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12 de maio 

 

B . F R A N C ISCO DE SENA 
Frade presbítero 

 

Memória 

 
Francisco nasceu em Sena, Itália, em 1266. Com 23 anos de idade, ingressou na Ordem dos Servos de 

Maria. Ordenado sacerdote, distinguiu-se na caridade, na pregação e no aconselhamento. Dele conserva-se 

uma Legenda que narra sua vida, escrita provavelmente por frei Cristóvão de Parma, seu contemporâneo e 

confidente. Francisco morreu em 1328. Seu corpo é venerado em Sena, na igreja dos Servos de Maria. O 

papa Bento XIV aprovou seu culto em 1743. 

 

Antífona de entrada Sl 23,5-6 

Eles terão a bênção do Senhor 

e a recompensa de Deus, seu Salvador. 

Esta é a geração dos que procuram a Deus. 
 

Coleta 

Senhor, nosso Deus, 

infundi em nós o espírito de mansidão e de humildade 

com que o bem-aventurado Francisco 

honrou a mãe do vosso Filho 

e conduziu o vosso povo para os bens eternos. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da primeira carta de São Pedro 4,7b-11 

Caríssimos, sede prudentes e vigiai na oração. Sobretudo, mantende entre vós uma ardente 

caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Exercei a hospitalidade uns 

com os outros sem murmuração. O dom que cada um recebeu, ponha-o a serviço dos outros, 

como bons administradores da graça multiforme de Deus. Se alguém falar, sejam palavras 

que Deus concede, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem 

pertence a glória e o império pelos séculos dos séculos. Amém! 

 

Salmo de meditação Sl 83,3-4.5-6.11-12 

 

R/ Felizes os que habitam vossa casa, Senhor! 

 

Minha alma anseia até desfalecer pelos átrios do Senhor; 

meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. R/ 

Até o pássaro encontra um abrigo, 

e a andorinha faz um ninho para pôr os seus filhotes, 

 



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

Senhor do universo, meu rei e meu Deus. R/ 

Felizes os que habitam a vossa casa: 

sem cessar podem louvar-vos. 

Felizes aqueles de quem sois a força 

pois se decidem a tomar um caminho. R/ 

 

Um dia para mim, em vossos átrios, vale mais do que mil: 

prefiro ficar ali na soleira da casa de Deus 

a morar na casa dos ímpios. R/ 

 

O Senhor Deus é um sol e um escudo para nós: 

o Senhor nos dá a graça e a glória; 

ele não recusa bem algum àqueles que vivem com retidão. R/ 

 

Aclamação ao Evangelho 1Cor 2,4 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Minha palavra e minha pregação não tinham brilho, 

nem artifícios para seduzir os ouvintes. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 5,13-16 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se 

estragar, com que se salgará? Já não servirá para nada a não ser para ser jogado fora e 

pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade situada 

no cimo de um monte, nem se acende uma candeia para se pôr debaixo de uma vasilha, mas 

num candelabro para que alumie todos os da casa. É assim que deve brilhar vossa luz diante 

dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está no céu. 

 

Sobre as oferendas 

Senhor, humildemente vos apresentamos estas oferendas 

para que, pela intercessão do bem-aventurado Francisco, 

as transformeis na vítima do sacrifício, 

que, por um inefável mistério, 

é continuamente imolada e oferecida para a nossa salvação. 

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 
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a memória do bem-aventurado Francisco, 

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 Mt 28,20 

Eu estarei convosco todos os dias, 

até o fim do mundo, diz o Senhor. 

Ou: Provai e vede como o Senhor é bom; Sl 33,9 

feliz o homem que põe sua esperança no Senhor. 
 

Depois da comunhão 

Fazei, Senhor, que este celeste sacramento, 

no qual recebemos Jesus Cristo, 

que instruiu os apóstolos com sua palavra 

e os confirmou com a efusão do Espírito Santo, 

pela intercessão do bem-aventurado Francisco, 

acenda em nós o desejo ardente 

de testemunhar o Evangelho. 

Por Cristo nosso Senhor. 


