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19 de fevereiro 

 

B. ISABEL PICENARDI 
Virgem 

 

Memória 

 
Isabel nasceu em 1428, provavelmente na cidade de Cremona, Itália. Mudando-se para Mântua, passou a 

freqüentar a Igreja de São Barnabé, dos Servos de Maria. Consagrou-se ao Senhor, vestiu o hábito e adotou 

a regra da Ordem dos Servos de Maria, que ela amava com predileção especial. Distinguiu-se por seu 

grande amor à Eucaristia e à Mãe de Deus. Morreu em 1468. O papa Pio VII aprovou o Ofício e a Missa 

próprios em 1804. 

 

Antífona de entrada 

Como as virgens prudentes, 

a bem-aventurada Isabel conservou sua lâmpada acesa 

e saiu ao encontro de Cristo. 

Ou: O Senhor é a minha parte de herança, Sl 15,5-6 

a minha vida está em suas mãos. 

Ponho sempre o Senhor diante de meus olhos, 

com ele ao meu lado não vacilarei. 
 

Coleta 

Senhor, a bem-aventurada Isabel, 

que nesta terra cultivou uma filial devoção 

à Mãe do vosso Filho, agora nos céus, 

nos obtenha, por suas preces, 

a graça de amar-vos e servir-vos de todo coração. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 7,25-28.32-35 

Irmãos, acerca das virgens não tenho preceito do Senhor: mas posso dar conselho, porque 

obtive do Senhor a misericórdia de ser digno de fé. Creio, pois, que, por causa das angústias 

do presente, é bom que o homem fique assim. Estás ligado à mulher? Não procures a 

separação. Estás livre de mulher? Não procures mulher. Se casares, não pecas; e, se uma 

moça se casa, não peca; assim tereis de ser submetidos aos sofrimentos da vida matrimonial, 

que eu quisera poupar-vos. Eu vos quereria livres de cuidados. O celibatário cuida das 

coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado deverá cuidar das coisas do mundo, 

de como agradar à sua mulher, e assim está dividido. A mulher não casada e a virgem só se 

preocupam com as coisas do Senhor, com ser santa em corpo e espírito. Porém a casada se 

preocupa com as coisas do mundo, como agradar ao marido. Isto vos digo para vossa 

conveniência, não para vos armar um laço, senão olhando ao que é melhor e ao que vos 

permite unir-vos mais ao Senhor, livres de impedimentos. 
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Salmo de meditação Sl 44, 11-12.14-15.16-17 

 

R/ Ele é o Senhor teu Deus e tu o adorarás. 

 

Escuta, minha filha, vê e inclina teu ouvido 

e esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. 

Que o rei se encante com a tua beleza! 

Presta-lhe homenagem: é o teu Senhor. R/ 

 

Majestosa, a princesa real vem chegando, 

vestida de ricos brocados de ouro. 

Em vestes vistosas ao rei se dirige, 

E as virgens amigas lhe formam cortejo. R/ 

 

Entre cantos de festa e com grande alegria, 

ingressam, então, no palácio real. 

Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos, 

fareis deles os reis soberanos da terra. R/ 

 

Aclamação ao Evangelho 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Ou: Glória a ti, Cristo, Verbo de Deus! 

Esta é a Virgem prudente Cf. Mt 25,10 

que o Senhor encontrou preparada. 

Ao chegar o Esposo, 

entrou com ele para as bodas. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10,38-42 

Naquele tempo, pondo-se eles a caminho, Jesus entrou numa aldeia. Uma mulher, de nome 

Marta, o recebeu em sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés do 

Senhor, lhe escutava a palavra. Marta andava atarefada com muito serviço. Parou e disse: 

“Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha no serviço?  Dize para me 

ajudar!” Respondeu o Senhor e lhe disse: “Marta, Marta, andas muito inquieta e te 

preocupas com muitas coisas, entretanto uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor 

parte que não lhe será tirada”. 

 

Sobre as oferendas 

Ó Senhor, 

que a ação do vosso Espírito 

consagre as oferendas que vos apresentamos. 

Fazei que, pela intercessão da bem-aventurada Isabel, 

sejamos livres das cobiças terrenas 

e desejemos ardentemente o Pão celestial. 

Por Cristo nosso Senhor. 
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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 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, nós vos louvamos 

com todos os anjos e santos, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Jo 14,21.23 

Quem me ama, será amado por meu Pai. 

Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. 

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

feliz o homem que espera nele. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, 

tendo recebido o sacramento da Nova Aliança, 

sejamos repletos do mesmo Espírito 

que iluminou a bem-aventurada Isabel 

com o dom da profecia 

e a conduziu ao banquete celeste 

pelos caminhos da caridade fraterna. 

Por Cristo nosso Senhor. 


