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11 de maio 

 

B. BENINCASA DE MONTEPULCIANO 
Religioso 

 

Memória facultativa 

 
Benincasa nasceu em 1375, em Montepulciano, Itália. Ainda jovem, ingressou na Ordem dos Servos de 

Maria. Feita a profissão religiosa, retirou-se para o eremitério de Montechiello, onde levou vida solitária e 

penitente. Morreu na primeira metade de 1400. Seu corpo é venerado na igreja paroquial de São Leonardo, 

em Montechiello. O papa Pio VIII aprovou o seu culto em 1829. 

 

Antífona de entrada Sl 15,5-6 

Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, 

meu destino está seguro em vossas mãos. 

Foi demarcada para mim a melhor terra, 

e eu exulto de alegria em minha herança. 
 

Coleta 

Senhor Deus, 

chamastes o bem-aventurado Benincasa 

para ser testemunha viva do vosso Filho 

mediante uma vida de solidão e de silêncio, 

voltada para o trabalho e a oração. 

Concedei que, fortalecidos pela oração e a penitência, 

possamos cumprir fielmente os deveres da vida cristã. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da carta de São Paulo aos Filipenses 3,8-14 

Irmãos, na verdade, considero perda todas as coisas, comparadas com o valor inexcedível do 

conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e considero lixo a fim de 

ganhar a Cristo e estar com ele, não com minha justiça, que vem da lei, senão pela justiça 

que procede de Deus e se funda na fé e nos vem pela fé de Cristo. Anseio pelo 

conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação de seus 

sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a 

ressurreição dos mortos. Irmãos, consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro uma 

coisa: esquecendo o que fica para trás, lanço-me em perseguição do que fica para frente, 

corro para a meta, para a coroa da vocação nas alturas de Deus em Cristo Jesus. 
 

 

Salmo de meditação Sl 15,1-2 e 5.7-8.11 

 

R/ És tu, Senhor, meu único bem! 



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

 

Guardai-me, Senhor, pois eu me abrigo em vós. 

Eu disse ao Senhor: vós sois o meu Senhor. 

Senhor, minha parte na herança e minha taça, 

sois vós que garantis a minha porção. R/ 

 

Bendigo o Senhor que me aconselha, 

e, mesmo à noite, minha consciência me adverte. 

Coloco o Senhor à minha frente sem cessar, 

com ele à minha direita eu nunca vacilo. R/ 

 

Vós me ensinareis o caminho da vida, 

cheio de alegrias em vossa presença 

e delícias à vossa direita, para sempre. R/ 

 

Aclamação ao evangelho Cf. Lc 8,15 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Bem-aventurados os que guardam a palavra de Deus 

com coração nobre e generoso, 

e produzem frutos pela perseverança. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 14,25-33 

Naquele tempo, Jesus, acompanhado de numerosa multidão, dizia: Se alguém vem a mim e 

tem mais amor ao pai, à mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e mesmo à própria 

vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a cruz e não me seguir, não pode ser 

meu discípulo. Quem de vós, ao construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos 

para ver se tem com que terminar? Para não suceder que, lançados os alicerces e não 

podendo acabá-la, todos que o vejam, comecem a zombar, dizendo: Este homem começou a 

construir e não pode acabar. 
Ou qual o rei, que saindo a campo para fazer guerra a outro rei, não pesa primeiro e delibera se com 

dez mil pode enfrentar o outro que contra ele vem com vinte mil? Do contrário, achando-se o outro 

ainda longe, envia-lhe embaixada, propondo a paz. Assim qualquer um de vós que não renunciar a 

todos os bens, não poderá ser meu discípulo. 

 

Sobre as oferendas 

Senhor nosso Deus, 

voltai vosso olhar complacente 

para os dons que vos apresentamos. 

Pelos méritos do bem-aventurado Benincasa, 

livrai-nos de toda maldade 

para podermos seguir com alegria 

a Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina 

na unidade do Espírito Santo. 
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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 Benincasa, 

nosso irmão, servo de Santa Maria. 

Com seu exemplo, 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, unidos aos anjos e aos santos, 

proclamamos a vossa glória 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Cf. Mt 19,27-29 

Em verdade vos digo: 

vós que tudo deixastes e me seguistes, 

recebereis o cêntuplo e possuireis a vida eterna. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, fortalecidos por esta Eucaristia, 

nós vos pedimos: 

pela intercessão do bem-aventurado Benincasa, 

nosso espírito brilhe sempre diante de vós 

e nosso corpo ressuscite glorioso 

na vinda do vosso Filho unigênito, 

que convosco vive e reina 

na unidade do Espírito Santo. 


