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31 de agosto 

 

B. ANDRÉ DE SANSEPOLCRO 
Religioso 

 

Memória facultativa 

 
André ingressou no convento dos Servos de Maria de Sansepolcro, na Toscana, Itália, atraído pelas 

palavras e pelo exemplo de São Filipe. Amante da vida penitente e contemplativa, viveu um eremitério 

situado nos arredores da sua cidade natal, atraindo para lá outros eremitas, dos quais se tornou pai e guia. 

Morreu em 1315 e seu corpo foi levado pelos eremitas para a igreja dos Servos de Maria da cidade. Em 

1806, o papa Pio VII aprovou seu culto. 

 

Antífona de entrada Sl 15 5-6 

Vós, Senhor, sois a minha parte de herança e meu cálice. 

Vós tendes nas mãos o meu destino. 

Muito me agrada a minha herança. 
 

Coleta 

Senhor nosso Deus, 

por intermédio do bem-aventurado André, 

agregastes à Ordem dos Servos de Maria muitos eremitas, 

unindo-os na mesma devoção à Virgem Mãe 

e no amor fraterno. 

Fazei que nós também, 

servindo fielmente a mesma Virgem Maria, 

possamos pensar e agir concordemente. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da carta de São Paulo apóstolo aos Colossenses 3,1-4 

Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de 

Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com 

Cristo em Deus: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis 

manifestados em glória. 

 

Salmo de meditação Sl 26,1.4.5.8b-9 

 

R/ Eu procuro a vossa face, Senhor. 

 

O Senhor é minha luz e minha salvação, 

a quem poderia eu temer? 

O Senhor é o baluarte de minha vida, 

perante quem tremerei? R/ 
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Uma só coisa pedi do Senhor, só a ela busco: 

habitar na casa do Senhor por toda a minha vida, 

para contemplar a beleza do Senhor 

e servi-lo em seu templo. R/ 

 

Ele me oferece um abrigo no dia da desgraça; 

bem no fundo de sua tenda ele me esconde: 

depõe-me sobre a rocha. R/ 

 

A vossa face, Senhor, eu procuro, 

não a escondais de mim. 

Não afasteis, com ira, o vosso servo. 

Vós sois meu protetor, 

não me deixeis, não me abandoneis, 

ó Deus, meu Salvador. R/ 

 

Aclamação ao evangelho 2Cor 8,9 

R/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Jesus Cristo, embora fosse rico, 

se fez pobre por causa de vós, 

para vos enriquecer com a sua pobreza. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 10,17-30 

Naquele tempo, ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante de Jesus 

perguntando: “Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?” Jesus respondeu: “Por que 

me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: Não matar, 

não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não defraudar alguém, 

honrar teu pai e tua mãe”. Então ele replicou: “Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a 

juventude”. Fitando-o, Jesus o amou e disse: “Uma coisa te falta: vai, vende o que tens, dá 

aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segueme”. Ele, porém, contristado 

com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitas propriedades. 

Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: “Como é difícil a quem tem riquezas 

entrar no reino de Deus!” Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, 

porém, continuou a dizer: “Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil um 

camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus!” 

Eles ficaram muito espantados e disseram uns aos outros: “Então, quem poderá salvar-se?” 

Jesus, fitando-os, disse: “Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é 

possível”. 

 

Sobre as oferendas 

Senhor nosso Deus, 

trazemos ao vosso altar estas oferendas de louvor 

para que, desapegados das coisas deste mundo, 

pela intercessão do bem-aventurado André, 
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possamos mais livremente dedicar-nos 

à contemplação dos bens celestes. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Prefácio 

Na verdade, ó Pai, 

Deus eterno e todo-poderoso, 

é nosso dever dar-vos graças, 

é nossa salvação dar-vos glória, 

em todo tempo e lugar, 

por Jesus Cristo, o Filho do vosso amor. 

Vós nos concedeis hoje a alegria de celebrar 

a memória do bem-aventurado André, 

nosso irmão, servo de Santa Maria. 

Com seu exemplo, vós nos ensinais 

a servir a vós e aos irmãos; 

a viver em comunhão fraterna, 

com um só coração e uma só alma; 

a seguir a Cristo, humilde e pobre, 

carregando cada dia a nossa cruz, 

sob a inspiração constante de Maria 

nossa irmã e mãe, mestra e senhora. 

Por isso, com todos os anjos e santos, 

proclamamos a vossa glória, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Cf. Mt 19, 27-29 

Em verdade eu vos digo: 

vós que deixastes tudo e me seguistes, 

recebereis o cêntuplo e possuireis a vida eterna. 
 

Depois da comunhão 

Alimentados pelo sacramento da nossa salvação, 

humildemente vos pedimos, Senhor, 

que, pela intercessão do bem-aventurado André, 

possamos superar nossas fraquezas humanas 

com o esforço da nossa vontade. 

Por Cristo nosso Senhor. 


