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6 de setembro 

 

B. BOAVENTURA DE FORLI 
Frade presbítero 

 

Memória 

 
Boaventura nasceu em Forli, na região da Romanha, Itália, por volta de 1410. Entrando na Ordem dos 

Servos de Maria, dedicou-se com amor aos estudos e tornou-se mestre em teologia. Foi célebre orador e 

percorreu várias cidades, pregando a palavra de Deus com coragem e sabedoria. Foi também prior 

provincial da Província da Romanha e vigário geral da Congregação da Observância, um movimento de 

reforma da Ordem. Promoveu nas comunidades a observância regular. Amava a penitência e a solidão. 

Morreu em Údine em 1491 e seu corpo é venerado no Santuário de Nossa Senhora das Graças, dos Servos 

de Maria. Pio X aprovou seu culto em 1911. 

 

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 

Deus, nosso Pai, 

iluminados pelo exemplo e pela pregação evangélica 

do bem-aventurado Boaventura, 

humildemente vos pedimos: 

dobrai a dureza da nossa cerviz 

pela conversão do coração e pela penitência. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 1,18-25 

Irmãos, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se 

salvam, para nós, é poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e 

aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? 

Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? 

Com efeito, visto que o mundo por meio da sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria 

de Deus, aprouve a Deus pela loucura da pregação salvar aqueles que crêem. 

Os judeus pedem sinais, e os gregos andam em busca de sabedoria; nós, porém, anunciamos 

Cristo crucificado, que, para os judeus, é escândalo, para os gentios é loucura, mas, para 

aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria 

de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de 

Deus é mais forte do que os homens.  
 

Salmo de meditação Sl 95,1-2a.3.7-8a. 10 

 

R/ Anunciai aos povos as suas maravilhas. 
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Cantai ao Senhor um canto novo, 

cantai ao Senhor, ó terra inteira. 

cantai ao Senhor e seu nome bendizei! R/ 

 

Proclamai, dia após dia, a sua salvação, 

narrai sua glória às nações 

e a todos os povos as suas maravilhas. R/ 

 

Tributai ao Senhor, ó famílias de povos, 

tributai ao Senhor a glória e o poder, 

tributai ao Senhor a glória de seu nome. R/ 

 

Dizei às nações: O Senhor é Rei! 

E a terra está firme, inabalável; 

ele julga os povos com retidão. R/ 

 

Aclamação ao evangelho 1Ts 2,13 

R/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Acolhei a Palavra de Deus, não como palavra humana, 

mas como na verdade é, a Palavra de Deus. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 1,14-20 

Naquele tempo, depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamar o evangelho 

de Deus: “O tempo está realizado e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no 

evangelho”. 

Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, irmão de Simão. Lançavam a 

rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: “Segui-me e eu vos farei pescadores de 

homens”. E, imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. 

Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando as redes no 

barco. E logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, o 

seguiram. 

 

Sobre as oferendas 

Santificai, Senhor, 

as oferendas que trazemos ao vosso altar 

e fazei que intercessão do bem-aventurado Boaventura 

nos faça acolher no coração a palavra do evangelho. 

e testemunhá-la com a vida e com as obras. 

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, 
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por Jesus Cristo, o Filho do vosso amor. 

 

Vós nos concedeis hoje a alegria de celebrar 

a memória do bem-aventurado Boaventura, 

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, 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 

Senhor, fortalecidos por este dom divino 

e confiantes na intercessão do bem-aventurado Boaventura, 

possamos crescer na caridade evangélica 

e compartilhar com alegria da sorte do vosso povo. 

Por Cristo nosso Senhor. 


