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4 de maio 

 

SÃO PEREGRINO LAZIOSI 
Religioso 

Festa 

 
 

 
 

Peregrino nasceu em 1265, em Forli, cidade italiana da região da Romanha. De temperamento fogoso, 

estava entre os jovens fanáticos que, com afrontas e pancadas, expulsaram da cidade São Filipe Benizi, 

enviado pelo papa para pregar a paz. Arrependido do mal feito, procurou o santo homem para pedir-lhe 

perdão. Anos depois, ingressou na Ordem dos Servos de Maria no convento de Sena, onde conviveu com 

dois frades de insigne santidade: os bem-aventurados Joaquim e Francisco de Sena. Mais tarde, voltou para 

Forli, distinguindo-se por seu espírito de paciência e penitência e pelo amor aos mais pobres. Foi 

milagrosamente curado de uma chaga maligna na perna e é, por isso, venerado como protetor contra o mal 

do câncer. Morreu em 1345 e seu corpo é venerado em Forli, na basílica dos Servos de Maria a ele 

dedicada. Foi canonizado por Bento XIII em 1726. 

 

Antífona de entrada Sl 17,7 

Na minha angústia invoquei o Senhor, 

gritei para meu Deus; 

de seu templo ele ouviu a minha voz, 

meu grito chegou aos seus ouvidos. 
 

Coleta 

Senhor, nosso Deus, 

vós nos destes em São Peregrino 

um admirável exemplo de penitência e paciência. 
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Concedei, benigno, 

que, seguindo seu exemplo e por sua intercessão, 

suportemos com coragem os sofrimentos da vida presente 

e alegres caminhemos para a recompensa eterna. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios 4,10-18 

Irmãos, trazemos sempre no corpo a morte de Jesus para que também a vida de Jesus se 

manifeste em nosso corpo. Embora vivos, estamos sempre morrendo por amor de Jesus, 

para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Assim em nós opera a 

morte, em vós, a vida. Animados deste mesmo espírito de fé, conforme está escrito: 

“Acreditei, por isso falei”, também nós cremos e por isso falamos. 

 Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós 

com Jesus e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso acontece por vossa 

causa, para que a graça dada a muitos cresça em ação de graça para a glória de Deus. É por 

isso que não desfalecemos. Ainda que nosso homem exterior se decomponha, nosso homem 

interior se renova dia a dia. A presente tribulação momentânea e leve nos dá um peso eterno 

de glória incalculável. Não pomos nossos olhos nas coisas visíveis, mas nas coisas 

invisíveis. As coisas visíveis são temporais; as coisas invisíveis são eternas. 

 

Salmo de meditação Sl 87,2-5.10.14 

 

R/ Suba até vós, Senhor, a minha oração. 

 

Senhor, meu Deus, minha salvação, 

quando à noite grito em vossa presença, 

chegue até vós a minha súplica, 

ouvi meu longo lamento. R/ 

 

Minha alma está saturada de miséria, 

e minha vida à beira dos infernos; 

contado entre os que descem ao fosso, 

já sou um homem acabado. R/ 

 

Todos os dias eu clamo a vós, Senhor; 

estendo para vós as minhas mãos. 

Eu porém, Senhor, vos rogo, 

desde a aurora a vós se eleva a minha prece. R/ 

 

Aclamação ao evangelho Gl 6,14 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Quanto a mim, 

não aconteça gloriar-me 
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senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, 

por quem o mundo está crucificado para mim 

e eu para o mundo. R/ 
 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 7,7-14 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e será dado; buscai e achareis; batei e 

será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe; quem procura, acha; e a quem bate, se abre. 

Quem de vós, se o filho lhe pede pão, dá uma pedra? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dá uma 

serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai, 

que está nos céus, dará coisas boas que lhe pedirem. Tudo que desejais que os homens vos 

façam fazei vós a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a 

porta e espaçosa a senda que leva à perdição, e muitos os que por ela entram. Quão estreita é 

a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. 
 

[Quando esta festa é celebrada como solenidade, fazem-se as seguintes leituras:] 

 

Primeira leitura 

Leitura do livro de Jó 5,17-23.26 

Ditoso o homem, a quem Deus corrige: não desprezes a lição do Poderoso, porque ele fere e 

pensa a ferida, golpeia e cura com as mãos. De seis perigos te salva, e no sétimo não 

sofrerás mal algum. Em tempo de fome te livrará da morte e na batalha, dos golpes da 

espada. Esconder-te-ás do açoite da língua, e não temerás que venha o desastre. Zombarás 

da devastação e da penúria, e não temerás os animais selvagens. Farás um pacto com os 

espíritos do campo, e os animais selvagens farão as pazes contigo. Baixarás à tumba em 

pleno vigor, como um feixe de trigo recolhido a tempo. 

 

Salmo de meditação 

 

R/ Suba até vós, Senhor, a minha oração. 

 

Senhor, meu Deus, minha salvação, 

quando à noite grito em vossa presença, 

chegue até vós a minha súplica, 

ouvi meu longo lamento. R/ 

 

Minha alma está saturada de miséria, 

e minha vida à beira dos infernos; 

contado entre os que descem ao fosso, 

já sou um homem acabado. R/ 

 

Todos os dias eu clamo a vós, Senhor; 

estendo para vós as minhas mãos. 

Eu porém, Senhor, vos rogo, 

desde a aurora a vós se eleva a minha prece. R/ 

 

Segunda leitura 
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Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios 4,10-18 

Irmãos, trazemos sempre no corpo a morte de Jesus para que também a vida de Jesus se 

manifeste em nosso corpo. Embora vivos, estamos sempre morrendo por amor de Jesus, 

para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Assim em nós opera a 

morte, em vós, a vida. Animados deste mesmo espírito de fé, conforme está escrito: 

“Acreditei, por isso falei”, também nós cremos e por isso falamos. Pois  sabemos que aquele 

que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós com Jesus e nos fará 

comparecer diante dele convosco. E tudo isso acontece por vossa causa, para que a graça 

dada a muitos cresça em ação de graças para a glória de Deus. É por isso que não 

desfalecemos. Ainda que nosso homem exterior se decomponha, nosso homem interior se 

renova dia a dia. A presente tribulação momentânea e leve nos dá um peso eterno de glória 

incalculável. Não pomos nossos olhos nas coisas visíveis, mas nas coisas invisíveis. As 

coisas visíveis são temporais; as coisas invisíveis são eternas. 

 

Aclamação ao evangelho Gl 6,14 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Quanto a mim, não aconteça gloriar-me 

senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, 

por quem o mundo está crucificado para mim 

e eu para o mundo. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 7,7-14 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e será dado; buscai e achareis; batei e 

será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe; quem procura, acha; e a quem bate, se abre. 

Quem de vós, se o filho lhe pede pão, dá uma pedra? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dá uma 

serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai, 

que está nos céus, dará coisas boas que lhe pedirem. Tudo que desejais que os homens vos 

façam fazei vós a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a 

porta e espaçosa a senda que leva à perdição, e muitos os que por ela entram. Quão estreita é 

a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. 

 

Sobre as oferendas 

Nós vos oferecemos, Senhor, 

os frutos da nossa servidão, 

suplicando-vos humildemente 

que, pela intercessão de São Peregrino, 

sejamos purificados dos nossos erros 

e, por vossa misericórdia, 

voltemos ao caminho dos vossos mandamentos. 

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 glória, 

em todo o tempo e lugar, 

porque fizestes resplandecer em São Peregrino, 

servo da Virgem gloriosa, 

os dons de vossa bondade. 

Por vossa graça, ele manteve elevado o seu espírito; 

impetuoso na ira, venceu-a pela clemência; 

piedoso e compassivo, era assíduo na oração 

e socorria os pobres com generosidade; 

caridoso e sábio, com alegria, 

carregou os fardos dos irmãos, 

gloriando-se na cruz do vosso Filho. 

Por ele, a multidão dos anjos celebra a vossa majestade; 

exultantes, nos unimos a eles na adoração 

e proclamamos a vossa glória, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Sl 29,3 

Eu gritei por vós, Senhor, meu Deus, 

e vós me curastes. 
 

Depois da comunhão 

Senhor nosso Deus, 

reconfortados por este remédio celestial 

que recebemos na festa de São Peregrino, 

concedei-nos alcançar 

a saúde completa do corpo e da alma 

na vinda gloriosa do vosso Filho, 

e dai-nos exultar em vós, Deus vivo e verdadeiro. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Bênção solene 

Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, 

que tornou admirável São Peregrino 

na penitência e na paciência. 

R/ Amém! 

 

Deus que curou São Peregrino de sua enfermidade, 

vos dê força no sofrimento e na doença. 

R/ Amém! 

 

A exemplo de São Peregrino, 
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mereçais ressurgir para a glória celeste, 

servindo fielmente à Virgem Maria 

e suportando alegremente o fardo dos irmãos. 

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 

Senhor, nosso Deus, 

olhai benigno para o vosso povo aqui reunido 

para celebrar com alegria a festa de São Peregrino, 

e, por sua intercessão, preservai vossos filhos 

de todos os males, perigos e doenças. 

Por Cristo nosso Senhor. 


