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1º de setembro 

 

B. JOANA DE FLORENÇA 
Virgem 

 

Memória facultativa 
(para as Monjas e Irmãs: Memória) 

 
Joana nasceu em Florença no primeiro século da Ordem dos Servos de Maria. Ainda jovem, desprezando as 

coisas do mundo, vestiu o hábito da Ordem Secular Servita e consagrou-se à Virgem Maria com uma vida 

casta e penitente. Antigas pinturas representam-na entre os santos mais ilustres da Ordem: algumas, ao lado 

de São Filipe; outras, com um lírio e um livro na mão. Seu culto foi aprovado pelo papa Leão XII em 1828. 

 

Antífona de entrada 

Vem, esposa de Cristo, 

recebe a coroa que o Senhor te preparou para a eternidade 
 

Coleta 

Deus, nosso Pai, 

destes à bem-aventurada virgem Joana 

a graça de guardar sua inocência 

com uma vida austera e penitente. 

Concedei-nos, por sua intercessão, 

produzir frutos de penitência 

e servir-vos de coração puro. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios 10,17-11,2 

Irmãos, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Pois não aquele que recomenda a si mesmo é 

aprovado, mas aquele que Deus recomenda. Oxalá pudésseis suportar um pouco de loucura 

da minha parte! Mas, não há dúvida, vós me suportais. Experimento por vós um zelo 

semelhante ao de Deus. Desposei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-

vos como virgem pura. 

 

Salmo de meditação Sl 44,11-12.14-15.16-17 

 

R/ Em ti, Senhor, depositei minha alegria. 

 

Escuta, minha filha; vê e inclina o teu ouvido; 

esquece teu povo e a casa de teu pai; 

o rei encantou-se com a tua formosura; 

ele é o teu Senhor: inclina-te diante dele. R/ 
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Toda formosa entra a filha do rei 

com vestes bordadas de ouro, 

vestida de brocados e tecidos multicores 

apresenta-se ao rei. R/ 

 

Levam-na ao rei seguida por suas companheiras; 

com júbilo e alegria elas entram no palácio do rei. R/ 

 

Aclamação ao evangelho 

R/ Aleluia, Aleluia! Aleluia! 

Vem, esposa de Cristo, recebe a coroa 

que o Senhor te preparou para sempre. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10,38-42 

Naquele tempo, estando em viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada 

Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, 

escutando-lhe a palavra. 

Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse: “Senhor, a ti não importa 

que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude”. O 

Senhor, porém respondeu: “Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas; no 

entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor 

parte, que não lhe será tirada”. 

 

Sobre as oferendas 

Senhor, nosso Deus 

ao celebrarmos a memória da bem-aventurada Joana, 

nós vos apresentamos as oferendas da nossa adoração. 

Fazei que o vosso Espírito as consagre, 

e tudo o que recebemos de vossa bondade 

nos confirme na esperança da promessa eterna. 

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 celebrar a vossa admirável providência 

nos santos que se consagraram a Cristo 

por causa do reino dos céus. 
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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 Cf. Lc 10, 42 

A virgem prudente escolheu a melhor parte 

que não lhe será tirada. 

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

feliz de quem nele põe sua esperança. 
 

Depois da comunhão 

Confirmai em nós, Senhor, os dons da vossa graça, 

para que, revigorados por este sacramento de vida, 

e seguindo o exemplo da bem-aventurada Joana, 

alcancemos a felicidade eterna. 

Por Cristo nosso Senhor. 


