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19 de junho 

 

SANTA JULIANA FALCONIERI 
Virgem 

 
Festa (Para as monjas e irmãs: Solenidade) 

 
Juliana nasceu em Florença, Itália. Atraída pelo exemplo de vida dos primeiros frades Servos de Maria, 

recebeu o hábito da Ordem e consagrou-se a Deus, dedicando-se inteiramente à penitência e à 

contemplação. Ela fazia parte de um grupo de mulheres que, morando em suas casas, viviam a 

espiritualidade dos Servos de Maria. Freqüentavam a Igreja da Santíssima Anunciada e, junto com os 

frades, celebravam os ofícios litúrgicos e cantavam os louvores da Mãe do Senhor. Entre elas, de tal modo 

se distinguiu Juliana que a tradição sempre a teve em conta de fundadora, mãe e mestra do ramo feminino 

da Família Servita. Nutria grande amor à Eucaristia. No fim da vida, não podendo receber o Corpo do 

Senhor devido a seu estado de saúde, a santa hóstia foi-lhe colocada sobre o peito e não mais foi 

encontrada. Morreu em 1341. Seu corpo é venerado na basílica da Santíssima  Anunciada, em Florença. Foi 

canonizada pelo papa Clemente XII em 1737. 

 

Antífona de entrada Sl 41,2 

Como a corça anseia pelas águas correntes, 

assim minha alma suspira por vós, meu Deus. 
 

Coleta 

Ó Deus, por intermédio de Santa Juliana, 

exemplo de castidade e de penitência, 

suscitastes na Ordem dos Servos de Maria 

uma família de virgens a vós consagradas; 

fazei que a vossa Igreja, esposa de Cristo, 

mantenha sempre viva a chama da virgindade fecunda. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

 

Ou: Senhor, alegrem a vossa Igreja 

os méritos e exemplos de Santa Juliana 

que, por vosso providencial desígnio, 

tornou-se mestra prudente de muitas discípulas 

no seguimento de Cristo 

e no serviço à Virgem Maria. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura – I 

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

Irmãos, a propósito 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 
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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; mas 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 homem 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, como ser santa em corpo e em 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 o que é 

melhor e ao que vos permite unir-vos mais ao Senhor, livres de impedimentos. 

 

Primeira leitura - II 

Do Apocalipse de São João Apóstolo 21,1-5a 

Vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido e o 

mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu do lado de Deus, ornada 

como uma esposa que se enfeita para o esposo. 

Ouvi uma grande voz do trono, que dizia: “Eis a tenda de Deus entre os homens. Ele levantará sua 

morada entre eles e eles serão seu povo e o próprio Deus-com-eles será o seu Deus. Enxugará as 

lágrimas de seus olhos e a morte já não existirá nem haverá luto nem pranto nem fadiga, porque 

tudo isso já passou”. E aquele que estava sentado no trono, disse: “Eis que renovo todas as coisas”. 
 

[Quando a festa for celebrada como solenidade, faz-se como 1ª leitura a seguinte:] 

 

Primeira leitura 

Leitura do Cântico dos Cânticos Sl 62,3-4.5-6.7-9 

Diz a esposa: Durante as noites busquei aquele que meu coração ama; procurei-o, sem o 

encontrar. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que 

meu coração ama; procurei-o, sem o encontrar. 

Os guardas encontraram-me quando faziam sua ronda na cidade. “Vistes acaso aquele que 

meu coração ama?” Mal passara por eles, encontrei aquele que meu coração ama. 

Põe-me como um selo sobre teu coração, como um selo sobre os teus braços; porque o amor 

é forte como a morte, a paixão é violenta como o abismo. Suas centelhas são centelhas de 

fogo, uma chama divina. As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o 

poderiam submergir. Se alguém desse toda a riqueza de sua casa em troca do amor, só 

obteria desprezo. 
 

[Na solenidade, escolhe-se como Segunda leitura uma das que se encontram às 

páginas 110-111]. 

 

Salmo de meditação Sl 62,2-9 

 

R/ Minha alma tem sede de vós, Senhor! 

 

Senhor, sois vós o meu Deus, 

aquele que eu desejo desde a aurora. 

Minha alma tem sede de vós; 

meu corpo também por vós anseia 
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como a terra pedindo chuva. R/ 

 

Pudesse eu vos contemplar em vosso santuário 

e experimentar vosso poder e vossa glória. 

O vosso amor vale para mim mais que a vida, 

por isso cantarei vossos louvores! R/ 

 

Ao longo de meus dias quero bendizer-vos, 

levantando para vós as minhas mãos; 

como de um forte alimento serei saciado, 

a alegria nos lábios, direi vosso louvor. R/ 

 

Se ao deitar-me evoco o vosso nome, 

em vós medito pela noite a dentro, 

vós que sempre fostes o meu socorro; 

por isso exultei à sombra de vossas asas! 

A vós me agarro com toda a minha alma, 

vossa força me sustenta. R/ 
 

Aclamação ao evangelho 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz: Ct 2,14 

a tua voz é tão doce e delicado o teu rosto. R/ 

 

Evangelho - I 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 25,1-13 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus será 

semelhante a dez jovens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. Cinco eram 

tolas e cinco prudentes. Pegando as lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. Mas as 

prudentes levaram reservas com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, 

todas cochilaram e adormeceram. 

À meia-noite, ouviu-se um clamor: “Lá vem o noivo! Saí-lhe ao encontro”. Todas as jovens 

acordaram e se puseram a preparar as lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: “Dai-nos 

um pouco do vosso óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando”. Mas as prudentes lhes 

responderam: “Não temos o suficiente para nós e para vós; é melhor irdes à venda 

comprar”. 

Enquanto foram comprar, chegou o noivo, e as que estavam prontas entraram com ele para a 

festa de casamento e se fechou a porta. Chegaram mais tarde as outras moças, dizendo: 

“Senhor, Senhor, abre a porta!” Mas ele respondeu: “Em verdade vos digo: não vos 

conheço”. Vigiai, pois, já que não sabeis nem o dia e nem a hora. 

 

Evangelho - II 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 13,44-46 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos estas parábolas: O reino dos céus é 

semelhante a um tesouro escondido no campo; um homem o acha e torna a esconder e, na 

sua alegria, vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. 
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O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. 

Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. 

 

Sobre as oferendas 

Senhor,ao celebrarmos os vossos mistérios 

em espírito de serviço, 

humildemente vos pedimos: 

aumentai no meio do vosso povo 

o número e a santidade das virgens consagradas, 

e cresça sempre mais a alegria 

e a fecundidade da Igreja, esposa de Cristo, 

que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. 
 

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, Senhor nosso. 

Por vosso providencial desígnio, 

quisestes que Santa Juliana 

se unisse aos primeiros Servos de Santa Maria 

pelos vínculos da caridade e pela comunhão de ideais, 

procurando só a vós e glorificando-vos por sua santidade. 

Iluminada pelo Espírito Santo, 

ela escolheu a Virgem gloriosa como sua Senhora, 

para viver mais intensamente 

sua consagração a Cristo, seu Esposo. 

Humilde e penitente, pobre e obediente, 

esquecida de si mesma e ardendo de amor ao próximo, 

atraiu para seu convívio outras piedosas mulheres, 

das quais é considerada guia e mestra. 

Por isso, unidos a todos os anjos e santos, 

nós vos damos graças e vos louvamos, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Sl 33,9 

Provai e vede como o Senhor é bom, 

feliz o homem que se refugia junto dele. 

Ou: Ó Deus, vós sois o meu Deus, Sl 62,2 

aquele que eu desejo desde a aurora; 
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minha alma tem sede de vós. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, cheios de alegria 

e alimentados pelo vosso sacramento 

na festa de Santa Juliana, 

suplicantes vos pedimos: 

cresça em nós o amor à Eucaristia, 

com a qual, no momento da morte, 

ela mereceu ser milagrosamente saciada. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Bênção solene 

Deus, que tornou Santa Juliana vencedora do mal, 

por sua intercessão, vos conceda desprezar o mal 

e praticar o bem. 

R/ Amém! 

 

Deus que a libertou da escravidão do pecado, 

aumente em vós o respeito à dignidade humana 

e vos faça crescer na verdadeira liberdade. 

R/ Amém! 

 

Para que, empenhados mais intensamente 

no serviço de Cristo entre os homens, 

por vosso testemunho de vida evangélica, 

possais ajudá-los a alcançar a sua plenitude em Deus. 

R/ Amém! 

 

E a bênção de Deus todo-poderoso, 

Pai, Filho e Espírito Santo 

desça sobre vós e permaneça para sempre. 

R/ Amém! 
 

Oração sobre o povo 

Desça, Senhor, sobre o vosso povo 

vossa bênção copiosa 

para que, fortalecido pelo exemplo de Santa Juliana, 

reacenda sua esperança 

e cresça no amor a Cristo e aos irmãos. 

Por Cristo nosso Senhor. 


