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23 de agosto 

 

SÃO FILIPE BENIZI 
Frade presbítero, insigne propagador da Ordem 

 

Festa 

 
Filipe Benizi nasceu em Florença no início do século XIII. Foi recebido na Ordem dos Servos de Maria por 

São Bonfilho, um dos fundadores, como um simples irmão leigo. Mais tarde, por providencial desígnio, sua 

sabedoria tornou-se conhecida e, por obediência, foi ordenado sacerdote. Em 1267, foi eleito prior geral, 

cargo que ocupou até a morte. Governou sabiamente a Ordem, fortalecendoa com uma sábia legislação, 

defendendo-a com tenacidade diante da ameaça de extinção e tornando-a célebre por sua santidade. 

Recebeu na Ordem muitos confrades, eles também homens de grandes virtudes. Para todos, São Filipe foi 

mestre e modelo de vida evangélica e de serviço a Virgem Maria. Com muita razão, pois, é tido como “Pai” 

da Ordem. Morreu em 1285 no convento de Todi, onde ainda hoje é venerado. Foi canonizado em 1671 pelo 

papa Clemente X. 

 

Antífona de entrada Is 42,1 

Eis o meu servo, que eu amparo, 

meu eleito ao qual dou toda a minha afeição; 

faço repousar sobre ele o meu Espírito, 
para que leve às nações a verdadeira religião. 

 

Coleta 

Ó Deus, glória dos humildes, 

por meio de São Filipe, protegestes com amor 

a família dos Servos de Santa Maria 

e amplamente a propagastes. 

Concedei, benigno, que nós, vossos servos, 

à imitação de tão grande Pai, 

sirvamos fielmente a Santa Virgem Maria, 

e propaguemos com ardor apostólico 

o evangelho do vosso Filho, Jesus Cristo, 

que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da carta de São Paulo aos Colossenses 3,12-17 

Irmãos, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão, 

de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com 

amor, e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como 

o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da 

caridade, que é o vínculo da perfeição. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, à qual 

fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. 

A palavra de Cristo habite em vós ricamente: com toda a sabedoria ensinai e admoestai uns 

aos outros e, em ação de graças a Deus, entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos 
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espirituais. E tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por 

ele dando graças a Deus, o Pai. 
 

Salmo de meditação Sl 30,2-3.8-9.15-17.24-25 

 

R/ Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva. 

 

Senhor, eu me abrigo em vós: 

que eu nunca fique envergonhado! 

Salvai-me por vossa justiça! Libertai-me! 

Sede o rochedo que me abriga, 

a casa bem defendida que me salva. R/ 

 

Vosso amor faz-me dançar de alegria, 

porque vistes a minha miséria 

e minha desgraça conhecestes. 

Não me entregastes nas mãos do inimigo, 

mas me pusestes num caminho espaçoso. R/ 

 

Mas eu conto convosco, Senhor! 

Digo: Sois vós o meu Deus! 

Que vossa face se ilumine para vosso servo! 

 

Salvai-me por vosso amor! R/ 

Amai o Senhor, todos os seus amigos. 

O Senhor vela sobre os seus. 

Sede fortes e corajosos, 

 

vós todos que esperais no Senhor! R/ 
 

[Quando a festa é celebrada como solenidade, a Primeira leitura é a seguinte:] 

 

Primeira leitura 

Do livro do Eclesiástico 51,18-26 

Quando eu era ainda jovem, antes de ter viajado, busquei abertamente a sabedoria na oração: pedi-a 

a Deus no templo. E buscá-la-ei até o fim de minha vida. 

Ela floresceu como uma videira precoce; e meu coração alegrou-se nela; meus pés andaram por 

caminho reto; desde a minha juventude tenho procurado encontrá-la. Apliquei um pouco o meu 

ouvido e logo a recolhi. Encontrei em mim mesmo muita sabedoria, e nela fiz grande progresso. 

Tributarei glória àquele que ma deu, pois resolvi pô-la em prática. Levantei minhas mãos para o 

alto, e deplorei o erro do meu espírito. 

 

Salmo de meditação Sl 118,1-2.9-10.33-34.105.112 

 

R/ A vossa palavra é luz para os meus passos. 

 

Felizes, irrepreensíveis em seus caminhos, 
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os que andam na lei do Senhor. 

Felizes aqueles que guardam sua aliança 

e o procuram de todo o coração. R/ 

 

Como pode um jovem conservar pura a sua vida? 

Observando a sua palavra. 

De todo o coração vos procurei, 

não deixeis que me afaste de vossos mandamentos. R/ 

 

Mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, 

para que eu nele permaneça com fidelidade. 

Ensinai-me a observar a vossa lei 

e a guardá-la de todo o coração. R/ 

 

Vossa palavra é luz para os meus passos, 

é uma luz para o meu caminho. 

Inclinei o meu coração à prática de vossas ordens, 

nelas está a minha recompensa para sempre. R/ 

 

Segunda leitura 

Da carta de São Paulo aos Colossenses 3,12-17 

Irmãos, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão, de 

bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, e 

perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos 

perdoou, assim também fazei vós. 

Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E reine nos vossos 

corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. A palavra de 

Cristo habite em vós ricamente: com toda a sabedoria ensinai e admoestai uns aos outros e, em ação 

de graças a Deus, entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes 

de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças 

a Deus, o Pai. 

 

Aclamação ao evangelho Fl 2,15-16 

R/ Aleluia, Aleluia! Aleluia! 

Brilhais como astros no mundo, 

como mensageiros da palavra da vida. 

 

Evangelho - I 

Evangelho de Jesus Cristo segundo João 13,12-17.34-35 

Depois que lhes lavou os pés, Jesus retomou o seu manto, voltou à mesa novamente e lhes 

disse: “Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor e dizeis bem, pois 

eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os 

pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. 

Em verdade, em verdade vos digo: o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado 

maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isto e o praticardes, felizes sereis. 
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Evangelho - II 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 9,33-37 

Jesus chegou a Cafarnaum com os seus discípulos. Em casa, ele lhes perguntou: “Sobre o 

que discutíeis no caminho?” Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo 

sobre qual era o maior. Então ele, sentando-se, chamou os Doze e disse: “Se alguém quiser 

ser o primeiro, seja o último e aquele que serve a todos”. Tomou uma criança, colocou-a no 

meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: “Aquele que receber uma destas crianças 

por causa do meu nome, a mim recebe; e aquele que me recebe, não é a mim que recebe, 

mas sim àquele que me enviou”. 
 

Sobre as oferendas 

Aceitai, Senhor, 

as preces e oferendas da vossa família, 

e, pela intercessão de São Filipe, 

concedei à vossa Igreja 

crescer constantemente na paz e na unidade. 

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 o tempo e lugar, 

por Cristo, Senhor nosso. 

Nós vos louvamos, 

vos bendizemos e vos glorificamos 

na festa de São Filipe, nosso Pai. 

Para manifestar a sua humildade, 

vós o ornastes de sabedoria celeste 

e, como luz sobre o candeeiro, 

o colocastes à frente da Família dos Servos de Maria, 

para defendê-la com firmeza e prudência nas dificuldades, 

para honrá-la com sua santidade e a dos seus discípulos, 

e para fortalecê-la com santas leis. 

Por isso, unidos a todos os anjos e santos, 

proclamamos a vossa glória, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Eclo 48,1 

Levantou-se como um fogo, 

e sua palavra ardia como uma chama. 

Ou: Aquele que dá a semente ao semeador, 2Cor 9,10 
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dará também pão para comer, 

e vos dará rica sementeira 

e aumentará os frutos da vossa justiça. 
 

Depois da comunhão 

Senhor nosso Deus, 

tendo recebido este sacramento 

que nos uniu à vida de Cristo, 

humildemente vos pedimos: 

derramai em nós o espírito de caridade 

que levou São Filipe a amar devotamente 

o vosso Filho Jesus Cristo. 

Ele que convosco vive e reina 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Bênção solene 

Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, que colocou São Filipe 

à frente da família dos Servos de Santa Maria 

para servi-los com vigilante prudência 

e amá-los com fraterna caridade. 

R/ Amém! 

 

Deus que o fez misericordioso com os pecadores 

e bondoso com os pobres, 

vos dê a mansidão e a caridade 

para amar mais intensamente os irmãos. 

R/ Amém! 
 

Para que vós também, a exemplo de São Filipe, 

tendo servido fielmente a Virgem Mãe 

e tendo suportado alegremente as dificuldades desta vida, 

mereçais ressurgir para a pátria celeste. 

R/ Amém! 

 

E a bênção de Deus todo-poderoso, 

Pai, Filho e Espírito Santo, 

desça sobre vós e permaneça para sempre. 

R/ Amém! 
 

Oração sobre o povo 

Alegre, Senhor, o vosso povo a solenidade deste dia, 

e concedei-lhe, benigno, 

que seguindo o exemplo de humildade de São Filipe, 
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seja obediente à vossa Palavra, 

para chegar um dia ao vosso convívio eterno. 

Por Cristo nosso Senhor. 

 

 

 

BÊNÇÃO DO PÃO E DA ÁGUA 

 
[A bênção do pão e da água de São Filipe é uma antiga tradição em nossa Ordem, e celebra-se 

normalmente nas Vésperas ou numa Liturgia da Palavra. Mas pode ser celebrado também durante a Missa. 

Num lugar apropriado perto do altar, coloca-se um cesto com pães e um recipiente com água. Após o 

evangelho, o celebrante faz breve homilia explicando as leituras, ilustrando a vida e as obras de São Filipe 

e o rito da bênção do pão e da água. Depois começa o rito com estas palavras:] 

 

Introdução 

 

São Filipe Benizi, grande propagador da Ordem dos Servos de Maria, distinguiu-se no amor 

à Virgem Mãe, na caridade com os necessitados, na humildade e no zelo apostólico. 

Entre os muitos milagres que fez, célebre foi o que ocorreu no convento de Arezzo, onde os 

frades, devido à guerra, viviam tão pobre mente que às vezes não tinham sequer o que 

comer. Ao saber disso, Filipe, como bom pastor, foi visitá-los. E como na hora da refeição 

nada tivessem para comer, Filipe suplicou à misericordiosa Mãe de Deus que não deixasse 

seus Servos passarem fome. Logo, a campainha da porta do convento tocou. Ao abrir, o 

irmão porteiro encontrou um cesto cheio de pães. 

Outro milagre ocorreu numa floresta, quando Filipe e um confrade estavam a caminho da 

Alemanha para visitar os conventos da Ordem lá fundados. A certa altura, extenuado pela 

fome e pela sede, seu companheiro de viagem entrou em desespero. Filipe invocou a 

misericordiosa Mãe de Deus e logo avistaram uma cabana. Entraram e aí encontraram pão e 

água em abundância. 

Hoje também benzemos o pão e a água em honra de São Filipe, para que a memória desses 

milagres permaneça viva entre nós e aumente nossa fé na divina Providência e na proteção 

da Santíssima Virgem. 

Este pão que hoje benzemos faça crescer em nós o desejo do pão que o Pai do céu nos dá 

cada dia: o pão da sua Palavra e o pão da Eucaristia, que é o Corpo de Cristo, alimento de 

nossas almas. Da mesma forma, esta água que benzemos nos lembre a tão preciosa água do 

batismo e a graça divina que jorra para a vida eterna. 

 

Bênção do pão 

Ó Deus, 

criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, 

em vossa bondade, cuidais sem cessar 

dos seres humanos, vossas criaturas: 

no deserto vós alimentastes o povo de Israel 

com o maná caído do céu; 

por vosso Filho Jesus Cristo, 

multiplicastes os pães 
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e saciastes a fome do vosso povo 

que, desejoso de ouvir a Palavra da vida eterna, 

se esquecera do pão terreno. 

Por isso, cheios de confiança, nós vos suplicamos: 

pela caridade de São Filipe, vosso servo, 

derramai a vossa bênção † 
copiosa sobre estes pães, 

para que, os que deles se alimentarem, 

nunca venham a sentir falta do pão de cada dia 

e sempre se alimentem da vossa Palavra. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

[Asperge o pão com água benta] 

 

Bênção da água 

Bendito sejais, Senhor, porque criastes a água 

para fecundar a terra, 

para revigorar as forças dos seres humanos, 

cansados sob o peso de seus fardos, 

e para purificá-los de suas impurezas; 

e porque fizestes dela o sinal dos sacramentos 

da redenção humana. 

Vós, Senhor, por vosso servo Moisés, 

saciastes admiravelmente a sede do povo de Israel 

com a água jorrada da rocha, 

e mais admiravelmente ainda saciastes a sede da vossa igreja 

com água viva que jorra desde a eternidade. 

Por isso, confiantes vos suplicamos: 

derramai a vossa bênção † 

sobre esta água 

para que, na memória de São Filipe, 

todos os que dela se servirem 

como bebida ou como purificação, 

gozem de seus efeitos e sejam vivificados 

pelo orvalho da vossa graça. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

[Terminada a missa, o celebrante, se for necessário com a ajuda de um diácono ou 

de outra pessoa, distribui os pães ao povo] 


