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25 de outubro 

 

B. JOÃO ÂNGELO DE MILÃO 
Frade presbítero 

 

Memória 

 
João Ângelo nasceu em Milão em 1451. Ingressou jovem no convento milanês de Santa Maria e depois 

mudou-se para o convento da Santíssima Anunciada, em Florença, onde foi ordenado presbítero. Atraído 

pelo ideal de vida penitente e contemplativa, viveu quase vinte anos no eremitério de Monte Senário. Voltou 

em seguida para Milão, onde se dedicou à educação cristã das crianças. Morreu aos 23 de outubro de 1505. 

Seu corpo é venerado na basílica de São Carlos, em Milão. Foi beatificado por Clemente XII em 1737. 

 

Antífona de entrada Sl 23,5-6 

Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, 

meu destino está seguro em vossas mãos! 

Foi demarcada para mim a melhor terra, 

e eu exulto de alegria em minha herança! 

 

Ou: Quem guardar e ensinar estes mandamentos, Mt 5,19 

Será coniderado grande no reino dos céus 
 

Coleta 

Senhor, nosso Deus, 

interceda por nós o bem-aventurado João Ângelo, 

que se tornou admirável 

na prática de uma autêntica vida monástica 

e no ensino da vossa doutrina, 

a fim de que, sempre mais unidos a vós, 

sejamos perseverantes na vida evangélica 

e dedicados no serviço apostólico. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da carta de São Paulo aos Romanos 12,1-8 

Irmãos, exorto-vos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia 

viva, santa e agradável a Deus: este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com 

este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir 

qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. 

Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a cada um de vós que não tenha de si 

mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima, ditada pela 

sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Pois assim como 

num só corpo temos muitos membros e os membros não têm todos a mesma função, de 

modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns 
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dos outros. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, quem tem o 

dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé; quem tem o dom do 

serviço, o exerça servindo; quem o do ensino, ensinando; quem o da exortação, exortando. 

Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade; aquele que preside, com 

diligência; aquele que exerce misericórdia, com alegria. 

 

Salmo de meditação Sl 1,1-2.3.4.6 

 

R/ Feliz o homem que confia no Senhor. 

 

Feliz o homem que não segue os conselhos dos ímpios, 

e não se detém no caminho dos maus, 

nem freqüenta a companhia dos zombadores, 

mas na lei do Senhor se compraz 

e nela medita dia e noite. R/ 

 

É semelhante a uma árvore plantada à beira da água, 

que dá seu fruto no devido tempo 

e cujas folhas jamais fenecem: 

tudo quanto faz, prospera! R/ 

 

Bem outra é a sorte dos ímpios: 

são como palha levada pelo vento. 

O Senhor conhece o caminho dos justos, 

mas o caminho dos maus conduz à perdição. R/ 

 

Aclamação ao evangelho Jo 3,31b-32 

R/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Diz o Senhor: 

Se permanecerdes fiéis à minha palavra, 

sereis meus discípulos, conhecereis a verdade 

e a verdade vos tornará livres. R/ 
 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 9,33-37 

Naquele tempo Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: 

“Sobre que discutíeis no caminho?” Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham 

discutindo sobre qual era o maior. 

Então ele, sentando-se, chamou os doze e disse: “Se alguém quiser ser o primeiro, seja o 

último e aquele que serve a todos”. Tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, 

pegando-a nos braços, disse-lhes: “Aquele que receber uma destas crianças por causa do 

meu nome, a mim recebe; e aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim àquele 

que me enviou”. 

 

Sobre as oferendas 

Olhai, propício, Senhor, 

para as oferendas que vos apresentamos 
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na memória do bem-aventurado João Ângelo, 

e, por sua intercessão, 

concedei-nos ser firmes na fé e puros de coração. 

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 João Ângelo, 
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 

Provai e vede como é bom o Senhor; Sl 23,5-6 

feliz quem nele põe sua esperança. 

Ou: Diz o Senhor: se não mudardes Mt 18,3 

e não vos tornardes como as crianças, 

não entrareis no reino dos céus. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, nosso Deus, 

pela força deste sacramento que celebramos 

na memória do bem-aventurado João Ângelo, 

concedei-nos manter sempre unidas 

a atividade apostólica 

e a contemplação das verdades eternas. 

Por Cristo nosso Senhor. 


