
distinguindo-se pelo espírito de fraternidade e de misericórdia. 
Frei Aniceto e outros cinco irmãos, seus companheiros no 
martírio, foram vítimas do regime nazista sobre a Polônia 
durante a Segunda Guerra Mundial. Frei Aniceto Koplin foi 
martirizado em Auschwitz, em 16 de outubro de 1941. Neste 
mesmo campo de concentração, morreu também frei 
Sinforiano Ducki aos 11 de abril do ano seguinte. Em Dachau, 
morreram no ano de 1942, frei Henrique Krzysztofik aos 9 de 
julho; Frei Fidelis Chojnacki, aos 4 de agosto e frei Floriano 
Stepniak, em 12 de agosto. Foram beatificados por João Paulo 
II em 1999, juntamente com outros cento e três mártires da 
Segunda Guerra. 
 
Do Comum para vários mártires. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o Reino dos céus. 
 

Oração 
 



Deus complacente, enriquecestes o Beato Aniceto Koplin 
e seus Companheiros com o espírito de sacrifício e a 
graça da perseverança na vocação ao martírio, concedei-
nos, pela sua intercessão, amarmos os inimigos e sermos 
fortes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Do Santoral Franciscano-Capuchinho 

(CCB, 3ª edição, 2016, p.92-102) 
 

Muitas vezes uma vida recebe a sua luz a 
partir do seu fim. Agora a sua vida lança mais uma luz no 
grande escuro capítulo da história nazista do século XX. 

Para a Gestapo, os capuchinhos e, em 
especial, frei Aniceto Koplin eram perigosos. No dia da 
Ascensão de 1941 teve lugar o primeiro interrogatório. O 
capuchinho prussiano, sem medo e com muita franqueza, 
como era seu costume, expressou um parecer muito 
pesado: “Depois do que Hitler fez na Polônia, eu tenho 
vergonha de ser um alemão”. É possível que o 
capuchinho tivesse salvado sua vida, se tivesse apelado à 
sua cidadania alemã.  

O certo é que aos 28 de julho, no dia do 
ataque aéreo a Varsóvia, foi preso com outros 20 
confrades e trancado na prisão de Pawiak. Presos, foram-
lhe cortados os cabelos e a barba e privados de seus 
hábitos religiosos. 



 Depois de terem feito breve processo, os 
guardas nazistas jogaram frei Aniceto com outros 
prisioneiros em uma fossa, lançando sobre eles óxido 
de cálcio. Depois de uma vida empenhada pelos 
pobres, o frade encontrou a irmã morte na mais 
completa pobreza. 
 Em Lublin a Gestapo alemã prendeu 23 
capuchinhos. Numa mensagem secreta aos confrades, 
frei Henrique relata: “Emagreci pavorosamente 
porque desidratado. Peso 35 quilos. Estou deitado na 
cama como na cruz, com Cristo. É agradável estar e 
sofrer com Ele. Oro por vocês e ofereço a Deus estes 
meus sofrimentos por vocês”. 

Alguns sobreviventes dão testemunho de frei 
Floriano: “tinha levado a luz para aquele infeliz 
barracão. Os homens fechados lá dentro estavam 
condenados à morte. Quem não experimentou o 
‘lager’ (campo de extermínio) não pode imaginar o 
que significava àqueles infelizes, só pele e ossos do 
bloco dos inválidos, imersos numa atmosfera de 
morte, uma palavra de conforto: o que poderia 
significar para eles o sorriso de um capuchinho 
reduzido aos extremos, como eles”. 

Outros, narram de frei Fidélis o seguinte: 
“Não esquecerei nunca aquele domingo de tarde 
quando frei Fidélis deixou o nosso barracão para 
transferir-se ao bloco dos inválidos. Estava 
estranhamente calmo e absorto, nos olhos tinha até 



sinais de serenidade. Beijou-nos a todos, despedindo-
se com as palavras de São Francisco e dizendo: 
‘Louvado seja Jesus Cristo, até o céu’. 

E por fim, de frei Sinforiano, diz-se que uma 
tarde enquanto os alemães tinham começado a matar 
de modo bestial os presos, o capuchinho os enfrentou 
traçando sobre eles o sinal cruz e dando-lhes a 
absolvição. Um companheiro de cadeia declara que 
foi um momento de assombro, seguido pela ordem de 
caceteá-lo. A morte de Sinforiano pôs fim à tremenda 
execução que os alemães estavam perpetrando. Uns 
quinze prisioneiros salvaram-se, graças a sua 
intervenção. Eles levaram com grande veneração o 
corpo do frade, com outros, no carro que os levaria 
aos fornos crematórios. 

 
  



26 de junho 
 

Bem-aventurado André Jacinto Longhin 
 
Jacinto Longhin nasceu em Campodarsego, na Itália, em 22 de 
novembro de 1863. Professou os votos na Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos em 1880. Anos mais tarde, foi ordenado 
presbítero em 1886. Serviu a Ordem como mestre de formação 
e foi ministro provincial antes da nomeação para o episcopado, 
em 1904. Foi bispo de Treviso. Durante a Primeira Guerra 
Mundial, foi um ponto de referência para a comunidade, os 
pobres, os soldados e os enfermos. Em 1928 foi nomeado 
arcebispo titular de Patrasso. Faleceu em 26 de junho de 1936. 
Sua beatificação ocorreu em 2002 por João Paulo II. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Este é o administrador fiel e prudente,  
a quem o Senhor entregou os seus bens. 
 

Oração 
 

Deus onipotente e eterno, que concedestes ao Beato 
André Jacinto Longhin, edificar a vossa Igreja com o 
anúncio da fé cristã e da caridade pastoral, concedei-nos, 
por sua intercessão, sermos sempre testemunhas do vosso 
amor, no serviço aos irmãos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 



 
Do Decreto Christus Dominus, sobre o múnus pastoral 
dos Bispos na Igreja, de Paulo VI 
(CD, 12.15.16) 
 

No exercício do seu múnus de ensinar, 
anunciem o Evangelho de Cristo aos homens, que é um 
dos principais deveres dos Bispos, chamando-os à fé com 
a fortaleza do Espírito ou confirmando-os na fé viva. 
Proponham-lhes na sua integridade o mistério de Cristo, 
isto é, aquelas verdades que não se podem ignorar sem 
ignorar o mesmo Cristo. E ensinem-lhes o caminho que 
Deus revelou para ser glorificado pelos homens e estes 
conseguirem a bem-aventurança eterna. 

Mostrem, além disso, que as coisas terrestres 
e as instituições humanas no plano de Deus Criador se 
ordenam também para a salvação dos homens e podem, 
por conseguinte, contribuir não pouco para a edificação 
do Corpo de Cristo. 

Ensinem, por isso, quanto, segundo a doutrina 
da Igreja, valem a pessoa humana, com a sua liberdade e 
a própria vida corpórea; a família e a sua unidade e 
estabilidade, a procriação e a educação dos filhos; a 
sociedade civil, com as suas leis e profissões; o trabalho 
e o descanso, as artes e a técnica; a pobreza e a riqueza. 
Exponham, por fim, os princípios com que se hão de 
resolver os problemas gravíssimos da posse, do aumento 



e da justa distribuição dos bens materiais, da paz e da 
guerra, e da convivência fraterna de todos os povos. 

Como santificadores, procurem os Bispos 
promover a santidade dos seus clérigos, dos religiosos e 
dos leigos, segundo a vocação de cada um, lembrando-se 
da obrigação que têm de dar exemplo de santidade pela 
caridade, humildade e simplicidade de vida. Santifiquem 
de tal modo as igrejas que lhes estão confiadas, que nelas 
brilhe plenamente o modo de sentir de toda a Igreja de 
Cristo. Por isso, promovam o mais possível as vocações 
sacerdotais e religiosas, e de modo particular as 
missionárias. 

Para poderem atender melhor ao bem dos 
fiéis, segundo a condição de cada um, procurem 
conhecer-lhes bem as necessidades, dentro das 
circunstâncias sociais em que vivem, recorrendo aos 
meios convenientes, sobretudo à investigação social. 
Mostrem interesse por todos, de qualquer idade, condição 
ou nacionalidade que sejam, quer pelos naturais da terra, 
quer pelos adventícios e peregrinos. No exercício desta 
solicitude pastoral, respeitem a parte que pertence aos 
seus fiéis em matéria eclesiástica, reconhecendo-lhes 
também a obrigação e o direito de colaborar ativamente 
na edificação do Corpo místico de Cristo. 

Estendam o seu amor aos irmãos separados, 
recomendando também aos fiéis que os tratem com 
grande delicadeza e caridade, e favorecendo o 
ecumenismo, como o entende a Igreja. Estimem 



igualmente os não batizados, para que também a eles se 
revele a caridade de Jesus Cristo, de quem os Bispos são 
testemunhas diante de todos. 

 
  



26 de junho 
 

Bem-aventurado Tiago de Ghazir 
 
Tiago nasceu em 10 de fevereiro de 1875, na cidade libanesa 
de Ghazir. Professou os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1895 e foi ordenado presbítero em 1901. 
Fundou e dirigiu uma rede de escolas em todo o Líbano e 
durante a Primeira Guerra Mundial desenvolveu extraordinária 
atividade para os pobres e pela juventude. Construiu um 
hospital psiquiátrico e um asilo para o clero enfermo e idoso. 
Em 1930, fundou a “Congregação das Irmãs Franciscanas da 
Cruz do Líbano”. Faleceu em 26 de junho de 1954, em Beirute. 
Foi beatificado por Bento XVI em 2008. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Nós acreditamos no amor que Deus tem por nós.  
Quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. 
 

Oração 
 

Pai santo, que destes ao Beato Tiago de Ghazir, zelo 
evangélico e caridade fervorosa para com os aflitos, 
concedei também a nós, por sua intercessão e a seu 
exemplo, dedicarmos a nossa vida ao serviço do 
próximo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 



 
Da homilia de beatificação do bem-aventurado Tiago 

(Beirute, 22 de junho de 2008) 
 

As histórias dos santos libaneses, às quais se 
acrescenta hoje esta particular do novo Beato, narram 
sobre homens e mulheres que, obedecendo ao desígnio 
divino, às vezes tiveram que enfrentar provações e 
sofrimentos indescritíveis. Mas, como nos recordou o 
Papa Bento XVI: "Cada forma de santidade, embora 
seguindo caminhos diferentes, passa sempre pela via da 
cruz, a via da renúncia a si mesmo". Deste modo, é-nos 
oferecida uma chave de leitura para interpretar toda a 
nossa vida. A santidade não ignora e não evita a cruz, a 
renúncia, o dom de si. O Beato Tiago de Ghazir 
acreditou verdadeiramente, por isso ensinava: "Não há 
céu sem cruz. Desejar o céu sem sofrimento, é como 
querer comprar mercadorias sem pagar". 

Aprendamos, portanto, hoje, outra vez, do 
testemunho do novo Beato, que é apresentado como 
exemplo, que só com esta condição a santidade pode 
realmente tornar-se a nossa aspiração comum e realizar 
no homem o verdadeiro ideal da felicidade, tão 
frequentemente mal entendido e confundido, no nosso 
século, com ídolos ultrapassados que só podem 
entristecer o homem. 

 



O Santo Padre Bento XVI ensina-nos que os 
beatos e os santos nos mostram o caminho para nos 
tornarmos felizes e nos ensinam o que não é pouco como 
podemos ser pessoas verdadeiramente humanas, 
precisamente porque não procuramos "obstinadamente a 
própria felicidade, mas simplesmente quisemos doar-nos, 
porque fomos alcançados pela luz de Cristo". 

O dom de um novo Beato à Igreja libanesa é 
um sinal de esperança nas extraordinárias possibilidades 
deste amado país, de profundas raízes bíblicas. Ao olhar 
para o bem-aventurado Tiago, podemos descobrir e fazer 
crescer e amadurecer os germes de santidade que estão 
em nós. Compararmo-nos com ele faz-nos entender 
melhor que Deus não está habituado a aceitar derrotas em 
relação à fragilidade humana. Tiago de Ghazir, que se 
une aos santos e mártires do Vale Santo, São Charbel, 
Santa Rafqa e Santo Hardini, é para o Líbano e para os 
libaneses um fascinante sinal de reconciliação e de paz, 
que vem à terra aos homens que Deus ama como nos 
recorda o Evangelho do nascimento de Cristo em união 
com o convite a olhar a realidade com os olhos da fé, 
para ter neles a luz necessária para superar as divisões, 
reforçar o diálogo, a solidariedade, a promover o bem, 
para aliviar os sofrimentos, para levar consolação e 
esperança para viver, no sinal da santidade, esta nova era 
de serenidade e de paz. 

 
  



30 de junho 
 

Bem-aventurado Raimundo Lúlio 
 
Raimundo Lúlio nasceu pelo ano de 1235, na cidade espanhola 
de Palma, na ilha Maiorca. Convertido depois de uma vida 
dissoluta, ingressou na Ordem Franciscana Secular. 
Empreendeu grandes esforços no sentido de converter os 
islâmicos. A sua ilha natal era um ponto de convergência das 
culturas judaicas, árabes e cristãs. Escreveu sobre quase todas 
as ciências humanas de sua época, sendo chamado “doctor 

illuminatus”. Tendo feito uma viagem para a África, foi 
encarcerado e, depois de muitos maus-tratos, foi apedrejado. 
Recolhido quase exânime, por um navio, expirou quando 
aportava à ilha Maiorca, aos 29 de junho de 1315. Foi 
beatificado por Pio IX em 1847. Raimundo Lúlio foi o 
primeiro teólogo cristão medieval a aproveitar-se de outros 
idiomas, além do latim, para escrever suas obras, valendo-se 
também do catalão e do árabe. 
 
Do Comum de um mártir. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Quem perder a sua vida neste mundo,  
vai guardá-la eternamente para os céus. 
 

Vésperas 
 



O Reino celeste é a morada dos santos,  
sua paz para sempre. 
 

Oração 
 
Ó Deus, que distinguistes o mártir Bem-aventurado 
Raimundo com zelo pela propagação da fé, concedei-nos, 
por sua intercessão, manter firme até a morte a graça da 
fé que de vós recebermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Vida do Bem-aventurado Raimundo, escrita por autor 
contemporâneo  

(“Vida coetania del Reverend Mestre Ramon Llull”. T ranslatio latina, in 

Analecta Bollandiana, vol. 48, p. 130-178) 
 

Raimundo, cognominado Lullo, nasceu de 
pais nobres em Palma, ilha principal das Baleares, e na 
adolescência foi pajem à mesa real no palácio dos reis. Já 
conhecedor da vaidade do mundo, renunciou a tudo o 
que é terreno, e de então em diante só cuidou da salvação 
das almas e da propagação do reino de Jesus Cristo, 
vencendo a seita maometana. No intuito de consegui-lo 
mais facilmente, abriu na terra natal um colégio, onde os 
Frades Menores fossem instruídos em várias línguas, 
especialmente no árabe, e pregassem aos infiéis o 



Evangelho de Cristo. Tendo levado a termo a obra 
encetada, Raimundo partiu para a solidão. 

Subiu o monte Randa para levar vida solitária, 
entregue à mortificação corporal e à contemplação das 
coisas divinas; pedia a Deus, com insistência e 
humildade, sabedoria para realizar a obra planejada. Por 
nove anos, permaneceu com constância neste gênero de 
vida e Deus iluminou-lhe a mente de maneira tão 
admirável que, de homem quase ignorante que era, 
passou a falar com eloquência das coisas divinas e das 
disciplinas mais arcanas, causando admiração a todos.  

Em seguida, por quarenta anos, peregrinou 
para defender a causa de Jesus Cristo. De fato, foi a 
Roma, Avinhão, Paris, Viena, Pisa e outros lugares, onde 
de Honório IV, de Clemente V, e do próprio Concílio de 
Viena, obteve licença para erigir seminários, dos quais 
saíram homens sensatos e cultos a disseminarem entre os 
povos a fé católica. 

Finalmente estabeleceu-se no porto de Bugia 
na África, onde, enquanto proclamava que Jesus Cristo é 
verdadeiro Deus, foi lançado em horrível cárcere, para 
ser morto no meio dos maiores suplícios. Mas, libertado 
pelos rogos de negociantes, voltou para a pátria, 
lastimando ter-lhe sido arrebatada a melhor das sortes. 
Oferecendo-se-lhe nova oportunidade, voltou a Bugia; 
mas logo reconhecido e lançado para fora da cidade, foi 
apedrejado e abandonado. Alguns marinheiros, que 



aportavam ali, levaram-no meio morto para o navio, onde 
exalou o último suspiro. 
  



10 de julho 
 

Santa Verônica Giuliani 
(Memória) 

 
Verônica nasceu em 27 de dezembro de 1660, em Mercatello 
sul Metauro, na Itália. Professou os votos em 1678 no mosteiro 
das Clarissas Capuchinhas em Città di Castello. Entregue à 
ascese e à contemplação dos mistérios divinos, procurou fazer-
se conforme a Cristo crucificado, merecendo ser ornada por 
Ele com os sagrados estigmas e outros sinais da paixão. 
Cumulada, em vida, de virtudes e graças místicas, terminou 
seus dias em 9 de julho de 1727. Foi canonizada por Gregório 
XVI em 1839. 
 
Do Comum das virgens. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Exulta no Senhor meu coração 
e minh’alma se eleva para Deus, 
porque me alegro com a vossa salvação. 
 

Vésperas 
 

O Cristo há de ser engrandecido no meu corpo, 
pela vida ou pela morte. 
Para mim viver é Cristo e morrer torna-se lucro. 



 
Oração 

 
Ó Deus, que distinguistes a virgem Santa Verônica com 
os sinais da paixão do vosso Filho, dai-nos, por seu 
exemplo e intercessão, conformar-nos a Cristo, 
abraçando, humildes, a cruz, para exultarmos, um dia, na 
revelação da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Do Diário de Santa Verônica Giuliani  

(Un tesoro nascosto, VIII, p. 629-630) 
 

Renovou-se-me hoje a dor nas mãos, nos pés 
e no coração, e passei uma noite preciosa, repleta de 
penas e tormentos. Graças a Deus! De manhã, aproximei-
me do sacramento da penitência, do qual hauri forças 
para sofrer mais. Em seguida, na sagrada Comunhão, 
experimentei a graça de Deus, que reina e domina no 
íntimo da alma, por meio de uma espécie de nova 
percepção interior. Além disso, em alguns dias, 
experimento uma operação em meu coração, cuja 
natureza não posso discernir; por isso descreverei apenas 
os efeitos em mim produzidos. 

O primeiro é o conhecimento e a dor de 
minhas culpas, o desejo solícito da conversão das almas, 
pelas quais ofereceria o sangue e a vida, grande 



confiança na misericórdia de Deus, bem como na piedade 
e caridade da Bem-aventurada Virgem Maria. 

O segundo efeito consiste em que, sentindo-
me abandonada e submersa num mar de tentações, logo 
experimento também aquela percepção oculta, e parece-
me estar inteiramente invadida por suma paz, firmemente 
estabelecida na vontade de Deus. 

Finalmente, o terceiro efeito é o seguinte: 
quando fico inteiramente perturbada pelos ataques 
diabólicos, e exteriormente me dedico aos outros, por 
dever correndo para cá e para lá, por um ou outro motivo, 
aquela operação oculta faz com que eu realize tudo sem 
notar, de modo que o trabalho é feito, sem eu saber 
como. Isto acontece-me principalmente nas ações mais 
importantes, como na recepção dos sacramentos, na 
oração e nos colóquios espirituais que temos entre nós. 
Sinto-me atingida de tal tédio, árida, sem afeto, que me 
aparenta ser impossível levar por muito tempo tal vida; e 
procurar nesse estado o confessor parece-me tempo 
perdido. No entanto, mal percebo o mínimo daquela 
operação em meu coração, vejo-me tão transformada e 
fortificada que mesmo em grande aridez, contrariedade 
ou insensibilidade, torna-se-me fácil qualquer trabalho, 
embora árduo. Tudo para a glória de Deus. 
  



15 de julho 
 

São Boaventura 
(Festa) 

 
Nasceu pelo ano de 1218, em Bagnoregio, na Itália. Estudou 
Filosofia e Teologia em Paris. Laureado Mestre, ensinou os 
seus confrades da Ordem dos Menores com grande 
competência e proveito. Eleito Ministro Geral de sua Ordem, 
governou-a com sabedoria e prudência. Feito cardeal-bispo de 
Albano, morreu em Lyon, na França, no ano de 1274. Escreveu 
muitas obras sobre assuntos de Filosofia e Teologia. 
 
Do Comum dos pastores, ou dos doutores da Igreja. 

 
Laudes 

Hino 
Na manhã de hoje, 
novo sol fulgura, 
franciscana glória: 
São Boaventura. 
 
De humildade cheio, 
veio após Francisco, 
mas tornou-se o chefe 
do seu grande aprisco. 

  



Aos irmãos ensina, 
sua luz dardeja; 
já fulgura nele 
o doutor da Igreja. 
 
Casto, pobre e humilde, 
luz na noite escura, 
prega a Boa-nova 
São Boaventura. 
 
Ao Pai e ao seu Filho 
e ao Consolador, 
a mente elevamos, 
cantando um só louvor! 
 
Ant. 1 Levantou-se como um fogo 
sua palavra era de luz como um facho incandescente 
e iluminou todos aqueles que esperavam no Senhor. 
 
Salmos e cânticos do domingo da I Semana. 
 
Ant. 2 Bendito seja Deus a quem foste agradável 
e felizes os que ouvem a tua sabedoria. 
 
Ant. 3 Uma luz já se levanta para os justos 
e a alegria, para os retos corações. 
Homens justos, alegrai-vos no Senhor, 
celebrai e bendizei seu santo nome. 



 
Leitura breve        Mt 5,14-16 
Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma 
cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma 
lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim 
num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão 
em casa. Assim também brilhe a vossa luz para que 
vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que 
está nos céus. 
 
Responsório breve 
R. Eu lhe darei sabedoria. 
* E a deixarei aos que a procuram. R. Eu lhes darei. 
V. E a espalharei por todo o mundo. 
* E a deixarei. Glória ao Pai. R. Eu lhes darei sabedoria. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Abriu seus lábios na assembleia do Altíssimo; 
no meio de seu povo foi honrado 
e a glória dos eleitos recebeu. 
 
Preces 
Exaltemos, irmãos, o Senhor Jesus, caminho, verdade e 
vida, servindo-o em santidade e em justiça todos os dias 
de nossa vida; e supliquemos: 
R. Dirigi-nos, Senhor, no caminho da paz! 
 
Vós, que quisestes servir e não ser servido, 



- dai-nos, Senhor Jesus, a graça de servir com humildade 
a vós e aos nossos irmãos e irmãs. R. 
 
Vós, que nos mandastes ser sal da terra e luz do mundo,  
- iluminai-nos, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. R. 
 
Vós, que mostrastes vossa misericórdia e amor nos 
santos pastores, 
- manifestai-nos por eles a benignidade da vossa face. R. 
 
Vós, que ilustrastes maravilhosamente a vossa Igreja 
com chefes santos e exímios, 
- fazei que sigamos os seus passos e nos alegremos com a 
luz de suas obras. R. 
 
Vós, que oferecestes o Pão da vida aos redimidos, 
vivificai a vossa Igreja, 
- para que, alimentada pela mesa da Palavra e do Pão, 
vos siga alegre e fortalecida. R. 
 

(intenções livres) 
Pai nosso... 

 
Oração 

 
Pai todo poderoso, olhai para nós, vossos fiéis reunidos 
na festa de São Boaventura, e fazei que sejamos 
iluminados pela sua sabedoria e estimulados por seu 



ardor seráfico. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 
Leitura breve       Eclo 15,1-4 
Quem teme a Deus, faz o bem; e quem observa a lei, 
consegue a sabedoria. Ela vem ao seu encontro como 
mãe venerada, e como jovem esposa o abraça. Ela o 
alimenta com o pão da vida e do entendimento e lhe dá 
de beber a água da salutar sabedoria. Nela ele se apoia e 
não cai; confia nela e não será enganado. Ela o eleva 
entre seus companheiros. 
 
V. Em seu coração repousou a sabedoria. 
R. E a prudência se encontrava nas palavras de seus 
lábios. 
 
Oração como nas Laudes. 
 

Vésperas 
Hino 
De São Francisco, filho, 
dos pobres, defensor, 
mais puro do que um lírio 
a Igreja o faz doutor. 



 
Ao estudo se entregando, 
em busca de Jesus, 
em méritos aumenta 
e cresce em sua luz. 
 
Ao mundo ele despreza 
fiel à vocação, 
na Ordem dos Menores 
espalha o seu clarão. 
 
Os passos da Escritura 
estuda com amor; 
dos mestres e discípulos 
torna-se consultor. 
 
Só para Deus vivendo, 
é grande o seu poder: 
milagres o revelam 
e o dão a conhecer. 
 
Louvor ao Pai e ao Filho 
ao Espírito também; 
saudemos uns aos outros, 
clamemos: Paz e Bem! 
 
Ant. 1 Ele foi como uma lâmpada que ardia e iluminava, 
posta sobre o candelabro na casa do Senhor. 



 
Salmos e cânticos do Comum dos pastores. 
 
Ant. 2 Vós o nutris com o pão da vida e do saber 
e o saciais com uma água salutar. 
 
Ant. 3 Alegrou a santa Igreja com suas obras 
e sua memória é uma bênção para sempre. 
 
Leitura breve             Dn 12,3 
Os que tiverem sido sábios, brilharão como o 
firmamento; e os que tiverem ensinado a muitos os 
caminhos da virtude, brilharão como as estrelas, por toda 
a eternidade. 
 
Responsório breve 
R. A sua sabedoria 
* os povos cantarão. R. A sua. 
V. A Igreja anunciará o louvor que lhe é devido. 
* os povos. Glória ao Pai. R. A sua. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Ó mestre da Verdade! Ó luz da santa Igreja! 
Ó São Boaventura, cumpridor da lei divina: 
rogai por nós a Cristo. 
 
Preces 



Celebremos com dignos louvores o Cristo Senhor, 
constituído pelo Pai como Pontífice em favor do gênero 
humano; e supliquemos humildemente: 
 
R. Salvai-nos, Senhor! 
 
Vós, que pelo madeiro da cruz reconciliastes o mundo 
com o eterno Pai, guardai-nos em vosso Nome, 
- para que todos sejamos um, como vós e o Pai. R. 
 
Vós, que quisestes distribuir os frutos da redenção 
através de santos Pastores, 
- conservai firmes na vossa caridade os que adquiristes 
por vosso sangue. R. 
 
Vós, que ungistes os vossos santos como pastores no 
meio dos irmãos e os enriquecestes com os dons do 
Espírito, 
- enchei-nos também a nós da força do vosso amor. R. 
 

(intenções livres) 
 
Vós, que pelos pastores da Igreja concedeis a vida eterna 
às vossas ovelhas, 
- dai a salvação eterna aos falecidos que redimistes com 
o vosso sangue precioso. R. 
 
Pai nosso... 



 
Oração 

 
Pai todo poderoso, olhai para nós, vossos fiéis reunidos 
na festa de São Boaventura, e fazei que sejamos 
iluminados pela sua sabedoria e estimulados por seu 
ardor seráfico. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Do opúsculo Itinerário da mente para Deus, de São 
Boaventura, bispo  

(Cap. 7,1,2,4,6: Opera. omnia, 5, 312-313) 
 

Cristo é o caminho e a porta. Cristo é a escada 
e o veículo, o propiciatório colocado sobre a arca de 
Deus (Ex 26,34) e o mistério desde sempre escondido (Ef 
3,9). Quem olha para este propiciatório, com o rosto 
totalmente voltado para ele, contemplando-o suspenso na 
cruz, com fé, esperança e caridade, com devoção, 
admiração e alegria, com veneração, louvor e júbilo, 
realiza com ele a páscoa, isto é, a passagem. E assim, por 
meio do lenho da cruz, atravessa o mar Vermelho, saindo 
do Egito e entrando no deserto, onde saboreia o maná 
escondido. Descansa também no túmulo com Cristo, 
parecendo exteriormente morto, mas experimentando, 
tanto quanto é possível à sua condição de peregrino, 
aquilo que foi dito pelo próprio Cristo ao ladrão que o 



reconhecera; Ainda hoje estarás comigo no Paraíso (Lc 
23,43). 
Nesta passagem, se for perfeita, é preciso deixar todas as 
operações intelectuais, e que o ápice de todo o afeto seja 
transferido e transformado em Deus. Estamos diante de 
uma realidade mística e profundíssima: ninguém a 
conhece, a não ser quem a recebe: ninguém a recebe, se 
não a deseja; nem a deseja, se não for inflamado, até à 
medula, pelo fogo do Espírito Santo, que Cristo enviou 
ao mundo. Por isso, o Apóstolo diz que essa sabedoria 
mística é revelada pelo Espírito Santo (1Cor 2,13). 

Se, portanto, queres saber como isso acontece, 
interroga a graça, e não a ciência; o desejo, e não a 
inteligência; o gemido da oração, e não o estudo dos 
livros; o esposo, e não o professor; Deus, e não o 
homem; a escuridão, e não a claridade. Não interrogues a 
luz, mas o fogo que tudo inflama e transfere para Deus, 
com unções suavíssimas e afetos ardentíssimos. Este 
fogo é Deus; a sua fornalha está em Jerusalém. Cristo 
acendeu-a no calor da sua ardentíssima paixão. 
Verdadeiramente, só pode suportá-la quem diz: Minha 
alma prefere ser sufocada, e os meus ossos, a morte (Jó 
7,15). Quem ama esta morte pode ver a Deus porque, 
sem dúvida alguma, é verdade: O homem não pode ver-
me e viver (Ex 33,20). 

Morramos, pois, e entremos na escuridão; 
imponhamos silêncio às preocupações, paixões e 
fantasias. Com Cristo crucificado, passemos deste mundo 



para o Pai (Jo 13,1), a fim de podermos dizer com o 
apóstolo Filipe, quando o Pai se manifestar a nós: Isso 
nos basta (Jo 14,8); ouvirmos com São Paulo: Basta-te a 
minha graça (2Cor 12,9); e exultar com Davi, 
exclamando: Mesmo que o corpo e o coração vão se 
gastando, Deus é minha parte e minha herança para 
sempre! (Sl 72,26). Bendito seja Deus para sempre! E 
que todo o povo diga: Amém! Amém! (Sl 105,48). 
  



21 de julho 
 

São Lourenço de Bríndisi 
(Festa) 

 
Lourenço nasceu em 22 de julho de 1559 em Bríndisi, na 
Itália. Admitido entre os Capuchinhos, professou os votos em 
1576. 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 aos 22 de julho de 1619. 
 
Do Comum dos pastores, ou dos doutores da Igreja. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes  
 

Servindo ao Senhor em santidade e justiça, 
conduziu o seu povo no caminho da paz. 
 

Vésperas 
 

Ó mestre da Verdade! Ó luz da santa Igreja! 
São Lourenço de Bríndisi, cumpridor da lei divina; 
rogai por nós a Cristo. 
 

Oração 
 



Ó Deus, que para a vossa glória e a salvação da 
humanidade, destes a São Lourenço de Bríndisi o espírito 
de conselho e fortaleza, concedei-nos, pelo mesmo 
espírito, conhecer o que devemos praticar e, por suas 
preces, realizá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Dos Sermões de São Lourenço de Bríndisi 

(Sermo Quadragesimalis 2: Opera Omnia 5,1, nn.48.50.52) 

 
Para mantermos a vida espiritual, que nos é 

comum com os anjos do céu e os espíritos divinos, feitos 
eles e nós à imagem e semelhança de Deus, é necessário, 
sem dúvida, o pão da graça do Espírito Santo e da 
caridade de Deus. Mas a graça e a caridade sem a fé são 
nulas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé 
também não nasce sem a pregação da palavra de Deus:a 
fé vem pelo ouvido, pela audição da palavra de Deus 
(Rm 10,17). Por conseguinte, a pregação da palavra de 
Deus é necessária para a vida espiritual, assim como 
semear o é para manter a vida corporal. 

Por isto, Cristo diz: sai o que semeia a semear 
sua semente (Lc 8,5). Sai o que semeia, o pregoeiro da 
justiça; este pregoeiro lemos ser às vezes, um anjo do 
Senhor, que no Lugar do pranto censura o povo pela 
transgressão da lei divina e, ouvindo a advertência do 
anjo, todos os filhos de Israel de coração contrito 



elevaram a voz chorando com veemência; também 
Moisés pregou a todo o povo a lei do Senhor, nos 
campos de Moab, como se lê no Deuteronômio. Em 
seguida, veio Cristo, Deus e homem, para anunciar a 
palavra do Senhor e enviou para isto os apóstolos, assim 
como enviara antes os profetas. 

Portanto, a pregação é múnus apostólico, 
angélico, cristão, divino. A palavra de Deus possui 
imenso valor, por ser como que o tesouro de todos os 
bens. Pois daí vêm a fé, a esperança, a caridade, daí todas 
as virtudes, todos os dons do Espírito Santo, todas as 
bem-aventuranças evangélicas, todas as boas obras, os 
méritos todos da vida, toda a glória do paraíso: acolhei a 
palavra inserida que pode salvar vossas almas (Tg 1,21). 

A palavra de Deus é luz para a inteligência, 
fogo para a vontade para que o homem possa conhecer e 
amar a Deus; para o homem interior que no Espírito de 
Deus vive pela graça, é pão e água; porém, pão mais 
doce que o mel e o favo; água melhor que o vinho e o 
leite. É tesouro espiritual de méritos para a alma, por isto 
se diz ouro e pedra preciosíssima. É martelo contra a 
dura obstinação do coração nos vícios e contra a carne, o 
mundo e o demônio, espada que mata todo pecado. 

 
  



27 de julho 
 

Bem-aventurada Maria Madalena Martinengo 
 
Madalena nasceu aos 4 de outubro de 1687, numa nobre 
família italiana da Bréscia. Admitida no mosteiro das Clarissas 
Capuchinhas, na mesma cidade, professou seus votos no ano 
de 1706. Executou diversos serviços, dos mais vis aos pesados  
e serviu também como abadessa. Deixou escrita uma excelente 
doutrina espiritual. Distinguiu-se pelos dons espirituais e pela 
conformidade com o Cristo crucificado. Morreu em 27 de 
julho de 1737. Foi beatificada por Leão XIII em 1900. 
 
Do Comum das virgens. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
A virgem prudente entrou para as bodas 
e vive com Cristo na glória celeste; 
como o sol ela brilha entre os coros das virgens. 
 

Vésperas 
 
Deixou a ilusão da vida do mundo 
e alcançou como prêmio o Reino celeste. 

  



Oração 
 

Ó Deus, que concedestes à Beata Maria Madalena 
Martinengo a graça de imitar o Cristo pobre e humilde, 
fazei que por suas preces possamos viver com fidelidade 
a nossa vocação e chegar até vós pelos caminhos da 
verdade e da justiça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Do tratado De humilitate, da Bem-aventurada Maria 
Madalena Martinengo  

(C.A. Lainati, Temi spirituali dagli scritti del II Ordine Francescano, I, Assisi 

1970, p. 571s). 
 

Deus é essencialmente santo, a própria 
santidade, e parece querer gloriar-se mais neste atributo 
porque por ele é mais louvado do que por qualquer outro. 
Vemo-lo nos espíritos mais elevados, que cantam sem 
fim “Santo, santo, santo”. Adoram em profundo silêncio 
a santidade divina, com o bater das asas mais se 
inflamam no amor, e de rostos velados confessam serem 
inteiramente incapazes de entendê-la, amá-la, louvá-la. 
No entanto, jamais desistem desta confissão. 

De modo semelhante comporta-se a alma 
humilde, participante da santidade divina. Em primeiro 
lugar, fixa os olhos na sacrossanta humanidade de Jesus 
Cristo, Deus e homem, na qual vê a suma de eminente 



santidade, e gravando na mente a sua imagem, propõe-se 
interiormente imitá-la, e ao cumprir por obras este 
propósito, reformar-se interior e exteriormente pela 
imitação de Jesus Cristo. Depois de pôr diante dos olhos 
e de esculpir no coração este divino exemplar, 
progressivamente torna-se santa, e cada dia por um olhar 
mais simples e penetrante, contempla a nova santidade e, 
por isso, mais se inflama no desejo de imitá-la. Sem 
impedimentos de sua parte, abandona a si mesma e a 
qualquer imagem ou figura, e assim despojada penetra 
em Deus, que a absorve e a torna santa através de sua 
própria santidade. 

O próprio Deus deseja que adquiramos 
excelsa santidade; manifestou este desejo, dizendo: Sede 
santos, porque Eu sou santo (1Pd 1,16). E Jesus, antes de 
sua paixão, elevando os olhos e as mãos ao Pai, suplicou 
com as seguintes palavras: Pai santo, santificai-os pela 
verdade (Jo 17,17). Levanta-te, portanto, minha alma, e 
mergulha naquele mar de santidade, para jamais sair e te 
tornares santa por meio da própria santidade divina. 

Não consigo louvar dignamente uma criatura 
que refulja por alguma virtude, por exemplo, a 
abstinência ou a mansidão, ou que pareça em tudo agir 
por humildade. Julgo que uma alma tanto mais santa 
será, quanto mais se aniquilar a si mesma, porque neste 
aniquilamento mais participará da santidade divina. 
Todavia, em verdade, meu Deus, vós somente sois santo! 



Fazei-nos santos a todos, Senhor, primeiro reduzindo a 
nada em nós tudo aquilo que se opõe à vossa santidade. 

 
  



28 de julho 
 

Bem-aventurada Maria Teresa Kowalska 
 
Kowalska nasceu em Varsóvia, em 1902. Professou os votos 
nas Clarissas Capuchinhas em 1928. Embora de constituição 
frágil, estava sempre disposta com relação às suas 
companheiras e pronta para desempenhar qualquer ocupação. 
Aos 2 de abril de 1941, foi presa com toda a comunidade pelos 
nazistas alemães e levada ao campo de concentração de 
Dzialdowo, onde morreu em 25 de julho de 1941, oferecendo a 
vida em sacrifício pela libertação de suas irmãs . Foi beatificada 
por João Paulo II em 1999, junto com uma centena de mártires 
da Segunda Guerra. 
 
Do Comum de um mártir. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Feliz aquela virgem que, negando-se a si mesma, carrega 
a sua cruz e imita o Senhor, esposo das virgens e rei dos 
mártires. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que alegrais a vossa Igreja com a comemoração 
da Beata Maria Teresa Kowalska, virgem e mártir, por 
sua intercessão e exemplo concedei-nos a fortaleza e a 
pureza de espírito para seguirmos a Cristo no caminho da 



cruz. Ele que é Deus e vive e reina convosco na unidade 
do Espírito Santo. 
 
 
Do Santoral Franciscano-Capuchinho 

(CCB, 3ª edição, 2016, p.126-128) 
 

Com a invasão da Polônia da parte dos 
alemães, também o mosteiro aos 2 de abril de 1941 foi 
ocupado com a prisão das 36 monjas. A irmã Teresa, que 
no mosteiro sofria de tuberculose, não mais conseguia 
ficar em pé. Uma fraqueza extrema, acompanhada por 
contínuas perdas de sangue dos pulmões doentes, 
lentamente a consumiu. Não havia para ela nem médicos 
nem remédios. Ainda assim, a jovem irmã suportou os 
sofrimentos com paciência, rezando sozinha e 
participando da oração com as outras. 

Piorando, porém, a condição física, a irmã 
Teresa disse um dia: “Eu não sairei viva daqui, ofereço a 
minha vida pelas irmãs, para que possam voltar ao 
mosteiro”. De quando em quando, perguntava à 
abadessa: “Madre, isto vai durar muito ainda? Vou 
morrer logo?” 

Sua morte causou grande impressão nas 
outras irmãs, convencida que a irmã Teresa tinha 
terminado sua vida de maneira santa. Por ela cultivavam 
especial veneração, e confiaram, mais tarde, à crônica de 



sua comunidade, as últimas palavras da co-irmã 
agonizante. 

De fato, de acordo com o que havia previsto, 
duas semanas depois de sua morte, aos 7 de agosto de 
1941, todas as irmãs foram libertadas do campo de 
Dzialdowo e voltaram às suas famílias de origem. Em 
1945, todas voltaram ao próprio mosteiro de onde 
saíram. A libertação e o retorno ao mosteiro foram 
interpretados como uma graça recebida de Deus pela 
intercessão de irmã Teresa. Este foi um caso realmente 
especial, porque normalmente os alemães não permitiam 
a ninguém sair do campo de concentração. A promessa 
feita pela irmã moribunda tinha-se realizado e Deus 
havia aceito o seu sacrifício. 

 
  



30 de julho 
 

Bem-aventurado Francisco Solano Casey 
 
Filho de imigrantes irlandeses, nasceu em 25 de novembro de 
1870, em Oak Grove, nos Estados Unidos. Inicialmente fora 
admitido ao seminário diocesano, mas devido as dificuldades 
com os estudos, foi aconselhado a procurar alguma Ordem 
religiosa. Assim, foi recebido entre os Capuchinhos, 
professando os votos religiosos no ano 1898. Ordenado 
presbítero com a condição de que não poderia atender 
confissões ou pregar em público, passou a maior parte de sua 
vida consagrada em Detroit, cuidando dos doentes e 
necessitados e exercendo o ofício de porteiro. Morreu em 31 
de julho de 1957. Foi beatificado pelo Papa Francisco em 
2017. 
 
Do Comum dos pastores ou dos santos homens: para 
santos religiosos. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que na tua providência configuraste o Beato 
Francisco Solano Casey à imagem de teu Filho, para 
ajudar incansavelmente aos pobres, concedei-nos, por 
seu exemplo e intercessão, a mesma generosidade e 
alegria para nos oferecermos ao serviço do próximo. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina 
convosco na unidade do Espírito Santo. 



 
Da Carta Circular do Ministro Geral dos Capuchinhos 

(Fr. Mauro Jöhri, OFMCap., Ministro Geral, Carta Prot. N. 00867/17)  
 

Frei Francisco Solano transcorria até dez 
horas por dia na portaria, sem jamais conceder-se uma 
trégua ou um período de férias. O seu serviço tinha se 
transformado num verdadeiro e próprio apostolado feito 
de boas palavras, caridade e paciência, tudo vivido na 
obediência. O que sustentava a sua vida cotidiana era o 
desejo de viver, em cada momento, o mandamento do 
Senhor: “ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo”. 

Frei Francisco encarnava este preceito com 
simplicidade: fazer-se dom para o próximo, quem quer 
que fosse. O seu desejo de cumprir sempre a vontade de 
Deus, não se realizava na busca de uma forma exterior 
que pudesse ser conforme a ele, pois “a caridade não 
procura o seu próprio interesse” (1Cor 13,5), não tende à 
observância de uma lei anônima e nem mesmo à busca e 
à realização de um projeto individual, mas à livre 
realização do plano de amor de Deus. Frei Francisco 
Solano viveu como homem redimido, desejoso de 
cumprir a vontade de Deus, seguindo três grandes linhas 
que ele mesmo tinha anotado no seu diário no momento 
do noviciado: desejo de dar glória a Deus, tender à escuta 
de Jesus e compromisso com a salvação das almas. 

Frei Francisco Solano nasceu e cresceu em 
uma família católica, e esta foi a primeira escola de fé 



que deixou uma marca indelével em sua vida. Na família, 
tinha aprendido a rezar em cada momento da vida 
cotidiana. Seu olhar e seu pensamento eram formados no 
desejo de bem pelos homens, sem fazer distinções com 
base em etnias ou em confissões religiosas, e isso não era 
assim deduzido num contexto histórico e social, como o 
americano do início do século XX, onde conviviam 
homens e mulheres de nacionalidades e confissões 
religiosas diversas. Esta convivência, não raramente, 
gerava conflitos e contrastes; assistia-se a reivindicações 
para defender a própria autonomia e a fechamentos 
direcionados a defender a própria identidade cultural. 

Frei Francisco estava atento a todos, não 
excluía ninguém, e isso faz dele um daqueles “últimos 
que serão os primeiros”, dos quais fala Jesus. A pessoa 
que batia à porta do convento encontrava em Frei 
Francisco um homem acolhedor, que não media o tempo, 
e que sobretudo escutava. O dom de si começava 
justamente a partir de uma atitude de sereno acolhimento. 

No momento da grande crise econômica dos 
anos 1920, Frei Francisco Solano foi destinado a Detroit. 
O contato com a dura realidade de quem não tem o que 
comer transforma-o, ou melhor, faz emergir de modo 
maravilhoso um aspeto da sua caridade: receber os 
pobres à porta do convento com o maior respeito pela 
sacralidade e dignidade de suas pessoas. Àqueles que se 
dirigiam a ele, Frei Francisco jamais perguntou de onde 
provinham, qual a fé que professavam, se tinham uma 



necessidade real ou se fingiam; tratou todos com 
compaixão e sensibilidade, dando a cada um o quanto era 
dado também aos outros, sem favoritismos, sem 
parcialidade. Nele, o pobre encontrava o amigo e o 
confidente; diante dele, a vergonha de mostrar a própria 
indigência e o embaraço se dissipavam. Os olhos e as 
palavras daquele bom frade, sacerdote porteiro, não 
expressavam nenhuma condescendência ou juízo, mas 
mostravam apenas o desejo de compreender, ajudar e 
apoiar. Frei Francisco Solano era bem consciente que 
aquilo dava ao pobre era dom da Providência, que se 
manifestava na generosidade e sensibilidade dos 
benfeitores. Poder gerir e distribuir tanta Providência 
tornava-o “dono de nada”, não se gloriando do que cada 
dia dava aos pobres. A sua caridade não era para se sentir 
orgulhosamente bom e melhor do que os outros, mas era 
viver o encontro com o seu Senhor no pobre, era a 
comovente certeza de cumprir a Palavra de Jesus: “foi a 
mim que o fizestes”. Tudo vivido na gratuidade, 
recordando à sua gente que o Senhor é o doador de todo 
bem. 

 
  



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 tão grandes favores ali recebidos 
de Deus, instituiu-se também esta festa litúrgica, como 
aniversário da consagração da pequenina ermida. 
 

Laudes 
Hino 
Maria, a quem o Filho 
jamais nega um favor, 
atende no seu templo 
ao povo sofredor. 
 
Se já não temos vinho, 
se falta o próprio pão, 
do alto de seu trono 
estende-nos a mão. 
 
Aos noivos socorrendo 



nas bodas de Caná, 
o corpo de seu Filho 
agora ela nos dá. 
 
Assiste com seus anjos 
o pobre trovador, 
que entrega à sua noiva 
anel de puro amor. 
 
Festeja da Pobreza 
o enlace divinal: 
Francisco é que descobre 
a nobre sem rival. 
 
Agora ambos assistem 
também aos esponsais 
daqueles que por Cristo 
deixaram bens e pais. 
 
Ao Deus, que é uno e trino, 
um só louvor convém; 
a todos nós saudemos, 
dizendo: “Paz e Bem!” 
 
Ant. 1 Sois bendita entre todas as mulheres 
e bendita no vosso santuário. 
 
Salmos e cântico do domingo da I Semana 



 
Ant. 2 Vossa alma se alegre na bondade do Senhor; 
não ficareis desiludidos por louvar o vosso Deus. 
 
Ant. 3 Eu amo os que me amam; 
quem me busca desde a aurora 
haverá de me encontrar. 
 
Leitura breve    Eclo 24,25-27 
Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, 
em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde até 
mim, vós que me desejais e saciai-vos com meus frutos! 
Minha doutrina é mais doce que o mel, e minha posse 
mais suave que o favo. 
 
Responsório breve 
R. Eu sou igual à vinha: 
* Dei frutos perfumosos. R. Eu sou. 
V. Minhas flores deram frutos nutritivos, saborosos. 
* Dei frutos. Glória ao Pai. R. Eu sou. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Bendito o Senhor que tornou neste dia 
teu nome tão grande que não mais cessará 
teu louvor entre as pessoas. 
Haverão de lembrar-se do poder do Senhor 
agora e pra sempre. 
 



Preces 
Celebremos nosso Salvador, que se dignou nascer da 
Virgem Maria; e peçamos: 
 
R. Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós! 
 
Salvador do mundo, que pelos méritos da redenção 
preservastes a vossa Mãe de toda mancha de pecado, 
- livrai-nos também de todo pecado. R. 
 
Redentor nosso, que fizestes da Imaculada Virgem Maria 
o tabernáculo puríssimo da vossa presença e o sacrário 
do Espírito Santo, 
- fazei de nós templos vivos do vosso Espírito. R. 
 
Palavra eterna, que ensinastes vossa Mãe a escolher a 
melhor parte, 
- ajudai-nos a imitá-la buscando o alimento da vida 
eterna. R. 
 
Rei dos reis, que quisestes ter vossa Mãe convosco no 
céu em corpo e alma, 
- fazei que aspiremos sempre aos bens do alto. R. 
 
Senhor do céu e da terra, colocastes Maria como rainha à 
vossa direita, 
- dai-nos a alegria de participar um dia com ela da 
mesma glória. R. 



 
(intenções livres) 

 
Pai nosso... 
 

Oração 
 

Fazei, ó Deus, que ao celebrarmos a gloriosa memória da 
Virgem Maria, Rainha dos Anjos, possamos também, por 
sua intercessão, participar da plenitude da vossa graça. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 
Leitura breve        Is 55,2b-3a 
Ouvi-me com atenção, e alimentai-vos bem, para deleite 
e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e 
vinde a mim, ouvi e tereis vida. 
 
V. Ave, Rainha do céu! 
R. Ave, dos anjos Senhora! 
 
Oração como nas Laudes. 
 

Vésperas 



Hino 
Maria, de Francisco 
presente aos esponsais, 
acolhe no teu templo 
as preces dos mortais. 
 
Dos anjos soberana, 
da humanidade proteção, 
coloca em nossa mesa 
a paz, o vinho o pão. 
 
Se o nauta está perdido, 
sem porto e sem farol, 
a Estrela da Manhã 
nos braços traz o Sol. 
 
Se só os bens do mundo 
buscamos conquistar, 
riquezas que não passam 
Maria vem mostrar. 
 
Aos ricos despedindo, 
dos pobres enche a mão; 
pois dá-nos do seu Filho 
o próprio coração. 
 
Ao Deus, que é uno e trino, 
um só louvor convém; 



a todos nós saudemos,  
dizendo: “Paz e Bem!” 
 
Ant. 1 Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim, 
escutai e vossa alma viverá. 
 
Salmos e cântico do Comum de Nossa Senhora. 
 
Ant. 2 O Senhor fez descer sobre nós 
seu amor compassivo e clemente 
e assim deu-nos vida bastante 
para que se pudesse reerguer 
a casa de Deus em ruínas. 
 
Ant. 3 O Deus de Israel com amor e com justiça 
trará de volta os teus filhos 
radiantes de alegria em sua glória e poder. 
 
Leitura breve              Jt 13,31 
Bendita és tu em todas as tendas de Judá e entre todos os 
povos; quantos ouvirem teu nome, serão tomados de 
pavor. 
 
Responsório breve 
R. Ó Maria, és a filha 
* bendita do Senhor. R. Ó Maria. 
V. Pois do fruto da vida por ti participamos. 
* bendita. Glória ao Pai. R. Ó Maria. 



 
Cântico evangélico, ant. 
Ó Maria, Virgem santa, Mãe da graça e do perdão, 
atendei os vossos filhos que se voltam para vós 
com fervor e devoção. 
 
Preces 
Proclamamos a grandeza de Deus Pai: Ele quis que 
Maria, Mãe de seu Filho, fosse celebrada por todas as 
gerações. Peçamos humildemente: 
 
R. Cheia de graça, intercedei por nós! 
 
Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a 
Imaculada Virgem Maria participar em corpo e alma da 
glória celeste de Cristo, 
- conduzi para a mesma glória os corações de vossos 
filhos e filhas. R. 
 
Vós, que nos destes Maria por Mãe, concedei, por sua 
intercessão, saúde aos doentes, consolo aos tristes, 
perdão aos pecadores, 
- e a todos a salvação e a paz. R. 
 
Vós, que fizestes de Maria a cheia de graça, 
- concedei a todos a abundância da vossa graça. R. 
 



Fazei, Senhor, que a vossa Igreja seja, na caridade, um só 
coração e uma só alma, 
- e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração 
com Maria, Mãe de Jesus. R. 
 

(intenções livres) 
 

Vós, que coroastes Maria, rainha dos céus, 
- fazei que nossos irmãos e irmãs falecidos se alegrem 
eternamente em vosso Reino, na companhia dos santos. 
R. 
 
Pai nosso... 

 
Oração 

 
Fazei, ó Deus, que ao celebrarmos a gloriosa memória da 
Virgem Maria, Rainha dos Anjos, possamos também, por 
sua intercessão, participar da plenitude da vossa graça. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 
 
 
Dos Escritos de Frei Tomás de Celano 

(Vita II, c. 12; Vita I, c. 7; Analecta Franciscana, X, p. 142, 8 2) 
 

O servo de Deus, Francisco, pessoa modesta, 
humilde de espírito, menor por profissão, enquanto vivia 



no século escolheu para si e para os seus um pequenino 
lugar, pois não pôde servir a Cristo sem ter algo neste 
mundo. Não foi sem presciência de um oráculo divino 
que muito tempo antes se denominara Porciúncula o 
lugar por sorte destinado àqueles que não desejavam 
neste mundo absolutamente nada possuir. Ali fora 
construída uma igreja dedicada à Virgem Mãe, que por 
sua singular humildade mereceu, após seu Filho, estar à 
frente de todos os santos. Ali principiou a Ordem dos 
Menores, ali se ergueu, em grande número, como sobre 
base estável, sua nobre estrutura. 

O santo amou de preferência este lugar, 
ordenou que os irmãos o venerassem com especial 
respeito, quis fosse sempre conservado, qual espelho da 
religião, na humildade e grande pobreza, reservando a 
outros a propriedade do mesmo e conservando para si e 
os seus apenas o usufruto. Observava-se ali, mais do que 
em cada um dos demais institutos, rígida disciplina em 
tudo, tanto no silêncio, como no trabalho. Os que 
estavam neste lugar, dia e noite, sem interrupção, se 
ocupavam com os louvores divinos e levavam vida 
angélica, a exalar admirável odor. 

Embora soubesse Francisco que o reino de 
Deus se estabelece em qualquer parte da terra, e 
acreditasse ser a graça divina concedida em todo lugar 
aos eleitos de Deus, experimentara, contudo, estar o local 
da Igreja de Santa Maria da Porciúncula repleta de graça 
mais abundante e ser frequentado pela visita dos espíritos 



celestes. Dizia por isso aos irmãos muitas vezes: “Vede, 
filhos, não abandoneis este lugar. Se fordes expulsos por 
uma porta, entrai por outra; pois este lugar 
verdadeiramente é santo e a morada de Deus. Quando 
éramos poucos, o Altíssimo aqui aumentou nosso 
número; aqui iluminou os corações de seus pobres com a 
luz de sua sabedoria; aqui inflamou nossas vontades no 
fogo de seu amor. Quem orar aqui de coração devoto, 
obterá o que pedir, e quem pecar será punido mais 
gravemente. 

Considerai, portanto, filhos, o lugar da 
morada de Deus digno de toda honra, e de todo coração 
com exultação e louvor ali confessai a Deus”. 

 
  



7 de agosto 
 

Bem-aventurados Agatângelo e Cassiano 
 
Agatângelo Noury nasceu em Vendôme, na França, em 31 de 
julho de 1598. Professou os votos na Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos em 1620 e dedicou toda a sua vida às 
missões. Foi missionário no Egito, onde muito trabalhou pela 
unidade cristã com os coptas. Em 1637 foi também missionário 
na Etiópia, tendo como colaborador frei Cassiano, natural de 
Nantes, na França, onde nasceu em 14 de janeiro de 1607. Frei 
Cassiano professou os votos religiosos na Ordem em 1624. 
Ambos, após meses de atividade na missão etíope, foram 
presos pelos abissínios e martirizados na cidade de Gondar, aos 
7 de agosto de 1638. Foram beatificados por Pio X em 1905. 
 
Do Comum de vários mártires. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Buscai força no Senhor e no vigor de seu poder. 
Revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir 
e não ceder às ciladas do inimigo. 
 

Vésperas  
 

Se com Cristo nós morremos, com Cristo viveremos. 
Se com ele nós sofremos, com ele reinaremos. 



 
Oração 

 
Ó Deus, que tornastes os mártires Bem-aventurados 
Agatângelo e Cassiano exímios defensores da fé católica, 
concedei, por sua intercessão, que todos os povos, 
gloriando-se do nome de cristãos, cheguem à unidade da 
verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
De uma Carta do Bem-aventurado Agatângelo ao 
Cardeal Prefeito da Sagrada Congregação da Propagação 
da Fé 

(Collectanea franciscana, XVIII, p. 143-146) 
 

Eminentíssimo Senhor Prefeito: encontrando-
me, no mês passado, em Jerusalém, o Padre Guardião 
mostrou-me a carta dos Eminentíssimos Senhores da 
Sagrada Congregação, na qual se lia o que segue: “Vossa 
Paternidade notificou-nos a opinião expressa por Frei 
Paulo de Lodi, isto é, que é lícito frequentar as igrejas 
dos hereges e dos cismáticos, contanto que, no íntimo do 
coração, se mantenha a fé católica. Já que esta opinião 
foi julgada errônea por essa Sagrada Congregação, não se 
deverá de modo nenhum segui-la na prática”. 

Em seguida, chegando ao Egito, propus a 
questão a três dos nossos missionários teólogos e 



também a Frei Arcanjo de Pistoia. Como a opinião deles 
é igual à minha, rogo a Vossa Eminência 
Reverendíssima, se digne de aceitá-la do menor dos 
vossos filhos, que propôs humildemente aquilo que lhe 
parece mais útil para a glória de Deus e a salvação das 
almas. Todavia, estou pronto a submeter-me a qualquer 
correção. 

Os teólogos que tratam deste problema 
colocam várias ressalvas, que se podem reduzir a quatro: 
que dessa comunicação “in divinis” (em questões 
sagradas) não nasça escândalo; que não haja perigo de 
naufragar na fé; que não haja participação alguma em 
ação criminosa ou em alguma cerimônia que tenha em si 
ou por qualquer motivo a heresia; que não haja 
aprovação da heresia ou do rito herético. 

Ora, para julgar sobre essas quatro condições, 
é necessário conhecer bem a fundo todas as 
circunstâncias de lugar, de tempo, de pessoa, de ritos e de 
outras situações de tal gênero. 
Este conhecimento não o podem ter os eminentes 
doutores da cristandade, ignorando a vida prática destas 
regiões. Portanto, parece-me que o julgamento sobre tudo 
isto se deva deixar aos missionários. Estes julgam que tal 
comunicação com os hereges e cismáticos não deva ser 
impedida, já que a opinião contrária tolheria todo meio, 
todo caminho, toda esperança de fazer ao menos um 
pouco de bem nesta missão, e além disso introduziria 
muitas dificuldades para os missionários. 



  Expus estas nossas razões. Muitas outras 
omiti por motivo de brevidade. Aqui temos diversos 
coptas. Li os livros litúrgicos deles. Não encontrei 
nenhum erro, exceto a invocação dos hereges Dióscoro e 
Severo. Por isso, temos dado permissão aos sacerdotes de 
usá-los na celebração da Missa, com a obrigação, porém, 
de omitir aquelas invocações. Assim eles o fazem, sem 
que o povo se escandalize. 
 

  



8 de agosto 
 

Santo Pai Domingos de Gusmão 
(Festa) 

 
O Fundador da Ordem Dominicana nasceu em Caleruega, 
Castela, no ano de 1170. O bispo de Tolosa, Diogo de 
Azevedo, amigo de Domingos, havia fundado um centro 
missionário, para combater a heresia dos albigenses. Domingos 
era sacerdote dos Cônegos Regulares. Com a morte do bispo, 
Domingos assumiu a direção do centro missionário. Assim 
começou a surgir sua nova Ordem. Em 1216, o Papa Honório 
III aprovou a Regra para a sua Ordem. Domingos foi amigo 
íntimo de São Francisco de Assis, motivo pelo qual os 
discípulos de São Francisco celebram festivamente o Fundador 
da Ordem Dominicana. Domingos morreu em Bolonha, aos 6 
de agosto de 1221. 
 
Do Comum dos pastores, organizada em nível de Festa. 
 

Laudes e Vésperas 
Hino 
Arauto do Evangelho, 
sublime pregador, 
Domingos traz no nome 
o Dia do Senhor. 
 
Qual lírio de pureza, 
só teve uma paixão: 



levar aos que se perdem 
a luz da salvação. 
 
Seus filhos nos envia, 
por eles nos conduz; 
as chamas da verdade 
espalham sua luz. 
 
Maria ele coroa 
com rosas de oração; 
por toda a terra ecoa 
do anjo a saudação. 
 
Com lágrimas e preces 
pediu por todos nós. 
Que Deus, que é uno e trino, 
atenda à sua voz. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de nosso Pai São 
Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que 
o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel 
intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
 



De escritos diversos da História da Ordem dos 
Pregadores 

(Libelus de principis O.P.: Acta canonizationis sancti Dominici: Monumenta 

O.P. Mist. 16, Romae 1935, pp. 30s., 146-147) 

 
Domingos possuía tão grande nobreza de 

comportamento, e o ímpeto do divino fervor tanto o 
arrebatava que, sem dificuldade, era reconhecido como 
vaso de honra e de graça. Possuía serenidade de espírito 
extremamente constante, a não ser que a compaixão e a 
misericórdia turbassem; e visto que o coração jubiloso 
alegra o semblante, revelava exteriormente a placidez do 
homem interior pela benignidade visível e alegria do 
rosto. 

Em toda parte, mostrava-se homem 
evangélico por palavras e atos. Durante o dia, com os 
irmãos e companheiros, ninguém mais simples, ninguém 
mais agradável. À noite, ninguém mais vigilante, nem 
mais insistente de todos os modos na oração. Falava 
raramente; vivia com Deus na oração, e sobre isto 
exortava seus irmãos. 

Havia um pedido a Deus que lhe era freqüente 
e especial: que lhe concedesse a verdadeira caridade, 
eficaz em atender e em favorecer a salvação dos homens. 
Assim fazia porque julgava que só seria verdadeiramente 
um bom membro de Cristo, quando se entregasse 
totalmente à salvação dos homens, como o Salvador de 
todos, o Senhor Jesus, que se ofereceu todo para nossa 



salvação. Para este fim, após madura e demorada 
deliberação, fundou a Ordem dos Frades Pregadores. 

Exortava constantemente por palavras e por 
escrito os irmãos desta Ordem a que sempre se 
aplicassem ao Novo e ao Antigo Testamento. Trazia 
sempre consigo o Evangelho de Mateus e as Epístolas de 
São Paulo; lia-os tanto, a ponto de sabê-los quase de cor. 

Por duas ou três vezes, eleito bispo, recusou 
sempre, preferindo viver na pobreza com os irmãos a 
possuir um episcopado. Guardou ilibada até o fim a 
limpidez de sua virgindade. Desejava ser flagelado, ser 
cortado em pedaços e morrer pela fé cristã. 

Dele afirmou Gregório IX: “Conheci um 
homem, que seguiu em tudo o modo de vida dos 
apóstolos; não há dúvida de que esteja unido nos céus à 
glória dos mesmos apóstolos”. 

 
  



11 de agosto 
 

Santa Clara de Assis 
(Festa) 

 
Clara nasceu em 1193, era filha de família nobre. Tomando 
conhecimento da conversão de Francisco, desejou viver como 
ele. Revestida por ele com o hábito da penitência, na 
Porciúncula, retirou-se depois para a capelinha de são Damião, 
onde, orientada por são Francisco, fundou com ele a Ordem II. 
Levou uma vida de pobreza heroica e oração constante. Ela 
realizou com suas Irmãs o ideal contemplativo de Francisco. 
Após longa enfermidade, faleceu em 11 de agosto de 1253. 
 
Do Comum das virgens ou das santas mulheres: para 
religiosas. 
 

Laudes 
Hino 
Do dia onze de agosto 
o sol já nos aclara: 
Rainha da Pobreza, 
fulgura Santa Clara. 
 
Deixando a sua casa, 
seguindo São Francisco, 
as mais brancas ovelhas 
reúne em seu aprisco. 
 



As suas tranças de ouro 
sem pena vê cortadas; 
mais brilha o véu grosseiro 
das virgens consagradas! 
 
Na mesa do convento 
Francisco e Clara ceiam, 
mas súbito, entre chamas, 
em êxtase se alteiam. 
 
Bem tempo após Francisco, 
a flor tomba da haste, 
dizendo: “Eu te agradeço, 
ó Deus, que me criaste!” 
 
Ao Deus, que é uno e trino 
um só louvor é dado. 
Bendito seja ele 
por Clara haver criado! 
 
Ant. 1 O Senhor lhe deu a força; 
por isso ela será bendita eternamente. 
 
Salmos e cânticos do domingo da I Semana. 
 
Ant. 2 O Senhor prodigamente a abençoou 
e por isso ela rechaçou os inimigos. 
 



Ant. 3 Lançou no Senhor os seus cuidados; 
foi ouvida, pois nele esperou. 
 
Leitura breve        Is 58,10-11 
Nascerá nas trevas a tua luz. O Senhor te conduzirá 
sempre e tua vida obscura será como o meio-dia. Serás 
como um jardim bem regado, como uma fonte de águas 
que jamais secarão. 
 
Responsório breve 
R. Exulta no Senhor meu coração. 
* Eu me alegro com a vossa salvação. R. Exulta. 
V. A minh’alma glorifica o Senhor. 
* Eu me alegro. Glória ao Pai. R. Exulta. 
 
Cântico evangélico, ant. 
A virgem santa Clara, renunciando a si mesma, 
e tomando sua cruz, seguiu o Senhor, 
Esposo das virgens. 
 
Preces 
Imploremos ao Pai das misericórdias, de quem procede 
todo o bem e todo o dom perfeito; e digamos 
humildemente: 
 
R. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 
Vós, que sois o único santo e sumo bem, 



- fazei que na Igreja se multipliquem os santos que vos 
amem e levem outros ao vosso amor. R. 
 
Vós, que destes Santa Clara por mãe e exemplo,  
- fazei que seguindo seus passos, vos sirvamos em 
pobreza e humildade. R. 
 
Vós, que sois nosso caminho, nossa esperança e nossa 
vida, infundi na Ordem seráfica o vigor da vida 
evangélica, 
- para que, a exemplo de Santa Clara, sejamos 
verdadeiros filhos e filhas da Igreja. R. 
 
Vós, fonte da verdadeira sabedoria, inflamai os nossos 
corações no vosso amor, 
- para que, lembrados das vossas palavras, saibamos 
escolher sempre a melhor parte. R. 
 
Vós, que esperais na paciência os frutos de quem vos 
ama, concedei-nos os dons do Espírito Santo, 
- para que, colaborando com ele, demos paz e alegria aos 
irmãos e irmãs. R. 
 

(intenções livres) 
 

Pai nosso... 
  



Oração 
 

Ó Deus, que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara 
ao amor da pobreza, concedei, por sua intercessão, que 
seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos 
contemplemos um dia em vosso Reino. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 
Leitura breve             Sb 4,1-2 
É preferível a vida sem filhos, mas com virtude, pois a 
imortalidade acompanha sua memória: ela é reconhecida 
por Deus e pelos homens. Quando presente, é imitada; 
quando ausente, sua falta é sentida. Ela carrega na glória 
uma coroa eterna. 
 
V. Ó Clara, esposa de Cristo, recebei a coroa da glória. 
R. Que o Senhor preparou para sempre. 
 
Oração como nas Laudes. 
 

Vésperas 
Hino 
Santa Clara tudo aclara 
com seu fúlgido clarão; 



de Jesus se torna esposa, 
a Francisco dando a mão. 
 
Ele corta-lhe os cabelos 
e os coloca sobre o altar: 
nada mais ela possui, 
nada mais tem para dar. 
 
Eis irmão Sol e irmã Lua 
a brilhar no mesmo céu: 
um se despe em plena praça, 
outra oculta-se num véu. 
 
Ambos cingem-se de estrelas, 
triunfal constelação 
a vestir a mesma estopa, 
dividir o mesmo pão. 
 
Demos glória ao Pai e ao Filho, 
e ao Espírito também. 
O Evangelho nos conduza 
a uma vida santa. Amém! 
 
Ant. 1 A claridade de Clara 
no mundo inteiro brilhou; 
a santidade de Clara irradiou-se 
e expandiu-se em devotadas irmãs. 
 



Salmo 112(113) 
Louvai, louvai, ó servos do Senhor, * 
louvai, louvai o nome do Senhor!  
Bendito seja o nome do Senhor, *  
agora e por toda a 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 do lixo ele retira o pobrezinho,  
para fazê-lo assentar-se com os nobres, *  
assentar-se com os nobres do seu povo.  
Faz a estéril, mãe feliz em sua casa, *  
vivendo rodeada de seus filhos. 
 
Ant. A claridade de Clara 
no mundo inteiro brilhou; 
a santidade de Clara irradiou-se 
e expandiu-se em devotadas irmãs. 
 
Ant. 2 A fim de ganhar Jesus Cristo, 
deixou a glória instável do mundo. 



Confiou no Senhor, o seu Deus. 
 

Salmo 145(146) 
Bendize, minh'alma, ao Senhor! † 
Bendirei ao Senhor toda a vida, *  
cantarei ao meu Deus sem cessar!   
 
Não ponhais vossa fé nos que mandam, *  
não há homem que possa salvar.  
Ao faltar-lhe o respiro ele volta †  
para a terra de onde saiu; * 
nesse dia seus planos perecem. 
 
É feliz todo homem que busca †  
seu auxílio no Deus de Jacó, *  
e que põe no Senhor a esperança.  
O Senhor fez o céu e a terra, *  
fez o mar e o que neles existe.   
 
O Senhor é fiel para sempre, *  
faz justiça aos que são oprimidos;  
ele dá alimento aos famintos, *  
é o Senhor quem liberta os cativos.   
 
O Senhor abre os olhos aos cegos, †  
o Senhor faz erguer-se o caído, *  
o Senhor ama aquele que é justo.   
 



É o Senhor quem protege o estrangeiro, †  
quem ampara a viúva e o órfão, *  
mas confunde os caminhos dos maus.   
 
O Senhor reinará para sempre! †  
Ó Sião, o teu Deus reinará * 
para sempre e por todos os séculos! 
 
Ant. A fim de ganhar Jesus Cristo, 
deixou a glória instável do mundo. 
Confiou no Senhor, o seu Deus. 
 
Ant. 3 Exultando de alegria a virgem Clara, 
conheceu a sabedoria multiforme  
de Cristo de um modo admirável. 
 
                  Cântico                                              Ef 1,3-10 
Bendito e louvado seja Deus, *  
o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso,  
que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo *  
com bênção espiritual de toda sorte! 
 
(R. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes 
em Cristo!)  
 
Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *  
já bem antes de o mundo ser criado,  
para que fôssemos, perante a sua face, *  



sem mácula e santos pelo amor. (R.)  
 
Por livre decisão de sua vontade, †  
predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *  
a sermos nele os seus filhos adotivos,  
para o louvor e para a glória de sua graça,*  
que em seu Filho bem-amado nos doou. (R.)  
 
É nele que nós temos redenção, *  
dos pecados remissão pelo seu sangue.  
Sua graça transbordante e inesgotável †  
Deus derrama sobre nós com abundância, *  
de saber e inteligência nos dotando. (R.)  
 
E assim, ele nos deu a conhecer * 
o mistério de seu plano e sua vontade,  
que propusera em seu querer benevolente, *  
na plenitude dos tempos realizar:  
o desígnio de, em Cristo, reunir *  
todas as coisas: as da terra e as do céu. (R.) 
 
Ant. Exultando de alegria a virgem Clara, 
conheceu a sabedoria multiforme 
de Cristo de um modo admirável. 
 
Leitura breve      Ct 6,2; 8,6-7 
Eu sou do meu amado e o meu amado é todo meu. Ele é 
um pastor entre lírios. Grava-me como um selo em teu 



coração, como um selo em teu braço! Porque o amor é 
forte como a morte; suas faíscas são de fogo, uma 
labareda divina. Águas torrenciais jamais apagarão o 
amor. 
 
Responsório breve 
R. Ela foi conduzida aos aposentos do seu Rei, 
* e ele lhe pôs uma coroa na cabeça. R. Ela foi. 
V. Uma coroa de glória, de honra e santidade. 
* e ele. Glória ao Pai. R. Ela foi. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Salve, esposa de Jesus, salve, virgem modelar, 
salve, exemplo das irmãs! 
Santa Clara, conduzi-nos para o Reino celestial. 
 
Preces 
Celebremos com alegria e invoquemos o Cristo Senhor, 
Esposo e Cordeiro imaculado, a quem as virgens seguem 
para onde quer ele vá; e digamos: 
 
R. Jesus, rei das virgens, atendei-nos! 
 
Ó Cristo, que louvastes os que guardam a virgindade por 
causa do Reino dos céus, 
- concedei-nos compreender corretamente as vossas 
palavras e aderir a vós de corpo casto e alma pura. R. 
 



Ó Cristo, que pela nossa salvação oferecestes a vossa 
carne sobre o madeiro em sacrifício ao Pai, 
- fazei que crucificando o nosso corpo com os vícios e as 
concupiscências, completemos o que falta à vossa 
paixão. R. 
 
Ó Cristo, que despojastes a Igreja, virgem casta, como 
única esposa, tornai-a santa e imaculada, 
- e concedei-nos a graça de guardar íntegra e pura a nossa 
fé em Vós. R. 
 
Ó Cristo, que concedeis a graça de alegrar-nos com a 
festa de Santa Clara, 
- fazei que por sua intercessão, sejamos dignos de Vós. 
R. 
 

(intenções livres) 
 
Ó Cristo, que recebestes as santas virgens para o 
banquete das vossas núpcias, 
- acolhei com bondade os nossos falecidos ao vosso 
convívio eterno. R. 
 
Pai nosso... 
 

Oração 
 



Ó Deus, que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara 
ao amor da pobreza, concedei, por sua intercessão, que 
seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos 
contemplemos um dia em vosso Reino. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das Cartas a Santa Inês de Praga, de Santa Clara, virgem 

(Ed. I. Omaechevarria, Escritos de Santa Clara, Madri 1970, p. 339 -341) 

 
Feliz aquele a quem é dado participar do 

sagrado banquete, para aderir de todo coração àquele 
cuja beleza admiram sem cessar todos os bem-
aventurados exércitos dos céus, cujo afeto comove, cuja 
contemplação refaz, cuja benignidade satisfaz, cuja 
suavidade invade tudo, cuja memória brilha suavemente, 
por cujo odor ressuscitam os mortos, cuja visão gloriosa 
tornará bem-aventurados todos os habitantes da 
Jerusalém do alto. Ele é um esplendor da glória eterna, 
uma efusão da luz eterna e um espelho sem mancha (Sb 
7,26). 

Olha cotidianamente neste espelho, ó rainha, 
esposa de Jesus Cristo, e nele continuamente examina teu 
rosto, para te tornares inteiramente, tanto no interior 
como no exterior, recoberta de veste colorida e, também 
adornada com as flores e roupas de todas as virtudes, 
como convém à filha e esposa castíssima do sumo Rei. 
Neste espelho, brilha a feliz pobreza, a santa humildade e 



a inefável caridade, como poderás contemplar com a 
graça de Deus por todo o espelho. 

No princípio deste espelho, observa, diria, a 
pobreza daquele que está colocado no presépio e acha-se 
envolvido em paninhos. Ó admirável humildade, ó 
estupenda pobreza! O Rei dos anjos, o Senhor do céu e 
da terra é reclinado no presépio. No meio do espelho, 
considera a humildade, pelo menos a beata pobreza, os 
inúmeros trabalhos e penas que ele suportou pela 
redenção do gênero humano. No fim do mesmo espelho, 
contempla a inefável caridade, pela qual quis sofrer no 
lenho da cruz e morrer da morte mais ignominiosa. Por 
isso, o próprio espelho, pregado no lenho da cruz, 
admoestava os transeuntes a considerarem essas coisas, 
dizendo: Vós que passais pelo caminho, olhai e julgai se 
existe dor igual a esta que me atormenta (Lm 1,12). 
Respondamos a quem clama e se lamenta, numa só voz, 
num só espírito: Lembrar-me-ei e em mim desfalecerá a 
minha alma. Por conseguinte, cada vez mais hás de te 
inflamar no ardor da caridade, ó rainha do Rei celeste. 

Contemplando além disso suas indizíveis 
delícias, riquezas e honras perpétuas e suspirando por 
excessivo desejo e amor do coração, hás de proclamar: 
Arrasta-me após ti, corramos na fragrância de teus 
perfumes (Ct 1,4.3), ó esposo celeste. Correrei sem parar, 
até que me introduzas no celeiro, até que tua mão 
esquerda esteja sob a minha cabeça e tua direita 
felizmente me abrace (Ct 2,16), e me beijes com o ósculo 



feliz de tua boca (Ct 1,2). Nesta contemplação lembra-te 
da pobrezinha de tua mãe, sabendo que inscrevi 
indelevelmente tua feliz lembrança nas tábuas de meu 
coração. És a mais querida de todas. 

 
  



13 de agosto 
 

Santa Dulce dos Pobres 
(Memória) 

 
Nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador e foi batizada 
com o nome de Maria Rita. Desde criança cultivou grande 
bondade para os pobres e desvalidos. Ingressou na 
Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição 
da Mãe de Deus, trabalhando com professora e auxiliando na 
enfermaria. Fundou uma obra social e o hospital Santo Antônio 
para cuidar dos aflitos e miseráveis  de sua época. Morreu em 
13 de março de 1992, na capital baiana. Foi canonizada pelo 
Papa Francisco em 13 de outubro de 2019. 
 
Do Comum das virgens. 
 

Oração 
 

Ó Deus que maravilhosamente concedestes a caridade à 
Beata Dulce a fim de ajudar humildemente e 
benignamente os pobres nas suas enfermidades, dai-nos, 
Vo-lo pedimos, por seu exemplo, o espírito de pobreza 
para Vos servir com toda solicitude nos pobres. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na Unidade do 
Espírito Santo. 
 
 
 



Das Reflexões da Beata Dulce 

(Positio super virtutibus, Roma 2003, pp. 584-585) 
 

Cristo vive em mim, na pessoa dos fracos e 
desprezados. Na Primeira Comunhão “Ele” se faz “Um” 
conosco e dessa união admirável é que nos vem toda 
aquela força espiritual que nos leva a aceitar, sofrimento, 
incompreensão, problemas, tudo enfim, porque temos a 
certeza de que “Ele” está comigo, não estou trabalhando 
nem sofrendo sozinha… São coisas que só quem as vive 
pode compreender. 

Muitas pessoas reclamam que faço errado, 
protegendo, defendendo os pobres... coitados dos irmãos 
pobres! Só quem convive diariamente com eles, pode 
compreender quanto eles sofrem, quanto eles são 
carentes da palavra de Deus, de uma mão amiga, que se 
estenda à mão dele. 

Muitas pessoas me censuram dizendo que 
faço demais, que vicio os pobres. Quem de nós que se 
encontrasse na mesma situação deles e não queria 
receber também tudo? O carinho, o amor de Deus, o pão 
para matar sua fome e a roupa para cobrir a sua nudez. 
Pouco me incomoda o que dizem de mim, o importante é 
que vejo Deus, no meu irmão o pobre, e por Ele daria até 
a própria vida. 

Quantas vezes as lágrimas me chegam aos 
olhos, o meu coração dói, quando vejo tanta miséria em 
volta de mim. Nesta hora, me dá vontade de gritar, de 



falar a todos que tem tudo, todo conforto, a aqueles aos 
quais nada lhes falta que vivem em abundância sem se 
lembrar de que bem perto deles, milhões estão com fome, 
doentes, nas sarjetas das ruas. Por favor, ajudem-me! 
Deem-me o necessário para tirar esses nossos pobres 
irmãos do barraco coberto de papelão ou de latas velhas, 
com fome, desempregados, doentes, a família passando 
fome. Se houvesse mais amor e menos egoísmo o mundo 
seria outro. 

Neste nosso trabalho a doação chega ao ponto 
de nos esquecermos de nós próprios e vivermos a vida 
dos nossos irmãos. Os problemas deles tornam-se nossos, 
a vida deles a nossa vida. Chegamos ao ponto como dizia 
S. Paulo: Vivo, já não eu, é Cristo que vive em mim, na 
pessoa do irmão carente e abandonado. 

Quando estamos doentes, temos tudo: os 
amigos, a Congregação, nos arranjamos. E os pobres? 
Quem eles têm por eles? Só nós, exclusivamente nós. 

A minha vocação é o apostolado. O meu 
carisma é o trabalho com os pobres, procurando salvar as 
suas almas, levando-as para Deus. 

 
  



13 de agosto 
 

Bem-aventurado Marcos de Aviano 
 
Marcos nasceu em Aviano, na Itália, em 17 de novembro de 
1631. Professou os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1649 e foi ordenado presbítero em 1655. 
Dedicou-se à pregação em várias cidades da Itália, Alemanha, 
Suíça, Holanda e Áustria. Ganhou fama de taumaturgo e, por 
todos os cantos da Europa, solicitavam a sua presença. Durante 
alguns anos se integrou à “Liga Santa” no combate aos turcos 
no Mediterrâneo. Faleceu em Viena, aos 13 de agosto de 1699. 
Foi beatificado por João Paulo II em 2003. 
 
Do Comum dos pastores. 
 

Oração 
 

Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizestes do Beato 
Marcos de Aviano um zeloso apóstolo da conversão e da 
comunhão, concedei-nos, por sua intercessão e exemplo, 
sermos eficazes construtores da paz que Cristo nos 
deixou como seu dom. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das chamas do amor divino: undécimo colóquio do 
coração, do Beato Marcos de Aviano 

(Kempten 1682, pp.132-134) 



Oh Deus, maravilha de seus devotos, eu não 
nego absolutamente que se vós pesásseis minhas muitas 
más ações na balança da justiça, do outro lado da balança 
apenas as trevas eternas e o abismo profundo 
apareceriam, inevitáveis para mim. Mas tu, Senhor, tens 
outras intenções e a tua misericórdia prevalece a tal 
ponto, acima de tudo, que colocas a tua justa raiva em 
último lugar! 

Eu me gabava de ser seu inimigo, e vós, pelo 
contrário, não apenas perdoou toda a minha culpa, mas 
me contou entre seus filhos e me prometeu como 
herança, e preparou para mim o reino dos céus. É um 
excesso de sua liberalidade divina, inundando minha 
alma com uma torrente de alegria que não posso deixar 
de expressar minha gratidão, meu Deus. 

Gostaria de expressar os sentimentos da 
minha alma e mostrá-los, de todas as formas possíveis, a 
todos os seres criados à imagem de Deus, para que cada 
um possa gritar com voz potente: Ó Deus, seja louvado, 
reconhecido, amado e engrandecido! Mas o que tudo isso 
pode ser comparado à sua magnanimidade e sua 
misericórdia! 

Embora a eternidade não possa ser 
circunscrita a nenhum limite, minha obediência fará com 
que todos os momentos de minha vida sejam expressões 
de louvor e gratidão e que estes se multipliquem mil e 
mil vezes, e que todos os que esperam, como eu, a 
eternidade celestial, sinta-se chamado à obediência filial 



permanente, para que o impossível se torne possível e se 
extraia da fraqueza a força, para que todos possam 
encontrar a sua recompensa no amor e na gratidão. 

 
  



14 de agosto 
 

São Maximiliano Maria Kolbe 
(Memória) 

 
Maximiliano nasceu nas proximidades de Lodz, na Polônia, em 
8 de janeiro de 1894. Ingressou na Ordem dos Frades Menores 
Conventuais em 1907. Foi ordenado presbítero em 1918. 
Fundou a associação "Milícia da Imaculada", obra que 
propagou com grande entusiasmo. Foi missionário no Japão, 
onde se esforçou por difundir a fé cristã sob o patrocínio da 
Virgem Imaculada. De volta à Polônia, foi feito prisioneiro na 
Segunda Grande Guerra, e, conduzido ao campo de 
concentração de Auschwitz. Entregou sua vida em holocausto 
no lugar de um pai de família, no campo de concentração de 
Auschwitz, em 14 de agosto de 1941. Foi canonizado por João 
Paulo II em 1982. 
 
Do Comum de um mártir. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

O Cristo há de ser engrandecido no meu corpo  
pela vida ou pela morte. 
Para mim viver é Cristo e morrer torna-se lucro. 
 

Vésperas 
 



Eis como conhecemos o amor de Deus por nós:  
Ele deu por nós sua vida. 
Também nós devemos dar pelos irmãos a nossa vida. 
 

Oração 
 
Ó Deus, inflamastes São Maximiliano Maria, presbítero e 
mártir, com amor à Virgem Imaculada e lhe destes 
grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-
nos, por sua intercessão, que trabalhemos intensamente 
pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos 
tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
 
 
Das Cartas de São Maximiliano Maria Kolbe 

(O. Joachim Roman Bar, OFMConv., ed. Wybór Pism, Warszawa 1973, 41 -

42; 226) 
 
  Muito me alegra, caro irmão, o zelo que te 
inflama na promoção da glória de Deus. Pois observamos 
com tristeza, em nossos tempos, não só entre os leigos 
mas também entre os religiosos a doença quase 
epidêmica que se chama indiferentismo, que se propaga 
de várias formas. Ora, como Deus é digno de infinita 
glória, nosso primeiro e mais importante ideal deve ser, 
com nossas exíguas forças, lhe darmos o máximo de 



glória, embora nunca possamos dar quanto de nós, 
pobres peregrinos, ele merece. 

Como a glória de Deus resplandece 
principalmente na salvação das almas que Cristo remiu 
com seu próprio sangue, o desejo mais elevado da vida 
apostólica será procurar a salvação e santificação do 
maior número possível. E quero brevemente dizer-te qual 
o melhor caminho para este fim, isto é, para conseguir a 
glória divina e a santificação de muitas almas. Deus, 
ciência e sabedoria infinita, sabendo o que, de nossa 
parte, mais contribui para aumentar sua glória, manifesta-
nos a sua vontade sobretudo pelos seus ministros na 
terra. 

É a obediência, e ela só, que nos indica a 
vontade de Deus com evidência. O superior pode errar, 
mas não é possível que nós, ao seguirmos a obediência, 
sejamos levados ao erro. Só poderia haver uma exceção: 
se o superior mandasse algo que incluísse – mesmo em 
grau mínimo – uma violação da lei divina; pois, neste 
caso, o superior não seria fiel intérprete de Deus. 

Só Deus é infinito, sapientíssimo, santíssimo 
e clementíssimo, Senhor, Criador e Pai nosso, princípio e 
fim, sabedoria, poder e amor; tudo isso é Deus. Tudo que 
não seja Deus só vale enquanto se refere a ele, Criador de 
tudo e Redentor dos homens, último fim de toda a 
criação. É ele que nos manifesta a sua adorável vontade 
por meio daqueles que o representam, e nos atrai a si, 



querendo, deste modo, atrair por nós outras almas, 
unindo-as a si em amor cada vez mais perfeito. 

Vê, irmão, quão grande é, pela misericórdia 
divina, a dignidade de nossa condição! Pela obediência 
com que ultrapassamos os limites de nossa pequenez e 
conformamo-nos à vontade divina, que nos dirige com 
sua infinita sabedoria e prudência, a fim de agirmos com 
retidão. Pode-se até dizer que, seguindo assim a vontade 
de Deus à qual nenhuma criatura pode resistir, nos 
tornamos mais fortes que tudo. 

Esta é a vereda da sabedoria e da prudência, 
este é o único caminho pelo qual possamos dar a Deus 
maior glória. Pois, se existisse caminho diferente e mais 
alto, certamente Cristo no-lo teria manifestado com sua 
doutrina e exemplo. Ora, a divina Escritura resumiu a sua 
longa permanência em Nazaré com estas palavras: E era-
lhes submisso (Lc 2,51), como nos indicou toda a sua 
vida ulterior sob o signo da obediência, mostrando que 
desceu à terra para fazer a vontade do Pai. 

Amemos por isso, irmão, amemos sumamente 
o amantíssimo Pai celeste, e deste amor seja prova a 
nossa obediência, exercida em grau supremo quando nos 
exige o sacrifício da própria vontade. Não conhecemos, 
para progredir no amor a Deus, livro mais sublime que 
Jesus Cristo crucificado. 

Tudo isso conseguiremos mais facilmente 
pela Virgem Imaculada, a quem a bondade de Deus 
confiou os tesouros da sua misericórdia, pois não há 



dúvida que a vontade de Maria seja para nós a própria 
vontade de Deus. E, quando nos dedicamos a ela, 
tornamo-nos em suas mãos como instrumentos, como ela 
própria, nas mãos de Deus. Portanto, deixemo-nos dirigir 
por ela, ser conduzidos por ela, e sejamos calmos e 
seguros por ela guiados: pois cuidará de nós, tudo 
proverá e há de socorrer-nos prontamente nas 
necessidades do corpo e da alma, afastando nossas 
dificuldades e angústias. 

 
  



17 de agosto 
 

Santa Beatriz da Silva 
 
Beatriz, 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 dominicano em Toledo, onde permaneceu 
cerca de 30 anos. Em 1484, fundou um novo Instituto 
consagrado à Imaculada Conceição da Santíssima Virgem que 
foi aprovado em 1489. Faleceu no ano de 1490. Foi canonizada 
por Paulo VI em 1976. As Concepcionistas não nasceram do 
movimento franciscano, porém, quando da aprovação 
canônica, o mosteiro assumiu a regra de vida de Santa Clara 
até a aprovação de uma Regra própria em 1511 por Júlio II. 
Também foram os frades da Observância que receberam os 
votos religiosos de Santa Beatriz no leito de morte e de suas 
irmãs posteriormente.  
 
Do Comum das virgens. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
Como Maria aos pés da Cruz, com fé inquebrantável,  
superou Beatriz quaisquer dificuldades. 
 

Vésperas 
 
À imitação de Maria, Beatriz só viveu para Deus, 



a quem se deve o louvor, a glória, a honra e toda bênção. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que distinguistes a virgem Santa Beatriz com 
singular dom de contemplação e a fizestes resplandecer 
pela devoção à Virgem concebida sem pecado, concedei 
que, por seu exemplo, buscando na terra a verdadeira 
sabedoria, mereçamos contemplar nos céus a glória da 
vossa face. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Do livro da Irmã concepcionista Maria de los Ángeles 
Sorázu, sobre a Vida Espiritual 

(Ed. 2.ª , Madrid 1956, pp. 39-40.72 ss) (Sec. XX) 
 

Deus favorece algumas almas, inspirando lhes 
uma devoção singular, fervorosa e profunda à Santíssima 
Virgem. Movidas pela graça, estas almas consagram se 
inteiramente a Nossa Senhora e identificam se com ela 
mediante a prática da vida espiritual mariana, que 
consiste em inspirar se na Santíssima Virgem para todas 
as coisas e fazer tudo em união com ela. 
As almas que praticam esta vida espiritual mariana 
encontram na Virgem Maria poderoso auxílio e infalível 
conforto em todas as tribulações. 



É admirável o modo de proceder da Senhora 
para com as almas que lhe pertencem (por sua devoção e 
consagração perfeita) e a solicitude que mostra para com 
elas. Com que amor e ternura as visita, lhes assiste na 
tribulação, as protege e defende de seus inimigos, as 
socorre nas necessidades, as enamora de Deus, as adorna 
e prepara para a sua união com Deus e lhes obtém esta 
graça! Estas almas podem repetir com toda a verdade as 
palavras do livro da Sabedoria: Todos os bens me vieram 
juntamente com ela e pelas suas mãos recebi inumeráveis 
riquezas. Quem tem a seu favor a Santíssima Virgem (e 
têm na todos os que a amam deveras) possui um tesouro 
infinito, porque possui o próprio Deus. E não há quem 
proporcione consolações tão inefáveis como as que a 
Senhora concede aos seus devotos no tempo da 
tribulação. 

Por isso as almas de vida interior, chamadas a 
viver na intimidade de Deus, como preparação para as 
provas que as esperam nas noites e cavernas, nos 
desertos e túneis porque hão de passar ao longo deste 
caminho, devem procurar identificar se com a Santíssima 
Virgem e merecer o seu amparo e proteção. Se assim 
fizerem, sofrem menos e aproveitam sempre mais, 
especialmente nos períodos de sofrimento em que mais 
precisam do seu patrocínio. Sofrem menos, porque as 
almas que praticam a vida espiritual mariana, quando se 
veem abandonadas por Deus, acusadas pela própria 
consciência, atormentadas pelo demónio e desesperadas 



da sua salvação, além da proteção que experimentam no 
seu recurso frequente à Santíssima Virgem, sentem por 
ela o afeto de complacência que as torna participantes da 
sua felicidade e gozam da torrente das suas delícias. 
Aproveitam mais, porque, iluminadas pelo esplendor 
desta Estrela da Manhã que nunca se esconde a seus 
servos, têm consciência da purificação dolorosa que 
nelas opera a graça e, confortadas e ensinadas pela 
Senhora, sofrem-na com perfeita resignação; longe de se 
lhe oporem ou subtraírem, procuram antes cooperar com 
ela na medida em que lhes é possível. 

 
  



18 de agosto 
 

Bem-aventurados João Luís, Protásio e Sebastião 
 
Durante a Revolução Francesa, 829 pessoas, entre padres e 
religiosos, foram deportadas e feitas  prisioneiros em 
Rochefort. Diante de humilhações e condições insalubres, após 
dez meses, a maior parte dos prisioneiros haviam morrido. 
Entre o coro dos mártires estavam três frades capuchinhos: frei 
João Luís de Besançon (1720-1794); frei Protásio de Séez 
(1747-1794) e frei Sebastião de Nancy (1749-1794). Foram 
beatificados por João Paulo II em 1995. 
 
Do Comum de vários mártires. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Exultam os mártires que seguiram os passos de Cristo; 
por amor derramaram o seu sangue 
e se alegram sempre no Senhor. 
  

Oração 
 

Ó Deus, que destes aos Beatos mártires João Luís, 
Protásio e Sebastião a graça da fidelidade e do perdão na 
prova da deportação, concedei-nos pela intercessão deles, 
permanecer sempre fiéis à vossa Igreja e dispostos a nos 
reconciliar com nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 



Da homilia de beatificação dos sessenta e quatro mártires 
da Revolução Francesa, por João Paulo II 

(1 de outubro de 1995) 
 

Nossos pensamentos vão para sessenta e 
quatro mártires franceses que morreram com centenas de 
outros nos “pontões de Rochefort”. Como São Paulo 
recomendou a Timóteo, também eles combateram "o 
bom combate da fé" (1Tm 6,12). E, da mesma forma, 
eles passaram por uma longa provação por 
permanecerem fiéis à sua fé e à Igreja. Se morreram, foi 
porque queriam confirmar sua estreita comunhão com o 
Papa Pio VI até o fim. Numa profunda solidão moral, 
queriam ardentemente conservar o espírito de oração, 
“entre os tormentos” (Lc 16,23) da fome e da sede, não 
tinham sequer uma palavra de ódio para com os seus 
algozes. Lentamente, eles se deixaram identificar com o 
sacrifício de Cristo que celebraram em virtude da sua 
ordenação. Aqui estão, portanto, agora oferecidos aos 
nossos olhos como um sinal vivo do poder de Cristo 
agindo na fraqueza humana. No fundo de sua miséria, 
eles mantiveram um senso de perdão. A unidade da fé e 
da pátria parecia-lhes o mais importante. Desde então, 
podemos retomar com alegria as palavras da Sagrada 
Escritura: as almas destes justos estão nas mãos de Deus. 
“Parece que morreram; a sua partida de nós foi 
considerada uma ruína, mas eles estão em paz” (Sb 3,2-
3). 



23 de agosto 
 

Bem-aventurado Bernardo de Offida 
 
Bernardo nasceu em 7 de novembro de 1604, na vila de 
Appignano, perto de Offida. Professou seus votos na Ordem 
dos Frades Menores Capuchinhos em 1627. Após o noviciado 
foi enviado à Fermo como auxiliar de cozinha e enfermaria por 
cerca de vinte anos. Em 1650 vai para Offida, onde permanece 
até a sua morte, ocorrida em 22 de agosto de 1694. Era muito 
estimado pelo povo. Durante sua longa vida, exerceu diversos 
ofícios humildes comuns entre os frades, tais como esmoler, 
jardineiro e porteiro. Foi beatificado por Pio VI em 1795. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos: 
se vos amardes uns aos outros. 
 

Vésperas 
 

Tudo o que fizestes a um desses, meus irmãos menores,  
foi a mim que o fizeste. 

  



Oração 
 

Ó Deus, que no amor a Vós e aos irmãos resumistes os 
vossos mandamentos, fazei que à imitação do Beato 
Bernardo de Offida, dediquemos nossa vida ao serviço 
do próximo, para sermos por Vós abençoados no Reino 
dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das Fontes Capuchinhas 

(CCB, 2007. Fontes Documentárias e Narrativas do Primeiro Século: 1525 -

1619, nn.798.814.971) 
 

Frei Bernardo de Offida ligou-se tão 
visceralmente à Ordem que, nos momentos de maior 
tribulação, foi ele um de seus frades mais inabaláveis. E 
quando alguém lhe dissesse que tudo acabaria em nada, 
fazia gozação. E animando os confrades, dizia-lhes com 
muito fervor: “Estejamos firmes, irmãos; não duvideis”. 

Frei Bernardino de Colpetrazzo confessa que 
não tinha conhecido capuchinho, igual a frei Bernardo de 
Offida, tão zeloso na observância das mínimas 
determinações da Regra! Frei Bernardo afirma que nosso 
Senhor, no dia do julgamento, não nos pedirá contas mais 
exatas de nenhuma outra obra mais que das obras de 
misericórdia. 



Conhecendo os frades as boas maneiras, a 
paciência e a humildade de Bernardo de Offida, 
destinaram-no para a enfermaria, onde servia aos doentes 
com tanta solicitude e com tanta paciência, parecendo 
que, no meio de tantas fadigas, passava o dia e a noite no 
júbilo. O servo de Deus nunca manifestou cansaço no 
servir. E dizia: “Não sem motivo, nosso pai São 
Francisco impôs na Regra que se deve servir aos 
enfermos, como desejaríamos ser servidos; e nos 
acrescenta o exemplo da ternura da mãe para com seu 
filhinho. Isto nos é dito para nos mostrar que nunca 
fazemos o bastante que não tenhamos que fazer mais 
para nosso irmão enfermo. E se, em todas as 
necessidades, o Senhor Deus quer que nos ajudemos 
mutuamente, muito mais na enfermidade, que é a maior 
entre todas as necessidades corporais”. E, refletindo 
sobre isso, alegava sempre para aquilo que fez o nosso 
pai São Francisco, após sua conversão, dedicando-se, de 
imediato, nos hospitais ao serviço dos enfermos e dos 
leprosos. Considerava este serviço como o maior entre as 
obras de misericórdia corporal; e, entre as obras de 
misericórdia espiritual, ajudar ao próximo sair do pecado 
e buscar a própria salvação. 
 

  



25 de agosto 
 

São Luís da França 
(Memória) 

 
Nascido em 1214, foi feito rei da França aos 22 anos de idade. 
Casando-se, teve 11 filhos, aos quais ele mesmo deu ótima 
educação. Distinguiu-se pelo espírito de penitência e de 
oração, e por um grande amor pelos pobres. No seu governo, 
cuidou não apenas da paz dos povos e do bem temporal dos 
súditos, mas ainda do seu bem espiritual. Realizou expedições 
para a libertação do sepulcro de Cristo e morreu perto de 
Cartago, no ano de 1270. 
 
Do Comum dos santos homens. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
Seu pensamento repousava no Senhor, o Deus altíssimo;  
por isso, recebeu um reino glorioso 
e uma coroa de esplendor da mão de seu Senhor. 
 

Vésperas 
 
Viveu na presença do Senhor, 
com lealdade e sincero coração, 
e sempre fez o que lhe era agradável. 
 



Oração 
 

Ó Deus, que transferistes São Luís dos cuidados de um 
reino terrestre à glória do Reino do Céu, concedei-nos, 
por sua intercessão, desempenhar nossas tarefas de cada 
dia, e trabalhar para a vinda do vosso Reino. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
 
 
Do Testamento Espiritual de São Luís ao filho  

(Acta Sanctorum Augusti 5 [1868], 546) 
 
Filho dileto, começo por querer ensinar-te a amar ao 
Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com todas as 
forças; pois sem isto não há salvação. 
Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, 
quer dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefiras 
ser atormentado por toda sorte de martírios a cometer um 
pecado mortal. 
Ademais, se o Senhor permitir que te advenha alguma 
tribulação, deves suportá-la com serenidade e ação de 
graças. Considera suceder tal coisa em teu proveito e que 
talvez a tenhas merecido. Além disso, se o Senhor te 
conceder a prosperidade, tens de agradecer-lhe 
humildemente, tomando cuidado para que nesta 
circunstância não te tornes pior, por vanglória ou outro 



modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou 
ofendê-lo valendo-te de seus dons. 
Ouve com boa disposição e piedade o ofício da Igreja e 
enquanto estiveres no templo, cuida de não vagueares os 
olhos ao redor, de não falar sem necessidade; mas roga 
ao Senhor devotamente quer pelos lábios quer pela 
meditação do coração. 
Guarda o coração compassivo para com os pobres, 
infelizes e aflitos, e quanto puderes, auxilia-os e consola-
os. Por todos os benefícios que te foram dados por Deus, 
rende-lhe graças para te tornares digno de receber 
maiores. Em relação a teus súditos, sê justo até ao 
extremo da justiça, sem te desviares nem para a direita 
nem para a esquerda; e põe-te sempre de preferência da 
parte do pobre mais do que do rico, até estares bem certo 
da verdade. 
Procura com empenho que todos os teus súditos sejam 
protegidos pela justiça e pela paz, principalmente as 
pessoas eclesiásticas e religiosas. 
Sê dedicado e obediente à nossa mãe, a Igreja Romana, 
ao Sumo Pontífice, como pai espiritual. Esforça-te por 
remover de teu país todo pecado, sobretudo o de 
blasfêmia e a heresia. 
Ó filho muito amado, dou-te enfim toda bênção que um 
pai pode dar ao filho; e toda a Trindade e todos os santos 
te guardem do mal. Que o Senhor te conceda a graça de 
fazer sua vontade de forma a ser servido e honrado por ti. 



E assim, depois desta vida, iremos juntos vê-lo, amá-lo e 
louvá-lo sem fim. Amém. 

 

  



2 de setembro 
 

Bem-aventurado Apolinário de Posat 
 
Apolinário foi mártir na Revolução Francesa. Nasceu em 12 de 
junho de 1739, próximo à Friburgo. Em 1763 professa os votos 
na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Foi ordenado 
presbítero no ano seguinte. Suprimida as Ordens Religiosas, 
precisou exercer o ministério de modo clandestino, praticando 
um apostolado itinerante em várias paróquias . Aos 2 de 
setembro de 1792, juntamente com outras 113 pessoas, foi 
martirizado a fio de espada dentro de uma igreja em Paris. Foi 
beatificado por Pio XI em 1926. 
 
Do Comum de um mártir. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
Quem perder a sua vida neste mundo, 
irá guardá-la eternamente para os céus. 
 

Vésperas 
 
O Reino celeste é a morada dos santos, 
sua paz para sempre. 

 

 



Oração 

Fazei, ó Senhor, que amemos com amor filial a vossa 
Igreja, em defesa da qual o Beato Apolinário de Posat, 
robustecido pelo dom da fortaleza, combateu até a morte. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 
 
 
Das Atas do Martírio 
 

A Revolução Francesa, que eclodiu sobre a 
França no final do século XVIII, perturbou todas as 
instituições, tanto sacras como profanas, e assolou 
também a Igreja e seus ministros. Homens perversos, 
tendo-se apossado do poder e escondendo sob o pretexto 
de doutrina filosófica o seu ódio contra a Igreja, tentaram 
apagar até a raiz o nome cristão. O furor desses homens 
perversos contra os ministros da Igreja, bispos e 
sacerdotes, que condenavam suas leis iníquas e 
defendiam destemidamente a fé católica, cresceu a tal 
ponto, que parecia até haverem retornado aqueles tempos 
das antigas perseguições de Roma. A Igreja, porém, 
esposa sem mancha de Cristo, tornou a resplandecer com 
novas coroas de mártires. 

A horrenda carnificina, que banhou de sangue 
a cidade de Paris nos primeiros dias de setembro de 
1792, pode ser definida como verdadeiro e solene 



martírio de invictos heróis de Cristo. Foram mortos pelos 
que tinham ódio à fé. Nessa cruel carnificina, caíram, 
juntamente com três bispos, muitos sacerdotes, religiosos 
e membros do clero diocesano, além de muitos outros 
fiéis que desempenhavam importantes ofícios. 

Entre estes valorosos confessores da fé, 
distinguiram-se os bem-aventurados João Batista Burté, 
dos Menores Conventuais; Apolinário Morel de Posat, 
dos Menores Capuchinhos; e Severino Girault, da 
Terceira Ordem Regular. Estes brilharam, tanto pelo zelo 
sacerdotal e caridade para com os fugitivos e 
perseguidos, quanto pela heroica fortaleza com que 
suportaram o martírio. Deram um admirável testemunho 
da sua fé. Foram beatificados pelo Papa Pio XI em 1926, 
ano centenário da morte de São Francisco de Assis. 

A esses devemos acrescentar os 19 mártires 
de Laval, mortos em 1894, pela sua fidelidade à Igreja e 
ao Romano Pontífice. Deste segundo grupo faz parte o 
bem-aventurado João Batista Triquerie, também da 
Ordem dos Frades Menores Conventuais, que se 
distinguiu pelo seu zelo sacerdotal e pela fidelidade na 
observância da Regra Franciscana. Sendo tentado com 
adulações e ameaças a fim de renegar a fé católica, 
declarou-se publicamente filho de São Francisco, 
gritando: “Mantenho fidelidade a Cristo até a morte”. 

 
  



4 de setembro 
 

Santa Rosa de Viterbo 
 
Nascida em Viterbo no ano de 1223, abraçou ainda adolescente 
a Ordem Terceira de São Francisco. Distinguiu-se pela pureza 
de vida, no exercício da caridade para com o próximo e no zelo 
da fé e da piedade cristãs. Morreu em sua cidade natal aos 6 de 
março e seu corpo foi trasladado a 4 de setembro de 1258 para 
a igreja de Santa Maria das Rosas, que ficou sendo chamada 
também, por causa de seu nome, de igreja de Santa Rosa. foi 
canonizada por Calixto III em 1457. 
 
Do Comum das virgens. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
A virgem prudente que estava aguardando,  
com lâmpada acesa, o esposo chegar, 
com ele entrou para as bodas eternas. 
 

Vésperas 
 
Viveu no mundo por breve tempo,  
viveu o tempo de vida longa;  
por sua vida agradou a Deus; 
por isso Deus a tirou depressa  
de um mundo de iniquidades. 



 
Oração 

 
Ó Deus, que em vossa serva Santa Rosa de Viterbo 
associastes desde a primeira juventude o candor da 
inocência com a admirável fortaleza de alma, fazei que, 
celebrando seus méritos, imitemos suas virtudes. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
 
 
Do livro Solilóquios, de São Boaventura 

(Cap. IV, n. 2-3) 
 

Quando considero a alegria futura, quase 
desfaleço de admiração porque “a alegria será interior e 
exteriormente, abaixo, acima e ao redor”. Alegrar-te-ás 
em tudo, alegrar-te-ás a respeito de tudo. Tua alegria, 
penso, foi prefigurada no Apocalipse por aquela santa 
mulher, revestida do sol, com a lua debaixo dos pés, que 
trazia na cabeça uma coroa de doze estrelas (Ap 12,1). 
Esta mulher, a meu ver, é a alma bem-aventurada, filha 
do rei eterno, esposa e rainha por colação da glória. Diz-
se com razão estar “revestida do sol”, porque decorada 
pelo esplendor da claridade deífica, coroada da dignidade 
da felicidade eterna; em cuja felicidade, por especial 
adorno, há doze alegrias, prefiguradas “pelas doze 
estrelas”, que decoram e ornam a felicidade do alto. 



Tal alegria deves tu, ó alma, relembrar todos 
os dias devotamente e não procurar consolação alguma 
na presente miséria e exílio, e pela esperança daquele 
gáudio suportar com igualdade de ânimo e alegria 
qualquer tribulação desta vida. Daí escrever Bernardo: 
“Corre, portanto, ó alma, não com os passos do corpo, 
mas pelos afetos e desejos; porque te esperam não 
somente os anjos e bem-aventurados, mas também o 
Senhor e mestre dos anjos e dos bem-aventurados. 
Espera-te Deus Pai qual filha caríssima; o Filho de Deus, 
qual dulcíssima esposa; Deus Espírito Santo, como 
amiga gratíssima. Espera-te Deus Pai para te constituir 
herdeira de todos os bens; Deus Filho, para te oferecer a 
Deus Pai qual fruto de seu nascimento e preço de seu 
preciosíssimo sangue; Deus Espírito Santo, para te fazer 
participante de sua eterna bondade e doçura. Espera-te 
aquela felicíssima família do Rei eterno, constituída de 
todos os espíritos celestes para te receber em seu 
grêmio”. 

Penso, na verdade, ó alma, que, se mantiveres 
continuamente no espírito estas alegrias celestes, 
construirás neste exílio uma espécie de subúrbio do reino 
celeste, no qual todos os dias hás de antever 
espiritualmente aquela eterna suavidade. 
 

  



17 de setembro 
 

Impressão das Chagas de nosso Pai São Francisco 
(Festa) 

 
O Seráfico Pai Francisco, desde o início de sua conversão, 
dedicou especialíssima devoção e veneração a Cristo 
crucificado, devoção que até à morte ele inculcara a todos por 
palavras e exemplo. Quando, em 1224, Francisco se abismava 
em profunda contemplação no Monte Alverne, por um 
admirável e estupendo prodígio, o Senhor Jesus imprimiu-lhe 
no corpo as chagas de sua paixão. O Papa Bento XI concedeu à 
Ordem dos Menores que todos os anos, neste dia, celebrasse 
tão memorável prodígio, comprovado pelos mais fidedignos 
testemunhos. 
 

Laudes 
Hino 
Ó filhos de São Francisco, 
em cânticos exultemos, 
que as cinco chagas de Cristo 
em nosso Pai hoje vemos. 
 
Seguindo os passos do Mestre, 
da cruz empunha o estandarte: 
a via-sacra de Cristo 
preguemos por toda parte. 
 
Na cruz Jesus contemplando, 



com Jesus ficou pregado, 
e desde então, para o mundo, 
sentiu-se crucificado. 
 
Nas mãos, nos pés, eis as chagas, 
e nem lhe falta a do lado; 
tornou-se de Cristo o eleito, 
pelos dardos traspassado. 
 
As chagas de Jesus Cristo 
em nós também transportemos: 
as cruzes de cada dia 
com todo amor abracemos. 
 
De um só Deus em três pessoas, 
cantai todos o mistério, 
que fulge na cruz de Cristo, 
da morte vencendo o império. 
 
Ant. 1 Estou pregado com Cristo na cruz. 
Eu vivo, porém, já não eu, 
mas o Cristo é que vive em mim. 
 
Salmos e cânticos do domingo da I Semana. 
 
Ant. 2 Fui tocado pelo Cristo 
a fim de compreendê-lo 
e partilhar seus sofrimentos, 



sendo a ele igual na morte. 
 
Ant, 3 O Cristo há de ser engrandecido no meu corpo; 
para mim viver é Cristo. 
 
Leitura breve    Gl 6,14.17-18 
Quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do 
Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está 
crucificado para mim, como eu estou crucificado para o 
mundo. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu 
trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça 
do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém! 
 
Responsório breve 
R. Vossas flechas em mim penetraram. 
* Vossa mão se abateu sobre mim. R. Vossas flechas. 
V. Bateu rápido o meu coração, minhas forças, Senhor, 
me deixaram. 
* Vossa mão. Glória ao Pai. R. Vossas flechas. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Ó mártir em desejo, São Francisco, 
visitou-te a luz do alto, o Sol nascente, 
e de modo admirável renovou 
em teu corpo os sinais da redenção. 
 
Preces 



Invoquemos humildemente o Cristo Senhor, que por seu 
sangue edificou a Igreja e se dignou chamar-nos ao 
seguimento de Francisco; e digamos: 
 
R. Conservai-nos, Senhor, no vosso santo serviço! 
 
Vós, que viestes evangelizar os pobres, ensinai-nos a 
expandir o vosso Reino por palavras e obras, 
- e estabelecê-lo com eficácia no mundo inteiro. R. 
 
Vós, luz das nações e mestre da santidade, dai-nos a 
graça de aderir com firmeza à verdadeira fé, 
- e anunciar o vosso nome até os confins da terra. R. 
 
Vós, que tanto recomendastes aos vossos discípulos o 
mandamento da caridade, para que o observassem, 
- concedei que nos esforcemos para fazer o bem a todos. 
R. 
 
Sabedoria do Pai eterno, iluminai nossas inteligências, 
- para que praticando a verdade na caridade, pensemos 
sempre o que é verdadeiro e santo. R. 
 
Cristo nosso Salvador, que quisestes dedicar-vos a 
trabalhos manuais, dirigi os trabalhos de nossas mãos 
- para que vendo todos as nossas boas obras, glorifiquem 
a Deus Pai. R. 
 



(intenções livres) 
 

Pai nosso... 
 

Oração 
 

Ó Deus, para inflamar os nossos corações no fogo de 
vosso amor, renovastes de modo admirável os sinais da 
Paixão de vosso Filho, na carne do bem-aventurado Pai 
Francisco; concedei que por sua intercessão, 
configurados à morte do mesmo Filho, participemos 
igualmente de sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 
Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 
Leitura breve           Rm 6,4-5 
Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, 
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória 
do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, 
se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por 
uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele 
também pela ressurreição. 
 
V. Quem quiser me seguir renuncie a si mesmo, 
R. E tomando sua cruz acompanhe meus passos. 



 
Oração como nas Laudes. 
 

Vésperas 
Hino 
Da cruz de Cristo no Alverne 
celebremos o prodígio: 
nos membros de Irmão Francisco 
das chagas deixa o vestígio. 
 
Francisco em chama se acende 
ao pé da cruz, como um círio 
em cuja cera se imprime 
do próprio Cristo o martírio. 
 
Por seis asas recoberto 
- a cruz se torna sacrário – 
Francisco vê revestido 
o Cristo nu do Calvário. 
 
À sombra da cruz Francisco 
armara seu tabernáculo; 
mas eis que a leva em seus membros, 
do mundo feito espetáculo. 
 
De um só Deus em três pessoas, 
cantai todos os mistérios, 
que fulge na cruz de Cristo, 



da morte vencendo o império. 
 
Ant. 1 Deus fez ver de maneiras diferentes 
os mistérios da cruz em São Francisco. 
 
Salmos e cântico do Comum dos pastores. 
 
Ant. 2 Não julguei conhecer nada mais entre vós, 
a não ser Jesus Cristo, o crucificado. 
 
Ant. 3 Fui morto na carne, mas vivo no Espírito. 
 
Leitura breve               Gl 6, 14.17-18 
Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do 
Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está 
crucificado para mim, como eu estou crucificado para o 
mundo. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu 
trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça 
do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém! 
 
Responsório breve 
R. Assinalastes, Senhor 
* o vosso servo Francisco. R. Assinalastes, Senhor. 
V. Com os sinais sacrossantos da nossa redenção. 
* O vosso. Glória ao Pai. R. Assinalastes, Senhor. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Estou morto para o mundo 



e minha vida está escondida em Deus com Jesus Cristo. 
Quando Cristo, nossa vida, aparecer em sua glória, 
haveremos também nós de com ele aparecer. 
 
Preces 
Invoquemos a Deus Pai, fonte de toda a santidade, para 
que, pelos exemplos e intercessão do bem-aventurado Pai 
Francisco, nos conduza a uma vida santa; e digamos: 
 
R. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 
Pai santo, que tornastes vosso servo Francisco perfeito 
imitador do vosso Filho, 
- fazei que também nós, seguindo seus passos, 
observemos fielmente o Evangelho de Cristo. R. 
 
Pai santo, dirigi nossos passos pelo caminho da paz, 
mostrado a nós por nosso Pai Francisco, 
- para que vivamos com sinceridade de coração, em 
obediência, sem nada de próprio e em castidade. R. 
 
Pai santo, que dispersais os soberbos e exaltais os 
humildes, 
- fazei que sigamos o Pai seráfico na humildade. R. 
 
Pai santo, que assinalastes vosso servo Francisco com os 
sagrados estigmas da Paixão do vosso Filho, 



- ensinai-nos a gloriar-nos sempre com a verdadeira 
alegria da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. R. 
 

(intenções livres) 
 

Pai santo, que pelas preces do bem-aventurado Pai 
Francisco concedestes o perdão aos pecadores, 
- mostrai com bondade aos nossos irmãos e irmãs 
falecidos a luz da vossa face. R. 
 
Pai nosso... 

 
Oração 

 
Ó Deus, para inflamar os nossos corações no fogo de 
vosso amor, renovastes de modo admirável os sinais da 
Paixão de vosso Filho, na carne do bem-aventurado Pai 
Francisco; concedei que por sua intercessão, 
configurados à morte do mesmo Filho, participemos 
igualmente de sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Legenda Menor, de São Boaventura 

(De Stigmatibus sacris, 1-4; ed. Quaracchi, 1941, p. 202-204) 
 

O fiel servo e ministro de Cristo, Francisco, 
dois anos antes de entregar a Deus o espírito, tendo 



iniciado, num lugar elevado e solitário chamado Monte 
Alverne, um jejum de 40 dias, em honra do arcanjo São 
Miguel, mais do que de costume infundiu-se nele a 
suavidade de elevada contemplação, e, inflamado em 
desejo mais ardente das coisas celestes, começou a 
perceber dons vindos do alto. 

Enquanto, nos ardores de seráficos desejos, 
arrebatava-se em Deus, certa manhã, nas proximidades 
da festa da Exaltação da Santa Cruz, rezando na encosta 
do monte, viu uma espécie de serafim, tendo seis asas tão 
fúlgidas quanto ígneas, do alto dos céus. Com voo célere 
pelo ar, chegando perto do homem de Deus, apareceu 
não só alado, mas crucificado. Ao ver isto, admirou-se 
assaz e um misto de alegria e dor encheu-lhe o espírito, 
enquanto sentia enorme alegria diante de Cristo que lhe 
aparecia, em aspecto afável, tão familiarmente, bem 
como a visão da crucifixão atravessava-lhe a alma com 
uma espada de dor compassiva. 

A visão desapareceu, depois de misterioso e 
familiar colóquio e inflamou-o interiormente por seráfico 
ardor; marcou-lhe a carne externamente com uma efígie 
do Crucifixo, como se à força antecedente de liquefazer 
do fogo se seguisse a impressão de um sigilo. Logo, nas 
mãos e nos pés começaram a aparecer-lhe os sinais dos 
cravos, as cabeças dos quais apareceram na parte inferior 
das mãos e na superior dos pés e suas pontas estavam em 
sentido contrário. Também o lado direito, como se fosse 



traspassado por uma lança, apresentava rubra cicatriz que 
frequentemente vertia o sangue sagrado. 

Depois de Francisco aparecer distinguido 
como homem novo, por estupendo milagre e singular 
privilégio, não concedido nos séculos anteriores, a saber, 
decorado dos sagrados estigmas, desceu do monte, 
trazendo em si a efígie do Crucificado, não gravada em 
tábuas de pedra ou de madeira por mão de artífice, mas 
inscrita em membros carnais pelo dedo do Deus vivo. 



18 de setembro 
 

São José de Copertino 
(Memória) 

 
José nasceu em Copertino, Itália, em 1603. Foi recebido na 
Ordem dos Frades Menores Conventuais. Em 1628, foi 
ordenado presbítero, entregando-se com zelo às obras do 
ministério sagrado pela salvação das almas . Sua vida foi 
assinalada por extraordinários êxtases e frequentes milagres 
que fizeram dele uma das figuras mais interessantes da mística 
cristã. Pela exuberância desses carismas celestes teve que 
trocar muitas vezes de convento, a fim de evitar fanatismos 
populares, mas sempre brilharam nele a humildade e uma 
incondicionada obediência. Morreu em Ósimo, nas Marcas, a 
18 de setembro de 1663. Foi canonizado por Clemente XIII em 
1767. 
 
Do Comum dos santos homens: para religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Bendito Deus que me vestiu de fortaleza,  
e tornou o meu caminho sem pecado. 
Tornou ligeiros os meus pés como os da corça  
e colocou-me em segurança em lugar alto. 
 

Vésperas 



Procurando o que é do alto e não o que é da terra,  
estou morto para o mundo 
e minha vida está escondida em Deus com Jesus Cristo. 
 

Oração 
 
Ó Deus, que por disposição admirável de vossa 
sabedoria, quisestes atrair todas as coisas ao vosso Filho 
exaltado da terra, fazei que, na vossa bondade, livres dos 
desejos terrenos, pela intercessão e exemplo de São José 
de Copertino, possamos conformar-nos em tudo ao vosso 
Filho. Que convosco vive e reina, na unidade do Espírito 
Santo. 
 
 
Dos Ditos e Sentenças de São José de Copertino 

(G. Parisciani: San Giuseppe de Copertino alla luce dei nuovi documenti, 

Osimo 1963: passim) 

 
Três são principalmente as propriedades do 

religioso: Amar a Deus de todo o coração, louvá-lo 
assiduamente, iluminar o próximo pelo exemplo de boas 
obras. Ninguém que tencione levar vida espiritual ou 
religiosa poderá chegar à perfeição sem o amor de Deus. 
Quem tem a caridade é rico, mesmo que o ignore; quem 
não possui a caridade é extremamente infeliz. Como o 
sol orna as frondes e os ramos das plantas de cores e as 
conserva íntegras segundo as respectivas naturezas, 



assim a graça de Deus, iluminando o homem, adorna-o 
de virtudes, inflamando-o no fogo da caridade do alto, 
toma-o admirável aos olhos de Deus e, aperfeiçoando-lhe 
a natureza, não a prejudica. De fato, o que Deus requer 
de nós sobretudo é a vontade, que o homem, tendo 
recebido do próprio Deus na criação por dom gratuito, 
possui como própria. Quando o homem se exercita em 
atos virtuosos, com o auxílio da graça de Deus, do qual 
procede todo bem, realiza-se o seguinte: Ele tem 
unicamente como sua a vontade, e por conseguinte 
deleita-se Deus principalmente se o homem, renunciando 
à própria vontade, entrega-se inteiramente às mãos de 
Deus. 

Como a árvore frutífera, cuidadosamente 
cultivada, produz apetitosos frutos, assim deve o homem 
que progride no caminho do Senhor continuamente 
crescer e adiantar-se nas virtudes, para colher 
suavíssimos frutos de santidade e exemplos de virtudes, 
com os quais atrai os outros por eficaz orientação para o 
caminho do Senhor. Considere-se o fato de se suportar 
com paciência por amor de Deus as adversidades ou 
asperidades da vida, singular graça de Deus, concedida 
por ele largamente aos que o amam. Como nosso Senhor 
Jesus Cristo sofreu por nós tantas e acerbas dores, assim 
Deus quer que participemos da mesma paixão. Se és 
ouro, a tribulação te purificará das escórias; se és ferro, 
raspará a ferrugem. 



Olha as aves do céu abaixarem-se até o chão 
para apanhar a comida e logo com célere voo se alçarem 
de novo aos ares. De igual modo, convém aos servos de 
Deus estarem na terra, quanto necessário e, em seguida, 
imediatamente, elevar o espírito ao céu para louvar e 
glorificar a Deus. Vês também que às aves repugna 
lançarem-se em terra lamacenta, mas principalmente 
acautelam-se de se revolverem em sórdido lodo. De 
modo semelhante, não devem os homens estar onde a 
alma se mancha, e sim, com o coração ao alto, e por 
obras santas, glorificar o Deus altíssimo. 

 
  



19 de setembro 
 

São Francisco Maria de Camporosso 
(Memória) 

 
Francisco nasceu em Camporosso, Itália, em 27 de dezembro 
de 1804. Foi terciário franciscano por dois anos e, em seguida, 
ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, 
professando em 1826. Foi designado para o ofício de esmoler 
durante os 40 anos que residiu em Gênova. Pela grande 
veneração que todos lhe tributavam, foi chamado de “Padre 
santo”, apesar de não ser sacerdote.  Em 1866, a cidade foi 
surpreendida por uma epidemia de cólera e frei Francisco de 
Camporosso contraiu a doença, levando-o à óbito três dias 
depois de adoecer, aos 17 de setembro do mesmo ano. Uma 
grande força de vontade e de amor o impeliram a pedir a Deus 
a sua própria imolação em favor dos genoveses, atacados pela 
peste. Deus aceitou seu sacrifício, pois com a sua morte, 
extinguiu-se a epidemia. Foi canonizado por João XXIII em 
1962. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Felizes os misericordiosos porque alcançarão 
misericórdia. 
 

Vésperas 



 
Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, 
nobre, justo e puro, amável e honroso. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que em São Francisco Maria de Camporosso, 
vosso humilde servo, nos destes um singular exemplo de 
caridade, fazei que também nós, movidos por seu 
exemplo e sua intercessão, nos dediquemos 
generosamente e com humildade ao serviço do próximo. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 
 
 
Da Videira Mística, atribuída a São Boaventura,  

(Cap. 32 – Quaracchi, VIII, 214-215) 
 

A caridade não pode ficar sem frutos; ela 
manifesta sempre a sua presença mediante as obras. Diz 
São Gregório: “A prova do amor são as obras”. E São 
João, o discípulo que Jesus amava, assim fala: Quem 
possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer 
necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode 
estar nele o amor de Deus? Aquele que não ama seu 
irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não 
vê (1Jo 3,17; 4,20). 



A própria Verdade, o bondoso Jesus, teve o 
cuidado de explicar quais são as obras de misericórdia 
que provam o amor para com o próximo. Na verdade, Ele 
próprio afirma que, no julgamento final, louvará os justos 
e condenará os maus, por terem ou por não terem 
realizado estas obras: Tive fome, e me destes de comer; 
tive sede e me destes de beber; estava sem abrigo e me 
acolhestes; eu estava nu e me vestistes; eu estava doente 
e encarcerado, e me visitastes. Porque aquilo que fizestes 
ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes (Mt 25,35-
36.40). 

Eis as obras de misericórdia que brotam da 
raiz da caridade. É preciso, pois, refletir bem sobre a 
excelência e a dignidade destas obras que, somente elas, 
merecem o louvor naquele rigoroso julgamento. De nada 
vale a pureza da branca flor sem estas obras. Não tem 
valor a pureza virginal sem as obras da caridade. 

Examine-se cada qual para ver se possui esta 
vontade. Quando vês um pobre, um doente ou um 
peregrino, e passas adiante sem ter compaixão, não 
ofereces algo, não participando de suas dificuldades, por 
acaso tens vontade de dar? De modo nenhum! Cada vez 
que vemos alguém na indigência, reconheçamos nele o 
Cristo. O indigente também é nosso irmão. Se não 
fecharmos o nosso coração ao indigente, saberemos que 
o amor de Deus permanece em nós. Contudo, deve-se 
usar de misericórdia ainda muito mais para com aqueles 
pobres que se desviaram da verdadeira fé ou das obras da 



fé, e que jazem na miséria dos seus pecados, seja porque 
não os reconhecem, seja porque não os considerara. Com 
as nossas lágrimas e preces, é preciso repartir com eles 
aquele pão celeste, o pão dos anjos, o bondoso Jesus, 
pedindo a sua misericórdia. 

Assim também, aqueles aos quais o Senhor 
deu o dom da inteligência, repartam e preparem para eles 
o pão da Sagrada Escritura. Peçam ao Senhor para que se 
digne abrir-lhes os olhos a fim de que O possam 
reconhecer; para que cure o paladar dos seus corações a 
fim de que possam degustar e sentir como é 
verdadeiramente suave o Senhor, reconhecido ao partir o 
pão, isto é, na interpretação da Sagrada Escritura. 

 
  



22 de setembro 
 

Santo Inácio de Santhià 
(Memória) 

 
Inácio nasceu aos 5 de junho de 1686, em Santhià, na Itália. 
Em 1710 foi ordenado presbítero do clero secular. Alguns anos 
mais tarde, ingressa na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos, professando seus votos religiosos em 1717. Foi 
por dois anos, capelão entre os soldados em guerra contra a 
França e assistente dos empestados. De volta à Itália foi 
esmoler e confessor. Morreu em 22 de setembro de 1770, em 
Turim. Foi canonizado por João Paulo II em 2002. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Me gloriarei nas minhas fraquezas,  
para que em mim habite o poder de Cristo: 
quando sou fraco, então é que sou forte.  

 
Vésperas 

 
Aquele que me enviou está comigo e não me deixará só 
porque sempre cumpro o que lhe agrada. 

  



Oração 
 

Ó Deus onipotente e eterno, para restaurar a humanidade 
quisestes que a obediência reparasse tudo o que havia 
perdido a soberba, concedei propício que pelas preces e 
exemplos de Santo Inácio de Santhià, nos tornemos 
disponíveis para executar com prontidão a vossa vontade, 
princípio da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da homilia de beatificação de Inácio de Santhià, por 
Paulo VI 

(Roma, 17 de abril de 1966) 
 

A maior exultação sobe ao Senhor, com 
razão, pelos capuchinhos, que veem os méritos deste 
Irmão solenemente reconhecidos pela Igreja, veem 
reafirmada a tradição de santidade que distingue o seu 
ramo franciscano da estrita observância, e veem a sua 
escola de vida religiosa evangélica apresentada para a 
admiração e imitação de nosso tempo. Nós próprios lhes 
exprimimos a nossa complacência por esta beatificação 
que, ao reavivar a alegria e o fervor numa família 
religiosa sempre numerosa e austera, apela à reflexão de 
toda a Igreja, neste período pós-conciliar, sobre a 
autenticidade e o mérito da vida consagrada, ao 
seguimento e à imitação de Cristo, no duplo objetivo da 



perfeição evangélica e da exemplar difusão da caridade 
no meio dos homens, cristãos ou não, de todos os tempos 
e lugares. Assim floresce sempre a venerada Ordem 
Franciscana, construindo a Igreja com testemunhos 
semelhantes e ilustrando ao mundo um São Francisco 
sempre vivo. 

A exemplaridade de nosso frei Inácio não 
parece derivar de formas estranhas e superiores de 
espiritualidade e ascetismo, mas de outro título, que 
gostaríamos de destacar não só para o seu louvor, mas 
também para o louvor de todos os seguidores mais fiéis 
de São Francisco: seu título de perfeição, poderíamos 
dizer, não é singularidade, mas normalidade. Ele era um 
verdadeiro franciscano, um verdadeiro capuchinho. 

O acharemos, sim, simples e acessível, mas 
quão rebelde ao espírito do mundo, quanto consigo 
mesmo pobre e austero! Esta é também uma nota de 
perfeição religiosa, que assume particular importância na 
escola ascética capuchinha; a da fidelidade textual às 
formas e, se Deus quiser, ao espírito da primitiva 
observância franciscana, reivindicada ainda antes da crise 
protestante por meio de reforma interna e trazida de volta 
à letra da regra e testamento do Fundador São Francisco, 
e alimentada no período áureo dos capuchinhos como 
mestres do espírito, de grande nome e grande influência, 
tanto na Ordem como nos fiéis. 

A Igreja o acolhe hoje como um religioso 
admirável em todos os aspectos da sua vida franciscana. 



Sobre ele se escreveu com inteligência que foi um 
religioso "versátil", porque precisamente cada momento 
de sua vida franciscana e cada manifestação de sua 
atividade apostólica demonstram essa versatilidade para 
todas as virtudes internas e externas, que podem torná-lo 
exemplar para todos. 

 
  



23 de setembro 
 

São Pio de Pietrelcina 
(Memória) 

 
Francisco Forgione nasceu em Pietrelcina em 25 de maio de 
1887. Professou os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1904 e foi ordenado presbítero em 1910. Por 
motivos de saúde, residiu com a família em sua terra natal até 
ser enviado, em 1916, à San Giovanni Rotondo, onde 
permaneceu até a morte. Frei Pio fundou grupos de oração que 
acompanhou durante toda a vida como orientador espiritual. 
Em 20 de setembro de 1918, recebe em seu corpo os estigmas. 
Após esse fato, iniciou-se uma humilhante investigação das 
autoridades eclesiásticas que o privou de toda faculdade 
ministerial. Em 1956, inaugura-se o famoso hospital “Casa de 
Alívio do Sofrimento”. Faleceu em 23 de setembro de 1968, 
distinguindo-se principalmente como confessor. Foi 
canonizado por João Paulo II em 2002. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
Minha herança é o Senhor; 
bom é o Senhor para os que a Ele se dirigem. 



 
Vésperas 

 
Ali onde os irmãos se reúnem para glorificar a Deus,  
o Senhor abençoa seu povo. 
 

Oração 
 
Deus onipotente e eterno, com graça singular 
concedestes a São Pio de Pietrelcina participar da cruz de 
vosso Filho e por meio do seu ministério renovastes as 
maravilhas da vossa misericórdia, concedei-nos, por sua 
intercessão, que, unidos constantemente à paixão de 
Cristo, possamos alcançar alegremente a glória da 
ressurreição. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, Vosso Filho 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das Cartas de São Pio de Pietrelcina 

(Cartas 500 e 501; Epistolário, I, San Giovanni Rotondo 1992; pp. 1065.1093 -

1095) 

 

Por força da obediência, sinto-me induzido a 
manifestar-vos o que me aconteceu no dia cinco à tarde 
até o dia seis do corrente mês de agosto. 

Não consigo dizer-vos o que me aconteceu 
neste período de superlativo martírio. Estava confessando 
os nossos seminaristas capuchinhos na tarde do dia cinco, 



quando repentinamente fui tomado por um extremo terror 
à vista de um personagem celeste que se me apresenta 
diante do olho da inteligência. Tinha na mão uma espécie 
de arma, semelhante a uma longuíssima lâmina de ferro 
com uma ponta bem afiada, de cuja ponta parecia lançar 
fogo. Ver tudo isso e observar o dito personagem jogar 
com toda a violência o supracitado dardo na alma, foi 
tudo uma coisa só. Com dificuldade, emiti um gemido, 
sentia-me morrer. Disse ao rapaz que se retirasse, porque 
me sentia mal e não tinha mais forças para continuar. 

Este martírio durou, sem interrupção, até a 
manhã do dia sete. O que sofri neste período tão lutuoso 
não sei como expressá-lo. Percebia que até as vísceras 
eram rasgadas e estraçalhadas com aquele dardo, e tudo 
era metido a ferro e fogo. 

E o que dizer-vos com relação ao que me 
perguntais sobre como aconteceu minha crucifixão. Que 
confusão e humilhação experimento, meu Deus, ao ter 
que manifestar o que Vós agistes nesta vossa mesquinha 
criatura!  

Na manhã do dia vinte de setembro último, eu 
estava no coro depois da celebração da santa missa 
quando senti uma sensação de descanso, semelhante a 
um doce sonho. Todos os sentidos internos e externos, e 
inclusive as faculdades da alma se encontravam numa 
quietude indescritível. Nesse meio tempo, fez-se um 
silêncio total ao meu redor e dentro de mim; seguiu-se 
logo uma grande paz e uma sensação de abandono na 



mais completa privação de tudo, como um descanso 
dentro da própria rotina. Tudo isto aconteceu com a 
velocidade de um raio. 

E enquanto tudo isto acontecia, encontrei-me 
diante de um misterioso personagem, semelhante ao que 
havia visto na tarde de cinco de agosto, diferenciava-se 
apenas pelo fato de que tinha as mãos, os pés e o lado 
manando sangue. Só sua visão me aterrorizou; não 
saberia expressar-vos o que eu senti naquele momento. 
Acreditei que estava morrendo e teria morrido se o 
Senhor não houvesse intervindo para amparar meu 
coração, que batia como se quisesse sair-me do peito. A 
visão do personagem desapareceu e eu me encontrei com 
as mãos, os pés e o lado traspassado e manando sangue. 
Imaginai que tormento eu estou experimentando 
continuamente quase todos os dias: a ferida do coração 
verte sangue incessantemente, sobretudo desde a quinta-
feira pela tarde até o sábado. 

Padre meu, eu morro de dor pelo tormento e 
pela subsequente confusão que sofro no íntimo da alma. 
Temo morrer dessangrado, se o Senhor não atende aos 
gemidos do meu pobre coração, retirando de mim este 
peso. Jesus, que é tão bom, me concederá esta graça? 
Tirará de mim ao menos esta confusão que experimento 
por estes sinais externos? Elevarei fortemente a minha 
voz a Ele sem cessar e não desistirei de implorá-lo para 
que, por sua misericórdia, retire de mim não o tormento, 
não a dor, porque me dou conta ser isso impossível e eu 



sinto o desejo de inebriar-me de dor, mas estes sinais 
externos que me são causa de tal confusão e tal 
humilhação indescritível e insustentável. 

O personagem sobre o qual pretendia falar-
vos em uma carta precedente não é outro senão aquele 
mesmo de que vos falei em outra carta, visto no dia cinco 
de agosto. Ele prossegue na sua operação sem parar, com 
superlativo tormento da alma. Sinto no meu interior um 
contínuo rumor, semelhante a uma cascata, que 
continuamente jorra sangue.  

Meu Deus! É justo o castigo e reto o juízo, 
mas usa de misericórdia para comigo. Senhor, dir-vos-ei 
sempre com vosso profeta: Senhor, não me castigueis 
com vossa ira, não me corrijais com vosso furor!  

Pai meu, agora que todo o meu interior vos é 
conhecido, dignai-vos fazer-me chegar a palavra de 
conforto, no meio de tão feroz e dura amargura. 

 
  



26 de setembro 
 

Mártires Capuchinhos de Valência 
 
Durante a perseguição religiosa na Espanha, entre 1936-1939, 
centenas de pessoas foram martirizadas. Entre os 233 mártires 
de Valência, 49 pertenciam à família franciscana. Destes, 12 
eram capuchinhos. A estes irmãos, unem-se cinco clarissas 
capuchinhas, martirizadas nas  dioceses de Valência e Tortosa, 
das quais três delas eram irmãs de sangue e morreram 
juntamente com a mãe e outra monja. Foram beatificados por 
João Paulo II em 2001. 
 
Do Comum de vários mártires. 

 
Cântico evangélico, ant. 
Estes mártires santos gloriosos 
por Deus derramaram seu sangue. 
Amaram o Cristo na vida, imitaram o Cristo na morte: 
reinarão para sempre com ele. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que concedestes aos Beato Aurélio de Vinalesa 
e companheiros mártires dar, pelo derramamento do 
sangue, o maior testemunho de caridade, concedei-nos 
permanecer sempre fiéis a Cristo e não nos separarmos 
do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 



 
(Ou): 
 
Ó Deus todo onipotente e misericordioso, que fizestes 
resplandecer em vossa Igreja a Beata Maria de Jesus 
Ferragut e companheiras pela pérola da virgindade e pela 
vitória do martírio, concedei-nos, pela sua intercessão, 
perseverarmos na caridade e no conhecimento da 
ressurreição de Cristo. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
Saudação do Santo Padre aos fiéis espanhóis vindos a 
Roma para a beatificação de 233 mártires 

(João Paulo II, 12 de Março de 2001) 
 

Queridos peregrinos espanhóis que, 
participastes ontem na solene Beatificação de 233 
homens e mulheres mártires da perseguição religiosa 
que, nos anos de 1931-1939, afligiu a Igreja na vossa 
Pátria. A Beatificação de ontem foi a primeira deste 
século e do novo milênio, e é significativo que tenha sido 
de mártires. Com efeito, no século que terminamos não 
faltaram tribulações em que muitos cristãos "deram a sua 
vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo" (At 
15,26). 

Muitos de vós são descendentes, familiares ou 
vizinhos dos novos Beatos. Sei que está aqui presente a 



viúva de um deles, militante da Ação Católica, assim 
como numerosos irmãos, filhos e netos dos mártires. 
Alguns de vós são coirmãos dos religiosos que foram 
elevados à glória dos altares. Outros são vizinhos dos 
seus lugares de origem, das localidades onde eles 
exerceram o seu ministério, onde foram martirizados ou 
onde estão sepultados. Imagino a emoção que sentis 
nestes momentos, que esperastes durante tantos anos. 
Sem dúvida alguma, na vossa vida de fé o seu exemplo 
foi para vós alentador, pois conservastes a sua memória 
e, em alguns casos, até mesmo recordações pessoais. 

A Beatificação de ontem foi a mais numerosa 
do meu Pontificado. Com efeito, foram elevados às 
honras dos altares 233 mártires. Mas um número tão 
elevado não faz esquecer as características de cada 
indivíduo. De facto, todos têm uma história pessoal, um 
nome e um sobrenome que lhe são próprios, 
determinadas circunstâncias que fazem de cada um deles 
um modelo de vida, ainda mais eloquente do que a morte 
livremente aceita como suprema prova da adesão a Cristo 
e à sua Igreja. 

A santidade não é um privilégio reservado 
exclusivamente a poucas pessoas. Os caminhos da 
santidade são múltiplos e podem ser percorridos através 
dos pequenos acontecimentos concretos de todos os dias, 
procurando em cada situação um ato de amor. Foi assim 
que fizeram os novos Beatos mártires. Aqui reside o 
segredo do cristianismo vivido na sua plenitude. O 



cristianismo realmente vital que todos os cristãos, de 
qualquer classe ou condição, são chamados a viver. Com 
a sua vida e sobretudo com a sua morte, eles ensinam-nos 
que nada deve antepor-se ao amor que Deus tem por nós 
e nos manifesta em Jesus Cristo.  

Neles, assim como em todos os mártires, a 
Igreja encontrou sempre uma semente de vida. A tal 
ponto que podemos afirmar que as comunidades dos 
primeiros tempos foram forjadas no sangue dos mártires. 
Porém, o martírio não é unicamente uma realidade que 
pertence ao passado, mas também uma realidade do 
tempo atual. Por isso,  não o será também para o século e 
o milênio que estamos a começar? (cf. Novo Millennio 

Ineunte, 41) 
Fazei das bem-aventuranças uma realidade nos vossos 

lugares de origem. Impregnai a realidade cotidiana com o 
único programa do Evangelho, que é o programa do 
amor. Levai Cristo às vossas vidas, às vossas 
comunidades, à vossa terra e à vossa história. Sede 
sempre e em todo os lugares testemunhas vivas e 
credíveis do amor, da unidade e da paz. Nesta tarefa, 
acompanham-vos sempre a minha oração, o meu afeto e 
a minha bênção, que vos concedo do íntimo do coração. 

 
  



 
28 de setembro 

 
Bem-aventurado Inocêncio de Berzo 

 
Inocêncio nasceu em Niardo, na Itália, nas proximidades de 
Berzo, em 19 de março de 1844. Completou os estudos  no 
seminário diocesano e foi ordenado presbítero em 1867. 
Depois de alguns anos auxiliando como vigário em algumas 
paróquias, pede admissão nos capuchinhos. Terminado o ano 
de noviciado, professa seus votos em 1875. Distinguiu-se por 
sua ânsia de interioridade mística e por uma peculiar 
simplicidade. Faleceu aos 3 de março de 1890 após adoecer 
enquanto pregava exercícios espirituais. Foi beatificado por 
João XXIII em 1961. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Aquele que faz a vontade de meu Pai,  
é meu irmão, minha irmã e minha mãe, diz o Senhor. 
 

Vésperas 
 

Aqueles que deixaram tudo para me seguir 
receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. 

  



Oração 
 

Ó Deus, vós olhais com atenção o humilde e olhais de 
longe o soberbo. O exemplo e a intercessão do Beato 
Inocêncio de Berzo nos ajude a não cultivar pensamentos 
de soberba e a progredir na humildade e no caminho que 
leva a Vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da homilia de beatificação, pelo Papa João XXIII 

(12 de novembro de 1961) 
 

Aspirações a uma elevação superior de sua 
vida ascética, seriamente engajada na busca da 
mortificação e da vida interior, explicam o 
amadurecimento de seu desejo de seguir o caminho de 
São Francisco na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos. Uma vocação que não foi uma mudança 
caprichosa por causa da novidade, mas um desejo de se 
salvar, de se tornar um santo, temperado que foi pelas 
provações encontradas no caminho da vida. 

Esta predileção pelos grandes meios de 
santificação, simples e seguros, mas nem sempre 
compreendidos ou aplicados em sua integridade, torna o 
Beato Inocêncio ainda mais caro aos nossos corações; e 
gostaríamos de o propor como exemplo não só aos seus 
irmãos capuchinhos, mas também às almas, muitas vezes 



perturbadas por acontecimentos externos; e queremos 
recomendá-lo especialmente aos sacerdotes, religiosos, 
seminaristas, almas consagradas, porque o segredo da 
eficácia de todo apostolado está, antes de mais nada, 
neste predomínio da oração, da penitência e humildade 
sincera. 

O beato capuchinho Inocêncio de Berzo é um 
santo moderno, até porque pertence à nossa geração. 
Com efeito, o Papa que vos fala encontrou pessoalmente 
vários dos eclesiásticos e prelados seus amigos. E é 
moderno também pelos seus conselhos e atração pela 
vida de oração, de austeridade, que continua a dar ao 
nosso mundo contemporâneo e muito moderno, onde 
tantos sofrem o fascínio e a saturação dos prazeres, que 
engendram desilusões e dores dos últimos anos. 

Queridos filhos, na Igreja Católica continua a 
tradição da santidade; Imitemo-lo e alcançaremos agora e 
sempre prosperidade, alegria e bênção para as nossas 
paróquias e dioceses, para as nossas famílias e 
instituições e para cada um dos que vivem e creem no 
espírito de Jesus Cristo e dos seus santos. 

 
  



4 de outubro 
 

São Francisco de Assis 
(Solenidade) 

 
Nasceu em Assis, no ano de 1182. Depois de uma juventude 
impulsiva, converteu-se, renunciou a todos os bens paternos e 
entregou-se inteiramente a Deus. Tendo abraçado 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 Apostólica. Deu início a uma 
Ordem de religiosas e uma Ordem de penitentes  leigos, bem 
como à pregação entre povos que não eram cristãos. 
 

I Vésperas 
Hino 
A noite já descia 
Assis amortalhava; 
em pleno chão deitado 
Francisco agonizava. 
 
O mundo na penumbra 
aos poucos se escondia, 
porém a sua alma 
em luz e amor ardia. 
 
O céu ele contempla, 
deitado em terra nua, 
pois quer cantar a morte, 



cantando o sol e a lua. 
 
Seus filhos se lamentam 
ao ver chegada a hora; 
Frei Ângelo suspira, 
Clara ao longe chora. 
 
“Vem, hora desejada!” 
exclama com voz forte, 
“Senhor, sejas louvado 
por nossa irmã, a Morte!” 
 
“Francisco, não és belo!” 
Irmão Masseo dizia. 
A morte é que embeleza, 
e a vida principia. 
 
Louvemos ao Espírito, 
ao Pai e ao Filho unido! 
No seio da Trindade, 
Francisco é recebido. 
 
Ant. 1 Francisco, homem católico e todo apostólico 
por Deus enviado, a fim de preparar 
o Evangelho da Paz. 
 

Salmo 111(112) 
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.  
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 reto, *  
sua lembrança permanece eternamente!  
 
Ele não teme receber notícias más: *  
confiando em Deus, seu coração está seguro.  
Seu coração está tranquilo e nada teme, *  
e confusos há de ver seus inimigos.  
 
Ele reparte com os pobres os seus bens, †  
permanece para sempre o bem que fez, *  
e crescerão a sua glória e seu poder. 
 
O ímpio, vendo isto, se enfurece, †  
range os dentes e de inveja se consome; *  
mas os desejos do malvado dão em nada. 
 
Ant. Francisco, homem católico e todo apostólico 



por Deus enviado, a fim de preparar 
o Evangelho da Paz. 
 
Ant. 2 Em sua vida sustentou a casa do Senhor 
e durante os seus dias o templo restaurou. 
 

Salmo 147(147B) 
Glorifica o Senhor, Jerusalém! *  
Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!  
 
Pois reforçou com segurança as tuas portas, *  
e os teus filhos em teu seio abençoou;  
a paz em teus limites garantiu *  
e te dá como alimento a flor do trigo.  
 
Ele envia suas ordens para a terra, *  
e a palavra que ele diz core veloz;  
ele faz cair a neve como lã *  
e espalha a geada como cinza. 
 
Como de pão lança as migalhas do granizo, *  
a seu frio as águas ficam congeladas.  
Ele envia sua palavra e as derrete, *  
sopra o vento e de novo as águas corem.  
 
Anuncia a Jacó sua palavra, *  
seus preceitos e suas leis a Israel.  
Nenhum povo recebeu tanto carinho, *  



a nenhum outro revelou os seus preceitos. 
 
Ant. Em sua vida sustentou a casa do Senhor 
e durante os seus dias o templo restaurou. 
 
Ant. 3 Arrancai-me, Senhor, da prisão. 
Muitos justos virão rodear-me 
pelo bem que fizestes por mim. 
 

Salmo 141(142) 
Em voz alta ao Senhor eu imploro, * 
em voz alta suplico ao Senhor!  
Eu derramo na sua presença †  
o lamento da minha aflição, *  
diante dele coloco minha dor!  
 
Quando em mim desfalece a minh'alma, *  
conheceis, ó Senhor, meus caminhos!  
Na estrada por onde eu andava *  
contra mim ocultaram ciladas. 
  
Se me volto à direita e procuro, * 
não encontro quem cuide de mim,  
e não tenho aonde fugir; *  
não importa a ninguém minha vida!  
 
A vós grito, Senhor, a vós clamo † 
e vos digo: 'Sois vós meu abrigo, *  



minha herança na terra dos vivos'.  
Escutai meu clamor, minha prece, * 
porque fui por demais humilhado!  
 
Arrancai-me, Senhor, da prisão, * 
e em louvor bendirei vosso nome!  
Muitos justos virão rodear-me *  
pelo bem que fizestes por mim. 
 
Ant. Arrancai-me, Senhor, da prisão. 
Muitos justos virão rodear-me 
pelo bem que fizestes por mim. 
 
Leitura breve      Rm 8, 10-11 
Se Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido 
de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio 
de vida, graças à justiça. E, se o Espírito daquele que 
ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então 
aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos 
vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu 
Espírito que mora em vós. 
 
Responsório breve 
R. Francisco, o pobre, Francisco, o humilde, 
* entra rico nos céus. R. Francisco. 
V. Com hinos celestes é honrado e louvado. 
* entra rico. Glória ao Pai. R. Francisco. 
 



Cântico evangélico, ant. 
Submetendo-se Francisco totalmente ao Criador, 
dominou as criaturas, 
usando-as retamente 
para a glória do Autor. 
 
Preces 
Invoquemos a Deus Pai, fonte de toda a santidade, para 
que, pelos exemplos e intercessão do bem-aventurado Pai 
Francisco, nos conduza a uma vida santa; e digamos: 
 
R. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 
Pai santo, que tornastes vosso servo Francisco perfeito 
imitador do vosso Filho, 
- fazei que também nós, seguindo seus passos, 
observemos fielmente o Evangelho de Cristo. R. 
 
Pai santo, dirigi nossos passos pelo caminho da paz, 
mostrado a nós por nosso Pai Francisco, 
- para que vivamos com sinceridade de coração, em 
obediência, sem nada de próprio e em castidade. R. 
 
Pai santo, que dispersais os soberbos e exaltais os 
humildes, 
- fazei que sigamos o Pai seráfico na humildade. R. 
 



Pai santo, que assinalastes vosso servo Francisco com os 
sagrados estigmas da Paixão do vosso Filho, 
- ensinai-nos a gloriar-nos sempre com a verdadeira 
alegria da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. R. 
 

(intenções livres) 
 

Pai santo, que pelas preces do bem-aventurado Pai 
Francisco concedestes o perdão aos pecadores, 
- mostrai com bondade aos nossos irmãos e irmãs 
falecidos a luz da vossa face. R. 
 
Pai nosso... 
 

Oração 
 

Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco 
assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e 
pobreza, concedei que trilhando o mesmo caminho, 
sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco 
na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Laudes 
Hino 
Francisco, eis que teu dia 
acaba de raiar; 
teus filhos se reúnem: 



ao Pai querem louvar. 
 
Da nossa Ordem foste 
o Pai e fundador; 
sigamos-te contentes 
em busca do Senhor! 
 
Ovelha tão amada 
tiveste em Frei Leão; 
também por nós exulta 
do Pai o coração! 
 
Das filhas de Irmã Clara 
tu és o protetor; 
por seu sustento velas, 
antigo trovador. 
 
Terceiros não esqueças, 
imenso coração: 
jamais lhes falte a graça, 
jamais lhes falte o pão! 
 
A própria natureza 
protejas com amor; 
amaste as criaturas, 
do sol foste o cantor. 
 
A glória de Deus trino 



saibamos celebrar, 
pois deu-nos toda a terra, 
jardim a cultivar. 
 
Ant. 1 Foi tido como justo e perfeito, 
e no tempo da ira tornou-se 
um símbolo de reconciliação. 
 
Salmos e cântico do domingo da I Semana. 
 
Ant. 2 O louvor do Deus altíssimo 
está sempre nos seus lábios: 
convida os astros e os ventos, 
as aves e as outras criaturas a louvarem 
a Deus, seu Criador. 
 
Ant. 3 O Senhor colocou o humilde nas alturas, 
e espalhou sua fama até os confins da terra. 
 
Leitura breve    Gl 1,15-16.24 
Aquele que me separou desde o ventre materno e me 
chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, 
para que eu o pregasse entre os pagãos. E glorificavam a 
Deus por minha causa. 
 
Responsório breve 
R. Meu coração e minha carne rejubilam, 
* e exultam de alegria no Deus vivo. R. Meu coração. 



V. Minha alma desfalece de saudades 
e anseia pelos átrios do Senhor. 
* e exultam. Glória ao Pai. R. Meu coração. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Alegrou-se na medida em que foi participante 
da Paixão de Jesus Cristo. 
E agora se alegra ao revelar-se a sua glória. 
 
Preces 
Invoquemos humildemente o Cristo Senhor, que por seu 
sangue edificou a Igreja e se dignou chamar-nos ao 
seguimento de Francisco; e digamos: 
 
R. Conservai-nos, Senhor, no vosso santo serviço! 
 
Vós, que viestes evangelizar os pobres, ensinai-nos a 
expandir o vosso Reino por palavras e obras, 
- e estabelecê-lo com eficácia no mundo inteiro. R. 
 
Vós, luz das nações e mestre da santidade, dai-nos a 
graça de aderir com firmeza à verdadeira fé, 
- e anunciar o vosso nome até os confins da terra. R. 
 
Vós, que tanto recomendastes aos vossos discípulos o 
mandamento da caridade, para que o observassem, 
- concedei que nos esforcemos para fazer o bem a todos. 
R. 



 
Sabedoria do Pai eterno, iluminai nossas inteligências, 
- para que praticando a verdade na caridade, pensemos 
sempre o que é verdadeiro e santo. R. 
 
Cristo nosso Salvador, que quisestes dedicar-vos a 
trabalhos manuais, dirigi os trabalhos de nossas mãos 
- para que vendo todos as nossas boas obras, glorifiquem 
a Deus Pai. R. 
 

(intenções livres) 
 

Pai nosso... 
 

Oração 
 

Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco 
assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e 
pobreza, concedei que trilhando o mesmo caminho, 
sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco 
na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Ant. Felizes os pobres em espírito  
porque deles é o reino dos céus. 
 



Em dia de semana, tomam-se os Salmos Graduais; sendo 
domingo, porém, tomam-se os salmos do domingo da I 
Semana. 
 
Leitura breve        Mt 6,19-21 
Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a 
ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao 
contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a 
traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e 
roubam. Porque, onde está o teu tesouro, aí estará 
também o teu coração. 
 
V. Eu sou pobre, pequeno e mendigo, 
R. Porém, guarda o Senhor minha vida. 
 
Oração como nas Laudes. 
 

Vésperas 
Hino 
No céu Francisco fulgura, 
cheio de glória e de luz,  
trazendo em seu corpo as chagas,  
sinais de Cristo e da Cruz.  
 
Seguindo o Cristo na terra,  
pobre de Cristo se faz,  
na cruz com Cristo pregado,  
torna-se arauto da paz. 



 
Pelo martírio ansiando,  
tomou a cruz do Senhor;  
do que beijou no leproso  
contempla agora o esplendor. 
 
Despindo as vestes na praça,  
seu pai na terra esqueceu;  
reza melhor o Pai nosso,  
junta tesouros no céu.  
 
Tendo de Cristo a pureza,  
mais que o sol ele reluz,  
e, como o sol à irmã lua,  
Clara em seu rastro conduz.  
 
Ao Pai e ao Espírito glória  
e ao que nasceu em Belém.  
Deus trino a todos conceda  
os dons da cruz: Paz e Bem. 
 
Ant. 1 Não julguei conhecer nada mais entre vós, 
a não ser Jesus Cristo, o crucificado. 
 

Salmo 112(113) 
Louvai, louvai, ó servos do Senhor, * 
louvai, louvai o nome do Senhor!  
Bendito seja o nome do Senhor, *  



agora e por toda a 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 do lixo ele retira o pobrezinho,  
para fazê-lo assentar-se com os nobres, *  
assentar-se com os nobres do seu povo.  
Faz a estéril, mãe feliz em sua casa, *  
vivendo rodeada de seus filhos. 
 
Ant. Não julguei conhecer nada mais entre vós, 
a não ser Jesus Cristo, o crucificado. 
 
Ant. 2 Fui semelhante a Cristo na morte, 
a fim de poder conhecê-lo, 
e sua força na ressurreição. 
 

Salmo 145(146) 
Bendize, minh'alma, ao Senhor! † 
Bendirei ao Senhor toda a vida, *  
cantarei ao meu Deus sem cessar!   



 
Não ponhais vossa fé nos que mandam, *  
não há homem que possa salvar.  
Ao faltar-lhe o respiro ele volta †  
para a terra de onde saiu; * 
nesse dia seus planos perecem.   
 
É feliz todo homem que busca †  
seu auxílio no Deus de Jacó, *  
e que põe no Senhor a esperança.  
O Senhor fez o céu e a terra, *  
fez o mar e o que neles existe.   
 
O Senhor é fiel para sempre, *  
faz justiça aos que são oprimidos;  
ele dá alimento aos famintos, *  
é o Senhor quem liberta os cativos.   
 
O Senhor abre os olhos aos cegos, †  
o Senhor faz erguer-se o caído, *  
o Senhor ama aquele que é justo.   
 
É o Senhor quem protege o estrangeiro, †  
quem ampara a viúva e o órfão, *  
mas confunde os caminhos dos maus.   
 
O Senhor reinará para sempre! †  
Ó Sião, o teu Deus reinará * 



para sempre e por todos os séculos! 
 
Ant. Fui semelhante a Cristo na morte, 
a fim de poder conhecê-lo, 
e sua força na ressurreição. 
 
Ant. 3 Será Deus tua luz para sempre, 
e o Senhor há de ser tua glória. 
 
                  Cântico                                              Ef 1,3-10 
Bendito e louvado seja Deus, *  
o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso,  
que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo *  
com bênção espiritual de toda sorte!  
 
(R. Bendito sejais vós, nosso Pai,  
que nos abençoastes em Cristo!)  
 
Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *  
já bem antes de o mundo ser criado,  
para que fôssemos, perante a sua face, *  
sem mácula e santos pelo amor. (R.)  
 
Por livre decisão de sua vontade, †  
predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *  
a sermos nele os seus filhos adotivos,  
para o louvor e para a glória de sua graça,*  
que em seu Filho bem-amado nos doou. (R.) 



 
É nele que nós temos redenção, *  
dos pecados remissão pelo seu sangue.  
Sua graça transbordante e inesgotável †  
Deus derrama sobre nós com abundância, *  
de saber e inteligência nos dotando. (R.)  
 
E assim, ele nos deu a conhecer * 
o mistério de seu plano e sua vontade,  
que propusera em seu querer benevolente, *  
na plenitude dos tempos realizar:  
o desígnio de, em Cristo, reunir *  
todas as coisas: as da terra e as do céu. (R.) 
 
Ant. Será Deus tua luz para sempre, 
e o Senhor há de ser tua glória. 
 
Leitura breve    Gl 6,14.17-18 
Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do 
Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está 
crucificado para mim, como eu estou crucificado para o 
mundo. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu 
trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça 
do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém! 
 
Responsório breve 
R. Como é grande, ó Senhor, a vossa glória, 
* na vossa salvação manifestada! R. Como é grande. 



V. Vós nos destes uma benção em Francisco, 
uma benção que perdura para sempre.  
* na vossa. Glória ao Pai. R. Como é grande. 
 
Cântico evangélico, ant. 
O olhar do Senhor repousou sobre ele e o bem que ele fez; 
e o ergueu da humildade, exaltando sua fronte; 
maravilhando-se muitos, ao verem Francisco, 
louvaram a Deus. 
 
Preces 
Invoquemos a Deus Pai, fonte de toda a santidade, para 
que, pelos exemplos e intercessão do bem-aventurado Pai 
Francisco, nos conduza a uma vida santa; e digamos: 
 
R. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 
Pai santo, que tornastes vosso servo Francisco perfeito 
imitador do vosso Filho, 
- fazei que também nós, seguindo seus passos, 
observemos fielmente o Evangelho de Cristo. R. 
 
Pai santo, dirigi nossos passos pelo caminho da paz, 
mostrado a nós por nosso Pai Francisco, 
- para que vivamos com sinceridade de coração, em 
obediência, sem nada de próprio e em castidade. R. 
 



Pai santo, que dispersais os soberbos e exaltais os 
humildes, 
- fazei que sigamos o Pai seráfico na humildade. R. 
 
Pai santo, que assinalastes vosso servo Francisco com os 
sagrados estigmas da Paixão do vosso Filho, 
- ensinai-nos a gloriar-nos sempre com a verdadeira 
alegria da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. R. 
 

(intenções livres) 
 

Pai santo, que pelas preces do bem-aventurado Pai 
Francisco concedestes o perdão aos pecadores, 
- mostrai com bondade aos nossos irmãos e irmãs 
falecidos a luz da vossa face. R. 
 
Pai nosso... 

 
Oração 

 
Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco 
assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e 
pobreza, concedei que trilhando o mesmo caminho, 
sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco 
na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 



Da Carta a todos os fiéis, de São Francisco de Assis  

(Opuscula, ed. Quaracchi, 1941, p. 87-98) 
 

Uma vez que sou servo de todos, estou 
obrigado a servir a todos, e a administrar as odoríficas 
palavras de meu Senhor; referir-vos palavras de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo do Pai, e as palavras 
do Espírito Santo, que são espírito e vida (Jo 6,63). Jesus 
Cristo, o mais rico de todos, quis, no entanto, com sua 
beatíssima mãe, escolher a pobreza. Fez sua a vontade do 
Pai, dizendo: Pai, faça-se a tua vontade. Não se faça 
como eu quero, senão o que tu queres (Lc 22,42). 

A vontade deste Pai foi que seu Filho bendito 
e glorioso, o qual ele nos deu e que por nós nasceu, se 
oferecesse a si mesmo, por seu próprio sangue, como 
sacrifício e vítima no altar da cruz, não para si, por quem 
tudo foi feito (Jo 1,3), mas pelos nossos pecados (1Pd 
2,21). 

E quer que todos nós nos salvemos por ele, e 
o recebamos com coração puro e corpo santo. Quão 
felizes e benditos são aqueles que amam o Senhor e 
fazem conforme o próprio Senhor disse no Evangelho: 
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, e o próximo como a ti mesmo (Mt 22,37.39). 
Amemos, portanto, a Deus e adoremo-lo de coração puro 
e mente pura, porque ele procura acima de tudo o que ele 
mesmo declara: Os verdadeiros adoradores devem adorar 
o Pai em espírito e verdade (Jo 4,24). A ele dirijamos 



louvores e orações dia e noite, porque importa orar 
sempre, sem jamais deixar de fazê-lo (Lc 18,1). 

Devemos também jejuar e abster-nos dos 
vícios e pecados, e do excesso de comida e bebida; e ser 
católicos. 

Devemos também visitar frequentemente as 
igrejas, reverenciar os clérigos, não tanto por causa deles, 
se são pecadores, mas por causa do ofício e 
administração do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que sacrificam no altar, e recebem e 
administram aos demais. E todos nós estejamos 
frequentemente certos de que ninguém pode se salvar 
senão pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pelas 
santas palavras do Senhor, que os clérigos proferem, 
anunciam e administram. Especialmente, porém, os 
religiosos, que renunciaram ao século, têm obrigação de 
fazer mais e coisas maiores, sem deixar o restante (1Cor 
3,19). 

Temos de amar nossos inimigos e fazer bem 
aos que nos odeiam (Mt 6,44). É forçoso observar os 
preceitos e conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Havemos também de renegar a nós mesmos e pôr nossos 
corpos sob o jugo da servidão e da santa obediência, de 
acordo com o que prometeu cada um ao Senhor. 

Não devemos ser sábios e prudentes segundo 
a carne, mas antes simples, humilde e puros. Nunca 
desejemos estar acima dos outros, mas antes ser servos e 
súditos de toda criatura humana por causa de Deus (1Pd 



2,13). E sobre todos os que assim agirem e perseverarem 
até o fim, repousará o Espírito do Senhor (Is 11,2) e fará 
neles morada e mansão, e serão filhos do Pai celeste, cuja 
obra executam; são esposos, irmãos e mães de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

Todos aos quais estas letras chegarem, eu, 
irmão Francisco, vosso servo menor, rogo e admoesto na 
caridade, que é Deus, a receberem com humildade e 
caridade estas odoríferas palavras de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, realizando-as benignamente e observando-as 
perfeitamente. E a todos os que benignamente as 
receberem e entenderem, se nelas perseverarem até o 
fim, abençoem-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. 
Amém. 

 
  



5 de outubro 
 

São Benedito 
(Memória) 

 
Benedito, cognominado “o Negro ou o mouro”, nasceu na 
Sicília, em 1526, filho de pais escravos vindos da Etiópia para 
San Fratello, na Sicília. Fez-se eremita franciscano nas 
vizinhanças de Palermo. Mais tarde, atendendo a um decreto 
de Pio IV, obrigando a todos os que seguissem a Regra de São 
Francisco a viverem em conventos de sua Ordem, frei 
Benedito obedeceu. No convento, dedicou-se à trabalhos 
humildes. Chegou a exercer o ofício de guardião, e novamente 
vemo-lo trabalhando na cozinha. Morreu no ano de 1589. Seu 
culto cedo se espalhou pela Itália, Espanha, Portugal, Brasil e 
México. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
Eu te louvo e bendigo, meu Pai, 
dos céus e da terra Senhor, 
porque revelaste aos pequenos 
os mistérios ocultos do Reino! 
 

Vésperas 
 



Servo bom e fiel, vem entrar na alegria 
de Jesus, teu Senhor! 
 

Oração 
 

Ó Deus, que em São Benedito manifestais as vossas 
maravilhas, chamando à vossa Igreja pessoas de todos os 
povos e nações, concedei por sua intercessão, que todos 
feitos vossos filhos e filhas pelo batismo, convivam 
como verdadeiros irmãos e irmãs. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Regra não bulada, de São Francisco de Assis  

(Escritos e Biografias de São Francisco de Assis, Ed. Vozes-CEFEPAL, 

Petrópolis, 1982. p. 146-147)  
 

Os irmãos que forem capazes de trabalhar, 
trabalhem; e exerçam a profissão que aprenderam, 
enquanto não prejudicar o bem de sua alma e eles 
puderem exercê-la honestamente. Porquanto diz o 
profeta: Viverás do trabalho de tuas mãos: serás feliz e 
terás bem-estar (Sl 127,2); e o Apóstolo: Quem não quer 
trabalhar não coma (2Ts 3,10). Cada qual permaneça 
naquele ofício e cargo para o qual foi chamado (1Cor 
7,24). E como retribuição pelo trabalho podem aceitar 
todas as coisas de que precisam, exceto dinheiro. E, se 
for necessário, podem pedir esmolas como os outros 



pobres. E podem ter as ferramentas necessárias ao seu 
ofício. 

Todos os irmãos se esforcem seriamente em 
praticar boas obras, pois está escrito: Vê se estás sempre 
empenhado em praticar alguma boa obra, para que o 
diabo te encontre ocupado; e ainda: A ociosidade é 
inimiga da alma. Por isso, os servos de Deus devem estar 
sempre entregues à oração ou a qualquer outra boa obra. 

Cuidem os irmãos, onde quer que estejam, 
nos eremitérios ou em outros lugares, de não apropriar-se 
de qualquer lugar nem disputá-lo a outrem. E todo aquele 
que deles se acercar, seja amigo ou adversário, ladrão ou 
bandido, recebam-no com bondade. E onde quer que 
estejam os irmãos, e sempre que se encontrarem em 
algum lugar, devem respeitar-se e honrar-se espiritual e 
diligentemente uns aos outros, sem murmuração (1Pd 
4,9). E guardem-se os irmãos de se mostrarem em seu 
exterior como tristes e sombrios hipócritas. Mas, antes, 
comportem-se como gente que se alegra no Senhor, 
satisfeitos e amáveis, como convém. 

 
  



12 de outubro 
 

São Serafim de Montegranaro 
(Memória) 

 
Serafim nasceu em Montegranaro, em 1540. Após uma 
juventude cheia de trabalhos pesados, ingressou na Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos, professando os votos em 1559. 
Nos diversos conventos e ofícios a que foi destinado, viveu em 
constante trabalho e oração, com exemplar simplicidade e 
humildade, serviçal para com todos. Morreu em Áscoli Piceno, 
aos 12 de outubro de 1604, onde passou os seus últimos anos 
de vida, como mensageiro da paz e do bem. Foi canonizado 
por Clemente XIII em 1767. 
 
Devido à solenidade da padroeira do Brasil, sua memória é 
comumente transferida para o dia 13. 
 
Do Comum dos santos homens: para santos religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: 
se uns aos outros, vos amardes. 
 

Vésperas  
 
O que fizestes ao menor dos meus irmãos 



foi a mim mesmo que o fizestes, diz Jesus. 
Vinde, bendito do meu Pai 
e recebei o Reino eterno 
preparado para vós desde o início do universo! 
 

Oração 

Ó Deus, que tendo ornado São Serafim de 
Montegranaro com multiformes dons do vosso 
Espírito, o destes a nós como testemunho admirável 
das riquezas do Cristo, fazei-nos por sua intercessão, 
crescer em sabedoria e caminhar diante de vós 
fielmente segundo a verdade do Evangelho. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
 
 
Das Fontes Capuchinhas 

(CCB.2007. Fontes Documentárias e Narrativas do Primeiro Século: 1525 -

1619, nn.1545.1547.1550) 
 
Estive presente centenas de vezes, quando 

muitas pessoas e diversas classes de pessoas, homens e 
mulheres, grandes e pequenos, nobres e plebeus, ricos e 
pobres, cidadãos e camponeses iam até o nosso convento 
dos capuchinhos, aqui em Áscoli, para se encontrar com 
frei Serafim, e conversar a respeito de suas diversas 



aflições, preocupações e necessidades, como também 
sobre tentações e, depois do encontro com ele, partiam 
consoladíssimas na grande confiança que nele 
depositavam, considerando-o um santo. 

Foi sempre humílimo e fugia a todos os 
louvores humanos; sei disto, porque muitos lhe 
retalhavam o hábito por devoção e, quando ele percebia 
isso, não gostava; e, quando via que não podia evitar, 
dizia: “Guardai-o com carinho, por ser hábito de São 
Francisco”. 

Pouco depois, foi transferido do noviciado e 
mandado para uma casa de professos, onde havia um 
guardião que queria que as coisas do convento andassem 
em ordem, de maneira que os sacerdotes fossem servidos 
pelos irmãos leigos, de acordo com o nosso costume. Frei 
Serafim disse que, por ser ele desajeitado em todos os 
ofícios, em qualquer função que o colocavam não 
executava bem e, por isso, o padre guardião lhe dava 
muitas penitências e mortificações, às quais ajuntou-se 
uma tentação diabólica que acarretou tanta angústia a frei 
Serafim, a ponto de pensar em deixar a religião. 

Toda a vida de frei Serafim era para a glória 
de Deus e desprezo de si mesmo, porque todas as suas 
ações levavam a isso; e aquilo que vossa senhoria 
ilustríssima me diz sobre a perseguição, acho que dá para 
entender, porque nós estudantes o mortificávamos 
constantemente ao dizer-lhe: “fingidão, molambento, 
santarrão”, e ele logo se punha de joelhos e nos abraçava 



e beijava os pés, quase sempre dizendo estas palavras: 
“Ah, santinho, santinho, que recebas um pão de 
primeira”. 

 
  



13 de outubro 
 

Bem-aventurado Honorato Kozminski 
 
Honorato nasceu em Biala Podlaska em 16 de outubro de 
1829. Professou os votos na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos em 1849 e foi ordenado presbítero no ano de 
1852. Dedicou-se a uma intensa ação pastoral; e foi fundador 
de mais de duas dezenas institutos religiosos. Morreu em 
Nowe Miasto em 16 de dezembro de 1916. É considerado o 
“pai da Polônia católica moderna”. Foi beatificado por João 
Paulo II em 1988. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Somente quem ama, conduz e guia seus discípulos 
como o bom pastor. 
 

Vésperas 
 

Servo bom e fiel, entra na alegria de teu Senhor. 
  



Oração 
 
Ó Deus, que quisestes dar ao Beato Honorato Kozminski 
um espírito de tenro amor para reconciliar as pessoas 
convosco, concedei-nos por sua intercessão, apreciar a 
doçura do vosso perdão e unir-nos a Vós pela caridade 
perfeita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
Dos escritos do Beato Honorato Kozminski 

(Discurso em la solemnidad de todos los santos: Antología de los escritos de 

Honorato Kozminski, I, Varsovia 1981, pp.206-207) 
 

Nenhum santo ascendeu ao céu em um tapete 
de flores, levando na cabeça a coroa da glória terrestre, 
com um sorriso e alegria. Todos fizeram sua própria Via 
Sacra, com a coroa de espinhos na cabeça, em meio a 
muitas aflições, labutas e fadigas. Felizes, certamente, 
porque tocados pela graça divina, viveram momentos de 
glória celestial, sentindo Cristo crucificado ao seu lado, 
sentindo-o carregar o peso da cruz com eles, sentindo-se 
queimado no amor de seu coração, vendo diante deles, 
entre névoas, o futuro, a glória e a felicidade, a glória 
sem fim. Não conheciam a fortuna na terra, pelo 
contrário, estavam longe dela, dela se defendiam, dela 
fugiam quando ela veio ao seu encontro, tremiam diante 



dela mais do que diante da cruz, e na cruz estendiam as 
mãos como se fosse um porto de salvação. 

Depois de terem escolhido o caminho da cruz, 
eles nunca mais quiseram abandoná-lo. E Deus, que 
conhecia perfeitamente o caminho do sofrimento, não os 
poupou em providenciar cruzes. Quando o nosso divino 
Salvador uma vez falou aos discípulos da morte atroz que 
o esperava, São Pedro, em excesso de amor, com dor no 
coração, rejeitou o pensamento dos sofrimentos do 
Mestre dizendo: Longe de ti, tais coisas, Senhor! Isso não 
pode acontecer contigo. O Senhor voltou-se e disse a 
Pedro: Afasta-te de mim, Satanás! Você é para mim uma 
pedra de tropeço, porque pensa como os homens, não 
como Deus. Aquele que pensa como Deus não rejeita a 
cruz, não se queixa dela, sabendo que é a única 
esperança, o único caminho para ir para o céu, o único 
meio de santificação, a fonte de toda graça, o caminho 
para alcançar o máximo grau de glória celestial. Satanás 
engana suas vítimas com felicidade mundana, oferece 
uma taça de prazeres benéficos; Deus, em troca, oferece 
a cruz, o depósito de grandes tesouros espirituais e 
alegrias, da felicidade eterna. Os santos ficaram felizes 
em recebê-la e não queriam se separar dela. Eles 
viveram, eles morreram com ela, nela. 

As penas, as batalhas, as tentações, os 
momentos de aridez espiritual, as perseguições, a fome, a 
indigência, as contrariedades de toda espécie eram seu 
pão cotidiano. Através das areias do deserto, sob um sol 



escaldante, entre rochedos e penhascos, entre as 
emboscadas do inimigo e tantos outros perigos, 
caminharam sempre em direção a Deus, sempre com 
perseverança e fidelidade, sem parar para olhar para trás; 
sem murmurar contra Deus pela falta de consolações 
temporais, sem lamentar o caminho escolhido, sempre 
serenos, confiantes, corajosos, sem medo. 

Os santos, que antes de nós suportaram tais 
aflições, agora estão felizes: Deus enxugou suas 
lágrimas, aliviou seus sofrimentos, cobriu-os com o 
diadema da glória, com a palma do martírio. Todas 
aquelas lágrimas, todas aquelas dores, agora constituem o 
adorno de suas vestes reais, sua coroa de glória. E por 
quê? Porque eles perseveraram. O Senhor Jesus disse: 
Vocês são aqueles que perseveraram comigo em minhas 
provações e eu preparo o reino para vocês. 

A perseverança é a graça de todas as graças, é 
tudo, é o valor mais importante; sem ela, todas as suas 
obras sagradas não teriam alcançado nenhum ponto; sem 
ela, todo esforço é em vão. E duas são, antes de tudo, as 
coisas necessárias para perseverar: uma fé forte e viva e a 
capacidade de agir segundo o que a fé nos pede. 

 
  



19 de outubro 
 

São Pedro de Alcântara 
(Memória) 

 
Nasceu em 1499. Depois de estudos feitos em Salamanca, 
ingressou na Ordem dos Frades Menores e, ordenado 
presbítero, desempenhou diversos cargos na Ordem. Em 1554, 
obteve a licença de consagrar-se a uma observância mais 
estrita da Regra. Começou, então, a acolher seguidores, aos 
quais iniciou numa vida de mais austera pobreza, jejum e 
penitência e de oração mais prolongada. Impulsionado pelo 
zelo das almas, dedicou-se com grande fruto à pregação. E 
com seus conselhos ajudou Santa Teresa de Ávila em sua 
atividade reformadora entre as Carmelitas. Deixou também 
obras escritas, em que narra a própria experiência ascética, 
baseada sobretudo na devoção para com a paixão de Cristo. 
Morreu no dia 18 de outubro de 1562. Clemente IX o 
canonizou em 1669. Por pedido do imperador do Brasil, foi 
declarado padroeiro em 1826. 
 
Do Comum dos pastores ou dos santos homens: para 
religiosos 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 
Derramou sobre o povo torrentes de graças  
e recebeu do Senhor a veste da glória  
como justa expressão da perfeita virtude. 



 
Vésperas 

 
Vivendo na carne caminhava no Espírito.  
Nada quis sobre a terra; 
sem cessar se ocupava das coisas do céu. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que ilustrastes São Pedro de Alcântara com os 
dons de admirável penitência e de altíssima 
contemplação, concedei, por seus méritos, que, 
mortificados na carne, mereçamos participar dos bens 
celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Carta de São Pedro de Alcântara a Santa Teresa  
(Annales Minorum, XIX, p. 340-341) 
 

Fiquei muito admirado de que a senhora tenha 
entregue esta questão a homens de letras, aos quais ela 
não compete. Quando se trata de conflitos ou de casos de 
consciência, é recomendável pedir e seguir o parecer de 
jurisconsultos e teólogos. Mas sobre a perfeição de vida 
só devem ser consultados os que a professam; o motivo 
principal consiste em que não é possível melhor sentença 
ou opinião a respeito dela do que a demonstrada 



claramente pelos esforços e as obras deles; nem se deve 
consultar a outrem sobre os conselhos evangélicos, se 
devem ser abraçados ou se podem ser observados. Isso 
seria sinal certo de falta de fé. 

Um conselho de Deus só pode ser bom, e não 
é difícil de ser observado, a não ser para os incrédulos ou 
aqueles que pouco confiam em Deus, que seguem apenas 
regras de prudência humana. O autor do conselho será 
também o doador do remédio, porque é todo-poderoso. O 
homem, todavia, por si não pode ser autor de um bom 
conselho, sem que deseje ter a aparência de bom, embora 
seja mau por natureza. Quanto mais aquele que é a 
própria bondade, quer e pode fazer com que seus 
conselhos revertam em bem para aqueles que o seguem. 

Se alguém quiser seguir o conselho de Cristo 
acerca de maior perfeição, siga-o. Este conselho não foi 
dado aos homens de preferência às mulheres. Cristo fará 
com que tenha feliz resultado, como aconteceu a tantos 
outros que o haviam seguido; se, porém, quiser adotar o 
conselho dos literatos não espirituais, procure antes ter 
bons lucros, para que possa experimentar se ambos – o 
conselho dos literatos e os lucros – valem mais do que a 
falta de tudo, conforme o conselho do Senhor. 

Quando, porém, virmos defeitos nos 
mosteiros femininos pobres, consideremos que isto 
acontece porque suportam de má vontade esta pobreza, e 
não segundo o conselho divino. Não louvo simplesmente 
a pobreza, senão aquela que toleramos pacientemente por 



causa do amor de nosso Redentor Crucificado, e muito 
mais aquela que é desejada e assumimos 
espontaneamente por seu amor. Se pensasse ou julgasse 
de outro modo, não me sentiria muito seguro na fé; ao 
contrário, em todas essas coisas confio em Cristo e creio 
firmemente que seus conselhos são ótimos, porque 
divinos. E, embora não obriguem sob pecado, todavia se 
alguém se obriga na imitação de Cristo, é mais perfeito 
do que se os omite sem culpa. Digo que obrigam, 
enquanto persuadem à perfeição e com isso tornam 
alguém mais santo e mais agradável a Deus. Julgo, 
portanto, felizes, como o Senhor afirma, os pobres de 
espírito, isto é, espontâneos, conforme eu mesmo 
experimentei, embora confie mais em Deus do que em 
minha própria experiência. 

O Senhor lhe conceda tanta luz que possa 
entender essa verdade e realizá-la, e não acredite 
naqueles que afirmam o contrário, por falta de luz, de fé, 
ou porque jamais experimentaram como Deus é suave 
para aqueles que o servem, amam e por seu amor 
renunciam aos bens materiais não necessários. Pois esses 
são inimigos da cruz de Cristo e não acreditam na glória 
que no fim advirá. 

Ele lhe conceda, por fim, não vacilar acerca 
de verdade tão manifesta, nem ouvir conselho senão 
daqueles que seriamente abraçaram os conselhos 
evangélicos. Pois, embora os outros que observam os 
preceitos obrigatórios se salvem, em geral, porém, não 



recebem luz além daquilo que praticam. E embora seja 
bom o conselho deles, melhor, porém, será o de Cristo 
nosso Senhor, que ao dom acrescenta auxílio para a 
realização e, por fim, concede prêmios àqueles que não 
colocam nas coisas terrenas, e sim nele plena confiança. 

 
  



23 de outubro 
 

São João de Capistrano 
(Memória) 

 
Nasceu em Capistrano, nos Abruzos, no ano de 1386. Estudou 
Direito em Perúgia e exerceu por algum tempo a magistratura. 
Entrando na Ordem dos Frades Menores e, ordenado 
presbítero, desenvolveu incansável atividade apostólica por 
toda a Europa, dedicando-se à reforma dos costumes entre os 
cristãos e lutando contra os hereges. Morreu em Ilok, na 
Croácia, em 1456. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Quem pratica a verdade, se põe junto à luz;  
e suas obras de filho de Deus se revelam. 
 

Vésperas 
 

Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, 
e no meio da assembleia hei de louvar-vos. 
 

Oração 
 



Ó Deus, que suscitastes São João de Capistrano para 
confortar a cristandade aflita, colocai-nos sob a vossa 
proteção e guardai vossa Igreja em constante paz. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
 
 
Do Tratado do Espelho dos Clérigos, de São João de 
Capistrano 

(Pars 1, Venetiae 1580, 2) 
 

Quem foi chamado à mesa do Senhor deve 
brilhar pelo exemplo de uma vida louvável e correta, 
longe de toda imundície dos vícios. Vivendo dignamente 
como sal da terra para si mesmos e para os outros; e 
como luz do mundo, brilhante de discernimento, 
iluminando a todos. Aprendam da excelsa doutrina de 
Cristo Jesus, que diz, não só aos apóstolos e discípulos, 
mas também a todos os seus sucessores, presbíteros e 
clérigos: Vós sois o sal da terra; se o sal perder o sabor, 
com que se salgará? Para nada mais presta, senão para 
ser lançado fora e pisado pelos homens (Mt 5,13). 

É verdadeiramente pisado pelos homens, qual 
lodo vil, o clero imundo e sórdido, atolado na sujeira dos 
vícios e preso nas cadeias das ações criminosas, tido 
como imprestável tanto para si quanto para os outros. 
Gregório diz: “Sua vida é desprezível, resta ser rejeitada 
sua pregação”. 



Os presbíteros que presidem bem serão 
considerados dignos de dupla honra, sobretudo os que 
trabalham pela palavra e pela doutrina (1Tm 5,17). De 
fato, os bons presbíteros exercem dupla dignidade, quer 
dizer, material e pessoal, ou temporal e espiritual, ou 
transitória junto com a eterna. Porque, embora por 
natureza habitem na terra sob o mesmo jugo das criaturas 
mortais, desejam ansiosamente conviver com os anjos 
nos céus, como aceitos pelo rei, servos inteligentes. Por 
esta razão, como o sol, que surge para o mundo nas 
alturas de Deus, assim brilhe a luz do clero diante dos 
homens para que, vendo suas boas obras, glorifiquem o 
Pai que está nos céus (Mt 5,16). 

Vós sois a luz do mundo (Mt 5,14). A luz não 
se ilumina a si mesma, mas lança seus raios a tudo que a 
rodeia. Semelhante a ela, a vida luminosa dos bons e 
justos clérigos, com o fulgor da santidade, ilumina e 
serena os que a veem. Por conseguinte, quem foi 
reservado para o cuidado dos outros, deve mostrar em si 
próprio de que modo devem eles viver na casa do 
Senhor. 

 
  



25 de outubro 
 

Santo Antônio de Sant’Ana Galvão 
(Memória) 

 
Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá, em 1739. Entrou para a 
Ordem dos Frades Menores, professando os votos religiosos 
em 1761, e sendo ordenado presbítero no ano seguinte. 
Exerceu suas atividades apostólicas sobretudo na cidade de 
São Paulo. Foi pregador, confessor, porteiro, orientador 
espiritual da Ordem Terceira e guardião. Fundou o 
“Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina 
Providência”, hoje, Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz. 
Distinguiu-se por uma vida apostólica e missionária, sendo 
chamado “homem da paz e da caridade”. Morreu em São 
Paulo, em 23 de dezembro de 1822. Foi canonizado como o 
primeiro brasileiro nato em 11 de maio de 2007 pelo Papa 
Bento XVI. 
 
Do Comum dos santos homens: para religiosos. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

O Senhor visitou o seu povo e o libertou. 
 

Vésperas 
 
O Senhor acolheu a nós, seus servidores, 



fiel ao seu amor. 
 

Oração 
 

Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de São Frei 
Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos 
irmãos e irmãs, concedei-nos por sua intercessão, 
favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por nosso 
Senhor Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
De crônicas sobre milagres de frei Galvão, relatadas por 
seus conterrâneos 
 

Foi por volta de 1810. Capataz de uma 
monção que vinha de Cuiabá, “abicada à noitinha em 
Potunduba, à margem do Tietê, Manoel Portes, que havia 
chicoteado um membro de sua flotilha, foi por este 
mortalmente apunhalado. Sentindo-se perdido, invocou 
Frei Galvão, para se confessar, tendo as tripulações 
atônitas, presenciado a chegada do frade àquele local 
deserto. Aproximando-se do agonizante, ouviu as suas 
últimas palavras, absolveu-o e desapareceu de relance, 
deixando a todos estarrecidos. Nesse mesmo momento, 
Frei Galvão, que pregava numa igreja, em São Paulo, 
interrompera a prática para pedir à assistência que com 
ele orasse pela salvação da alma de um cristão que, longe 
dali, estava agonizando. 



Outra ocasião, ele se encontrava na porta de 
uma casa de pessoas abastadas, esperando uma esmola 
para o Recolhimento da Luz. Duas pessoas o viram nessa 
hora e, a grande distância, comentaram entre si: “Até Frei 
Galvão adula os ricos...”. Quando se aproximaram do 
religioso, este os repreendeu: “Não estou adulando os 
ricos, estou esperando uma esmola para o convento”. Os 
culpados, evidentemente, ficaram confundidos e lhe 
pediram perdão pelo mau juízo. 

Certo dia, Frei Galvão foi procurado por um 
senhor muito aflito, porque sua mulher estava em 
trabalho de parto e em perigo de perder a vida. Frei 
Galvão escreveu em três papelinhos o versículo do 
Ofício da Santíssima Virgem: Post partum Virgo 

Inviolata permansisti: Dei Genitrix intercede pro nobis 
(Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta: Mãe 
de Deus, intercedei por nós). Deu-os ao homem, que por 
sua vez levou-os à esposa. Apenas a mulher ingeriu os 
papelinhos que Frei Galvão enrolara como uma pílula, a 
criança nasceu normalmente.  

Caso idêntico, deu-se com um jovem que se 
estorcia com dores provocadas por cálculos vesicais. Frei 
Galvão fez outras pílulas semelhantes e deu-as ao moço. 
Após ingerir os papelinhos, o jovem expeliu os cálculos e 
ficou curado. Esta foi a origem dos milagrosos 
papelinhos. 

 
  



31 de outubro 
 

Santo Ângelo de Acri 
 
Ângelo nasceu em Acri em 19 de outubro de 1669. Aos 
dezoito anos ingressou na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos, mas devido as dúvidas e incertezas do processo, 
por duas vezes retornou para casa. Insistindo uma terceira vez 
o ano de noviciado, professa os votos religiosos em 1891. 
Nove anos depois é ordenado presbítero. Entre 1702 e 1739 
percorre boa parte do sul da Itália, como pregador itinerante. 
Exerceu diversas funções de responsabilidade e governo, 
ficando conhecido como “o anjo da paz” por seu zelo e 
prudência. Morreu em 30 de outubro de 1739. Foi canonizado 
pelo Papa Francisco em 2017. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos: 
se vos amardes uns aos outros. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que a Santo Ângelo de Acri destes a graça de 
chamar os pecadores à penitência através da pregação e 
dos milagres, concedei-nos, pelos seus méritos e orações, 
alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 



 
Da Carta Circular do Ministro Geral dos Capuchinhos 

(Fr. Mauro Jöhri, OFMCap., Ministro Geral, Carta Prot. N. 007 68/17) 

 
O caminho vocacional do jovem Luca 

Antonio foi marcado por muitas incertezas: por duas 
vezes, pediu para entrar para os frades capuchinhos e, em 
ambos os casos, saiu confuso, deixando o convento. 
Ainda com tantas incertezas, regressou pela terceira vez e 
pediu para vestir o hábito de São Francisco e recomeçar 
o noviciado. 
Luca Antonio vivia um profundo conflito em seu ânimo. 
O futuro Frei Ângelo experimentava dentro de si o 
sentimento de quem sinceramente quer bem à mãe e ao 
tio, mas, ao mesmo tempo, sente outro chamado. A 
vocação para se consagrar ao Senhor pede para doar a si 
mesmo sem reter nada. Também em nossos dias, 
frequentemente a escolha de consagrar a própria vida ao 
Senhor nasce após o encontro com pessoas que vivem de 
maneira autêntica e radical a própria consagração. 

Frei Ângelo de Acri, após ter dado tudo ao 
Senhor, experimentou os primeiros fracassos na 
pregação; não se desencorajou, mas mudou o estilo da 
sua pregação, que se tornou fortemente evangélica, 
inspirando-se no que São Francisco exorta na Regra: 
“Admoesto também e exorto os mesmos irmãos a que, 
na pregação que fazem, seja sua linguagem examinada e 
casta, para a utilidade e edificação do povo, anunciando-



lhe, com brevidade de palavra, os vícios e as virtudes, o 
castigo e a glória; porque o Senhor, sobre a terra, usou 
de palavra breve” (RB IX,4-5). 

O seu zelo na pregação e o perdão oferecido 
no sacramento da reconciliação gerou em Frei Ângelo 
uma forte sensibilidade para com os pobres. Com 
coragem e força, denunciou as condições sofríveis em 
que viviam os homens e as mulheres do seu tempo e da 
sua terra. Clamou pela justiça em favor do povo pobre, 
denunciando os escândalos bancários, as cobranças 
arbitrárias das taxas sobre a renda, os impostos elevados 
sobre a criação de bicho-da-seda ou o confisco injusto e 
violento de propriedades privadas por parte daqueles que 
pretendiam estar no comando do povo. Testemunhou a 
caridade cristã visitando os pobres em suas casas, 
compartilhando a Providência que ele mesmo tinha 
recebido. Jamais deixou de visitar os presos, abraçando-
os em sua dignidade, exortando-os ao arrependimento e à 
aceitação da pena, defendeu os inocentes injustamente 
condenados. 

O missionário, pregador e confessor Ângelo 
de Acri compreendeu e testemunhou que a palavra de 
quem anuncia o Evangelho deve se encarnar em gestos 
concretos em favor do pobre, do sofredor, daqueles que 
sofrem injustiças. 

Irmãos caríssimos, Santo Ângelo de Acri 
enriquece de modo admirável a Santidade da nossa 
Ordem. A sua Santidade proclamada pela Igreja soma-se 



à longa fileira de frades que seguiram São Francisco de 
Assis, que com paixão anunciaram o Reino de Deus, 
amando a Igreja e abraçando o leproso do próprio tempo. 
Cada um de nós guarde sempre um ânimo contemplativo, 
simples e alegre. Peçamos a Graça de contemplar Cristo 
Crucificado para chegar a amá-Lo na carne sofredora do 
pobre, do marginalizado, de quem necessita de cuidado e 
afeto, e, entre estes, frequentemente encontra-se também 
o confrade que vive em nossas fraternidades. 
 

  



6 de novembro 
 

Mártires Capuchinhos da Espanha e Catalunha 
 
Durante a Guerra Civil Espanhola, mais de quatro centenas de 
padres e religiosos foram assassinados por intolerância 
religiosa entre os anos de 1936-37. Trata-se de uma história 
recente, memória da ferocidade e do ódio fraticida que em 
nome de ideologias totalitárias, colheram tantas vítimas 
inocentes. Frei André de Palazuelo foi o primeiro de um grupo 
de trinta e dois capuchinhos a serem mortos pelo Fronte 
Popular nos anos mais cruentos da Guerra Civil, dias após o 
falido Alzamiento de 08 de julho de 1936. Outro grupo, de 
vinte e seis capuchinhos, foram martirizados depois que seus 
conventos na Catalunha foram saqueados e incendiados. Frei 
Frederico de Berga e seus companheiros deram testemunho de 
conduta moral e fé nos locais refugiados até o dia em que 
foram presos e declararam a sua identidade e seu estado 
religioso, prontos a oferecerem a própria vida. Os dois grupos 
de mártires foram beatificados pelo Papa Francisco em 2013 e 
2015, respectivamente. 
 
Do Comum de vários mártires. 
 

Oração 
 
Deus onipotente e eterno, que concedeste ao Beato 
André de Palazuelo e seus Companheiros a graça de 
morrerem por Cristo, ajudai-nos em nossa fraqueza, a 



fim de que permaneçamos firmes na fé. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
 
(Ou): 
 
Deus onipotente e eterno, que concedeste ao 
Beato Frederico de Berga e Companheiros a 
graça de morrer por Cristo, vem em auxílio da 
nossa fraqueza, para que, como eles não 
hesitaram em morrer por Vós, também nós 
permaneçamos fortes na confissão do Teu nome. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Carta Circular do Ministro Geral dos Capuchinhos 

(Fr. Mauro Jöhri, OFMCap., Ministro Geral, Carta Prot. N. 00700/13) 

 
É impossível haver uma, mesmo que breve 

informação, sobre a vida de todos, suas atividades e 
idades. Podemos, porém, afirmar com absoluta 
certeza de que todos, desde o mais velho ao mais 
jovem, permaneceram firmes na fé e enfrentaram com 
paciência e humildade o martírio. Não resignados, 



mas tornados intrépidos e audazes pela graça que dá 
aos pequenos e aos simples a força do martírio. 
Igualmente se vislumbra, inclusive nas narrativas de 
alguns de seus perseguidores, a força com a qual 
enfrentaram a morte em nome de Cristo. Ao contrário, 
é evidente o plano preordenado para destruir a Igreja, 
abatendo as igrejas e assassinando os sacerdotes, 
religiosos, religiosas ou quem fosse indicado como 
católico. Um projeto que cada um dos mártires sabia 
destinado à falência, na confiante certeza de que a sua 
oferta não seria em vão e os sofrimentos do momento 
presente não eram sem um porquê, mas inseridos no 
grande Mistério de Deus que salva. 

Os frades mortos na Espanha nos anos 
1936-1937, não fizeram outro que acolher a Graça, 
testemunhando que a História da Salvação se cumpre 
também quando as circunstâncias parecem ser menos 
favoráveis. Capazes de dar razão da vocação, do 
chamado a escutar Cristo, a segui-lo e a servi-lo. 

Pode ser que, ao festejar estes novos 
beatos, sintamos um certo senso de estranhamento: os 
sentimos distantes, pertencentes a outro tempo, 
inacessíveis no seu testemunho heróico. E mesmo, 
para além de todo sentimento de estranheza, 
considero que seja importante sublinhar a pertença à 
mesma família religiosa e deixar viver em nós 



mesmos também, um salutar sentimento de orgulho. 
Orgulhosos, por fazer parte desta Ordem que foi o 
alvéolo no qual o Espírito do Senhor suscitou tantos 
caminhos de heroica santidade. Estes novos beatos 
nos precederam com o seu testemunho de fidelidade 
até à efusão do sangue. 

Deste modo nos convidam a viver a nossa 
vida de capuchinhos hoje com renovado ímpeto e 
sinceridade. Somos seus herdeiros e o seremos 
verdadeiramente na medida em que reconhecemos 
que vimos deles e se, fortes neste liame entre as 
gerações, nos projetamos confiantes para o porvir. 

 
  



8 de novembro 
 

Bem-aventurado Duns Scotus 
(Memória) 

 
Nasceu em Duns, na Escócia, pelos fins de 1265 e, muito 
jovem ainda, foi recebido na Ordem dos Frades Menores . 
Graduado na Universidade de Sorbonne, foi depois professor 
nas Universidades de Cambridge, Oxford, Paris e, finalmente, 
Colônia. Verdadeiro filho do Poverello de Assis, investigou 
com grande sutileza a divina Revelação, produzindo muitas 
obras filosóficas e teológicas. Com vigor ardente anunciou o 
mistério do Verbo Encarnado e foi incansável defensor da 
Imaculada Conceição da Virgem Maria e da autoridade do 
romano pontífice. Em 1303 foi expulso de Paris, por se ter 
recusado a subscrever o libelo de Filipe IV, o Belo, Rei da 
França, contra o Papa Bonifácio VIII, indo para Colônia, onde 
a 8 de novembro de 1308 faleceu, no auge de sua atividade 
magisterial. A grande fama de santidade de que o insigne 
teólogo se viu cercado na vida, por causa de suas excepcionais 
virtudes cristãs, bem cedo lhe mereceu, não só no âmbito da 
Ordem Seráfica, mas também na Alemanha e na Itália, um 
culto público que o Papa João Paulo II confirmou a 6 de julho 
de 1991. 
 
Do Comum dos pastores, ou dos doutores da Igreja. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes  
 



Senhor, sois o Deus verdadeiro, 
pelos séculos sempre bendito: 
de vós, em vós e para vós 
todas as coisas foram criadas. 
 

Vésperas 
 
Só vós, ó Pai santo, sois bom ao infinito 
e irradiais a bondade sobre toda criatura. 
 

Oração 
 

Senhor nosso Deus, fonte de toda a sabedoria, que no 
Bem-aventurado Duns Scotus, nos destes um mestre de 
vida e de ciência, concedei-nos que iluminados por seu 
exemplo e fortalecidos por sua doutrina, sirvamos 
fielmente a Cristo. Que convosco vive e reina, na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Ordinatio, do Bem-aventurado João Duns Scotus 

(Lib. III d. 28 q.un. n. 2-3; Opera omnia, ed. Vivès, XV 378b-379b) 
 

A caridade é a virtude pela qual amamos a 
Deus. Deus poderia ser amado com um amor exclusivo, 
isto é, de maneira que quem O ama não tenha um co-
amante, como acontece com o amor dos ciumentos por 



suas mulheres. Mas tal atitude não seria nem ordenada 
nem perfeita. 

Não seria ordenada, porque Deus é um bem 
para todos e, portanto, não quer ser exclusivo de 
ninguém; e ninguém, de acordo com a reta razão, deve 
apropriar-se desse bem comum. Por isso, o amor que 
busca este bem como um bem próprio, isto é, sem que 
possa ser co-amado e usufruído por outro, seria um amor 
desordenado. 

Seria também uma atitude imperfeita, porque 
quem ama com perfeição quer que os outros amem o ser 
que ele ama. Por isso ao infundir na alma a virtude 
através da qual ela O procura de maneira ordenada e 
perfeita, Deus infunde também a virtude pela qual Ele se 
torna amado como um bem comum, isto é, co-amado por 
outros. Deste modo, essa virtude, que vem de Deus, leva 
também a desejar que Ele seja querido e amado por 
outros. 

Portanto, assim como essa virtude leva a 
pessoa a amar a Deus por si mesmo de maneira ordenada 
e perfeita, da mesma forma a dispõe a desejar que Ele 
seja amado por ela e por outra pessoa cujo amor lhe 
agrade. 

Disto resulta claro que a virtude da caridade é 
única, em primeiro lugar, porque não se dirige a muitos 
destinatários, mas dirige-se somente a Deus, como seu 
primeiro destinatário e primeiro bem em si mesmo; e, em 
segundo lugar, a caridade leva a querer que Deus seja 



amado e possuído pelo amor de qualquer pessoa, 
conforme sua própria capacidade de amar, porque é nisto 
que consiste seu perfeito e ordenado amor. E querendo 
isto amo-me a mim e ao próximo pela caridade, 
desejando que tanto eu quanto ele amemos e queiramos 
possuir Deus em si mesmo pelo amor. 

E assim se torna evidente que a mesma 
virtude me leva a amar a Deus e a desejar que Deus seja 
amado por ti. E este meu amor tem origem na caridade, 
porque com isso te desejo o bem que é teu por justiça. 

Por conseguinte, o próximo não deve ser 
considerado como um segundo destinatário da caridade, 
mas como um destinatário totalmente acidental, como 
alguém que comigo pode co-amar o Amado de maneira 
perfeita e ordenada. E eu o amo precisamente para que 
ele seja co-amante. Com isso, eu o amo quase 
acidentalmente, isto é, não por ele mesmo, mas em vista 
de Deus que desejo que ele também ame. E desejando 
que Deus seja amado por ele, implicitamente lhe desejo o 
bem, um bem que é seu por justiça. 
 

  



17 de novembro 
 

Santa Isabel da Hungria 
(Festa) 

 
Filha de André, rei da Hungria, nasceu em 1207. Muito jovem 
ainda, foi dada em casamento a Luís, Landgrave da Turíngia, e 
dele teve três filhos. Dedicada à meditação das realidades 
celestes, depois da morte do marido, abraçou a pobreza, 
mandou construir um hospital, onde ela mesma servia os 
enfermos. Morreu em Marburgo, no ano de 1231. 
 
Do Comum das santas mulheres: para as que se 
dedicaram às obras de caridade. 
 

Laudes 
 

Ant. 1 Vigilante por Deus sobre a terra,  
reina agora com ele nos céus. 
 
Salmos e cântico do domingo da I Semana.  
 
Ant. 2 Bendigam a Deus as criaturas, 
pois mostrou-se admirável em seus santos.  
 
Ant. 3 Louvai ao Senhor que enriqueceu  
sua serva com sua misericórdia. 
 
Leitura breve       Pr 31,10-11 



Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito 
mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente, 
e não terá falta de recursos. 
 
Responsório breve 
R. Preferiu a humilde casa do Senhor, 
* a hospedar-se na mansão dos pecadores. R. Preferiu. 
V. Escolheu um só dia em vossa casa! * A hospedar-se. 
Glória ao Pai. R. Preferiu. 
 
Cântico evangélico, ant. 
Sobre ela veio a bênção do Senhor 
e a recompensa de seu Deus e Salvador. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer 
e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua 
intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável 
caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 
Leitura breve             Jó 4,3-4 



Tu a tantos davas lições e fortalecias as mãos débeis; tuas 
palavras levantavam o trôpego e sustentavam joelhos 
trêmulos. 
 
V. Ela reparte com os pobres os seus bens. 
R. Permanece para sempre o bem que fez. 
 
Oração como nas Laudes. 
 

Vésperas 
 

Ant. 1 Deixou um reino transitório neste mundo,  
a fim de possuir o reino eterno. 
 
Salmos e cântico do Comum das santas mulheres.  
 
Ant. 2 Agiu com coragem e fortaleceu o coração,  
pois amou a castidade. 
 
Ant. 3 O Senhor se agradou muito de ti,  
e serás a alegria do teu Deus. 
 
Leitura breve          Ap 19,7-9 
Fiquemos alegres e contentes, e demos glória a Deus, 
porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. Sua 
esposa já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se com linho 
brilhante e puro. O linho significa as obras justas dos 



santos. E um anjo me disse: Escreve: Felizes são os 
convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. 
 
Responsório breve                                                                  
R. A mão do Senhor 
* A ela deu força. R. A mão. 
V. Por isso há de ser para sempre bendita.  * A ela.  
 Glória ao Pai. R. A mão. 
 
Cântico evangélico, ant. 
O que fizestes ao menor dos meus irmãos  
foi a mim mesmo que o fizestes, diz Jesus. 
Vinde, benditos do meu Pai e recebei o reino eterno  
preparado para vós desde o início do universo. 
 

Oração 
 

Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer 
e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua 
intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável 
caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Carta escrita por Conrado de Marburgo, diretor 
espiritual de Santa Isabel 

(Ad pontificem anno 1232: A. Wyss, Hessisches Urkundenbuch I, Leipzig 

1879, 31-35) 



 
Muito cedo começou Isabel a possuir grandes 

virtudes. Do mesmo modo como a vida inteira foi a 
consoladora dos pobres, era também desde então a 
providência dos famintos. 

Determinou a construção de um hospital, 
perto de um castelo de sua propriedade, onde recolheu 
muitos enfermos e enfraquecidos. A todos que ali iam 
pedir esmola, distribuiu liberalmente suas dádivas; e não 
só ali, mas em todo o território sob a jurisdição de seu 
marido. Destinou para isto a renda de quatro dos 
principados do esposo, e foi ao ponto de mandar vender 
seus adornos e vestes preciosas em benefício dos pobres. 

Tinha o costume de, duas vezes ao dia, pela 
manhã e à tarde, visitar pessoalmente seus doentes, e 
chegava mesmo a tratar com as próprias mãos os mais 
repelentes. A alguns deles alimentava, a outros preparava 
o leito, a outros até carregava nos ombros. Assim 
realizava muitas obras de bondade. Em tudo isto, seu 
marido, de feliz memória, não se mostrava contrariado. 
Contudo, após a morte deste, tendendo para a máxima 
perfeição, rogou-me com lágrimas que lhe permitisse ir 
mendigar de porta em porta. 

Numa Sexta-feira Santa, desnudados todos os 
altares, em uma capela de seu castelo onde acolhera os 
frades franciscanos, colocou as mãos sobre o altar e, na 
presença de umas poucas pessoas, renunciou à própria 
vontade e a todas as pompas mundanas e a tudo quanto o 



Salvador no Evangelho aconselhara abandonar. Feito 
isto, vendo que poderia deixar-se absorver pelo tumulto 
do século e glória mundana, naquela terra onde vivera 
com esplendor em vida do esposo, seguiu-me contra 
minha vontade a Marburgo. Nesta cidade, construiu um 
hospital para doentes e necessitados, chamando à sua 
mesa os mais miseráveis e desprezados. 

Além desta atuação operosa, digo-o diante de 
Deus, raramente vi mulher mais contemplativa. Algumas 
pessoas e mesmo religiosos, na hora de sua oração 
particular, viram muitas vezes seu rosto brilhar 
maravilhosamente e como que raios de sol jorrarem de 
seus olhos. 

Antes da morte, ouvi-a em confissão. 
Indagando-lhe, então, qual o seu desejo em relação ao 
que possuía e a seus móveis, respondeu que tudo quanto 
parecia possuir já pertencia aos pobres e pediu-me 
distribuir-lhes tudo, reservando apenas a túnica vulgar 
que vestia e com a qual queria ser sepultada. Depois, 
recebeu o Corpo do Senhor e, em seguida, até à hora de 
Vésperas falou bastante sobre as ótimas coisas que 
ouvira no sermão. Finalmente, com toda devoção, 
recomendando a Deus todos os presentes, expirou como 
se adormecesse suavemente. 

 
  



20 de novembro 
 

Santa Inês de Assis 
 
Inês nasceu em Assis no ano de 1197 e no batismo recebeu o 
nome de Catarina. Seguindo o exemplo de sua irmã Clara, 
abraçou em 1212 a vida de pobreza. Por alguns anos, ela 
exerceu a função de abadessa no mosteiro de Florença. 
Voltando a Assis, morreu pouco depois da irmã, 
provavelmente a 27 de agosto de 1253. 
 
Do Comum das virgens. 
 

Oração 
 
Ó Deus, que propusestes a numerosas virgens Santa Inês 
de Assis como exemplo de perfeição seráfica, concedei-
nos imitar na terra as suas virtudes, e participar com ela 
das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Carta de Santa Inês de Assis a sua irmã Clara  

(Ed. I. Omaechevarria, Madri 1970, p. 304-306)  
 

À sua venerável mãe e exímia senhora em 
Cristo, muito amada senhora Clara e a todo o seu 
convento, Inês, humilde e pequenina serva de Cristo. A 
sorte de todos de tal forma foi criada que nunca pode 



permanecer no mesmo estado. Quando alguém julga 
estar na prosperidade, mergulha na adversidade. Por isso 
esteja certa, mãe, que, de corpo e espírito, acho-me na 
maior tribulação e imensa tristeza, e em extremo me 
pesa, me atormenta e quase fico sem poder falar, por 
estar separada corporalmente de vós e das outras irmãs, 
com as quais esperava neste século morrer e viver. 

Esta tribulação teve começo, mas não tem 
fim; nunca diminui; ao contrário, sempre aumenta. Há 
pouco surgiu para mim, mas não tende de forma alguma 
para o ocaso; sempre me está próxima, e de mim jamais 
quer se afastar. Acreditava ser uma só a morte e a vida na 
terra para aqueles que juntos são concidadãos nos céus, e 
uma só sepultura recobrisse aqueles cuja natureza é uma 
só e igual. Mas, como vejo, enganei-me, estou 
angustiada, abandonada, atribulada de todos os modos. Ó 
boas irmãs, tende compaixão de mim. Ajudai-me, peço-
vos, com vossas piedosas orações para que esta 
tribulação me seja tolerável e leve. Ó dulcíssima senhora 
mãe, que direi, se já não espero rever-vos corporalmente, 
minhas irmãs? Nisto não há entre todos os que me são 
caros quem me console; de outro lado, muito me consolo 
e podeis alegrar-vos comigo. Encontrei grande 
concórdia, sem divisão, além do que se pode imaginar. 
Todas me receberam com grande alegria e gáudio, e 
prometeram-me obediência com muita devoção e 
reverência. Elas todas recomendam-se a Deus e a vós e 
vossa comunidade, e eu vos recomendo a mim e a elas 



em tudo e por tudo; queirais ter de mim e delas solícito 
cuidado, como se fossem vossas irmãs e filhas. 
Certificai-vos de que elas e eu queremos em todo o 
tempo da vida observar vossos avisos e conselhos. 

 
  



25 de novembro 
 

Todos os Fiéis Defuntos da Ordem Seráfica 
(Comemoração) 

 
Tudo como na Liturgia das Horas segundo o Rito Romano, no 
dia 2 de novembro, exceto a oração: 
 

Oração 
 

Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos 
remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, 
concedei aos nossos irmãos, irmãs, parentes e benfeitores 
falecidos, que tendo professado o mistério da vossa 
ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 
 
 

  



29 de novembro 
 

Todos os Santos e Santas da Ordem Seráfica 
(Festa) 

 
Laudes 

Hino 
Dos santos todos fostes o caminho, 
vida, esperança, mestre e senhor, 
acolhe agora nossos louvores, 
ó Redentor. 
 
No céu aos coros de tantos anjos 
juntam os santos a sua voz; 
todos amigos, a bendizer-te, 
pedem por nós. 
 
Ouvindo as preces da Virgem santa, 
dos santos todos a intercessão, 
afasta as penas que merecemos 
com teu perdão. 
 
Com o Pai e o Espírito, aqui na terra, 
dá-nos louvar-te, único Deus, 
e auxiliamos por todos santos 
subir aos céus. 
 
Ant. 1 São estes os santos que Deus escolheu, 



e deu-lhes a glória eterna nos céus. 
 
Salmos e cânticos do domingo da I Semana. 
 
Ant. 2 Ó santos e humildes, bendizei o Senhor; 
almas dos justos cantai hinos a Deus. 
 
Ant. 3 Demos glória a todos os santos 
que seguiram os passos de Cristo. 
 
Leitura breve       Rm 8,29-30 
Aqueles que Deus contemplou com seu amor desde 
sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à 
imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito 
numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus 
predestinou, também os chamou. E aos que chamou, 
também os tornou justos; e aos que tornou juntos, 
também os glorificou. 
 
Responsório breve 
R. Os justos se alegram na presença do Senhor 
* e exultam de alegria. R. Os justos. 
V. É o Senhor sua recompensa. 
* e exultam. Glória ao Pai. R. Os justos. 
 
Cântico evangélico, ant. 
De vós dá testemunho o exército dos mártires, 
e vos louva a multidão dos santos e beatos, 



das virgens e outras santas 
e unânimes vos cantam os santos e os eleitos, 
ó Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. 
 
Preces 
Repletos de alegria, invoquemos a Deus, recompensa e 
glória de todos os santos e santas; e digamos: 
 
R. Por intercessão dos santos, salvai-nos, Senhor! 
 
Ó Deus, fonte de santidade, que fizestes brilhar nos 
vossos santos e santas as maravilhas da vossa graça 
multiforme, 
- concedei-nos celebrar neles a vossa bondade infinita. R. 
 
Deus eterno e misericordioso, que mostrastes nos vossos 
santos e santas as imagens mais perfeitas do vosso Filho, 
- fazei que por eles sejamos conduzidos a uma vida de 
maior união com Cristo. R. 
 
Rei dos céus, que por meio dos fiéis seguidores de Cristo 
nos estimulais a buscar a cidade futura, 
- ensinai-nos a seguir com os vossos santos e santas, o 
melhor caminho para chegar à pátria eterna. R. 
 
Deus eterno, que pelo sacrifício eucarístico de vosso 
Filho nos unis mais intimamente aos habitantes do céu, 



- fazei que os celebremos devotamente em espírito e 
verdade. 
 

(intenções livres) 
 

Pai nosso... 
 

Oração 
 
Deus eterno e todo poderoso, que vos dignastes iluminar 
a vossa Igreja com o esplendor de todos os santos da 
Ordem Seráfica, fazei que celebrando numa só festa a 
sua memória, possamos seguir na terra os seus exemplos, 
e alcançar no céu a coroa da justiça. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Hora Média 
 

Antífonas e salmos do dia de semana corrente. 
 
Leitura breve    Eclo 44,10-14 
Estes são homens de misericórdia; seus gestos de 
bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com 
seus descendentes; seus próprios netos são a sua melhor 
herança. A descendência deles mantém-se fiel às 
alianças, e, graças a eles, também os seus filhos. Sua 
descendência permanece para sempre, e sua glória jamais 



se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e seu 
nome dura através das gerações. 
 
V. Proclamem os povos a sua sabedoria. 
R. E cante a assembleia os louvores dos santos. 
 
Oração como nas Laudes. 

 
Vésperas 

Hino 
Jesus, Filho do Eterno, 
ajuda os que salvaste; 
e tu, Mãe dele e nossa, 
que ao pé da cruz ficaste. 
 
Ó todos que entre os astros, 
servindo a Deus reinais, 
em nosso auxílio vinde, 
ouvi os nossos ais. 
 
Mártires e Virgens, 
Ministros do Senhor, 
salvai os peregrinos, 
guiai-nos com amor. 
 
Louvor ao Pai e ao Filho, 
ao Espírito também; 
aos céus nós elevamos, 



o nosso canto. Amém! 
 
Ant. 1 Vi uma grande multidão que ninguém pode contar 
de todas as nações, de pé, em frente ao trono. 
 
Salmos e cântico do Comum dos santos homens. 
 
Ant. 2 Traziam escritos em sua fronte 
os nomes do Pai e do Cordeiro. 
 
Ant. 3 Todos os santos se alegram com o Cristo, 
com vestes alvas trajados acompanham 
o Cordeiro, onde quer que ele vá. 
 
Leitura breve    Eclo 44,1.6-7 
Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos 
antepassados através das gerações. Homens ricos e 
dotados de força, vivendo em paz em suas casas. Todos 
foram honrados por seus contemporâneos, alvo de ufania 
ainda em vida. 
 
Responsório breve 
R. É este o autêntico amor fraternal: 
Amar uns aos outros no amor do Senhor. 
* O amor do Senhor vence as trevas do mundo. R. É este. 
V. E possui como prêmio o Reino celeste. 
* O amor. Glória ao Pai. R. É este. 
 



Cântico evangélico, ant. 
Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram 
o que Deus preparou para quem nele espera. 
 
Preces 
Repletos de alegria, invoquemos a Deus, recompensa e 
glória de todos os santos e santas; e digamos: 
 
R. Salvai-nos, Senhor, pela intercessão de vossos 
santos! 
 
Vós, que destes aos mártires a coragem do testemunho 
até derramarem o próprio sangue, 
- tornai os cristãos testemunhas fiéis do vosso Filho. R. 
 
Vós, que concedestes às santas Virgens o dom 
inestimável de imitar o Cristo virgem, 
- fazei que todos reconheçam a virgindade consagrada a 
vós como autêntico sinal do Reino dos céus. R. 
 
Vós, que manifestais em todos os santos e santas a vossa 
presença, o vosso rosto e a vossa palavra, 
- dai-nos a graça de nos sentirmos mais próximos de vós 
quando os honramos. R. 
 

(intenções livres) 
 



Senhor de bondade, concedei aos irmãos e irmãs 
falecidos que habitem com os vossos santos e santas, 
- e por suas intercessões, fazei que participemos de sua 
companhia nos céus. R. 
 
Pai nosso... 
 

Oração 
 
Deus eterno e todo poderoso, que vos dignastes iluminar 
a vossa Igreja com o esplendor de todos os santos da 
Ordem Seráfica, fazei que celebrando numa só festa a 
sua memória, possamos seguir na terra os seus exemplos, 
e alcançar no céu a coroa da justiça. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Da Apologia dos Pobres, de São Boaventura 
(Cap. 3, n. 8-10; ed. Quaracchi, vol. VIII, p. 246-247)  
 

Nosso Salvador, dizendo primeiro: Bem-
aventurados os que têm um coração de pobre (Mt 5,3), 
convida à perfeita renúncia das posses temporais. 
Acrescentando em segundo lugar: Bem-aventurados os 
mansos (Mt 5,5), induz à renúncia das próprias vontades 
e modo de pensar, pelos quais alguém se torna 
impaciente e mau. Dizendo em terceiro lugar: Bem-
aventurados os que choram (Mt 5,4), convida à fuga 



perfeita dos prazeres carnais. Em seguida, ajuntando: 
Bem- aventurados os que têm fome e sede de justiça (Mt 
5,6) e: Bem-aventurados os misericordiosos (Mt 5,7), 
atrai à justa, piedosa e condescendente tolerância do 
próximo. Depois ajuntando: Bem- aventurados os puros 
de coração (Mt 5,8) e: Bem-aventurados os pacíficos (Mt 
5,9), atrai a uma subida para as alturas, límpida no 
intelecto e tranquila ou pacífica no afeto, com as quais a 
alma do varão perfeito se torna conforme à Jerusalém, 
que significa visão de paz. Finalmente concluindo: Bem-
aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o Reino dos céus (Mt 5,10), completa o 
círculo e volta ao princípio, porque esta última é o 
resumo de todas. 

Em testemunho disso, o bem-aventurado 
patriarca dos pobres, Francisco, no princípio de sua 
regra, propõe para fundamento de vida as três primeiras 
bem-aventuranças, dizendo: “A regra e a vida dos Irmãos 
Menores é a seguinte: observar o santo Evangelho de 
nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem 
propriedade e em castidade”. Outras três são 
recomendadas depois, como complemento, ao dizer: “Os 
Irmãos atendam a que, sobretudo, devem desejar ter o 
Espírito do Senhor e sua santa ação, orar sempre a Deus 
com coração puro, ter humildade e paciência, na 
perseguição e enfermidade, e amar aqueles que nos 
perseguem e repreendem”, onde toca naquelas três 
citadas acima. Pois em primeiro lugar coloca a subida a 



Deus, acrescenta por último a condescendência ao 
próximo e interpõe a tolerância nas adversidades. 

Em suma, com as três primeiras o varão 
perfeito é crucificado para o mundo; nas três seguintes, 
torna-se conforme a Deus, e como por seis asas seráficas, 
é elevado das coisas mundanas às divinas. Daí ser justo 
que neste santo pobrezinho, o qual observou inteiramente 
a perfeição do Evangelho e a ensinou, na aparição 
seráfica Cristo tenha impresso seus estigmas, como um 
selo de aprovação, para que na perigosa escuridão dos 
fins dos tempos, nos mostrasse o sinal manifesto do 
caminho da perfeição, e por ele aprendêssemos a atingi-
la, se, todavia, soubermos não desejar as coisas sublimes, 
mas aceitar as humildes (Rm 12,16). 



2 de dezembro 
 

Bem-aventurada Ângela Maria Astorch 
 
Ângela nasceu em 1º de setembro de 1592, em Barcelona. 
Ingressou no mosteiro das Clarissas Capuchinhas em 1603 e 
foi aspirante durante cinco anos por ser ainda muito jovem. 
Professou seus votos em 1609. No ano de 1614 foi enviada 
com algumas Irmãs à Saragoça para iniciar a fundação de um 
novo mosteiro, onde em 1624 se tornou vigária, e três anos 
depois, abadessa. Em 1645 fundou novo mosteiro, em Múrcia, 
e continuou como abadessa até 1661. Tornando-se inábil às 
atividades, dedicou-se totalmente à contemplação. Faleceu em 
2 de dezembro de 1665. Foi beatificada por João Paulo II em 
1982. 
 
Do Comum das virgens. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Esta é a virgem prudente, que, unida a Cristo, 
resplandece como o Sol no reino celestial. 
 

Vésperas 
 

Vem, esposa de Cristo, receba a coroa de glória 
que o Senhor preparou para vós. 

  



Oração 
 

Ó Deus, generoso para todos que Vos invocam, que à 
Bem-aventurada Ângela Astorch destes a graça de 
penetrar inefavelmente vossa riqueza na cotidiana 
liturgia de louvor, concede-nos, por sua intercessão, 
dirigirmos para Vós nossas ações, a fim de que sirvam 
para o louvor da vossa glória em Cristo Jesus. Que 
convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Dos escritos da Bem-aventurada Maria Ângela Astorch  

(Manuscrito inédito: Arquivo da Postulação Geral OFMCap)  
 

É minha suma mortificação ver-me superiora 
e precisar mandar, sobretudo porque sou responsável 
pelo progresso espiritual das religiosas. Percebi que o 
Senhor me dizia no íntimo: Oferece-te em tudo como 
exemplo de boa conduta (Tt 2,7) e com isso fui instruída 
para sempre a respeito da minha obrigação de servir 
como exemplo para as Irmãs e de crescer sempre em 
maior perfeição 

Minha norma é sofrer, calar e levar o peso de 
tudo aquilo que o governo exige, como serva da casa do 
Senhor e julgando-me indigna de estar entre as servas 
Dele. Sei bem que Deus não conduz todas pela mesma 
via e que, portanto, preciso ajudá-las, com suavidade e 
doçura a manter o passo que Ele projetou para cada uma, 



sem pretender alinhá-las e orientá-las todas do mesmo 
jeito. 

Meu modo de agir ordinário está sob o olhar 
do meu divino Senhor. Sofro e resigno-me, tenho 
paciência e calo, renego meu gosto, meu querer e 
entender, concordo com o parecer alheio, com humildade 
cedo nas coisas indiferentes. Venero nas minhas 
religiosas aquela santidade oculta que Deus infundiu em 
suas almas. Aceito seu modo de ser, sabendo que somos 
vasos frágeis (2Cor 4,7). Não me admiro de suas 
fragilidades, antes me compadeço, pois que podem ser 
um freio no caminho da santidade e do serviço de Deus 
que é coisa indigna servir sem grande santidade, pureza e 
humildade.  

Por esta razão levo o peso de tudo isto com 
elas. Desejo ansiosamente que todas minhas religiosas 
gozem daquilo que eu sinto e gozo nas íntimas 
comunicações do Senhor, progredindo nas virtudes. 
Desejo que isso aconteça sem eu saber, como de 
improviso e de lance, por efeito da alegria interior que 
opera em cada uma, enquanto eu permaneço humilhada e 
aniquilada no meu nada, sempre a mesma, seja no querer 
de Deus que na sua permissão. 

Muitas vezes privei-me do meu sustento 
espiritual para dá-lo a elas, comprazendo-me dos 
estímulos e das consolações que disso recebiam. Procuro 
adaptar-me às condições e à natureza de todas e, também, 
providenciar para suas necessidades, não obstante não 



seja cômodo. Quanto às suas faltas e quedas, parecem 
coisas muito leves comparadas às minhas. 

Contudo não posso apoiar faltas e incúrias, 
para não ofender a verdade. Desculpo; porém, pois 
preciso cuidar delas, faço de maneira que se corrijam e se 
esforcem para dar bom exemplo seja exteriormente que – 
sobretudo – diante de Deus, cumprindo suas obrigações 
segundo as exigências do nosso estado e o exercício da 
virtude. 

Exercito-me em morrer a mim mesma, 
oferecendo em sacrifício minha vida ao meu divino 
Senhor. E não faltam as ocasiões, pois cozinho a mim 
mesma em comida gostosa para todo mundo. Não, 
porém, com facilidade tal que, em várias ocasiões, a 
natureza não sinta muitas dificuldades desejando 
descansar e evitar esta cruz, pois precisa morrer muitas 
vezes nos sacrifícios que minha vontade se vê obrigada a 
fazer. Deixo passar as coisas de pouca importância e não 
me preocupo se for feito o contrário daquilo que sinto e 
desejo. O adaptar-me a cada índole é, sem dúvida, obra 
da Graça. Levo todas em meu coração. Amo-as tanto 
que, se precisasse, daria minha vida por cada uma das 
minhas filhas; antes – para sua santidade – dá-las-ia 
publicamente no patíbulo mais infamante. 

 
  



10 de dezembro 
 

Bem-aventurado Arsênio de Trigolo 
 
Arsênio nasceu em 13 de junho de 1849, em Trigolo, na Itália. 
Em 1874 foi ordenado presbítero na Diocese de Cremona. 
Depois ingressou na Companhia de Jesus, onde permaneceu 
por dezessete anos. Desligado dos jesuítas, assume a partir de 
1892 a direção espiritual do “Pio Instituto de Maria 
Consoladora” até 1902. Neste mesmo ano é admitido ao 
noviciado dos Capuchinhos e professa os votos religiosos em 
1903. Auxiliou no ministério pastoral e na assistência 
espiritual à Ordem Terceira. Morreu em Bérgamo, aos 10 de 
dezembro de 1909. 
 
Do Comum dos pastores. 
 
Cântico evangélico, ant. 

Laudes 
 

Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e 
verdade. 
 

Vésperas 
 

Tudo o que fizestes a um desses, meus irmãos menores,  
foi a mim que o fizeste.  



 
Oração 

 
Ó Deus, que concedeste ao Beato Arsênio de Trigolo a 
graça de seguir o Cristo pobre e humilde, concedei-nos 
que praticando as obras de misericórdia, vivamos com 
fidelidade a nossa vocação e por sua intercessão, 
superemos toda adversidade. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, que é Deus, e vive e reina convosco 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
Das Cartas do Beato Frei Arsênio 

(21 aprile 1903: Archivio Provinciale dei Cappuccini Lombardi [APCL, P 

391/26/33]) 
 

A humildade é a verdade. Com a humildade o 
precioso é separado do vil: dá o que é de Deus a Deus, 
aquilo que é nosso, para nós. [A humildade] é justiça: 
todo bem e tudo que é bom temos que reconhecê-lo de 
Deus, porque é tudo dele, e torná-lo nosso é um roubo de 
honra e glória tirada do próprio Deus e, portanto, há um 
grande pecado e é o orgulho que faz seu o que pertence a 
Deus e, portanto, como culpado de pecado gravíssimo, os 
orgulhosos não podem entrar no paraíso. 
  Qualquer pessoa que queira raciocinar 
corretamente e fazer contas justas e claras do que é seu e 



do que pertence absolutamente a Deus, descobrirá que 
não terá nada de próprio, mas que recebeu tudo de Deus - 
corpo - espírito com sua força e faculdades e dons - tudo 
é de Deus. A humildade é a coisa mais justa, a mais 
evidente, mas e o que é então que não se pratica? A razão 
para isso é o grande desejo, a mania que temos de 
grandeza, de aparecer, o desejo de excelência, essa é toda 
a origem de nossos males, e é aquele que arruinou 
Lúcifer com todos os seus anjos. 
  Chegaremos a esta grandeza, para a qual nos 
sentimos atraídos, mas de outra forma, e não agora; pelo 
caminho da humildade e na outra vida. Somos feitos para 
Deus, para sermos eternamente abençoados com ele. Oh, 
quão enganados nós, homens, vivemos aqui na terra, 
procurando quaisquer honras, riquezas, prazeres 
enquanto estes são apenas sombras daquelas que nosso 
coração realmente deseja e quer, enquanto isso, quem se 
perde neles e deles se alimenta, perde irreparavelmente o 
verdadeiro, o eterno. Por que isso? Porque não pensamos 
de verdade a respeito, não meditamos nas verdades 
eternas, nas verdades evangélicas. 
  A experiência nos mostra continuamente: por 
mais rico, poderoso e honrado que alguém seja, não 
consegue encontrar o bastante nem honra o suficiente, 
nem poder o suficiente, porque o que ele possui é finito 
ou deficiente e seu coração é feito para o infinito.  



A Deus somente, a honra e a glória, servindo-
o em tudo o que é de seu agrado. Então, assim, com ele 
reinaremos por toda a eternidade: servir a Deus é reinar. 

 
  



 
 

  



Notas desta atualização: 

 As traduções de alguns textos retornaram à 
versão já comumente utilizada no 
suplemento impresso; 

 Retirou-se as imagens correspondentes ao 
santo(a)/beato(a) do dia; 

 Novas memórias litúrgicas foram 
inseridas; 

 Acrescentou-se uma “leitura espiritual” 
para todas as memórias litúrgicas, 
incluindo textos novos para memórias que 
não a tinham; 

 Incluiu-se link para acessar a respectiva 
memória litúrgica a partir do calendário; 

 Transferiu-se a data litúrgica de 25/10: 
Maria de Jesus e companheiras, para a 
data original, a saber, 26/09, por tratar-se 
do mesmo elenco de mártires; 

 Unificou-se a dupla data litúrgica de 
06/11: mártires espanhóis, por tratar-se 
também do mesmo contexto martirial; 

 Foram feitas diversas pequenas correções. 
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