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15 de dezembro 

 

B. BOAVENTURA DE PISTÓIA 
Frade presbítero 

 

Memória facultativa 

 
Boaventura nasceu na cidade toscana de Pistóia, na Itália, por volta de 1250. Atraído pelas palavras e 

exemplos de São Filipe Benizi, de quem se tornou amigo íntimo, ingressou na Ordem dos Servos de Maria e 

foi ordenado presbítero. Foi prior em vários conventos, revelando-se sempre muito prudente e humano no 

desempenho deste cargo. Quando prior em Montepulciano, presidiu à profissão dos votos de Santa Inês, 

natural dessa cidade, e ajudou-a a fundar o mosteiro. Morreu em Orvieto em 1315. Seu corpo repousa na 

nossa igreja da Santíssima Anunciada de Pistóia. Pio VII aprovou seu culto em 1822. 

 

Antífona de entrada Sl 23,5-6 

Ele receberá a bênção do Senhor 

e a justiça de Deus, o salvador. 

Ele é da linhagem dos que o buscam, 

da linhagem de Jacó, que procuram sua face. 
 

Coleta 

Deus todo-poderoso, 

derramai sobre os vossos servos 

o espírito de prudência e de sabedoria, 

que iluminou admiravelmente o bem-aventurado Boaventura 

na orientação dos irmãos e irmãs a vós consagrados. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Do livro do Eclesiástico 15,1-6 

Aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. 

Ela virá ao seu encontro como mãe cumulada de honrarias, e o receberá como uma esposa 

virgem. Alimentá-lo-á com o pão da vida e da inteligência, e o saciará com a água salutar da 

sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável, ela o sustentará para que não seja 

confundido, e o exaltará entre os seus próximos. Abrir-lhe-á a boca no meio da assembléia, 

enchê-lo-á do espírito de sabedoria e de inteligência e o revestirá com um manto glorioso. 

Acumulará sobre ele um tesouro de alegria e de júbilo, e lhe dará por herança um nome 

eterno. 

 

Salmo de meditação Sl 36,3-4.5-6.30-31 

 

R/ O coração do justo está firme na fé. 

 

Confia em Deus e faze o bem, habita a terra e vive tranqüilo; 

coloca no Senhor a tua alegria e ele fará o que pedir teu coração. R/ 
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Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá; 

como a luz, fará brilhar tua inocência, 

e teu direito, como o sol do meio dia. R/ 

 

A boca do justo murmura a sabedoria 

e sua língua proclama a justiça; 

a lei de seu Deus está em seu coração 

e seus passos não vacilam. R/ 

 

Aclamação ao evangelho Jo 8,12 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Diz o Senhor: Eu sou a luz do mundo. 

Quem me segue terá a luz da vida. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 9,57-62 

Naquele tempo, enquanto prosseguiam viagem, alguém disse a Jesus na estrada: “Eu te 

seguirei para onde quer que vás”. Ao que Jesus respondeu: “As raposas têm tocas e as aves 

do céu, ninho; mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça”. Disse a um outro: 

“Segue-me”. Esse respondeu: “Permite-me ir primeiro enterrar meu pai”. Ele replicou: 

“Deixa que os mortos enterrem os seus mortos; quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus”. 

Um outro disse-lhe ainda: “Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me 

dos que estão em minha casa”. Jesus, porém, lhe respondeu: “Quem põe a mão no arado e 

olha para trás não é apto para o reino de Deus”. 

 

Sobre as oferendas 

Senhor, nosso Deus, 

acompanhem as nossas ofertas 

as súplicas do bem-aventurado Boaventura, 

e fazei que apresentando estes sinais da nossa adoração, 

aprendamos a vos oferecer toda nossa vida. 

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 Boaventura, 

nosso irmão, servo de Santa Maria. 

Com seu exemplo, nos ensinais 
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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 Sl 33,9 

Saboreai e vede como o Senhor é bom! 

Feliz o homem que nele se refugia! 
 

Depois da comunhão 

Revigorados por este sacramento, sinal da vossa sabedoria, 

e pela intercessão do bem-aventurado Boaventura, 

concedei-nos, Senhor, nosso Deus, 

a graça de viver com o coração humilde, 

segundo a vossa Palavra. 

Por Cristo nosso Senhor. 


