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3 de fevereiro 

 

B . J O A Q U I M D E S E N A 
Religioso 

 

Memória 

 
Joaquim nasceu em Sena, Itália, em 1258. Aos 13 anos, ingressou no convento dos Servos de Maria de sua 

cidade, onde foi acolhido por são Filipe Benizi, prior geral da Ordem. Distinguiu-se na devoção à Virgem 

Maria, na humildade e na caridade. A tal ponto amou o próximo que, certa vez, ao procurar em vão 

consolar um epilético, pediu a Deus que a doença dele caísse sobre si, o que de fato aconteceu. Morreu no 

ano de 1305. Seu corpo é venerado em Sena, na igreja dos Servos de Maria, dedicada a São Clemente. 

Ainda hoje as mães levam as crianças recémnascidas ao altar do bem-aventurado Joaquim, colocando-as 

sob a sua proteção. Em 1609, o papa Paulo V aprovou a Missa e o Ofício próprios. 

 

Antífona de entrada Sl 15,5-6 

Vós, Senhor, sois a minha parte de herança e o meu cálice. 

Vós tendes nas mãos o meu destino. 

Muito me agrada a minha herança. 

Ou: Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor: Mt 25,34.36.40 

estava enfermo e me visitastes. 

Em verdade eu vos digo: 

todas as vezes que fizestes isto 

a um destes meus irmãos mais pequeninos, 

foi a mim que o fizestes. 
 

Coleta 

Ó Deus, ensinastes o bem-aventurado Joaquim, 

discípulo do vosso Filho e de sua humilde Mãe, 

a servir com amor os irmãos, 

assumindo até suas enfermidades. 

Concedei-nos, por sua intercessão, 

suportar as dores da vida presente 

e compadecer-nos do sofrimento dos irmãos. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura - I 

Leitura do livro do Eclesiástico 2,1-11 

Filho, se te dedicares a servir ai Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e sê 

constante e não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a ele e não te separes, a fim de 

seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes da tua 

pobre condiçã o sê paciente, pois o ouro se prova no fogo e os homens eleitos, no cadinho 

da humilhação. Confia no Senhor, ele te ajudará; endireita teus caminhos e espera nele. 



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

Vós que temeis ao Senhor, contai com sua misericórdia e não vos afasteis para não cairdes. 

Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele. e a recompensa não vos faltará. Vós que 

temeis ao Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia. Considerai as gerações 

passadas e vede: quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Ou quem perseverou no seu 

amor e foi abandonado? Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? Porque o Senhor é 

compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. 

 

Primeira leitura – II 

Da carta de São Paulo aos Gálatas 6,2-3.7-10 

Irmãos, carregai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se 

alguém imagina ser alguma coisa, não sendo nada, se engana a si mesmo. Não vos enganeis. 

Com Deus não se brinca. O que o homem semear, também haverá de colher. Quem semear 

na carne, da carne colherá a perdição. Mas, quem semear no espírito, do espírito colherá a 

vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no momento devido haveremos de 

colher, se não desfalecermos. Por conseguinte, enquanto dispomos de tempo, façamos o 

bem a todos, em especial aos irmãos na fé. 

 

Salmo de meditação Sl 33,2-3.4-5.6-7.10-11.20-21 

 

R/ Feliz o homem que teme ao Senhor! 

 

Bendirei ao Senhor em todo tempo, 

seu louvor estará sempre em minha boca. 

Minha alma 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/ 
 

Olhai para ele e haveis de alegrar-vos 

e vossa face não se cobrirá de confusão. 

Um infeliz clamou: Deus o ouviu 

e o salvou de todas as tribulações. 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/ 

 

Aclamação ao Evangelho 1Jo 3,18 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Meus filhinhos, não amemos com palavras 

nem de boca mas com obras e verdade. R/ 
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Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 25,31-40 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Quando o Filho do homem vier em glória 

com todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso e todas as nações se 

reunirão em sua presença e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas 

dos cabritos. As ovelhas colocará à direita e os cabritos à esquerda. E dirá o rei aos que 

estão à direita: “Vinde, abençoados de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós 

desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de 

beber, fui peregrino e me acolhestes, estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, 

estava preso e viestes ver-me”. E responderão os justos: “Senhor, quando foi que te vimos 

com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos 

peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na cadeia 

e te fomos visitar?” E o rei dirá: “Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a 

um destes meus irmãos, a mim o fizestes”. 
 

Sobre as oferendas 

Senhor, Pai misericordioso, 

Subam até vós as nossas preces, 

junto com estas oferendas, 

e concedei, benigno, 

que a exemplo do bem-aventurado Joaquim, 

saibamos contemplar os divinos mistérios 

e acudir às necessidades dos irmãos. 

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 

a memória do bem-aventurado Joaquim, 

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, 

nós vos louvamos dizendo (cantando) a uma só voz: 
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Santo, Santo, Santo... 
 

 

Antífona da comunhão Mt 19,27-28.29 

Em verdade vos digo, 

vós que deixastes tudo e me seguistes, 

recebereis o cêntuplo e possuireis a vida eterna. 

 

Ou: Ninguém tem maior amor Jo 15,13 

do que aquele que dá a vida por seus amigos. 

 

Ou: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, Jo 13,35 

se vos amardes uns aos outros, diz o Senhor. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, esta mesa celestial 

na qual nos alimentamos com o Corpo e Sangue de Cristo, 

que, para cumprir a vossa vontade, 

enfrentou a paixão e a morte para nos salvar, 

nos ensine, a exemplo do bem-aventurado Joaquim, 

a carregar nossa cruz de cada dia. 

Por Cristo, nosso Senhor. 


