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17 de fevereiro 

 

SETE SANTOS FUNDADORES 

DA ORDEM DOS SERVOS DE MARIA 

 
Solenidade 

 
Nossos Sete Primeiros Pais nasceram em Florença. Eram comerciantes e pertenciam à classe média 

emergente. Unidos por laços de profunda amizade e pelo amor à Virgem Maria, dedicavam-se juntos à 

oração e às obras de misericórdia. A certa altura, movidos pelo firme propósito de servir só a Deus, 

abandonaram suas famílias e atividades comerciais, distribuíram os bens aos pobres e às igrejas e foram 

morar juntos fora dos muros da cidade. Por volta de 1245, retiraram-se para Monte Senário, onde por 

algum tempo viveram como eremitas. Depois, como outros irmãos se juntassem a eles, deram início à 

Ordem dos Servos de Maria. 

 

 

Antífona de entrada Eclo 44,1.13b 

Façamos o elogio dos homens ilustres, 

que são nossos antepassados em sua linhagem. 

Sua posteridade, assim como sua glória, não terá fim. 
 

Coleta 

Ó Deus misericordioso, por vossa inefável providência, 

a Virgem gloriosa suscitou a Família dos seus Servos, 

por intermédio dos nossos Sete Santos Pais. 

Concedei, vos pedimos, 

que servindo fielmente à mesma Virgem Mãe, 

possamos mais intensamente servir a vós e aos irmãos. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Do Livro do Eclesiástico 44,1-2.10-15 

Façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados, em sua linhagem. O 

Senhor deu-lhes uma glória abundante, desde o princípio do mundo, por um efeito de sua 

magnificência. Eles foram homens de misericórdia, nunca foram esquecidas as obras de sua 

caridade. Na sua posteridade permanecem os seus bens. Os filhos de seus filhos são uma 

santa linhagem, e os seus descendentes mantêm-se fiéis às alianças. Por causa deles seus 

filhos permanecem para sempre, e sua posteridade, assim como a sua glória, não terá fim. 

Os seus corpos foram sepultados em paz, seu nome vive de século em século. Proclamem os 

povos a sua sabedoria, e cante a assembléia os seus louvores. 

 

Salmo de meditação Sl 36,3-4.11e18.39.40 

 

R/ Sua herança perdura pelos séculos. 
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Confia no Senhor 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/ 
 

Os mansos possuirão a terra 

e nela gozarão de grande paz. 

O Senhor vela pela vida dos justos 

e a herança deles será eterna. R/ 

 

A salvação dos justos vem do Senhor; 

ele os protege no tempo da angústia; 

o Senhor os ajuda e liberta 

e os salvará se nele se abrigam. R/ 

 

Segunda leitura 

Da carta de São Paulo aos Efésios 4,1-6.15-16 

Irmãos, exorto-vos, eu, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação com 

que fostes chamados: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos 

uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 

Há um só corpo e um só espírito, assim como é uma só a esperança da vocação com que 

fostes chamados; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo; há um só Deus e Pai de todos, 

que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Seguindo a verdade em amor, cresceremos 

em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem 

ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma 

das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. 

 

Aclamação ao Evangelho 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Como é bom e agradável Sl 132, 1 

os irmãos viverem unidos. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo João 17,20-24 

Naquele tempo, Jesus, erguendo os olhos ao céu, disse: “Pai santo, não rogo somente por 

eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, 

como tu, Pai, estás em mim e eu em ti; que eles estejam em nós, para que o mundo creia que 

tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, como nós somos um: 

eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça 

que me enviaste e os amaste como tu me amaste. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde 

eu estou, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, glória que me deste 

porque me amaste antes da criação do mundo. 

 

Sobre as oferendas 

Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito 

para que transforme estas oferendas 
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em Sacramento de salvação 

e encha copiosamente as nossas mentes 

com o eminente espírito de caridade 

que brilhou na vida dos nossos Santos Pais. 

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, 

e, na solenidade dos Sete Santos Fundadores 

celebrar os vossos louvores. 

Fostes vós que os conduzistes de forma admirável 

ao serviço da gloriosa Mãe de Deus, 

para que, associados a ela ao pé da cruz de Jesus, 

levassem o vosso povo à fonte inesgotável da salvação, 

que jorra das chagas de Cristo. 

Vós, ó Pai, pelo intenso amor que os unia, 

os enviastes como ministros da unidade e da paz, 

para que, desfeitas todas as intrigas, 

reconstruíssem a concórdia fraterna. 

Por isso, com todos os anjos e santos, 

proclamamos a vossa glória 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Jo 15,16 

Eu vos escolhi e vos constituí 

para que vades e produzais frutos 

e o vosso fruto permaneça 
 

Depois da comunhão 

Deus nosso Pai, 

tendo participado do sacrifício da Redenção, 

humildemente vos suplicamos: 

pelos méritos dos vossos santos servos, 

fazei que nos tornemos devotos da Virgem Maria 

e nos associemos à dor que ela sofreu ao pé da Cruz. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

 



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

Bênção solene 

 

O Deus todo-poderoso, que nos Sete Santos Pais 

deu à Igreja um admirável exemplo de caridade fraterna, 

derrame sobre vós um ardente amor, 

pelo qual todos vos reconheçam como discípulos de Cristo. 

R/ Amém. 

 

Pela intercessão dos Sete Santos Fundadores, 

cuja festa com alegria celebramos, 

vos faça constantes no seguimento de Cristo 

e fiéis no serviço da Virgem Mãe. 

R/ Amém. 

 

Vós, que suportastes pacientemente 

os sofrimentos desta vida, 

possais participar da felicidade eterna 

em companhia dos Sete Santos Pais. 

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 

Concedei, Senhor, o dom da vossa graça 

ao vosso povo aqui reunido, 

que, ao celebrar a festa dos nossos Primeiros Pais, 

viveu um momento de profunda alegria 

e encontrou neles um admirável exemplo de vida cristã. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

 

Missa alternativa 

dos Sete Santos Fundadores 
 

Antífona de entrada Is 56,7a 

Eu os conduzirei ao meu monte, 

e os encherei de alegria 

na minha casa de oração. 
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Coleta 

Pai santo, fonte de unidade e de concórdia, 

que tornastes os Sete Santos Fundadores 

da Ordem dos Servos de Maria 

perfeitos na comunhão fraterna 

e fiéis no serviço à Virgem gloriosa, 

olhai, com amor, para nós vossos filhos 

e concedei que, inspirando-nos em suas vidas, 

sejamos, hoje e em toda parte, 

construtores da paz e fermento de reconciliação. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Leitura do livro do profeta Isaías Is 2,2-5 

Acontecerá, no final dos dias, que o monte da casa do Senhor estará firme no cume dos 

montes, e se elevará acima dos outeiros. Para ele afluirão todas as nações. Muitos povos 

virão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus Jacó, para que nos 

instrua em seus caminhos e caminhemos em suas veredas. Porque de Sião sairá a Lei e de 

Jerusalém a Palavra do Senhor. Ele será juiz entre as nações e árbitro de numerosos povos. 

Eles forjarão de suas espadas arados e de suas lanças, podadeiras. Uma nação não levantará  

a espada contra outra e não se adestrarão mais para a guerra. Vinde, casa de Jacó,  

caminhemos à luz do Senhor. 

 

Salmo de meditação Sl 23,1-2.3-4a.5-6 

 

R/ Nós buscamos vossa face, Senhor! 

 

Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, 

o mundo inteiro com os seres que o povoam; 

porque ele a tornou firme sobre os mares, 

e sobre as águas a mantém inabalável. R/ 

 

Quem subirá até o monte do Senhor, 

quem ficará em sua santa habitação? 

Quem tem mãos puras e inocente o coração, 

quem não dirige sua mente para o crime, 

nem jura falso para o dano de seu próximo. R/ 

 

Sobre este desce a bênção do Senhor 

e a recompensa de seu Deus e Salvador. 

É assim a geração dos que o procuram, 

e do Deus de Israel buscam a face. R/ 

 

Segunda leitura 
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Leitura dos Atos dos Apóstolos 2,42.44-48 

Os irmãos freqüentavam com assiduidade os ensinamentos dos apóstolos, as reuniões em 

comum, o partir do pão e as orações. E todos que tinham fé viviam unidos, tendo todos os 

bens em comum. Vendiam as propriedades e os bens e dividiam com todos, segundo a 

necessidade de cada um. Todos os dias se reuniam unânimes no templo. Partiam o pão nas 

casas e comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus entre a simpatia de 

todo o povo. Cada dia o Senhor lhes ajuntava outros a caminho da salvação. 

 

Aclamação ao Evangelho Mt 23,8b.11 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Um só é o vosso mestre, todos vós sois irmãos. 

O maior entre vós seja vosso servo. R/ 
 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 20,25-28 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Sabeis que os príncipes das nações as 

subjugam e os grandes dominam sobre elas. Assim não há de ser entre vós. Ao contrário, 

aquele que desejar ser o primeiro, seja vosso escravo, tal como o Filho do Homem que veio 

não para ser servido, mas para servir e dar sua vida para a redenção de muitos. 

 

Sobre as oferendas 

Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, 

para que transforme estas oferendas 

em sacramento de salvação, 

a fim de que nós também, 

como os vossos santos Servos, 

fiquemos repletos do fogo do seu amor. 

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 

e, na solenidade dos nossos Sete Santos Fundadores, 

celebrar os vossos louvores. 

Vós, por um providencial desígnio de amor, 

os chamastes ao serviço da Virgem gloriosa. 

Da vossa humilde Serva eles aprenderam 

a acolher a palavra de Deus com todo o coração, 

a estar atentos à voz do Espírito 

e a vos servir nos irmãos. 

Da Virgem Mãe associada à obra redentora do Filho, 

aprenderam a aliviar o sofrimento dos irmãos 
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e a perdoar as fraquezas humanas com misericórdia. 

Por este dom da vossa bondade, 

com todos os anjos e santos nós vos louvamos, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Mt 11,29 

Tomai sobre os ombros o meu jugo 

e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, 

e achareis descanso para vossas almas. 
 

Depois da comunhão 

Recebemos, ó Senhor, o alimento da salvação 

na festa dos nossos Sete Primeiros Pais, 

Servos de Santa Maria. 

Fazei que ele nos fortaleça no serviço aos irmãos 

e, sob a proteção dos nossos Santos Pais, 

nos sustente no caminho do Evangelho. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Bênção solene 

 

Deus Pai, que uniu os Sete Santos 

num só coração e numa só alma, 

vos torne concordes e unânimes na busca do seu reino. 

R/ Amém! 

 

Ele vos guarde íntegros na fé 

e vos encha dos dons do seu Santo Espírito. 

R/ Amém! 
 

Como os Sete Santos, ele vos faça fiéis discípulos de Cristo 

e fervorosos na devoção à Virgem Mãe. 

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 

Aos vossos fiéis, Senhor, 

que celebram a memória dos Sete Santos, 
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concedei a abundância dos vossos dons: 

a saúde do corpo e do espírito, 

a concórdia fraterna, a paz e a alegria 

de seguir a Cristo na santa Igreja. 

Por Cristo nosso Senhor. 


