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APRESENTAÇÃO
Os textos da Missa e da Liturgia das Horas, próprios da Congregação do Verbo Divino, em
língua portuguesa estão agora reunidos em dois livros. Textos anteriormente dispersos por diversos
libretos estão agora organizados de forma sistemática para facilitar a sua utilização quer a nível
privado, quer nas celebrações comunitárias.
As nossas Constituições recordam-nos que Cristo é o centro da nossa vida e que nos encontramos com Ele na pessoa do nosso próximo e na realização dos nossos trabalhos. O encontro com
Cristo também tem lugar na celebração da Liturgia, na escuta da Palavra de Deus, na oração e na
meditação; e constitui um permanente apelo à conversão e renovação (cf. Const. 401). Numa outra
passagem, afirmamos que, em comunhão com a Igreja, «louvamos a Deus pelas maravilhas que
operou nos seus anjos e santos. Pedimos a sua intercessão e propomo-nos seguir os seus exemplos»
(Const. 406). Celebrar os Santos e Santas da nossa família missionária é, pois, uma ocasião para,
inspirados pelo seu testemunho, renovar o nosso compromisso com a missão.
Ao apresentar esta edição em língua portuguesa, gostaria de recordar umas palavras do nosso
XVI Capítulo Geral sobre a espiritualidade. O Capítulo recorda-nos que não vivemos a nossa espiritualidade missionária sozinhos, mas como membros de uma comunidade SVD, enraizada na Igreja
universal e em diálogo com o povo com que convivemos e trabalhamos. Assim, a nossa espiritualidade abraça mais do que a nossa vida devocional de oração; permeia e vivifica todos os aspetos
dos nossos relacionamentos – com Deus, com os outros e com toda a criação (cf. XVI CG, #15). De
facto, uma sadia vida espiritual deveria aproximar-nos, simultaneamente, cada vez mais a Deus e às
pessoas a quem servimos.
Quero agradecer a todos os confrades que trabalharam para que este projeto visse a luz do dia,
nomeadamente aqueles que traduziram, editaram ou corrigiram o texto. E desejo que os livros da
Missa e da Liturgia das Horas em português sejam um instrumento para difusão da nossa espiritualidade não só entre os membros da nossa Congregação, mas também junto dos leigos e leigas que
amam e admiram os nossos Santos e Santas.
Roma, 5 de Novembro de 2015
Aniversário do nascimento de S. Arnaldo Janssen
P. Heinz Kuluke, SVD
Superior Geral

NOTA INTRODUTÓRIA
Os textos próprios da Missa de Santo Arnaldo Janssen e de São José Freinademetz, em Português, foram aprovados pela Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, no dia 17 de Maio de 2016 (Prot.n.665/ 15).
Os textos próprios do Beato Ludovico Mzyk, presbítero e companheiros, assim
como os das Bem-aventuradas Josefa Stenmanns e Maria Helena Stollenwerk já
tinham sido aprovados.
Os textos comuns são do Secretariado Nacional de Liturgia.

CONGREGAÇÃO DO CULTO DIVINO
E DA DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS

Prot. N. 665/15

CONGREGAÇÃO DO VERBO DIVINO
A pedido do Reverendo Padre Pedro DIKOŠ, Procurador Geral da Sociedade do Verbo
Divino, em carta de 18 de dezembro de 2015, em virtude das faculdades concedidas a esta
Congregação pelo Sumo Pontífice Francisco, com muito gosto aprovamos ou confirmamos
os textos em língua portuguesa da Missa e da Liturgia das Horas em honra dos presbíteros
Santo Arnaldo Janssen e São José Freinademetz, conforme o exemplar anexo.
No texto a ser impresso deve ser mencionada a aprovação concedida pela Sé Apostólica.
Além disso devem ser enviados dois exemplares desses textos a esta Congregação.
Nada obste em contrário.
Sede da Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, 17 de maio de
2016.

Robertus Card. Sarah
Prefeito
? Arturus Roche
Arcebispo Secretário
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M IS S A S P RÓ P R IA S

CALENDÁRIO PRÓPRIO

JANEIRO

15 de Janeiro
SANTO ARNALDO JANSSEN
PRESBÍTERO E FUNDADOR
Solenidade

ANTÍFONA DE ENTRADA

Act 1, 8

Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós,
e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra.
Diz-se o Glória.
ORAÇÃO COLECTA

Senhor nosso Deus,
que por meio do vosso Verbo Encarnado,
realizais a reconciliação do género humano,
concedei-nos, propício, que,
pela intercessão de Santo Arnaldo, presbítero,
todos os povos, mediante a luz do Verbo e o Espírito da graça,
sejam libertados das trevas do pecado
e encontrem o caminho da salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

14

15 DE JANEIRO

LEITURA I

Is 52, 7-10

«Todos os confins da terra
verão a salvação do nosso Deus»

Leitura do Livro de Isaías
Como são belos sobre os montes
os pés do mensageiro que anuncia a paz,
que traz a boa nova, que proclama a salvação
e diz a Sião: «O teu Deus é rei».
Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz.
Todas juntas soltam brados de alegria,
porque vêem com os próprios olhos
o Senhor que volta para Sião.
Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém,
porque o Senhor consola o seu povo,
resgata Jerusalém.
O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações,
e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 95 (96), 1-3.7-8a.9-10a.c
(R. 3 ou Mt 28,19)

Refrão: Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor.
ou: Ide e ensinai todas as nações
Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

15

SANTO ARNALDO JANSSEN

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.
Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d'Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é rei»,
governa os povos com equidade.

LEITURA II

Ef 3, 8-12.14-19

«Anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
A mim, o último de todos os cristãos,
foi concedida a graça de anunciar aos gentios
a insondável riqueza de Cristo
e de manifestar a todos
como se realiza o mistério escondido,
desde toda a eternidade,
em Deus, criador de todas as coisas.
E agora é por meio da Igreja
que se dá a conhecer aos principados e potestades celestes
a multiforme sabedoria de Deus,
realizada, conforme o seu eterno desígnio,
em Jesus Cristo, Nosso Senhor.

16

15 DE JANEIRO

Assim, é pela fé em Cristo
que podemos aproximar-nos de Deus com toda a confiança.
Por isso, dobro os joelhos diante do Pai,
de quem recebe o nome
toda a paternidade nos céus e na terra,
para que Se digne, segundo as riquezas da sua glória,
armar-vos poderosamente pelo seu Espírito,
para que se fortifique em vós o homem interior
e Cristo habite pela fé em vossos corações.
Assim, profundamente enraizados na caridade,
podereis compreender, com todos os cristãos,
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade
do amor de Cristo,
que ultrapassa todo o conhecimento,
e assim sejais totalmente saciados na plenitude de Deus.
Palavra do Senhor.

ALELUIA

cf. 1 Tim 3, 16

Refrão: Aleluia.

Repete-se

Glória a Vós, Cristo, Verbo Divino;
Glória a Vós, Cristo, proclamado às nações. Refrão
EVANGELHO

Jo 1, 1-5.9-14.16-18

«Àqueles que acreditaram no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus»

? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
No princípio era o Verbo
e o Verbo estava com Deus
e o Verbo era Deus.

SANTO ARNALDO JANSSEN

No princípio, Ele estava com Deus.
Tudo se fez por meio d’Ele
e sem Ele nada foi feito.
N’Ele estava a vida
e a vida era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas
e as trevas não a receberam.
O Verbo era a luz verdadeira,
que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem.
Estava no mundo
e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu.
Veio para o que era seu
e os seus não O receberam.
Mas, àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus.
E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Nós vimos a sua glória,
glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito,
cheio de graça e de verdade.
Foi da sua plenitude que todos nós recebemos
graça sobre graça.
Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés,
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
A Deus, nunca ninguém O viu.
O Filho Unigénito, que está no seio do Pai,
é que O deu a conhecer.
Palavra da salvação.

Diz-se o Credo.

17
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15 DE JANEIRO

ORAÇÃO UNIVERSAL

I

rmãs e irmãos:
Oremos ao Bom Pastor
Que entregou a vida pelas suas ovelhas,
Para que dê pastores santos à Igreja
E nos guie nos caminhos da verdade,
Dizendo (ou: cantando):
R.

Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, aumentai a nossa fé.
1.

Pela Igreja una, santa e apostólica,
para que Deus a proteja com o auxílio de Santo Arnaldo Janssen,
e a conduza às verdadeiras alegrias,
oremos.

2.

Pelo Papa N. e por todos os pastores,
para que instruam os cristãos com a palavra
e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas,
oremos.

3.

Por todos os fiéis e catecúmenos
e pelos responsáveis de grupos e movimentos,
para que progridam no caminho da salvação,
oremos.

4.

Por aqueles a quem a vida desorientou
depois de terem conhecido o Evangelho,
para que voltem a professar a fé em Cristo,
oremos.

SANTO ARNALDO JANSSEN

5.

Pelos missionários, religiosas e irmãos leigos
que trabalham nos países de missão,
para que sejam modelos do rebanho que lhes foi confiado,
oremos.

6.

Pelos membros desta assembleia celebrante,
para que sigam a Cristo, Bom Pastor,
e escutem a sua voz com alegria,
oremos.
(Outras intenções).

D

eus de misericórdia,
ouvi com bondade os vossos servos
e, por intercessão de Santo Arnaldo Janssen,
concedei-lhes as graças que Vos pedem.
Por Cristo, nosso Senhor.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Senhor, colocamos sobre o altar as oferendas;
sejam elas recebidas pelo Espírito Santo,
a cujo serviço Santo Arnaldo se consagrou inteiramente.
Por Nosso Senhor.

19
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15 DE JANEIRO

PREFÁCIO

Testemunha da Palavra de Deus e da missão da Igreja

V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.
V. Corações ao alto.
R. O nosso coração está em Deus.
V. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R. É nosso dever, é nossa salvação.

Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Cristo, nosso Senhor.
Vós nos dais hoje a alegria de celebrar a solenidade de Santo Arnaldo,
sacerdote segundo o vosso coração e servo da vossa palavra.
Na sua fé inabalável,
Vós nos ofereceis uma luz para os nossos passos.
No seu amor ﬁel, Vós nos mostrais o caminho do Evangelho,
que une raças, culturas e nações.
Inspirado por Vós,
ele enviou missionários para todo o mundo
a ﬁm de realizar a missão da Igreja
e proclamar também aos não crentes
as riquezas insondáveis de Cristo
e a sua participação na herança eterna.
Por isso, com a multidão dos Anjos,
que celebram a vossa divina majestade,
nós Vos adoramos e bendizemos com alegria,
cantando numa só voz:
Santo, Santo, Santo…

SANTO ARNALDO JANSSEN

ANTÍFONA DA COMUNHÃO

21

Jo 17, 4.6ª

Eu glorifiquei-Te sobre a terra,
consumando a obra que me encarregaste de realizar.
Manifestei o teu nome aos homens que, do meio do mundo, me deste.
Ou

Jo 1,14

O Verbo fez-Se carne e veio habitar entre nós.
E nós contemplámos a sua glória,
a glória que possui como Filho Unigénito do Pai,
cheio de graça e de verdade.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Senhor,
o alimento que recebemos produza em nós os seus frutos,
para que, seguindo o exemplo e os ensinamentos de Santo Arnaldo,
possamos arder de amor pelo vosso Verbo Encarnado.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

29 de Janeiro
S. José Freinademetz, presbítero
Memória

ANTÍFONA DE ENTRADA

1Cor 9, 22-23

Tornei-me tudo para todos, a fim de a todos salvar,
e tudo faço por causa do Evangelho.
ORAÇÃO COLECTA

Senhor, Deus omnipotente e misericordioso,
o vosso Espírito Santo impeliu São José Freinademetz
a anunciar a Boa Nova do Evangelho aos povos da China.
Por sua intercessão, fazei que todos os homens conheçam Jesus
e o poder da sua cruz e ressurreição,
para que, pela fé, O aceitem como seu Redentor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

LEITURA I

Rom 15, 13-19ª; 20-21

«Ministro de Cristo Jesus junto dos gentios,
para que a oblação dos gentios seja agradável a Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
O Deus da esperança vos encha plenamente de alegria
e de paz na prática da vossa fé,
para que se fortaleça cada vez mais a vossa esperança,
pela virtude do Espírito Santo.

24

29 DE JANEIRO

A vosso respeito, irmãos,
estou pessoalmente convencido
de que estais cheios de bondade, plenos de conhecimento
e preparados para vos advertirdes mutuamente.
Todavia, para reavivar a vossa memória,
escrevi-vos com certa ousadia nalguns pontos,
em virtude da graça que me foi concedida por Deus.
Porque Ele me fez ministro de Cristo Jesus
junto dos gentios,
para exercer o sagrado ministério do Evangelho de Deus,
a fim de que a oblação dos gentios,
santificada pelo Espírito Santo,
seja agradável a Deus.
Tenho, portanto, motivos para me gloriar
no que se refere ao serviço de Deus.
Mas eu não ousaria falar
senão do que Cristo realizou por meu intermédio,
para levar os gentios à obediência da fé,
pela palavra e pela acção,
pelo poder dos sinais e prodígios,
pelo poder do Espírito de Deus.
Assim, desde Jerusalém e regiões vizinhas até à Ilíria,
dei a conhecer plenamente o Evangelho de Cristo.
Tive, contudo, a preocupação de só pregar o Evangelho
onde ainda não se tinha invocado o nome de Cristo,
para não construir em alicerce alheio.
Deste modo faço o que diz a Escritura:
«Hão-de vê-l’O aqueles a quem não foi anunciado
e conhecê-l’O os que d’Ele não ouviram falar».
Palavra do Senhor.

25

S. JOSÉ FREINADEMETZ

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R. 3c)

Refrão: Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus.
Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.
Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.
Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso rei.

ALELUIA

Lc 4, 18-19

Refrão: Aleluia

Repete-se

O Senhor me enviou a anunciar a Boa Nova aos pobres
e a proclamar a liberdade aos cativos.
Refrão

26

29 DE JANEIRO

EVANGELHO

Lc 10, 1-9

«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos»

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

S. JOSÉ FREINADEMETZ
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ORAÇÃO UNIVERSAL

I

rmãs e irmãos:
Oremos ao Bom Pastor
que entregou a vida pelas suas ovelhas,
para que dê pastores santos à Igreja
e nos guie nos caminhos da verdade,
dizendo (ou: cantando):
R.

Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, aumentai a nossa fé.
1.

Pela Igreja una, santa e apostólica,
para que Deus a proteja com o auxílio de São José Freinademetz,
e a conduza às verdadeiras alegrias,
oremos.

2.

Pelo Papa N. e por todos os pastores,
para que instruam os cristãos com a palavra
e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas,
oremos.

3.

Por todos os fiéis e catecúmenos
e pelos responsáveis de grupos e movimentos,
para que progridam no caminho da salvação,
oremos.

4.

Por aqueles a quem a vida desorientou
depois de terem conhecido o Evangelho,
para que voltem a professar a fé em Cristo,
oremos.

28

29 DE JANEIRO

5.

Pelos missionários, religiosas e irmãos leigos
que trabalham nos países de missão,
para que sejam modelos do rebanho que lhes foi confiado,
oremos.

6.

Pelos membros desta assembleia celebrante,
para que sigam a Cristo, Bom Pastor,
e escutem a sua voz com alegria,
oremos.
(Outras intenções).

D

eus de misericórdia,
ouvi com bondade os vossos servos
e, por intercessão de São José Freinademetz,
concedei-lhes as graças que Vos pedem.
Por Cristo, nosso Senhor.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Senhor nosso Deus,
ao colocarmos as nossas oferendas sobre o vosso altar,
dai-nos aquele afecto de caridade,
que brilhou em São José Freinademetz;
e que ao celebrarmos esta Eucaristia,
possamos oferecer um sacrifício que vos seja agradável.
Por Nosso Senhor.

29

S. JOSÉ FREINADEMETZ

PREFÁCIO

A presença dos Santos Pastores na Igreja

V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.
V. Corações ao alto.
R. O nosso coração está em Deus.
V. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R. É nosso dever, é nossa salvação.

Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Cristo, nosso Senhor.
Ao celebrar hoje a memória de São José Freinademetz,
a vossa Igreja exulta de alegria,
porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida,
a instruís com a sua palavra
e a protegeis com a sua intercessão.
Por isso, com a inumerável assembleia dos Anjos e dos Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:
Santo, Santo, Santo…
ANTÍFONA DA COMUNHÃO

2 Cor 12,15

De boa vontade me desgasto, e me desgastarei por vós.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Por este sacramento da Eucaristia que recebemos
e pelo exemplo e ardor missionário
do santo presbítero José Freinademetz,
tornai-nos fortes no Espírito,
para que testemunhemos ﬁelmente a verdade do Evangelho.
Por Nosso Senhor.

MAIO

20 de Maio
BEM-AVENTURADA JOSEFA STENMANNS, VIRGEM
Co-fundadora
Festa
ANTÍFONA DE ENTRADA

Esta é a virgem sábia e prudente,
que, de lâmpada acesa, foi ao encontro de Cristo.
ORAÇÃO COLECTA

Ó Deus, que pela inspiração do Espírito Santo,
conduziste a Bem-aventurada Josefa, virgem,
a dedicar a sua vida à propagação da fé,
concedei que, por sua intercessão, e sempre crescendo no amor,
possamos testemunhar no mundo a vossa bondade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
LEITURA I

1 Cor 1, 26-31

«Deus escolheu o que há de fraco no mundo»

Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Vede quem sois vós, os que Deus chamou:
não há muitos sábios, naturalmente falando,
nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos.

32

20 DE MAIO

Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo
para confundir os sábios;
escolheu o que é fraco para confundir o forte;
escolheu o que é vil e desprezível,
o que nada vale aos olhos do mundo,
para reduzir a nada aquilo que vale,
a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus,
é por Ele que vós estais em Cristo Jesus,
o qual Se tornou para nós sabedoria de Deus,
justiça, santidade e redenção.
Deste modo, conforme está escrito,
«quem se gloria deve gloriar-se no Senhor».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 130 (131), 1.2.3

Refrão: Protegei-me, Senhor, na vossa paz.
Senhor, não se eleva soberbo o meu coração,
nem se levantam altivos os meus olhos.
Não ambiciono riquezas,
nem coisas superiores a mim.
Antes fico sossegado e tranquilo,
como criança ao colo da mãe.
Espera, Israel, no Senhor,
agora e para sempre.
ALELUIA

cf. Mt 11, 25

Refrão: Aleluia.

Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos
os mistérios do reino.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 11, 25-30

«Eu te dou graças, ó Pai, por teres escondido isto aos sábios
e o teres revelado aos pequeninos»

? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Tudo Me foi dado por meu Pai.
Sim, Pai, Eu Te bendigo,
porque assim foi do teu agrado.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai
e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o filho o quiser revelar.
Vinde a Mim
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.
Tomais sobre vós o meu jugo
e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve».
Palavra da salvação.
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ORAÇÃO UNIVERSAL

I

rmãos e irmãs:
Na festa da Bem-aventurada Josefa Stenmanns,
que seguiu a Cristo de todo o coração,
apresentemos a Deus as nossas preces,
dizendo (ou: cantando), com alegria:
R.

Dai-nos, Senhor, um coração novo.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.

1.

Pela Igreja de Deus, sem ruga e sem mancha,
para que na vida das suas virgens consagradas
seja anúncio e profecia do reino dos céus,
oremos.

2.

Pelas Congregações e Institutos religiosos
do mundo inteiro e da nossa Diocese,
para que Deus lhes dê muitas vocações,
oremos.

3.

Pelas virgens consagradas ao Senhor,
para que na fidelidade a Jesus Cristo
sejam alegres, disponíveis e humildes,
oremos.

4.

Pelas jovens que o Senhor chama a segui-l’O
em pobreza, obediência e castidade,
para que sejam santas de corpo e alma,
oremos.

BEM-AVENTURADA JOSEFA STENMANNS

5.

Pelas monjas que, no silêncio dos mosteiros,
se entregam à contemplação e ao louvor,
para que sejam sinal do reino de Deus,
oremos.

6.

Pelas irmãs religiosas e pelas cristãs leigas
dedicadas ao serviço dos mais pobres,
para que recebam o reino eterno como herança,
oremos.

7.

Por todos nós aqui reunidos neste dia,
a celebrar a festa da Bem-aventurada Josefa Stenmanns,
para que busquemos, como ela, as coisas do alto,
oremos.
(Outras intenções).

D

eus eterno e omnipotente,
guardai, com amor, aqueles que chamastes
e multiplicai o número das virgens consagradas,
para que aumente a santidade na vossa Igreja.
Por Cristo, nosso Senhor.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Ao proclamarmos as maravilhas
que realizastes na bem-aventurada Josefa Stenmanns,
humildemente Vos pedimos, Senhor,
que aceiteis a oferta do nosso ministério,
como aceitastes os méritos da sua vida.
Por Nosso Senhor.
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PREFÁCIO

O sinal da vida consagrada a Deus

V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.
V. Corações ao alto.
R. O nosso coração está em Deus.
V. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R. É nosso dever, é nossa salvação.

Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Cristo, nosso Senhor.
Ao recordar os Santos que, por amor do reino dos céus,
se consagraram a Cristo, vosso Filho,
celebramos a vossa admirável providência.
Neles restituís ao homem a santidade original
e nos fazeis saborear na terra
os dons que reservastes para a vida futura.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Santo, Santo, Santo…

ANTÍFONA DA COMUNHÃO

Chegou o Esposo. Ide ao encontro de Cristo Senhor.

Mt 25, 6

BEM-AVENTURADA JOSEFA STENMANNS

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Senhor nosso Deus,
que nos fortaleceis com estes divinos mistérios,
fazei que, a exemplo da bem-aventurada Josefa Stenmanns,
levando sempre em nosso corpo os sofrimentos de Cristo,
vivamos somente para Vós.
Por Nosso Senhor.
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12 de Junho
Beato Ludovico Mzyk, presbítero e companheiros,
mártires
Beato Ludovico Mzyk e companheiros

Memória

ANTÍFONA DE ENTRADA

Alegram-se no Céu as almas dos Santos que seguiram os passos de Cristo:
porque derramaram o sangue por seu amor, com Cristo reinarão eternamente.

ORAÇÃO COLECTA

Deus eterno e omnipotente,
que concedestes aos Bem-aventurados mártires
Ludovico Mzyk, presbítero, e seus companheiros,
a graça de sofrer por Cristo,
vinde em auxílio da nossa fraqueza.
E, assim como eles não hesitaram em morrer por Vós,
concedei-nos também a nós
sermos fortes na conﬁssão do vosso Nome.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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LEITURA I

2 Cr 24, 18-22

«Zacarias, a quem matastes entre o templo e o altar»

Leitura do Segundo Livro das Crónicas
Naqueles dias,
Joás, rei de Judá, e os chefes do reino
abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais,
e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos.
Por causa dessa infidelidade,
a ira divina inflamou-se contra Judá e Jerusalém.
O Senhor enviou-lhes profetas,
a fim de os fazer voltar para Si.
Os profetas fizeram-lhes as suas advertências,
mas eles não quiseram escutá-los.
Então o espírito de Deus veio sobre Zacarias,
filho do sacerdote Joiadá.
Zacarias apresentou-se diante do povo e disse-lhe:
«Assim fala Deus:
Por que razão transgredis os mandamentos do Senhor,
atraindo a desgraça sobre vós?
Uma vez que abandonastes o Senhor,
também Ele vai abandonar-vos».
Conspiraram então contra o profeta
e apedrejaram-no por ordem do rei,
no átrio do templo do Senhor.
Assim o rei Joás,
esquecendo a dedicação de Joiadá, pai de Zacarias,
deu a morte ao profeta.
Zacarias disse, ao morrer:
«O Senhor veja isto e faça justiça».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 30 (31) 3cd-4.6 e 8ab.16bc-17
(R. 6a)

Refrão: Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.
Sede a rocha do meu refúgio
e a fortaleza da minha salvação.
Porque Vós sois a minha força e o meu refúgio,
por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me.
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.
Hei-de exultar e alegrar-me com a vossa misericórdia,
porque conhecestes as angústias da minha alma.
Livrai-me das mãos dos meus inimigos
e de quantos me perseguem.
Fazei brilhar sobre mim a vossa face,
salvai-me pela vossa bondade.

ALELUIA

Mt 5, 10

Refrão: Aleluia. Repete-se
Bem-aventurados os que sofrem perseguição
por amor da justiça,
porque é deles o reino dos Céus.
Refrão
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EVANGELHO

Mt 10, 17-22

«Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis,
para dar testemunho diante deles e das nações»

? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus apóstolos:
«Tende cuidado com os homens:
hão-de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas.
Por minha causa, sereis levados
à presença de governadores e reis,
para dar testemunho diante deles e das nações.
Quando vos entregarem,
não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer,
porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer;
porque não sereis vós a falar,
mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós.
O irmão entregará à morte o irmão
e o pai entregará o filho.
Os filhos hão-de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte.
E sereis odiados por todos por causa do meu nome.
Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo».
Palavra da salvação.

BEATO LUDOVICO MZYK E COMPANHEIROS

ORAÇÃO UNIVERSAL

I

rmãs e irmãos:
Na memória que hoje celebramos
dos Bem-aventurados mártires
Ludovico Mzyk, presbítero, e seus companheiros,
oremos a Deus Pai todo-poderoso,
dizendo (ou: cantando), com alegria:
R.

Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, aumentai a nossa fé.
1.

Para que a Igreja, cheia do Espírito
que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo,
viva a alegria prometida aos santos mártires,
oremos.

2.

Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor,
nos purifique dos nossos pecados
e nos alcance a vida eterna,
oremos.

3.

Para que todos os catecúmenos e fiéis
estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo
e a dar testemunho da fé com a própria vida,
oremos.

4.

Para que o sangue dos mártires gloriosos
obtenha a conversão dos perseguidores
e confirme os cristãos mais vacilantes,
oremos.
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5.

Para que, por intercessão dos santos mártires,
o Senhor conceda a herança prometida
aos defuntos que O seguiram no sofrimento,
oremos.

6.

Para que a celebração dos santos mártires
torne agradável aos olhos do Senhor
a oblação que Lhe oferecemos,
oremos.
(Outras intenções).

D

eus eterno e omnipotente,
vinde em auxílio da nossa fraqueza,
com o exemplo dos que deram a vida por Jesus,
e fazei que o seu testemunho glorioso
aumente o vigor da nossa fé.
Por Cristo, nosso Senhor.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Recebei, Pai santo, os dons que Vos apresentamos,
ao celebrar a memória dos vossos Santos Mártires,
e concedei aos vossos servos a graça
de permanecerem ﬁrmes na conﬁssão do vosso nome.
Por Nosso Senhor.

BEATO LUDOVICO MZYK E COMPANHEIROS

PREFÁCIO

O sinal e o exemplo do martírio

V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.
V. Corações ao alto.
R. O nosso coração está em Deus.
V. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R. É nosso dever, é nossa salvação.

Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Cristo, nosso Senhor.
À imitação de Cristo, vosso Filho,
o sangue dos gloriosos mártires Ludovico Mzyk, presbítero,
e seus companheiros,
derramado pela conﬁssão do vosso nome,
manifesta as maravilhas do vosso poder.
No seu martírio, Senhor,
tirais força da fraqueza humana
e fazeis da nossa fragilidade
o testemunho da vossa grandeza,
por Cristo, nossos Senhor.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Santo, Santo, Santo…
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ANTÍFONA DA COMUNHÃO

Vós que permanecestes a meu lado nas minhas tribulações,
comereis e bebereis à minha mesa no meu reino.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Senhor nosso Deus, que de modo admirável
revelastes nos Santos Mártires o mistério da cruz,
concedei-nos que, fortalecidos por este sacrifício,
vivamos ﬁelmente unidos a Cristo
e trabalhemos na Igreja pela salvação do mundo.
Por Nosso Senhor.

cf. Lc 22, 28-30

NOVEMBRO

28 de Novembro
Bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk, virgem
Co-fundadora
Memória

ANTÍFONA DE ENTRADA

Esta é a virgem sábia e prudente,
que, de lâmpada acesa, foi ao encontro de Cristo.

ORAÇÃO COLECTA

Ó Deus, salvação de todos os povos,
inspirastes a Bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk,
a arder no vosso amor e a oferecer-se
como sacrifício pela propagação da fé.
Por sua intercessão e exemplo,
despertai nos vossos ﬁéis tal caridade ardente
para que sejam verdadeiras testemunhas do Evangelho.
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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LEITURA I

Cant 8, 6-7

«O amor é forte como a morte»

Leitura do Cântico dos Cânticos
Grava-me como um selo no teu coração,
como um selo no teu braço,
porque o amor é forte como a morte
e a paixão é violenta como o abismo.
Os seus ardores são setas de fogo, chamas do Senhor.
As águas torrenciais não podem apagar o amor,
nem os rios o podem submergir.
Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa em troca do amor,
só mereceria desprezo.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 148 1-2.11-13a.13c-14 (R. cf. 12a.13a)

Refrão: Jovens e donzelas, louvai o nome do Senhor.
Louvai ao Senhor do alto dos céus,
louvai-O nas alturas.
Louvai-O, todos os seus anjos,
louvai-O, todos os seus exércitos.
Reis e povos do mundo,
príncipes e todos os juízes da terra,
jovens e donzelas, velhos e crianças,
louvem todos o nome do Senhor.
A sua majestade está acima do céu e da terra,
Ele exaltou a força do seu povo.
Louvem-n’O todos os seus fiéis,
os filhos de Israel, seu povo eleito.
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ALELUIA

Jo 14, 23

Refrão: Aleluia.

Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor;
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.
Refrão

EVANGELHO

Lc 10, 38-42

«Marta recebeu Jesus em sua casa.
Maria escolheu a melhor parte»

? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em certa povoação
e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa.
Ela tinha uma irmã chamada Maria,
que, sentada aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra.
Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço.
Interveio então e disse:
«Senhor, não Te importas
que minha irmã me deixe sozinha a servir?
Diz-lhe que venha ajudar-me».
O Senhor respondeu-lhe:
«Marta, Marta,
andas inquieta e preocupada com muitas coisas,
quando uma só é necessária.
Maria escolheu a melhor parte,
que não lhe será tirada».
Palavra da salvação.
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ORAÇÃO UNIVERSAL

I

rmãos e irmãs:
Na memória da Bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk,
que seguiu a Cristo de todo o coração,
apresentemos a Deus as nossas preces,
dizendo (ou: cantando), com alegria:
R.

Dai-nos, Senhor, um coração novo.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
1.

Pela Igreja de Deus, sem ruga e sem mancha,
para que na vida das suas virgens consagradas
seja anúncio e profecia do reino dos céus,
oremos.

2.

Pelas Congregações e Institutos religiosos
do mundo inteiro e da nossa Diocese,
para que Deus lhes dê muitas vocações,
oremos.

3.

Pelas virgens consagradas ao Senhor,
para que na fidelidade a Jesus Cristo
sejam alegres, disponíveis e humildes,
oremos.

4.

Pelas jovens que o Senhor chama a segui-l’O
em pobreza, obediência e castidade,
para que sejam santas de corpo e alma,
oremos.

BEM-AVENTURADA MARIA HELENA STOLLENWERK

5.

Pelas monjas que, no silêncio dos mosteiros,
se entregam à contemplação e ao louvor,
para que sejam sinal do reino de Deus,
oremos.

6.

Pelas irmãs religiosas e pelas cristãs leigas
dedicadas ao serviço dos mais pobres,
para que recebam o reino eterno como herança,
oremos.

7.

Por todos nós aqui reunidos neste dia,
a celebrar a memória
da Bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk,
para que busquemos, como ela, as coisas do alto,
oremos.
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(Outras intenções).

D

eus eterno e omnipotente,
guardai, com amor, aqueles que chamastes
e multiplicai o número das virgens consagradas,
para que aumente a santidade na vossa Igreja.
Por Cristo, nosso Senhor.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Deus eterno todo poderoso,
aceitai-nos como oferta
e enchei-nos do vosso Santo Espírito,
por cujo serviço e gloriﬁcação
a Bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk entregou a sua vida.
Por Nosso Senhor.
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PREFÁCIO

O sinal da vida consagrada a Deus

V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.
V. Corações ao alto.
R. O nosso coração está em Deus.
V. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R. É nosso dever, é nossa salvação.

Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Cristo, nosso Senhor.
Ao recordar os Santos que, por amor do reino dos céus,
se consagraram a Cristo, vosso Filho,
celebramos a vossa admirável providência.
Neles restituís ao homem a santidade original
e nos fazeis saborear na terra
os dons que reservastes para a vida futura.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Santo, Santo, Santo…

BEM-AVENTURADA MARIA HELENA STOLLENWERK

ANTÍFONA DA COMUNHÃO

Chegou o Esposo. Ide ao encontro de Cristo Senhor.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Senhor nosso Deus,
recebemos o corpo e o sangue do vosso Filho.
Fortiﬁcai-nos com aquele mesmo Espírito
que ajudou a Bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk
a superar a escuridão
e as diﬁculdades no seguimento do vosso chamamento.
Por Nosso Senhor.
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