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APRESENTAÇÃO  

  

Cumprindo decisão do capítulo geral de Opatija1, a Comissão Litúrgica Internacional 
da Ordem (CLIOS), após minucioso estudo e reflexão, compôs o Ritual dos Servos de 
Maria para a Bênção da Mesa, em resposta também à seguinte norma constitucional: 
“Manifestaremos nossa gratidão a Deus pelo alimento com orações apropriadas ao tempo 
litúrgico e a ocorrências particulares da comunidade”2. 

Ao promulgar a presente edição típica do ritual, quero ressaltar sua fundamentação 
bíblica e sua fidelidade à mais autêntica tradição monástica, e recordar a importância que 
a Ordem atribui à oração que se faz ao redor da mesa fraterna. Dizem, de fato, as 
Constituições: “Participaremos da refeição comum com alegria e simplicidade de coração, 
considerando-a, ao lado da oração litúrgica e do capítulo, como um dos momentos que 
mais alimentam a vida fraterna”3. 

No Evangelho, Jesus Cristo muitas vezes realiza o seu ministério no contexto 
humano da refeição. Ele, “verdadeiro pão descido do céu” (Jo 6, 41), que nasce em 
Belém, cidade do pão, e que se põe à mesa para comer e beber (Mt 11,9), muitas vezes 
utilizou-se do momento da refeição para transmitir a sua mensagem. 

A vocação de Mateus é confirmada no banquete em que o Mestre come com 
publicanos e pecadores (Mt 9,10-13). Conversão e perdão são as experiências religiosas 
de Zaqueu (Lc 19, 1-10) e da mulher pecadora (Lc 7, 36-50), que acontecem no contexto 
de uma refeição. Na bodas de Caná, os discípulos, ao verem o milagre de Jesus, operado 
pela intercessão da Virgem Maria, acreditam nele (Jo 2,1-12). 

                                                 
1
 Acta OSM 31 (1971). P. 117. 

2
 Const. OSM, 34. 

3
 Const. OSM, 63 
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Para Jesus, a refeição é expressão de amizade e momento de encontro na casa de 
Lázaro, Maria e Marta (Lc 10, 38-42; Jo 12, 1-11), e ocasião para ensinar verdades 
evangélicas como a humildade (Lc 14, 7-11), a natureza do Reino de Deus (Lc 14, 15-24; 
Mt 22, 1-14), as tradições humanas e a lei divina (Mt 15, 1-9) e a pureza de coração (Mt 
15, 10-20). 

É também no contexto da refeição que Jesus se compadece e cura o hidrópico (Lc 
14, 1-6), lava os pés aos discípulos como sinal de serviço (Jo 13, 1-20) e celebra o culto 
da Última Ceia (Mt 26,17-29; Mc 24,12-25; Lc 22,7-20). 

Depois da ressurreição, em Emaús, Jesus revela-se aos discípulos na intimidade da 
refeição (Lc 24,13-47). Á beira do lago, ele mesmo prepara a comida e convida os 
discípulos para comer com ele (Jo 21,1-14). 

Imitando o exemplo de Cristo, os primeiros cristãos fizeram da refeição uma 
celebração de sua comunhão fraterna (At 2,42-47). Essa atitude deles foi assumida e 
vivida fielmente por toda a tradição monástica4 e pela nossa Ordem, como o atestam as 
Constituições Antigas5 e a Legenda de São Filipe, no episódio do pão que, pelas preces do 
santo, aparece misteriosamente à porta do convento de Arezzo para os frades que não 
tinham o que comer6. 

O próprio Santo Agostinho, na Regra, associa o ato de comer à escuta da Palavra 
de Deus, entendida como alimento da alma7. E nas “Confissões”, ele nos dá um 
ensinamento ascético profundo quando diz: “Tu, Senhor, me ensinaste a procurar o 
alimento para tomá-lo como remédio”8. 

Esse espírito, assimilado pelas nossas Constituições9, exige esforço comum para 
transformar a refeição fraterna num dos momentos mais vivos de familiaridade e de 
intimidade fraterna. 

O novo ritual, além de cumprir o decreto do capítulo geral de Opatija, responde ao 
que dispõem as Constituições da Ordem10. 

Por isso, o conselho geral, tendo em conta essas normas constitucionais, na sessão 
realizada em 23 de fevereiro de 1974, aprovou o presente texto, composto pela CLIOS 
depois de várias consultas à Ordem. E eu, com o presente documento, promulgo a edição 
típica do Ritual dos Servos de Maria para a Bênção da Mesa. 

          Peço que, com as adaptações que se fizerem necessárias, seja utilizado em 
todas as nossas comunidades, e seja divulgado entre as monjas, irmãs, membros dos 
Institutos Seculares, da Ordem Secular e dos grupos leigos ligados à Ordem. 

Peço também que os priores e vigários provinciais, através das comissões litúrgicas 
nacionais ou provinciais, providenciem quanto antes a tradução do texto para o seu 
idioma. 

Qualquer que seja o ritmo da nossa vida, a refeição será sempre “um dos mais 
momentos que mais alimentam a vida fraterna” 11e religiosa. Tenhamos sempre diante de 
nós a exortação do Apóstolo: “Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, 
fazei tudo para a glória de Deus” (ICor 10,31). 

                                                 
4
 Cf. J. BAUDOT, Bénédiction de la table ou des aliments, em DACL,  II, 1, col. 713-716. 

5
 Cf. Constitutiones antiquae, cap. VIII “De Cibo, em Monumenta OSM, I, p. 35-37) 

6
 Cf. Legenda beati Philippi, nº 14, em Monumenta OSM, II, p. 74. Veja a tradução portuguesa desta 

legenda em Servos da Virgem Gloriosa: Legendas Medievais, Rio de Janeiro 1995, p. 11-36. 
7
 Cf. Regra de Santo Agostinho, nº 15.  

8
 Lib. X, cap. XXI. 

9
 Cf. Const. OSM, 63-64. 

10
 Cf. Const. OSM, 64. 

11 Const. OSM, 63. 
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Roma, do nosso convento de São Marcelo, aos 8 de maio de 1974, na memória da 

Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Medianeira das graças. 
  

frei Peregrine M. Graffius, osm 
prior geral 

frei Faustino M. Faustini, osm 
secretário da Ordem 
 

 
NOTAS 

DO TRADUTOR 

  

  

Esta é a segunda edição “pro manuscripto”, em língua portuguesa, da “Bênção da 
Mesa”. Todos os textos (orações e leituras) foram revistos, sendo que os textos bíblicos 
foram tirados da “Bíblia Sagrada - Tradução da CNBB”. 

Trata-se de uma coletânea de bênçãos da refeição comum para cada tempo do 
ano litúrgico e para diversas circunstâncias, composta pela CLIOS (Comissão Litúrgica 
Internacional da Ordem), aprovada pelo conselho geral e promulgada pelo prior geral. 

Ao longo do texto, onde aparecer a indicação “D” no início das preces, leia-se 
“Dirigente” (pode ser o prior ou outro) e onde aparecer “T” entenda-se “Todos”. 

Espero que seja útil para as nossas comunidades religiosas e as fraternidades 
seculares. 

 
São José dos Campos, 19 de junho de 2002 
 
Festa de Santa Juliana Falconieri 

  
frei José M. Milanez, osm 

 

 

 

I N T R O D U Ç Ã O 

  

O sinal sagrado da refeição 

  

 1. O Senhor Jesus ligou a Eucaristia ao rito humano e universal da refeição. Por 
isso, a refeição que o cristão toma junto com os irmãos, assume um profundo significado 
espiritual, como aparece na crônica do livro dos Atos dos Apóstolos12. Toda a tradição 

                                                 
12 Cf. At 2,42-47; 4,32-35. 
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monástica em particular - que é uma constante retomada da primeira comunidade de 
Jerusalém - sempre considerou a refeição como um ato repleto de valor de fé. 

  
2. Por esse motivo, as nossas Constituições colocam a refeição comum no mesmo 

nível da assembléia litúrgica e da reunião capitular, considerando-a como um dos 
momentos em que mais claramente se manifesta a fraternidade, comprovando seu sentido 
e valor “Participamos da refeição comum com simplicidade e alegria de coração, 
considerando-a, ao lado da oração litúrgica e do capítulo, como um dos momentos que 
mais alimentam a vida fraterna”13. 

  

3. Os Servos, tendo a Virgem Maria como inspiradora de toda a sua vida, devem 
ter sempre diante de si a atitude misericordiosa dela como aparece no Evangelho14. Por 
isso, jamais se esqueçam dos pobres que vivem ao seu redor e saibam conciliar a 
sobriedade da comida, fruto do próprio trabalho, com o dom gratuito da caridade, sinal 
concreto de comunhão. 

  
4. Esses aspectos são ressaltados na oração que se faz antes e depois da refeição 

comum, a qual, segundo nossas Constituições, deve adequar-se “ao tempo litúrgico e às 
ocorrências particulares da comunidade”15. Os formulários deste ritual obedecem às 
diretrizes constitucionais e são subsídios válidos para as nossas comunidades, que 
poderão utilizá-los livremente ou substituí-los por outros considerados mais adequados.  

  
5. É importante que a comunidade mostre sua criatividade também nas orações 

que se fazem ao redor da mesa fraterna. O ritual traz também orações para 
circunstâncias especiais da vida comunitária. Entretanto, cada comunidade, atenta aos 
acontecimentos que envolvem a Igreja e o mundo, saberá encontrar motivos para 
expressar, na bênção da mesa, seu interesse e sua oração pela realidade em que 
vive. 

 
 
Estrutura da bênção 
  
6. Quem preside à bênção da mesa é o prior, primeiro entre os irmãos. Todavia, se 

houver aqui e acolá costumes diferentes, podem ser mantidos. Quando houver hóspedes, 
o prior pode convidá-lo para presidir à oração. 

  
7. Tradicionalmente, pela natureza da própria refeição, a bênção da mesa deve ser 

breve e tem dois momentos: um antes e outro depois da refeição. 
  
Antes da refeição 
  
8.a) Ao convite do prior que anuncia o “oremos”, segue um momento de silêncio 

que visa a  criar um clima de recolhimento. 
b) Sendo que a oração cristã busca inspiração e conteúdo principalmente na 

Palavra de Deus, neste ponto a comunidade que o desejar pode fazer uma breve leitura 
bíblica. A terceira parte do ritual apresenta uma coletânea de leituras breves à escolha da 
comunidade. 

                                                 
13 Constituições OSM, 63. 
14 Cf. Lc 1,39-58; 2,1-12 
15 Cf. Constituições OSM, 65. 
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c) A “oração do Senhor”, na qual os filhos pedem ao Pai o pão de cada dia, é um 
momento importante da bênção da mesa. Mas pode ser omitida, se a refeição ocorrer logo 
após uma celebração litúrgica onde já se rezou o Pai-nosso. 

 d) Rezado o Pai-nosso, vem a oração do dirigente que tem como núcleo central a 
bênção. Nela, louvamos a Deus Pai pelos dons recebidos ou pedimos a sua graça.  

 
Depois da refeição 
  
9.a) O versículo bíblico, que varia segundo o tempo litúrgico, abre a oração de 

agradecimento depois da refeição. Pode ser recitado alternadamente pelo prior e pelos 
outros irmãos, como se apresenta no ritual, ou então somente pelo prior, como se fosse 
uma antífona. A comunidade tem toda a liberdade de escolher outros versículos bíblicos 
adequados às circunstâncias. 

 b) Vem em seguida a oração do dirigente, na qual se agradece ao Pai pelos dons 
recebidos e se pede que, em sua misericórdia, nos conceda sempre novos benefícios. 

c) Segundo a tradição da Ordem, a oração de ação de graças termina com a 
saudação mariana: “Com seu divino Filho, proteja-nos a Virgem Mãe.”, ou com outra de 
conteúdo mariano, à escolha da comunidade”. 

 
 

 
 
 
 

FORMULÁRIOS 
 

PARA OS TEMPOS DO ANO LITÚRGICO 
  

A D V E N T O - I 
 

   
 Antes da refeição 
  
D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 43-46 
  
T. Pai nosso... 

  
D. Pai misericordioso, que enviastes o vosso Filho para nos dar a vida, abençoai (

a nós e a estes alimentos que vamos tomar, dom da vossa bondade e fruto do nosso 
trabalho, para que, revigorados nas forças, esperemos vigilantes a vinda gloriosa do vosso 
Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Vivamos neste mundo com sobriedade, justiça e piedade. 
T. À espera do nosso Salvador Jesus Cristo. 
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D. Nós vos agradecemos, ó Deus de bondade, pelos dons do vosso amor; e vos 
pedimos que o alimento que tomamos não perturbe o nosso espírito. Por Cristo nosso 
Senhor. 
T. Amém! 

  
D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 
 
 

 A D V E N T O - II 
 
 
   

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 43-46 

  
T. Pai Nosso... 

  
D. Bendito sois vós, Senhor Deus de bondade, porque na fecundidade da Virgem 

Maria, premiastes a espera dos pobres. Com a mesma fé, concedei-nos acolher o vosso 
Filho em cada irmão e compartilhar com os necessitados a nossa mesa fraterna. Por Cristo 
nosso Senhor. 
T. Amém. 

  
Depois da refeição 

  
D. Vivamos neste mundo com sobriedade, justiça e piedade. 
T. À espera do nosso Salvador Jesus Cristo. 

  
D. Nós vos agradecemos, ó Pai, pelo pão recebido de vossa bondade. Abençoai 

os que nos ajudam em nosso serviço e concedei que, revigorados por este alimento, 
caminhemos ao encontro do vosso Filho, praticando obras de fé, justiça e caridade. Pelo 
mesmo Cristo nosso Senhor. 

  
D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

 
 

N A T A L - I 
 
   
 

  
Antes da refeição 

  
D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 47-49 
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T. Pai nosso... 

  
D. Deus de infinita bondade, que no vosso Filho, nascido da Virgem Maria, 

manifestastes o vosso amor para conosco, abençoai (
tomar e tornai nossos corações sempre solícitos com os irmãos. Por Cristo nosso 
Senhor. 

T. Amém! 
  
Depois da refeição 
  
D. E o Verbo Divino se fez homem 
T. E habitou entre nós. 
  
D. Deus nosso Pai, nós vos agradecemos porque nunca nos deixais faltar o pão da 

terra. E em Cristo, nascido da Virgem Maria, vossa Serva fiel, vós nos dais o Pão descido 
do céu. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. 

T. Amém 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Maria. 
 
 
 

N A T A L  I I 
 

 Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 47-49 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Pai, em Cristo vossa Palavra encarnada, “um menino nasceu para nós, um filho 

nos foi dado”. Fazei que saibamos doar-nos livremente aos irmãos, como o grão de trigo 
que, morrendo, dá fruto, e como este pão que, partilhado, nos alimenta. Por Cristo nosso 
Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. E o Verbo Divino se fez homem. 
T. E habitou entre nós. 

  
D. Ó pai, gratos pelos dons recebidos, nós vos glorificamos porque nos destes em 

Cristo, vosso Filho, o Pão da Palavra e o Amigo que sempre está ao nosso lado no 
caminho estreito que conduz a vós. Concedei-nos ser voz e luz a gerar novos filhos para o 
encontro convosco, em Cristo nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. 
T. Amém! 
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D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 
 
 

  
Q U A R E S M A  I 

 
   

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 50-51 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Deus, Pai bondoso, que perdoais os peni-tentes e os acolheis com alegria, 

abençoai ( -nos, pela conversão 
dos corações, merecer o vosso abraço paterno. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Não só de pão vive o homem 
T. Mas de toda a Palavra que vem do Senhor. 

  
D. Senhor, doador de todos os bens, em vossa providência dispusestes que jamais 

falte aos vossos servos o alimento necessário. Gratos, vos pedimos: abençoai os nossos 
benfeitores e tornai-nos capazes de repartir o pão com os irmãos. Por Cristo nosso 
Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
  
 

Q U A R E S M A  I I 
 
    

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
          Leitura breve, p. 50-51 
  

T. Pai Nosso... 
  
D. Deus, nosso Pai, enviastes o vosso Filho a este mundo inquieto e violento e não o 
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vossa bondade e do nosso trabalho, e convertei a tristeza das nossas faltas na alegria do 
vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Não só de pão vive o homem 
T. Mas de toda a palavra que vem do Senhor. 

  
D. Deus todo-poderoso, em vossa sabedoria nos criastes e com vossa providência 

nos sustentais. Acolhei a nossa prece de ação de graças e dirigi os nossos passos no 
caminho da oração, da penitência e da caridade, para que, fiéis à vossa Palavra, vivamos 
segundo a justiça. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
  
 
 

Q U A R E S M A  I I I 
 
   

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
 Leitura breve, p. 50-51 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Deus, Pai misericordioso e providente, nós queremos que a nossa mesa seja hoje 

mais pobre, para que a nossa caridade alegre a mesa de um irmão. Multiplicai, pois, os 
frutos da nossa penitência e convertei-os em bênção para os que vivem na pobreza e 
passam necessidade. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Bem-aventurados os misericordiosos 
T. Porque alcançarão misericórdia. 

  
D. Senhor, nós vos agradecemos por esta comida que recebemos da vossa bondade. 

Fazei que nossa consciência não se satisfaça só em dar o pão ao necessitado, mas seja 
também sensível ao seu sofrimento, promovendo a justiça que liberta e testemunhando a 
caridade que gera Cristo nos corações. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
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T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 
  
 
  

S E M A N A   S A N T A 
 
   

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 52-53 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Ó Deus, em vosso amor de Pai, fizestes vosso Filho obediente assumir as 

nossas culpas e dores, para que recebêssemos o dom da reconciliação. Abençoai ( ) 
esta família reunida na mesa fraterna e concedei que seja seu alimento fazer a vossa 
vontade. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Cristo humilhou-se até a morte 
T. E morte de cruz. 

  
D. Deus, Pai de todos os povos, olhai propício para esta vossa família e 

concedei-lhe que, tendo participado deste banquete terreno, participe igualmente, com 
todos os povos, do banquete celeste. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
  
 

P Á S C O A  I 
 
    

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 54-57 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Deus, autor de toda a graça, que pela ressurreição do vosso Filho nos fizestes 

passar da morte para a vida, abençoai ( ) a nós e aos alimentos que vamos tomar e 
fazei que testemunhemos com as obras o que professamos com a fé. Por Cristo nosso 
Senhor. 
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T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado 
T. Celebremos com júbilo esta solenidade. 

  
D. Deus, fonte da vida, derramai em nossos corações a alegria pascal, e aos que 

alimentastes com o pão da terra dai também a perseverança na vida nova, realizada em 
nós pelo Cristo ressuscitado, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
 
 
  

P Á S C O A  I I 
 

  
Antes da refeição 

  
D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 54-57 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Nós vos louvamos, Senhor, por Jesus Cristo vosso Filho ressuscitado que se 

revelou  aos discípulos no partir do pão. Abençoai ( ) a nós e a estes vossos dons e 
concedei-nos reconhecer nos irmãos a imagem do vosso Filho, para nos tornarmos um dia 
participantes do vosso Reino. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
T. Celebremos com júbilo esta solenidade. 

  
D. Fortalecidos pelos dons da vossa Providência, nós vos pedimos, Senhor, que 

nossa vida, constantemente renovada, seja uma perene ação de graças. Por Cristo nosso 
Senhor. 

T. Amém.  
  

D. Com seu divino Filho. 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 
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DA ASCENSÃO A PENTECOSTES 

 
Antes da refeição 

  
D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 58-59 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Ó Pai, por vosso amor derramastes o Espírito do vosso Filho nos corações dos 

fiéis. Nós vos bendizemos por este grande mistério e pelos dons que juntos repartimos. 
Renovai em nós os prodígios do passado e aumentai a nossa comunhão convosco e com 
todas as criaturas. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Enviai o vosso Espírito, Senhor. 
T. E renovai a face da terra. 

  
D. Ó Pai, nós vos agradecemos por vosso infinito e gratuito amor. O espírito de 

fraternidade que nos uniu nesta mesa fraterna nos ajude a ser úteis aos irmãos. Por Cristo 
nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
 
 
  

T E M P O  C O M U M  I 
 

  
Antes da refeição 

  
D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 60-73 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Deus, presença inefável nos seres humanos e em toda a criação, vosso Filho 

prometeu aos discípulos, reunidos em seu nome, que estaria no meio deles. Abençoai ( ) 
a nós e aos alimentos que vamos tomar e sustentai, benigno, esta família no seu caminho 
cotidiano. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
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Depois da refeição 
  

D. Como é bom e agradável 
T. Viverem juntos os irmãos. 

  
D. Gratos pelos dons recebidos, nós vos pedimos, Senhor: derramai em nós o 

espírito da vossa caridade e conservai unidos em vosso amor os que nutristes com o 
mesmo alimento. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
 
 
  

T E M P O  C O M U M  II 
  

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 60-73 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Senhor Deus, que conservais a vida das vossas criaturas e não deixais faltar aos 

vossos filhos o necessário alimento, nós vos glorificamos pela vida que nos destes e por 
esta mesa fraterna, e vos pedimos que aumenteis a nossa fé na busca constante do vosso 
Reino.Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Bendito seja o nome do Senhor 
T. Agora e para sempre. 

  
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, pelo alimento que nos destes. Por este pão que 

juntos repartimos cresça a nossa comunhão convosco, com os irmãos e com todas as 
criaturas. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
  
 

T E M P O  C O M U M  III 
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Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 60-73 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Deus, doador da vida, que alimentais os pássaros do céu e vestis os lírios do 

campo, nós vos bendizemos por todas as criaturas e pelo alimento que vamos tomar, e 
vos pedimos: não permitais que jamais falte aos vossos filhos o alimento necessário. Por 
Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos 
T. Se vos amardes uns aos outros. 

  
D. Senhor, vós que alimentais os seres vivos, conservai no vosso amor os que 

nutristes com esta mesa fraterna e tornai-os solícitos para os irmãos, repartindo com eles 
os bens da terra e as riquezas do Reino. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
 
 
  

T E M P O  C O M U M  IV 
 
 
Antes da refeição 

  
D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 60-73 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Deus de bondade que, partindo o pão, fortaleceis a unidade dos vossos filhos, 

abençoai ( ) a nós e a estes vossos dons e fazei que participando desta mesa comum com 
alegria e simplicidade de coração, alimentemos a nossa vida fraterna. Por Cristo nosso 
Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Como é bom e agradável 
T. Viverem juntos os irmãos. 
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D. Senhor, o pão que juntos partimos, nos ajude em nossa vida. Concedei-nos, 

por vossa graça, saciar os que estão com fome e alimentar nos corações o verdadeiro 
amor que vem de vós e a vós conduz. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
 
 
  

T E M P O  C O M U M  V 
 

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 60-73 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Senhor, nosso Deus, que provedes os vossos filhos com amor de Pai, abençoai 

( ) a nós e a estes alimentos que nos destes. Fazei-nos sempre gratos a todos os que nos 
ajudam com generosidade. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém!  
  

Depois da refeição 
  

D. Bendito seja o nome do senhor 
T. Agora e para sempre. 

  
D. Ó Deus, Pai de bondade, nós vos agradecemos porque nos reunistes nesta mesa 
fraterna, e vos pedimos que, revigorados nas forças, continuemos operosos a nossa 
caminhada na busca incessante do vosso Reino. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
 
 
 
  

T E M P O  C O M U M  V I 
 

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 60-73 
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T. Pai nosso... 

  
D. Ó Deus de infinita misericórdia, que concedeis aos seres humanos o pão de cada 

dia e o prêmio eterno, nós vos bendizemos por esta mesa que juntos partilhamos unidos 
no vosso amor. Fazei que nela revigorados retornemos com alegria ao nosso trabalho. Por 
Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Grande é o Senhor e digno de louvor. 
T. É a alegria de toda a terra. 

  
D. Reunidos em vosso nome, vós nos saciastes, Senhor, nesta mesa fraterna. Nós 

vos damos graças pelos dons recebidos e vos pedimos que, revigorados pela vossa graça, 
sejamos discípulos operosos de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na 
unidade do Espírito Santo. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe. 

  
  
 
 

T E M P O   C O M U M   V I I 
  

Antes da refeição 
  

D. Oremos (silêncio) 
Leitura breve, p. 60-73 

  
T. Pai nosso... 

  
D. Ó Deus nossa esperança, que do nada criastes o universo e com infinito amor 

sustentais as vossas criaturas, nós vos bendizemos pelos dons desta mesa e vos pedimos 
que, firmes na fé e fortes nas adversidades, comuniquemos aos irmãos a alegria de ser 
vossos filhos e herdeiros do Reino. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Alegrai-vos no Senhor 
T. Ele satisfará os desejos do vosso coração. 

  
D. Senhor, nós que juntos comemos, juntos vos agradecemos. Concedei que a 

nossa vida fraterna seja sinal visível de unidade no mistério de Cristo e da Igreja. Por 
Cristo nosso Senhor. 
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T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe! 

  
 
 
  

SANTA MARIA NO SÁBADO 
 

Antes da refeição 
  
D. Oremos (silêncio) 
          Leitura breve, p. 74-75 
  
T. Pai nosso... 
  

D. Senhor, graças à Virgem Maria, vosso Filho Jesus não permitiu que faltasse 
vinho nas bodas de Caná. Abençoai ( ) agora a mesa dos seus servos e, pela 
intercessão da mesma Virgem Mãe, fazei que nunca nos falte o alimento necessário e 
nada perturbe a nossa comunhão fraterna. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

Depois da refeição 
  

D. Feliz o ventre te trouxe e os seios que te amamentaram 
T. Feliz quem ouve a Palavra de Deus e a põe em prática. 

  
D. Ó Senhor, nosso Deus, que olhastes para a humildade da vossa Serva e 

cumulastes de bens os famintos, com Maria nós vos agradecemos os dons recebidos e, 
como ela, em vós depositamos a nossa confiança. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  

D. Com seu divino Filho 
T. Proteja-nos a Virgem Mãe! 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
  

FORMULÁRIOS PARA OCASIÕES ESPECIAIS 
 

FESTAS DE NOSSA SENHORA 
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D. Ó Deus, nosso Pai, que na Virgem Maria destes à Igreja a imagem profética 
do seu futuro, abençoai ( ) a nós e aos alimentos que vamos tomar e fazei que, 
celebrando hoje a bendita entre as mulheres, possamos refletir em nossa vida os seus 
gestos de obediência e de amor. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  
FESTAS DOS NOSSOS SANTOS 
  
D. Ó Deus, em vossa imensa bondade, quisestes dar aos seres humanos, por meio 

dos nossos Pais [ou: do(a) vosso(a) servo(a) NN], um sinal visível de vida evangélica. 
Abençoai-nos ( ) e aos alimentos que vamos tomar e conservai sempre vivo em nós o 
espírito daqueles que nos precederam no serviço da Virgem Mãe. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém 
  
INÍCIO DO NOVICIADO OU PROFISSÃO 
  

D. Ó Deus, fonte de todo bom propósito, que no batismo nos adotastes como 
filhos, e nos chamastes a seguir o vosso Filho Jesus na família dos Servos de Santa 
Maria, abençoai ( ) agora esta mesa fraterna e concedei que vossos filhos NN, que hoje 
iniciam o noviciado [ou: emitem a profissão dos conselhos evangélicos], dêem 
testemunho do Evangelho em comunhão conosco, inspirando-se sempre em Maria, 
vossa Mãe e Serva fiel. Por Cristo nosso Senhor. 

 T. Amém! 
  
MINISTÉRIOS OU ORDENS SACRAS 
  
D. Ó Deus que, para salvar a humanidade, confiastes aos lábios humanos o anúncio 

do Evangelho e às mãos humanas a obra da salvação, abençoai-nos (
vamos tomar. Dignai-vos aceitar o hino de louvor do vosso servo NN, que hoje foi investido 
com o ministério do ... (ou: com a ordenação...) e santificai o seu serviço apostólico na 
Igreja. Por Cristo nosso Senhor. 

   T. Amém! 
 
CAPÍTULO ELETIVO 
   
D. Voltai, ó Pai, o vosso olhar sobre nós que estamos reunidos nesta mesa fraterna. 

A fraternidade que experimentamos ao repartir juntos o pão de cada dia, ilumine e inspire 
o serviço dos irmãos (irmãs) que forem (foram) eleitos para presidir às nossas 
comunidades. Por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém! 
  
  
CAPÍTULO DE REVISÃO 
  

 D. Pai Santo, em vosso Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, vossa serva 
fiel, vós nos destes um irmão e amigo. Humildemente vos pedimos: abençoai ( ) estes 
alimentos e os esforços que fazemos para renovar o serviço que prestamos e a nossa 
vida fraterna. Por Cristo nosso Senhor. 

 T. Amém! 
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RETIRO OU REUNIÃO 
  

  
D. Ó Deus, para falar ao coração do vosso povo, vós o conduzistes ao deserto, e 

para vos revelardes aos nossos Primeiros Pais, os convidastes a subir ao Monte Santo. 
Nos vos pedimos: abençoai ( ) o pão que juntos repartimos e mostrai-nos os desígnios 
do vosso amor e o esplendor da vossa face. Por Cristo nosso Senhor. 

  
T. Amém! 
  
ENCONTRO FRATERNO 
  
D. Nós vos louvamos, ó Pai, amigo dos homens, pelo dom do Espírito Santo 

derramado sobre os discípulos do vosso Filho reunidos em oração com Maria, a Mãe de 
Jesus, e vos bendizemos pelo pão que juntos repartimos neste encontro fraterno. 
Renovai os nossos corações e fortalecei a nossa amizade. Por Cristo nosso Senhor. 

  
T. Amém! 
  
MOMENTO DE LUTO 
  

D. Ó Deus, fonte de consolação, que com a morte do vosso Filho, vencestes a 
morte, e com a sua ressurreição, nos destes a vida, abençoai ( ) a nós e aos alimentos 
que vamos tomar. Nosso irmão NN, que hoje já não senta conosco à mesa fraterna, 
seja acolhido no banquete celeste, do qual nós também esperamos um dia participar. 
Por Cristo nosso Senhor. 

 T. Amém! 
  
  
MOMENTO DE SOFRIMENTO SOCIAL 
  
D. Pai misericordioso, quisestes que vosso Filho Jesus experimentasse o sofrimento 

como todos os seres humanos, abençoai ( ) o pão que agora repartimos e abri os nossos 
olhos e o nosso coração à dor dos irmãos que sofrem, devido... [diz-se o motivo do 
sofrimento], para que possamos servi-los com misericórdia e amor. Por Cristo nosso 
Senhor. 

 T. Amém! 
  
  
MOMENTOS DE ALEGRIA 
  
D. Ó Deus, fonte de toda alegria, por meio do vosso Filho nos fazeis participar das 

vossas maravilhas. Nós vos bendizemos pelos dons do vosso amor, de modo especial 
hoje, por [diz o motivo da alegria], e vos pedimos que transformeis a alegria deste dia em 
júbilo perene. Por Cristo nosso Senhor. 

 T. Amém 
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PRESENÇA DE HÓSPEDE 
  
D. Ó Deus, que sempre visitais os seres humanos, abençoai-nos ( ) hoje que 

acolhemos o vosso Filho na pessoa do nosso hóspede NN e com ele partilhamos a alegria 
da mesa fraterna. Fazei crescer sempre mais a nossa comunhão fraterna, e os nossos 
olhos, cada vez mais puros, vejam na pessoa do irmão a imagem do vosso Filho Jesus 
Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito santo. 

 T. Amém! 
   
  
FESTA DE ONOMÁSTICO 
  
 D. Ó Pai, que sempre proporcionais alegrias aos vossos filhos, olhai para esta 

vossa família que hoje celebra o onomástico do irmão NN. Abençoai ( ) esta mesa, sinal 
da nossa comunhão, e fazei que, por intercessão da Virgem Maria e de São [diz-se o 
nome do santo], nossos nomes sejam inscritos no céu. Por Cristo nosso Senhor. 

  
T. Amém! 
   
FESTA DE ANIVERSÁRIO 
  
  

D. Ó Pai, que sempre proporcionais alegrias aos vossos filhos, olhai para esta 
vossa família em festa pelo aniversário do nosso irmão NN. Abençoai ( ) esta mesa, 
sinal da nossa comunhão, e fazei que em nosso caminho cotidiano experimentemos 
sempre mais o valor da fraternidade e a força da amizade. Por Cristo nosso Senhor. 

  
T. Amém! 
  
EM CASA DE AMIGOS 
  
 D. Ó Deus, Pai amoroso e benigno, em vosso Filho Jesus Cristo, hóspede e amigo 

na casa de Betânia, vós quisestes santificar a amizade como expressão de alegria e 
conforto na caminhada. Nós vos agradecemos o alimento que vamos tomar nesta mesa 
acolhedora e fraterna; e vos pedimos que a nossa amizade seja sempre simples e 
verdadeira, para a glória do vosso nome e a santificação das nossas almas. Por Cristo 
nosso Senhor. 

 T. Amém!  
  
   
 
 

 
LEITURAS BÍBLICAS 

 
 

ADVENTO 
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1. Isaías 25, 6.8a 
  
O Senhor dos exércitos dará nesta montanha para todos os povos um banquete 

de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas e vinho 
depurado. Acabou com a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de 
todas as faces. 

   
2. Isaías 30, 19-21.23 
  
Sim, povo de Sião, cidadão de Jerusalém, não deves chorar tanto, ele vai se 

interessar pelo clamor da tua súplica. Basta ouvir e ele responde. O Senhor vos dará, sim, 
pão de crise, água racionada, mas depois teu Mestre não se esconderá mais, teus próprios 
olhos hão de ver aquele que te ensina. Sempre que estiveres para te desviar para um lado 
ou para outro, poderás ouvir atrás de ti a palavra que te orienta: “O caminho é este, por 
aqui deves andar!” Deus, então, dará chuva para as tuas semeaduras, para tudo que 
plantares nesta terra. E assim o pão produzido nesta terra será farto e gostoso. Naquele 
dia até teu rebanho vai pastar em pastagens espaçosas.  

   
  
3. Isaías 44, 2-4 
  
Assim diz o Senhor, aquele que te criou, que te formou desde o útero e te protege: 

“Não temas, servo meu Jacó, querido Israel a quem escolhi. Derramarei água na terra 
seca, ribeirões no terreno ressecado, derramarei meu espírito nos teus descendentes, 
minha bênção em teus rebentos. E eles crescerão como mato à beira d‟água, como 
salgueiro ao longo dos córregos”. 

  
4. Mateus 8, 10-11 
  
Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: “Em 

verdade, vos digo: em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo: muitos 
virão do oriente e do ocidente e tomarão lugar à mesa do reino dos Céus, junto com 
Abraão, Isaac e Jacó”. 

  
5. Marcos 7, 26-28 
  
A mulher não era judia, mas de origem siro-fenícia, e pedia que ele expulsasse o 

demônio de sua filha. Jesus lhe disse: “Deixa que os filhos se saciem primeiro; pois não 
fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos”. Ela respondeu: “Senhor, 
também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que os filhos deixam 
cair”. 

  
6. Lucas 13, 28-30 
  
“E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto 

com todos os profetas, no Reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora. 
Virão muitos do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no Reino 
de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos”. 
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7. João 2, 7-10 
  
Jesus disse aos que estavam servindo: “Enchei as talhas de água”! E eles as 

encheram até a borda. Então disse: “Agora trai e levai ao encarregado da festa”. E eles 
levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em, vinho, sem saber de onde 
viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e 
disse-lhe: “Todo mundo serve primeiro o vinho bom e, quando os convidados já beberam 
bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora”. 

  
 
O BANQUETE DA SABEDORIA 
  
8. Provérbios 9, 3-6 
  
A sabedoria enviou as empregadas para proclamarem, na fortaleza e nos pontos 

mais altos da cidade: “Se há um ingênuo, venha a mim!” Aos ignorantes ela diz: “Vinde 
comer do meu pão e beber do vinho que preparei para vós! Deixai a ingenuidade e 
vivereis! Segui os caminho da prudência!” 

9. Eclesiástico 15, 1-4 
  
Quem observa a Lei, adquire a sabedoria. Ela vem ao seu encontro qual mãe 

venerada, e como jovem esposa o acolhe. Ela o alimenta com o pão da vida e do 
entendimento e lhe dá de beber a água da sabedoria salutar. Nela se apóia a não cai; confia 
nela e não será envergonhado. Ela o exalta entre seus companheiros. 

  
10. Eclesiástico 24, 1a.26-29 
  
A sabedoria faz seu próprio elogio: “Vinde a mim todos os que me desejais e fartai-

vos dos meus frutos. A minha instrução é mais doce que o mel e a minha herança mais do 
que o mel e seu favo; minha lembrança dura por todos os séculos. Os que comem de mim 
terão ainda fome; os que de mim bebem terão sede ainda”. 

  
11. Isaías 55, 1-3 
  
Vós todos que estais com sede, vinde buscar água! Quem não tem dinheiro 

venha também! Comprar para comer, vinde, comprar sem dinheiro vinho e mel, sem 
pagar! Para que gastar dinheiro com coisas que não alimentam? Por que trabalhar 
tanto pelo que não mata a fome? Escutai, ouvi bem o que eu digo e comereis o que há 
de melhor, o vosso paladar se deliciará com o que há de mais saboroso. Atenção! 
Vinde procurar-me, ouvi-me e tereis vida nova. 

  
 

N A T A L 
 
   
1. Salmo 147, 12-14 
  

Glorifica o Senhor, Jerusalém, 
louva teu Deus, ó Sião! 
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Porque reforçou as trancas das tuas portas, 
no teu meio abençoou teus filhos. 
Fez reinar a paz nas tuas fronteiras  
e te sacia com a flor do trigo. 

  
2. João 6, 32-35 
  
Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo: não foi Moisés quem vos 

deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de 
Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. Eles então pediram: “Senhor, 
dá-nos sempre desse pão!” Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim 
não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede”. 

  
3. Marcos 2,15-17 
  
Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-

0se à mesa com Jesus e seus discípulos. Pois eram muitos o que o seguiam. Os escribas, 
que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos 
discípulos de Jesus: “Por que ele come com os publicanos e os pecadores?” Tendo ouvido, 
Jesus respondeu-lhes: “Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os 
doentes. Não é a justos que vim salvar, mas a pecadores”. 

4. I Crônicas 11, 17-19 
  
Davi sentiu sede e disse: “Quem me daria um pouco d‟água da cisterna junto à 

porta de Belém?” Então os três romperam pelo meio dos filisteus, tiraram água da 
cisterna junto à porta de Belém e levaram-na a Davi. Davi, porém, não quis beber, mas 
despejou-a em homenagem ao Senhor e disse: “Deus me livre de fazer tal coisa! Será 
que vou beber o sangue desses homens, que arriscaram a vida para me trazer esta 
água?” Por isso, recusou-se a beber.  

5. Isaías 58, 5-7 
 Assim diz o Senhor: “Será este o jejum que eu prefiro, um dia em que a pessoa 

se humilha: curvar o pescoço como vara, ou deitar na cinza vestido de saco? É a isso 
que chamais de jejum, um dia agradável ao Senhor? Acaso o jejum  que eu prefiro não 
será isto: acabar com a injustiça qual corrente que se arrebenta; acabar com a 
opressão qual canga que se solta; deixar livres os oprimidos, acabar com toda espécie 
de imposição? Não será repartir tua comida com quem tem fome? Hospedar na tua 
casa os pobres sem destino? Vestir uma roupa naquela que encontras nu e jamais 
tentar te esconder do pobre teu irmão?” 

  
6. Mateus 6,16-17 
  
Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o 

rosto, para figurar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo: já receberam sua 
recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os 
outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está no escondido. E teu 
Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. 

  
7. Marcos 2, 18-20 
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Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram então perguntar a 
Jesus: “Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus 
discípulos não jejuam?” Jesus respondeu: “Acaso os convidados do casamento podem 
jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados 
não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia 
jejuarão”. 

  
 

Q U A R E S M A 
 
   
1. Êxodo 3, 7-8a 
 E o Senhor disse a Moisés: “Eu ouvi a opressão de meu povo, ouvi os gritos de 

aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para 
liberta-los das mãos dos egípcios e faze-los sair desse país para uma terra boa e 
espaçosa, terra onde corre leite e mel”. 

   
2. Isaías 49, 8-10 
  
Assim diz o Senhor: “No tempo da graça eu te escutei, no dia da salvação eu te 

ajudei. Eu te guarde e coloquei como aliança entre o povo, para reergueres o país, 
devolveres as propriedades arrasadas, para dizeres aos cativos: „Saí livres!‟, aos 
presos em cárcere escuro: „Vinde para a luz!‟ Por todo o caminho terão o que comer; 
em qualquer chão seco poderão se alimentar; jamais terão fome ou sede, o sol ou o 
calor não os atingirá, pois aquele que deles se condoeu é que vai conduzindo este 
povo e ele os guia para as fontes de água”. 

   
Mateus, 9,10-13 
  
Enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores 

e sentaram-se à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e 
disseram aos discípulos: “Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores?” 
Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: “Não são as pessoas com saúde que precisam de 
médico, mas as doentes. Ide, pois, aprender o que significa: „Eu quero misericórdia e não 
sacrifícios‟. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores”. 

  
4. Lucas 7,36-38 
  
Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à 

mesa. Uma mulher, pecadora da cidade, soube que Jesus estava à mesa na casa do 
fariseu e trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Ela postou-se atrás, aos pés de 
Jesus e, chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com os seus 
cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. 

  
5. Lucas 15,16-20a 
  
Ele queria matar a fome cm a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe 

davam. Então caiu em si e disse: “Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, 
e eu aqui, morrendo de fome. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: „Pai, pequei contra 
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Deus e contra ti; já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus 
empregados‟. Então ele partiu e voltou para seu pai”. 

  
 

 
S E M A N A  S A N T A 

 
   
1. Salmo 35, 11-14 
  

Levantam-se testemunhas mentirosas, 
querem saber de mim o que não sei. 
Pagam-me o bem com o mal, 
desolação para a minha alma. 
Eu, porém, quando eles adoeciam, 
vestia-me de saco, 
mortificava-me com o jejum, 
e minha súplica voltava ao meu íntimo. 
Como por um amigo, ou por um irmão, 
andei chorando, 
como quem está de luto pela mãe, 
entreguei-me à tristeza. 

  
2. Salmo 69, 10-14 
  

O zelo por tua casa me devorou, 
os insultos dos que te insultam 
caíram sobre mim. 
Se me mortifico com o jejum, 
eles zombam de mim; 
se me visto de saco, sou alvo de sarcasmo. 
Falam mal de mim 
os que se sentam junto à porta, 
e os que bebem vinho 
fazem canções sobre mim. 
Mas minha prece sobe a ti, Senhor, 
atende-me conforme tua grande piedade. 

3. Salmo 69, 21-22 
  

A ignomínia oprime meu coração e eu vacilo, 
esperei em vão quem tivesse pena de mim, 
procurei quem me consolasse, 
mas não encontrei. 
Como alimento me deram fel, 
quando tive sede deram-me vinagre. 

  
4. João 4, 5-7 
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Jesus chegou pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade 
que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, 
sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio dia. Veio uma mulher da Samaria buscar 
água. Jesus lhe disse: “Dá-me de beber!” 

  
5. João 19, 28-30 
  
Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se 

cumprisse a Escritura até o fim, disse: “Tenho sede!” Havia ali uma jarra cheia de 
vinagre. Amarraram num ramo de hissopo uma esponja embebida em vinagre e a 
levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: “Tudo está consumado”. E, 
inclinando a cabeça, entregou o espírito. 

  
 
 

P Á S C O A 
 
   
1. Lucas 24, 28-32 
  
Aproximando-se da aldeia para ode iam, Jesus fez como se fosse mais adiante. 

Eles, porém, insistiram, dizendo: “Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já 
declina”. Entrou, então, para ficar com eles. E, uma vez à mesa com eles, tomou o 
pão, abençoou-o, depois partiu-o e o deu a eles. Então seus olhos se abriram e o 
reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: “Não 
ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as 
Escrituras?” 

  
  
2. Lucas 24, 38-42 
  
Jesus disse: “Por que estais perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos 

corações? Vede minhas mãos e meus pés: sou eu! Tocai-me e entendei que um espírito 
não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenho”. Dizendo isso, mostrou-lhes 
as mãos e os pés. E como, por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e 
permaneciam surpresos, disse-lhes: “Tendes o que comer?” Apresentaram-lhe um pedaço 
de peixe assado. Tomou-o então e comeu diante deles. 

  
3. João 21, 4-6 
  
Já de manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era 

Jesus. Ele perguntou: “Filhos, tendes alguma coisa para comer?” Responderam: “Não”. 
Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis”. Eles lançaram a rede e não 
conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. 

  
4. João 21, 9-13 
  
Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. 

Jesus disse-lhes: “Trazei alguns dos peixes que apanhastes”. Então, Simão Pedro subiu e 
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arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinqüenta e três grandes peixes; e 
apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: “Vinde comer”. Nenhum dos 
discípulos se atreveu a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus 
aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com o peixe. 

  
5. Atos dos Apóstolos 10, 40-42 
  
Deus ressuscitou Jesus de Nazaré ao terceiro dia e concedeu-lhe que se 

manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus: 
a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos 
mandou proclamar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu Juiz dos vivos e dos 
mortos. 

6. I Coríntios 5, 6-8 
  
Irmãos, acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Jogai fora 

o velho fermento, para que sejais uma massa nova, já que sois ázimos, sem fermento. De 
fato, nosso cordeiro pascal, Cristo, foi imolado. Assim, celebremos a festa, não com o 
velho fermento nem com o fermento da maldade ou da iniqüidade, mas com os pães 
ázimos da sinceridade e da verdade. 

  
7. Atos dos Apóstolos 2, 44-46 
  
Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum; vendiam 

sus propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade 
de cada um. Perseverantes e bem unidos, freqüentavam diariamente o templo, partiam o 
pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. 

  
8. Salmo 23, 1-3.5 
  

O Senhor é meu pastor, nada me falta. 
Ele me faz descansar em verdes prados, 
a águas tranqüilas me conduz; 
restaura minhas forças, 
guia-me pelo caminho certo, 
por amor do seu nome.  
Diante de mim prepara uma mesa 
aos olhos de meus inimigos. 

  
9. Isaías 49, 8-10 
  
Assim diz o Senhor: “No tempo da graça eu te escutei, no dia da salvação eu te 

ajudei. Eu te guarde e coloquei como aliança entre o povo, para reergueres o país, 
devolveres as propriedades arrasadas, para dizeres aos cativos: „Saí livres!‟, aos presos em 
cárcere escuro: „Vinde para a luz!‟ Por todo o caminho terão o que comer; em qualquer 
chão seco poderão se alimentar; jamais terão fome ou sede, o sol ou o calor não os 
atingirá, pois aquele que deles se condoeu é que vai conduzindo este povo e ele os guia 
para as fontes de água”. 
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ASCENSÃO A PENTECOSTES 

 
 
1. Atos dos apóstolos 1, 4-5 
  
Ao tomar a refeição com eles, (Jesus) deu-lhes esta ordem: “Não vos afasteis de 

Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, 
quando eu disse: „João batizou com água; vós, porém, dentro de poucos dias, sereis 
batizados com o Espírito Santo‟”. 

 2. João 4, 13-14 
  
Jesus respondeu: “Todo o que bebe desta água, terá sede de novo; mas quem 

beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará 
nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna”. 

  
3. João 7, 37-39 
 No último e mais importante dia da festa, Jesus, de pé, exclamou: “Se alguém tem 

sede, venha a mim, e beba quem crê em mim” – conforme diz a Escritura: “Do seu 
interior correrão rios de água viva”. Ele disse isso falando do Espírito que haviam de 
receber os que acreditassem nele; pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não 
fora ainda glorificado. 

  
4. Joel 2, 23-24 
 Dançai, filhos de Sião! Cantai ao senhor vosso deus! Ele está enviando no 

tempo certo a chuva mansa e faz cair também a chuva forte, as primeiras e as últimas 
chuvas, tudo como antigamente. Os terreiros estão forrados de cereais, os tanques de 
amassar também transbordam vinho e azeite novo. 

  
5. Joel 4, 18 
 Acontecerá naquele dia que as serras estarão suando vinho novo, os morros 

escorrendo leite e os córregos de Judá terão água o ano inteiro.Junto à Casa do Senhor 
brota uma mina que vai irrigar o vale das acácias. 

6. João 2, 10-11 
  
Disse o encarregado da festa: “Todo mundo serve primeiro o vinho bom e, 

quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o 
vinho bom até agora”. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galiléia. 
Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. 

  
T E M P O  C O M U M 

 
   
1. Salmo 37, 18-19 
  

O Senhor conhece os dias dos inocentes, 
e eterna será sua herança. 
No tempo da calamidade não serão confundidos, 
nos dias de fome serão saciados. 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

2. Salmo 37, 25-26 
 Fui criança e agora estou velho: 
nunca vi um justo abandonado 
nem um descendente seu pedindo pão. 
Sempre se compadece e empresta, 
e sua posteridade vive abençoada. 

  
3. Salmo 104, 13-15 
 De tuas altas moradas irrigas os montes, 

com o fruto das tuas obras sacias a terra. 
Fazes crescer o feno para o gado, 
e a erva útil para o homem, 
para que tire da terra o seu pão: 
o vinho que alegra o coração do homem, 
o óleo que realça o brilho do rosto 
e o pão que sustenta o seu vigor. 

  
4. Salmo 127, 1-2 
  

Se o senhor não construir a casa, 
é inútil o cansaço dos pedreiros. 
Se não é o Senhor que guarda a cidade, 
em vão vigia a sentinela. 
É inútil madrugar, deitar tarde 
comendo um pão ganho com suor; 
a quem ama ele o concede enquanto dorme. 

   
5. Mateus 6, 25-26 
  
Por isso, eu vos digo: não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto a 

vossa vida; nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o 
alimento, e o corpo, mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu: não semeiam, não 
colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai celeste os alimenta. Será que 
vós não valeis mais do que eles? 

   
6. Salmo 128, 1-2 
  

Feliz quem teme o Senhor 
e segue seus caminhos. 
Viverás do trabalho de tuas mãos, 
viverás feliz e satisfeito. 

   
7. Lucas 12, 22-24 
  
Então Jesus disse aos seus discípulos: “Por isso eu vos digo: não vivais 

preocupados com o que comer, quanto à vida; nem com o que vestir, quanto ao corpo. A 
vida é mais que o alimento, e o corpo mais do que a roupa.Olhai os corvos: não semeiam 
nem colhem, não têm celeiros nem despensa; No entanto, Deus os sustenta. Será que vós 
não valeis mais do que os pássaros? 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

   
8. Provérbios 12, 11-14 
 Quem cultiva a sua terra terá alimento em abundância; quem vai atrás de 

inutilidades é insensato. O ímpio quer aproveitar-se da rede dos malvados; mas é a raiz 
dos justos que prospera. O mau se enreda pelo pecado de seus lábios, mas o justo escapa 
da dificuldade.Cada um se fartará de bens segundo as suas palavras, e em proporção a 
seu trabalho receberá a recompensa. 

   
9. Provérbios 28, 18-20 
 Quem vive com integridade será salvo; quem anda por caminhos perversos, logo 

cairá; quem lavra a própria terra se fartará de pão; quem vive na ociosidade, seu alimento 
será a miséria. Aquele que é fiel será muito louvado; o que tem pressa em enriquecer-se, 
não ficará sem culpa. 

10. II Tessalonicenses 3, 10-12  
 Quando estávamos entre vós, demos esta regra: “Quem não quer trabalhar 

também não coma”. Ora, temos ouvido falar que, entre vós, há alguns vivendo 
desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas 
ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranqüilamente e, assim, 
comam  o seu próprio pão. 

  
11. Mateus 7, 9-12 
  
Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma 

cobra, quando ele pede um peixe? Ora,m se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas 
aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe 
pedirem! 

   
12. Mateus 15, 25-28 
  
Uma mulher Cananéia veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: 

“Senhor, socorre-me!” Ele lhe disse: “Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos 
cachorrinhos”. Ela insistiu: “É verdade, senhor, mas os cachorrinhos também comem as 
migalhas que caem da mesa de sues donos!” Diante disso, Jesus respondeu: “Mulher, 
grande é tua fé! Como queres, te seja feito!” E a partir daquela hora sua filha ficou 
curada. 

13. Lucas 11, 5-8 
  
Jesus acrescentou: “Imaginai que um de vós tem um amigo e, à meia-noite, o 

procura, dizendo: „Amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu chegou de viagem 
e nada tenho para lhe oferecer‟. O outro responde lá de dentro: „Não me incomodes. A 
porta já está trancada. Meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para 
te dar os pães‟. Digo-vos: mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, vai 
levantar-se por causa de sua impertinência e lhe dará quanto for necessário”. 

   
14. Êxodo 23, 25 
  
Servirás ao Senhor teu Deus, e Ele abençoará teu pão e tua água, e afastará do 

teu meio as enfermidades. 
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15. Salmo 111, 2-5 
  

Grandes são as obras do Senhor, 
merecem a reflexão dos que as amam. 
Suas obras são esplendor e beleza; 
sua justiça dura para sempre. 
Deixou uma lembrança dos seus prodígios: 
o Senhor é piedade e ternura. 
Dá o alimento aos que o temem, 
recordando-se sempre da sua aliança. 

   
16. Isaías 33, 15-16 
  
Aquele que caminha na justiça e só fala a verdade, que se recusa a ficar rico 

com a exploração, que esconde a mão para não aceitar suborno, que tapa os ouvidos 
para não ouvir a proposta assassina, que fecha os olhos para não apoiar a justiça, esse 
vai morar nas alturas, o alto da rocha será seu refúgio. Lá recebe o alimento, e a água 
lhe é garantida. 

   
17. Mateus 6,  31-33 
  
Portanto, não vivais preocupados dizendo: „Que vamos comer? Que vamos beber? 

Como nos vamos vestir?‟ Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai 
que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o Reino de 
Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. 

  
 18. Salmo 119, 101-103 
  

Preservei meus pés de todo mau caminho, 
para guardar tua palavra. 
Não me afasto de tuas normas;  
porque és tu que me instruis.  
Como são doces ao meu paladar tuas promessas: 
mais que o mel para minha boca. 

  
19. João 4, 31-34 
  
Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: “Mestre, come!” Mas ele lhes 

disse: “Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis”. Os discípulos 
comentavam entre si: “Será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer?” Jesus lhes 
disse: “O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar plenamente a 
sua obra”. 

  
20. Salmo 37, 16-17 
  
Mais vale o pouco que tem o justo 
do que a abundância dos ímpios. 
Pois os braços dos ímpios se quebrarão, 
mas o Senhor é quem sustenta os justos. 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

  
21. Provérbios 15, 16-17 
  
Mais vale pouco com o temor do Senhor 
do que grandes tesouros com inquietação. 
Mais vale um prato de verdura com amor 
do que, com ódio, um boi gordo inteiro. 
  
22. Filipenses 4, 11b-13 
  
Aprendi a me bastar e qualquer situação.Sei viver na penúria e sei viver na 

abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação: estando farto ou passando 
fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me dá força. 

23. I Timóteo 6, 7-9 
  
Não trouxemos nada para este mundo, como também dele não podemos levar coisa 

alguma. Então, tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes. Pois os que 
querem enriquecer caem em muitas tentações e laços, em desejos insensatos e nocivos, que 
mergulham os homens na ruína e na perdição. 

  
24. Lucas 10, 5-7 
  
Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: „A paz esteja nesta casa!‟ Se ali 

morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; senão, ela retornará a vós. 
Permanecei naquela mesma casa; comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador 
tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e 
fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. 

  
25. Atos dos Apóstolos 6, 1-4 
  
Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de língua grega 

começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas 
viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os doze apóstolos reuniram a 
multidão dos discípulos e disseram: “Não está certo que nós abandonemos a pregação da 
palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós sete 
homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos 
essa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço 
da Palavra. 

26. I Coríntios 9, 4.7-10 
  
Não temos o direito de comer e de beber? Quem vai participar de uma campanha 

militar às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem 
apascenta um rebanho e não bebe do leite do rebanho? Será que eu digo isso só do ponto 
de vista humano, ou baseado também naquilo que diz a lei? Com efeito, está escrito na lei 
de Moisés: “Não porás mordaça no boi que está debulhando”. Ora, será que Deus está 
preocupado com os bois, ou estará falando de nós em geral? De fato, é em referência a 
nós que isso foi escrito. Quem lavra a terra, lavra sempre na esperança da colheita; e 
quem debulha, debulha também na esperança de ter a sua parte. 
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27. II Tessalonicenses 3, 7-9 
  
Sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de 

maneira desordenada. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo 
contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não 
sermos pesados a nenhum de vós. 

  
28. Romanos 14, 5-8 
  
Há quem considere uns dias mais importantes que outros; já outras pessoas 

consideram todos os dias iguais. Continue cada qual com o próprio modo de pensar. 
Quem distingue um dia do outro faz isso por amor do Senhor. E quem come de tudo come 
tudo para a glória do Senhor, pois, ao comer, dá graças a Deus; e quem não come deixa 
de comer por amor ao Senhor, e também ele dá graças a Deus. Ninguém dentre vós vive 
para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, 
e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos 
ao Senhor. 

  
  
29. I Coríntios 10, 27-29a 
  
Se um não-cristão vos convida para uma refeição e quereis ir, comei de tudo o que 

vos for servido, sem levantar nenhum problema de consciência. Mas se alguém vos disser: 
“Isto foi oferecido em sacrifício”, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por 
motivo de consciência – a consciência dele, não vossa. 

  
  
30. I Coríntios 10, 31-33 
  
Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo 

para a glória de Deus. Não sejais motivo de tropeço para ninguém – judeus, gregos ou a 
igreja de Deus -, como também eu me esforço por agradar em tudo a todos, buscando 
não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para o maior numero de pessoas, 
a fim de que sejam salvas.  

31. Lucas 10, 38-42 
  
  
Jesus entrou num povoado e uma mulher, de nome Marta, o recebeu em sua 

casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua 
palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se 
e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? 
Manda, pois, que ela venha me ajudar!” O Senhor, porém, lhe respondeu: “Marta, 
Marta! Tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é 
necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será t irada”. 

  
  
32. Lucas 11, 37-41 
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Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. 
Jesus foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não tinha feito a 
ablução ritual antes da refeição. O Senhor disse-lhe: “Vós, fariseus, limpais por fora o 
copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! 
Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, daí em esmola o que está 
dentro, e tudo ficará puro para vós.  

  
  
  
33. Lucas 14, 1-4 
  
Num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o 

observavam. Em frente de Jesus estava um homem que sofria de hidropisia. Tomando a 
palavra, Jesus disse aos doutores da lei e aos fariseus: “Em dia de sábado, é permitido 
curar ou não?” Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e 
o despediu.  

  
  
34. Lucas 15, 1-4 
  
Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os 

fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. “Este homem acolhe os pecadores 
e come com eles”. Então ele contou-lhes esta parábola: “Quem de vós que tem cem 
ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se 
perdeu até encontrá-la?  

  
  
35. Tobias 4, 16-17 
  
Dá do teu pão a quem tem fome e da tua roupa aos que estão nus. Dá tudo o que 

tiveres em abundância, dá esmola, e não sejas mesquinho ao dar. Reparte o teu pão e 
derrama vinho sobre a sepultura dos justos, mas não o faças aos pecadores. 

  
36. Provérbios 22, 8-9 
  
Quem semeia a iniqüidade colherá desgraças, pela vara dos seus excessos será 

aniquilado. Quem é generoso será abençoado, pois repartiu seu pão com o pobre. 
  
37. Eclesiástico 4, 1-5 
  
Filho, não prives da esmola o pobre; não desvies do pobre os teus olhos. Não 

entristeças quem tem fome e não exasperes o pobre em sua indigência. Não aflijas o 
coração do indigente e não adies a ajuda ao angustiado. Não rejeites a súplica do aflito 
e não desvies do indigente o teu rosto. Do necessitado não desvies com dureza os 
olhos e não lhe darás ocasião de amaldiçoar-te por detrás. 

  
38. Mateus 10, 42 
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Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequenos, 
por ser meu discípulo, em verdade vos digo: não ficará sem receber sua recompensa. 

           
39. II Coríntios 9, 7-10 
  
Cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem 

constrangimento, pois “Deus ama quem dá com alegria”. Deus é poderoso para vos 
cumular com toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário e 
ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra, como está escrito: “Distribuiu 
generosamente, deu aos pobres; a sua justiça permanece para sempre”. Aquele que dá a 
semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas 
sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. 

  
40. Apocalipse 2, 7.17 
  
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como 

prêmio comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos ouça o 
que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe darei ujma pedrinha 
branca, na qual estará escrito um nome novo, que ninguém conhece a não ser quem a 
recebe. 

  
41. Apocalipse 3, 20 
  
Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei 

na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. 
  
42. Apocalipse 19, 9 
  
E o anjo me disse: “Escreve: Felizes os convidados para o banquete das núpcias do 

Cordeiro”. 
  
43. Apocalipse 22, 17 
  
O Espírito e a Esposa dizem: “Vem”! Aquele que ouve também diga: “Vem”! Quem 

tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água vivificante. 
  
  
 

 
 

SANTA MARIA NO SÁBADO 
 
   
  
 

  
1. I Samuel, 4-5a. 6-7 
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Ana orou e disse: “Meu coração exulta no Senhor, graças ao Senhor se levanta 
minha força. O arco dos valentes é quebrado, mas os fracos se armam com vigor.Os 
saturados se empregam para ter pão, mas os famintos param de sofrer. O Senhor é quem 
dá a morte e a vida, faz descer à morada dos mortos e de lá voltar. O Senhor é que torna 
pobre ou rico, é ele quem humilha e exalta. 

  
2. Salmo 22, 27-28 
  
Os pobres comerão e ficarão fartos, 
louvarão o Senhor os que o procuram: 
“Viva para sempre o coração deles!” 
Recordarão e voltarão ao senhor 
todos os confins da terra; 
diante dele se prostrarão 
todas as famílias dos povos. 
  
3. Salmo 107, 5-9 
  
Sofrendo fome e sede, 
suas forças iam se acabando. 
Na sua aflição, clamaram ao Senhor 
e ele os livrou de suas angústias. 
Conduziu-os pelo caminho reto, 
para chegarem a uma cudade habitada. 
Que louvem o Senhor por sua bondade 
e por suas maravilhas em favor dos homens. 
Pois saciou quem tinha sede, 
e cumulou de bens os que tinham fome. 
  
4. Isaías 7, 14-15 
  
O próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a moça conceberá e dará à luz um filho 

e lhe porá o nome de Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até aprender a rejeitar o mal e 
escolher o bem. 

  
5. Lucas 1, 46.51-53 
  
Maria então disse: “A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra 

em Deus, meu Salvador. Ele mostrou a força de seu braço: dispersou os que têm planos 
orgulhosos no coração. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. 
Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias”. 
 

 

 

 

 


