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Em louvor aos Sete Primeiros Pais 

COMMISSIO LITURGICA INTERNATIONALIS OSM 
(CLIOS) 

 
LAUDEMUS VIROS GLORIOSOS 

 

Em louvor aos Sete Primeiros Pais 

  
  

TESTEMUNHAS DE CARIDADE FRATERNA 

II 
  
  
 

O empenho de serviço, 
radicado na consagração batismal 

e expresso com a profissão religiosa, 
é por nós livremente assumido 

para levar à plenitude 

o mandamento da caridade 
 

Constituições OSM, 2 

  
  
  
1. Para uma frutuosa participação à celebração, é necessário predispor, com  meios adaptos,  o ânimo dos 
fiéis e o ambiente em que ela se realiza.  
Em posição de destaque, seja colocada a imagem dos sete Santos Fundadores. 
  

  
I. RITOS INICIAIS 
  
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA 
  
2. A celebração inicia com o canto de saudação angélica. 
  
 A. Ave, Maria, cheia de graça, 
o Senhor é contigo. 
Tu és bendita entre as mulheres, 
e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. 
  
3. Depois aquele(a) que preside saúda a assembléia com estas ou outras palavras adaptas: 
  
P. A misericórdia do Pai, 
a graça e a paz de Cristo, 
o amor do Espírito Santo 
esteja com todos(as) nós. 
  
A . Bendito nos séculos o Senhor 
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4. Um (a) leitor(a) anuncia o tema da celebração com estas ou outras palavras semelhantes: 
  
L. A vida dos(as) discípulos(as) de Cristo é vida no amor: 
sua fonte é Deus, eterno amor; 
sua lei suprema é a caridade recíproca; 
sua aspiração ultima,  a unidade perfeita. 
Os sete Santos, fazendo próprio o ideal 
das primeiras comunidades apostólicas, 
tornaram-se «uma só alma e um só coração» 
e são na Igreja 
um admirável exemplo de caridade fraterna. 
A celebração hodierna quer ilustrar 
este aspecto da vida dos nossos Fundadores, 
que repropõe a perene mensagem de Cristo 
sobre mandamento do amor. 
  
Ato Penitencial 
  
5. Se for oportuno, aquele(a) que preside a celebração convida a assembléia, com estas palavras ou outras 

adaptas, a purificar o coração para melhor dispor-se a celebração. 
  
P. Irmãos e irmãs, fazendo memória  
da  admoestação do apostolo João: 
«Quem não ama permanece na morte » 
afastemos a morte do nosso coração 
reconhecendo diante de Deus as nossas fragilidades 
contra o mandamento do amor. 
  
E todos(as) se recolhem, por alguns instantes em silêncio. 
  
P. Deus, Pai de misericórdia e de perdão, 
fonte e cumprimento do amor, 
tem piedade de nós. 
  
A. Perdoa-nos, Senhor. 
  
P. Cristo, Filho de Deus, 
nossa paz e nossa reconciliação, 
irmão e salvador da humanidade, 
tem piedade de nós. 
  
A . Perdoa-nos Senhor. 
  
P. Espírito Santo Deus, 
chama viva de eterno amor, 
princípio de unidade e sustento da concórdia, 
tem piedade de nós. 
  
A. Perdoa-nos Senhor. 
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(Todos(as) são convidados(as) a fazer o sinal das cruz) enquanto aquele(a) que preside diz: 

  
P. O Senhor volva o seu olhar sobre nós, 
perdoe as nossas fragilidades 
e reanima em nós a caridade fraterna. 
A. Amém. 
  
HINO 
  
6.  Aquele(a) que preside acende uma lâmpada em frente à imagem dos sete santos Pais ou sete lâmpadas, 

ou as velas que estão sobre o altar.  Enquanto isso a assembléia canta o hino seguinte ou outro adapto: 
  
Enfim pra sempre irmãos entre eles, 
eram um coração e uma só alma, 
eram um cacho no monte  Senário 
todos enxertados na única Videira 
  
          Eram do monte o melhor ornamento, 
          onde levantaram três tabernáculos, 
          e lá voltavam sempre rezando: 
          toda a montanha cantava com eles. 
  
Muito amor os havia unido 
Fazendo-os sinal de Cristo vivente: 
Fraternidade era o dom procurado, 
somente dom que ofereciam ao mundo. 
  
          Livres iam de casa em casa 
          Como a Mãe nas montanhas de Judá, 
          E como ela  servos: chamaram 
          «pra» que seja feita a tua palavra ». 
  
Ora com a mãe que foi sua guia 
O hino de louvor queremos cantar 
porque a graça encontramos em ti, 
o Trindade, primeira fonte de amor. Amém. 
  
ORAÇÃO.  
(Todos e todas se recolhem em silêncio) 

  
P. Senhor Deus, 
que infundiste nos nossos corações o Espírito de amor, 
doa-nos, por intercessão dos bem-aventurados sete Pais 
de viver unânimes na tua casa, 
para que o mundo, vendo a nossa concórdia, 
nos reconheça discípulos(as) do teu Filho. 
Ele vive e reina nos séculos dos séculos. 
  
A. Amém. 
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II. ESCUTA DA PALAVRA. 
  
PRIMEIRA LEITURA 
  
8. Um(a) leitor(a) lê o seguinte trecho da Crônica das Origens da Ordem ou uma página sobre a caridade, 

tirada dos escritos dos santos Padres ou de outros autores. 
  
L. Da crônica de frei Pedro de Todi sobre a origem da Ordem dos freis de Santa Maria. 
  

União espiritual dos sete no mundo sua preparação e efetiva união em comunidade. 
  
Os Sete viviam em Florença, cada um em sua casa, e tinham alcançado tão grande perfeição  e religiosidade 
que foram considerados dignos de ser escolhidos por Nossa Senhora para iniciar a sua Ordem. 

Residindo, porém, em áreas diferentes da cidade, não se conheciam entre si. Mas 
graças a Nossa Senhora, que os preparava para iniciar a sua Ordem, eles, por iniciativa 
própria e pelos freqüentes encontros de negócios, acabaram se unindo por profunda 
amizade e por laços de amor espiritual, primeiro um ao outro, e depois os Sete juntos. 

Era justo que eles, já identificados pela mesma perfeição e religiosidade, se 
unissem também pelos vínculos do amor e da amizade espiritual, posto que, algum tempo 
depois, Nossa Senhora haveria de reuní-los para instituir a nossa Ordem. 

Um sinal certo de que eles já estavam perfeitamente unidos por profunda amizade 
de caridade, com a intenção de instituir a nossa Ordem, é o fato de que esta amizade de 
caridade os levou a viver plenamente concordes, com benevolência e amor, nas ocasiões 
divinas e humanas, segundo a vontade de Deus. Já não podiam suportar a ausência 
temporária entre eles e nem tolerar, sem grave incômodo, de ser separados um do outro, 
sequer por uma hora. 

Sua mente, que os mantinha unidos e os levava a se comprazerem mutuamente 
nas coisas divinas e humanas, inspirou-os também a abandonar tudo e a deixar 
definitivamente de lado as coisas terrenas. Movidos por este firme propósito, decidiram 
viver juntos sob o mesmo teto, comungando espiritual e fisicamente uns com os outros e 
edificando-se mutuamente com bons exemplos, palavras e obras, a fim de poderem um 
dia, na glória celeste, juntar-se em corpo e alma a Cristo, por cujo amor se haviam feito 
amigos uns dos outros. 
  
  
SALMO RESPONSORIAL  
  

Salmo 132 
Alegria do amor fraterno 

  
R. O amor dos(as) irmãos(ãs) alegra a casa do Pai. 
  
Oh! Como é bom, como é agradável 
Os irmãos e as irmãs morarem juntos –as! R. 
  
É como óleo precioso sobre a cabeça 
Que escorre pela barba, pela barba de Aarão, 
E desce sobre a gola de seu manto. R. 



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

  
É como o orvalho do Hermon, 
descendo sobre os montes de  Sião. 
pois é lá que o Senhor dá a benção 
e a vida para sempre. R. 
  
  
  

  
SEGUNDA LEITURA 
  
10. Segue a leitura de um texto bíblico sobre a caridade.  Poderão ser proclamados por vários leitores(ras), 

são trechos deduzidos desunidos de vários textos oportunamente escolhidos e coligados, qua constitue por 
unidade temática quase uma única leitura. Portanto é oferecido um exemplo, no qual – por motivos de 

brevidade – poderá ser omitida, sem  alterar o sentido da mensagem, a série dos trechos assinalados com 

L3. 
  
L 1. Do Evangelho de Jesus  e dos escritos dos Apóstolos João e Paulo. 
 ( Jo 15,9-10. 12-13;17,11b.20-21; 1Jo 4,7-8.9-10.11-12; 1Cor 13,1-3.4-7.8.13) 
  
Amai-vos uns aos outros, umas as outras 
  
L.1. Filhinhos, 
como o Pai me enviou 
assim eu também vos envio. 
Permanecei no meu amor. 
Se observardes os meus mandamentos, 
permanecei no meu amor, 
como eu observei os mandamentos do meu Pai 
e permaneço no seu amor. 
  
L. 2. Caríssimos(as) 
Amai-vos uns aos outros – (uma às outras) 
porque o amor vem de Deus 
e quem ama 
é gerado(a) por Deus e conhece Deus. 
Quem não ama não conhece Deus, 
porque Deus é amor. 
  
L. 3. Se eu falasse 
as línguas dos seres humanos e dos anjos, 
mas não tivesse caridade, 
eu seria como um bronze que soa 
ou címbalo que retine. 
Se eu tivesse o dom da profecia, 
se conhecesse todo os mistérios e toda a ciência 
se tivesse toda a fé, 
a ponto de remover montanhas, 
mas não tivesse caridade, 
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eu nada seria. 
E se eu gastasse todos os meus bens com os pobres 
e até me entregasse como escravo(a) 
e desce o meu corpo para ser queimado 
mas se não tivesse caridade 
de nada me aproveitaria. 
  
L1. Este é o meu mandamento: 
Amai-vos uns aos outros – (amai-vos umas as outras) 
como eu vos amei. 
ninguém tem maior amor 
do que dar a vida por seus amigos e amigas. 
  
L2. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós: 
Deus enviou 
seu Filho Unigênito ao mundo, 
para que tenhamos a vida N’Ele 
Nisto está o amor: 
não fomos nós que amamos Deus, 
mas foi Ele que nos amou 
e enviou seu Filho 
Para os nossos pecados. 
  
L3. A caridade é paciente 
é benfazeja, não é invejosa, 
não é presunçosa 
nem se incha de orgulho, 
não faz nada de vergonhoso, 
não é interesseira, não se encoleriza, 
não leva em conta o mal sofrido 
não se alegra com a injustiça, 
mas fica alegre com a verdade 
Ela desculpa tudo, crê tudo, 
espera tudo, suporta tudo. 
  
L1. Pai santo, 
guarda no teu amor 
aqueles e aquelas que tu me deste, 
para eles sejam um, como nós somos um. 
Não rogo somente por eles, 
mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim: 
A fim de que todos – todas, sejam um 
como tu, Pai, estás em mim e eu em ti; 
que eles estejam em nós, 
para que o mundo creia que tu me enviaste. 
  
L2. Caríssimos, caríssimas, 
se Deus assim nos amou, 
devemos, nós também, amarmo-nos uns aos outras, umas as outras. 
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Ninguém jamais contemplou a Deus. 
Se nos amarmos uns aos outros, umas as outras, 
Deus permanece em nós, 
e o seu amor em nós é perfeito. 
  
L3. A caridade jamais passará. 
Quanto as profecias, desaparecerão. 
Quanto as línguas cessarão. 
Quanto a ciência, também desaparecerá. 
Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, 
a maior delas, porém, é a caridade. 
  
11. Terminada a leitura, se canta esta aclamação ou outra adapta: 
  
A. Gloria e louvor a ti, o Cristo, 
Palavra vivente do Pai. 

  
  

MEDITAÇÃO SOBRE A PALAVRA 
  
12. Após  a aclamação  observa-se uma pausa de silêncio meditativo, (o então aquele(a) que preside 

comenta os textos proclamados, ou ilustra o peculiar carisma dos Sete santos. A reflexão sobre a Palavra, 
pode assumir um caráter de diálogo fraterno – sororal. 

  
III-SÚPLICA E AÇÃO DE GRAÇAS 
  
13. Neste momento tem  lugar uma súplica aos Sete santos, em forma de litania ou de oração dirigida a 

eles. 
  
SUPLICA LITÂNICA 
  
14. Aquele (a) que preside introduz a ladainha com estas palavras ou outras semelhantes: 
  
P. Irmãos e irmãs, 
Imploremos a misericórdia de Deus 
e invoquemos a intercessão da Virgem Maria, 
dos Santos e dos Pais da Ordem dos Servos. 
  
15. Canta-se as litanias: 
  
Senhor, tem piedade, 
Cristo, tem  piedade 
Senhor, tem  piedade. 
  
Cristo, ouve-nos, 
Cristo atende-nos 
  
Deus Pai do céu                                   tem piedade de nós 
Deus Filho, Redentor do mundo,            tem  piedade de nós 
Espírito Santo Paráclito                        ||        ||        || 
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Santíssima Trindade que 
sois um só Deus                                  ||        ||        || 
  
Santa Maria, Mãe de Deus                   roga por nós! 
Santa Maria, Serva do Senhor,             ||        || 
Santa Maria, virgem das dores,            ||        || 
Santa Maria, Rainha dos 
vossos servos e servas                        ||        || 
  
São José,                                           roga por nós! 
São João Batista,                                 ||        || 
São Pedro e São Paulo ,                     roga por nós! 
Santo Agostinho,                                  ||        || 
  
Sete Santos Fundadores,                   rogai por nós! 
Raiz santa da nossa Ordem,                 ||        || 
  
Servos da Palavra,                            rogai por nós! 
Servos de Santa Maria,                        ||        || 
Servos da humanidade                         ||        || 
Servos  dos pobres                              ||        || 
  
Servos bons,                                    rogai por nós! 
Servos  fieis,                                        ||        || 
Servos  vigilantes,                                ||        || 
Servos misericordiosos,                        ||        || 
  
Procuradores de Deus,                    rogai por nós! 
Adoradores do Pai,                               ||        || 
Discípulos de Cristo,                             ||        || 
Voz do Espírito,                                    ||        || 
  
Moradores na solidão                       rogai por nós! 
Homens de penitencia,                         ||        || 
Homens de silencio,                             ||        || 
Homens de contemplação,                   ||        || 
  
Mensageiros do evangelho,               rogai por nós! 
Edificadores do reino,                           ||        || 
Cultivadores da amizade,                      ||        || 
Operadores da paz,                             ||        || 
  
16. Aquele(a) que preside conclui a súplica litânica com esta oração ou outra adapta: 

  
P. Senhor, 
que superas com a abundância dos teus bens 
as expectativas da nossa oração, 
acolhe as súplicas 
que em comunhão com os Sete bem-aventurados Pais 
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apresentamos diante da tua  misericórdia. 
Por Cristo Nosso Senhor. 
A. Amém. 
  
Oração aos Sete Santos 
  
17. No lugar da ladainha pode-se dirigir aos Sete Pais a seguinte oração. Aquele(a) que preside a introduz 

com esta introdução ou outra adapta: 
  
P. Irmãos e irmãs, 
dirigimo-nos com confiança aos sete santos Pais, 
que Deus nos tem dado 
como exemplo luminoso de caridade fraterna 
e como intercessores na nossa oração. 
  
Após  um momento de silêncio se prosegue: 

  
P. A vós nos dirigimos 
nossos antigos antigos Pais, 
como filhos e filhas, discípulos, discípulas, amigos, amigas, 
para aprender de vocês, imagens vivas de Cristo, 
como se ama Deus acima de todas as coisas, 
e se gaste a vida pelos irmãos e irmãs; 
Como o perdão vence a ofensa 
E com o bem se substitui o mal; 
Como se estende as mãos ao necessitado, 
ao aflito e aflita se alivia a dor,  
o coração se abre ao amigo(a); 
como juntos(as) se constrói a “casa”, 
e se viva na morada paterna  
um só coração e uma só alma. 
Nos acompanhem, Pais, 
o vosso exemplo de comunhão fraterna 
e de serviço a santa Maria, 
e nos sustente a vossa intercessão 
hoje e em todo o tempo da nossa vida. 
A . Amém. 
  
OFERTA DO INCENSO 
  
18. Depois da súplica, aquele(a) que preside incensa a imagem dos sete Santos, enquanto se canta esta 

antífona ou outra adapta: 
  

Eu vos dou um novo mandamento, 
que vos amei uns aos outros – outras as outras 
assim como eu vos amei 
disse o Senhor. 

  
Felizes os (as) que andam em seus caminhos 
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E procuram praticar o  mandamento do amor. R. 
  
PRECES DE AGRADECIMENTO 
  
19. Depois aquele(a) que preside dirige a Deus a seguinte prece: 
  
P. Louvai comigo o Senhor. 
A . Eterna é a sua misericórdia 
  
P. Bendigamos o seu santo nome. 
A . Ele é a nossa Salvação. 
  
P. Te louvamos, Pai, e te bendizemos 
porque na tua providente misericórdia 
suscitastes na Igreja os Sete Santos, 
homens de concórdia e de paz, nossos pais e irmãos. 
A . Somente tu, Senhor, és Santo: 
A ti o louvor  e a glória nos séculos. 
  
Os acumulastes de teus bens 
e os chamastes ao seguimento de Cristo: 
para conquistar a perola preciosa 
abandonaram comércio e lucro, 
e deixando pelo Reino campos e casa, 
tornaram-se pais de uma nova família, 
nascida não do sangue  mas do Espírito. 
  
A . Somente tu, Senhor, és Santo: 
A ti o louvor  e a glória nos séculos. 
  
Foi  sua glória servir a humilde Serva: 
Igual a ela guardaram a tua palavra, 
da sua misericórdia aprenderam a misericórdia 
e foram com ela junto a cruz de Cristo. 
  
A . Somente tu, Senhor, és Santo: 
A ti o louvor  e a glória nos séculos. 
  
Dá-nos, Senhor, 
por intercessão dos sete santos Pais, 
o espírito de comunhão e de serviço, 
a sede da sabedoria, 
o gosto do que é belo. 
  
A . Te suplicamos, Senhor. 
  
Dá-nos, profecia ao nosso olhar, 
palavra ao nosso silêncio, 
fogo ao nosso coração, 



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

solicitude às nossas mãos. 
  
A . Te suplicamos, Senhor. 
Dá à  Ordem dos Servos, 
videira plantada na santa montanha, 
nova linfa e vigor, 
para que  produza na Igreja  
novos frutos de santidade e de justiça. 
  
A . Te suplicamos, Senhor. 
  
A Ti, Pai, fonte da vida, 
por Cristo, primogênito dos Santos e santas 
no Espírito que tudo renova, 
toda a honra e glória nos séculos eternos. 

A . Amém. 
  
Bênção – (Bênção final)  
  
20. Se as circunstância permitirem, um (a) leitor(a)  dirige à assembléia a seguinte exortação ou outra 

adapta: 
  
L. Não termine aqui a nossa celebração, 
mas continue na vida. 
Lembremos que caridade é : 
socorrer os pobres, 
consolar os (as aflitos(as), 
reconciliar-se com os irmãos e irmãs. 
  
P. O Senhor esteja conosco 
A . E contigo também, 
  
P. O Deus de amor e de misericórdia nos torne concordes na caridade 
e nos consolide na paz. 
A . Amém. 
  
P. E a benção de Deus cheio de amor 
Pai, Filho e Espírito Santo 
Desça sobre vós e permaneça para sempre. 

A . Amém. 
  
P. Permaneçamos na paz do Senhor 
Vivendo segundo a verdade na caridade. 

  
A . Demos graças a Deus. 
  
22. Segundo a tradição da Ordem se faz memória a Virgem, cantando a Salve Rainha ou outra antífona 

Mariana em honra a santa Maria. 
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Salve Rainha 

  
Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, 
esperança nossa salve. Salve rainha! (bis) 

  
A ti recorremos filhos(as) degredados(as) de Eva. 
A ti suspiramos chorando neste vale de lágrimas. 
  
Tu que és nossa Mãe, volve a nós teu olhar. 
Mostra depois deste exílio, o fruto do teu ventre, Jesus! 
  
Salve rainha, Mãe de misericórdia, ó clemente, ó pia, 
Ó doce Virgem Maria. 
  
Salve Rainha! Salve Rainha! Salve! 
 
 
 
 


