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10 de dezembro 

 

B. JERÔNIMO DE SANT’ANGELO IN VADO 
Frade presbítero 

 
Memória facultativa 

 
Jerônimo nasceu no início do século XV na pequena cidade de Sant’Angelo in Vado, Itália. Ingressou jovem 

no convento local dos Servos de Maria, onde recebeu o hábito da Ordem. Passou algum tempo fora do 

convento de origem, mas, terminados os estudos e ordenado presbítero, para lá voltou novamente. 

Distinguiuse no amor ao silêncio, à solidão e à contemplação. Foi agraciado por Deus com os dons do 

conselho e da prudência. Morreu por volta de 1468. Pio VI aprovou seu culto em 1773. 

 

Antífona de entrada Sl 15, 5.6 

O Senhor é minha parte de herança, 

a minha vida está em suas mãos. 

Ponho sempre o Senhor diante dos meus olhos: 

com ele ao meu lado não vacilarei. 
 

Coleta 

Senhor, 

humildemente vos pedimos 

que interceda por nós o bem-aventurado Jerônimo, 

a quem ornastes com os dons do vosso Espírito, 

a fim de que, repletos da sabedoria de Cristo, 

possamos agir em tudo com maturidade e prudência. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Do livro dos Provérbios 2,1-9 

Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, ouvindo 

com atenção a sabedoria e inclinando teu coração para o entendimento; se tu apelares à 

penetração, se invocares a inteligência, buscando-a como se procura a prata, se a 

pesquisares como um tesouro; então compreenderás o temor do Senhor, e descobrirás o 

conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca é que 

procedem a ciência e a prudência. 

Ele reserva para os retos a salvação e é um escudo para os que caminham com integridade; 

protege as sendas da retidão e guarda o caminho de seus fiéis. Então compreenderás a 

justiça e a eqüidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem ao bem. 
 

Salmo de meditação Sl 33,2-3.4-5.10-11.12-13 

 

R/ Bendirei ao Senhor em todo o tempo. 

 

Bendizei ao Senhor em todo o tempo, 
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seu louvor estará sempre em minha boca. 

Minha boca há de gloriar-se no Senhor: 

ouçam-me os humildes e se alegrem. R/ 

 

Glorificai comigo o Senhor, 

exaltemos todos juntos o seu nome! 

Quando busco o Senhor, ele me atende, 

e me livra de todos os temores. R/ 

 

Temei o Senhor, vós seus fiéis, 

porque nada faltará àqueles que o temem. 

Os ricos empobrecem e passam fome, 

mas aos que buscam o Senhor, nada lhes falta. R/ 

 

Vinde, meus filhos, escutai-me: 

vou ensinar-vos o temor do Senhor. 

Quem dentre vós deseja viver 

e conhecer dias felizes? R/ 

 

Aclamação ao evangelho Sl 118,105 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, 

e uma luz em meu caminho. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 5,13-16 

Jesus disse a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que 

o salgaremos? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. 

Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem 

se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro e assim ela 

brilha para todos os que estão em casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos 

homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. 
 

Sobre as oferendas 

Aceitai, Senhor, estas ofertas que vos apresentamos 

para a salvação do vosso povo, 

e pela intercessão do bem-aventurado Jerônimo, 

fazei que elas nos livrem da tentação do pecado 

e nos orientem para a vida do céu. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Prefácio 

Na verdade, ó Pai, 

Deus eterno e todo-poderoso, 

é nosso dever dar-vos graças, 
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é nossa salvação dar-vos graças, 

em todo tempo e lugar, 

por Jesus Cristo, o Filho do vosso amor. 

 

Vós nos concedeis hoje a alegria de celebrar 

a memória do bem-aventurado Jerônimo, 

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 cf. Mt 19, 27-29 

Em verdade eu vos digo: 

vós que deixastes tudo e me seguistes, 

recebereis o cêntuplo e possuireis a vida eterna. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, aproveite-nos a participação neste sacramento, 

que celebramos na memória do bem-aventurado Jerônimo 

e fazei que, afastando de nós toda falsidade, 

possamos ser perseverantes na busca da verdade 

e sinceros no amor fraterno. 

Por Cristo nosso Senhor. 


