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13 de julho 

 

SANTA CLÉLIA BARBIERI 
Virgem 

[Fundadora da congregação das 

irmãs Mínimas de Nossa Senhora das Dores] 

 

Memória facultativa 

 
Clélia Barbieri nasceu de família pobre aos 13 de fevereiro de 1847, em Le Budrie di San Giovanni in 

Persiceto, Bolonha, Itália. Em 1868, com três companheiras, formou uma comunidade dedicada à educação 

das crianças abandonadas. Dessa pequena comunidade inicial originou-se a congregação das irmãs 

Mínimas de Nossa Senhora das Dores. Morreu aos 23 anos de idade, no dia 13 de julho de 1870, em Le 

Budrie, onde seu corpo é venerado. Foi beatificada por Paulo VI aos 27 de outubro de 1968 e canonizada 

por João Paulo II aos 9 de abril de 1989. 

 

Antífona de entrada 

Esta é a virgem prudente; 

ela faz parte do número das prudentes 

que foram ao encontro de Cristo 

com lâmpadas acesas. 

 

Coleta 

Ó Deus, 

glória e prêmio dos humildes de coração, 

por intermédio de Santa Clélia, 

fundastes uma nova família de virgens consagradas: 

concedei-nos, vos pedimos, 

que vivendo nesta terra a humildade e a pequenez, 

mereçamos ser conduzidos às mansões eternas. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

 

Primeira leitura 

Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 1,26-31 

Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebestes o chamado 

de Deus; não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem 

muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Mas o que é 

loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios; e, o 

que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é 

forte; e, o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus 

escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura 

se possa vangloriar diante de Deus. 

Ora, é por ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para 

nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, 

a fim de que como diz a Escritura, “aquele que se gloria, se glorie 

no Senhor”. 
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Salmo de meditação Sl 32,12-13.18-19.20-21 

 

R/ Sobre nós, Senhor, esteja o vosso amor. 

 

Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, 

e o povo que ele escolheu para sua herança. 

O Senhor olha dos céus, 

vê todos os filhos dos homens. R/ 

 

O olho do Senhor está sobre os que o temem, 

sobre aqueles que esperam seu amor, 

para da morte libertar a sua vida 

e no tempo da fome fazê-los viver. R/ 

 

Quanto a nós, esperamos pelo Senhor, 

ele é nosso auxílio e nosso escudo. 

Nele se alegra o nosso coração, 

em seu santo nome confiamos. R/ 

 

Aclamação ao evangelho Eclo 3,18-19 

R/ Aleluia, Aleluia! Aleluia! 

Quanto mais fores elevado, mais te humilharás; 

assim acharás misericórdia diante do Senhor. 

Só a Deus pertence a onipotência 

e pelos humildes ele é glorificado. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 1,25-30 

Naquele tempo disse Jesus: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste 

estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi 

de teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o filho, senão o Pai, e 

ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a 

mim todos os que estais cansados sob o peso do vosso fardo e eu vos darei descanso. Tomai 

sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e 

encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 
 

Sobre as oferendas 

Olhai propício, Senhor, 

para os dons que vos oferecemos 

na memória de Santa Clélia. 

Concedei que nós também, 

a exemplo da Mãe das Dores, 

nos associemos ao sacrifício de Cristo, vosso Filho. 

Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. 
 

Prefácio 

Na verdade, ó Pai, 
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Deus eterno e todo-poderoso, 

é nosso dever dar-vos graças, 

é nossa salvação dar-vos glória, 

em todo tempo e lugar 

e celebrar a vossa admirável providência 

nos santos que se consagraram a Cristo 

por causa do reino dos céus. 

Pois neles chamais de novo a humanidade 

à santidade original 

e a experimentar aqui na terra 

os dons reservados para o céu. 

Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, 

proclamamos a vossa glória 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Mt 25, 10 

Enquanto foram comprar, chegou o noivo, 

e as que estavam prontas entraram com ele 

para a festa do casamento e se fechou a porta. 
 

Depois da comunhão 

Esta Eucaristia seja para nós, Senhor, 

penhor de vida nova. 

Aumentai em nós o ardor da caridade 

que animou vossa serva Santa Clélia 

tornando-a semelhante à imagem de Cristo, vosso Filho. 

Ele que convosco vive e reina 

na unidade do Espírito Santo 


