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27 de junho 

 

B. TOMÁS DE ORVIETO 
Religioso 

 

Memória facultativa 

 
Tomás nasceu em Orvieto, na região italiana da Úmbria, entre o fim do século XIII e o início do século XIV. 

Por amor à Virgem Maria e por seu grande espírito de disponibilidade e serviço, ingressou na Ordem dos 

Servos de Maria como simples irmão leigo. Foi encarregado de pedir esmolas, serviço no qual se portou 

sempre com admirável caridade e humildade. Obteve de Deus vários milagres. Morreu em 1343. Seu culto 

foi oficialmente aprovado pelo papa Clemente XIII em 1768. 

 

Antífona de entrada Sl 15,5-6 

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. 

 

Coleta 

Ó Deus misericordioso, 

que, em vossa infinita bondade, 

inclinais os ouvidos às súplicas dos humildes, 

pelas preces do bem-aventurado Tomás, 

concedei à Família dos Servos e Servas de Santa Maria 

experimentar aqui na terra a vossa presença consoladora 

e obter na vida futura a felicidade eterna. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da primeira carta de São Paulo a Timóteo 6,6-12 

Caríssimo, grande lucro é a piedade para quem se contenta com o que tem. Pois nós nada 

trouxemos para o mundo; igualmente, dele nada podemos levar. Portanto, se temos alimento 

e vestuário, contentar-nos-emos com isso. Quanto aos que querem enriquecer, caem na 

armadilha da tentação, em múltiplos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os 

homens na ruína e na perdição. A raiz de todos os males é, de fato, o amor ao dinheiro. Por 

se terem entregue  a ele, alguns se transviaram longe da fé e traspassaram a própria alma 

com múltiplos tormentos. Quanto a ti, homem de Deus, foge dessas coisas. Procura a 

justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combate o bom combate da fé, 

conquista a vida eterna à qual foste chamado, como o reconheceste numa bela profissão de 

fé em presença de numerosas testemunhas. 
 

Salmo de meditação Sl 130,1.2.3 

 

R/ Feliz o homem que teme o Senhor! 
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Senhor, meu coração não é orgulhoso, 

nem arrogante o meu olhar; 

não ando à procura de grandezas, 

nem de coisas maravilhosas demais para mim. R/ 

 

Não, eu guardo minha alma na paz e no silêncio; 

minha alma em mim está tranqüila, 

qual uma criança no regaço da mãe. R/ 

 

Israel, põe tua esperança no Senhor, 

desde agora e para sempre. R/ 

 

Aclamação ao evangelho Mt 5,3 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Bem-aventurados os pobres em espírito 

porque deles é o reino dos céus. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 12,29-34 
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou 

beber nem andeis em ansiedade, porque os pagãos de todo o mundo é que buscam tudo isso. Vosso 

Pai sabe que tendes necessidade de tais coisas. Vós, porém, buscai antes o seu reino e tudo isto 

recebereis de acréscimo. 

Não temas, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai darvos o Reino. Vendei o que 

possuís e dai-o de esmola. Fazei para vós bolsas imperecíveis, um tesouro inalterável nos 

céus; lá nem ladrão se aproxima, nem traça destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali 

também estará o vosso coração. 
 

Sobre as oferendas 

Consagrai, Senhor, vos pedimos, 

estes frutos da terra que nos mandastes oferecer, 

na memória do bem-aventurado Tomás: 

fazei que eles vos tornem agradável o nosso serviço 

e realizem em nós o sacramento da eterna salvação. 

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 
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a memória do bem-aventurado Tomás, 

nosso irmão, servo de Santa Maria. 

Com seu exemplo, vós 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 Cf. Mt 19,27-29 

Em verdade vos digo: 

vós que tudo deixastes e me seguistes, 

recebereis o cêntuplo e possuireis a vida eterna. 
 

Depois da comunhão 

Senhor nosso Deus, humildemente vos pedimos 

que fortaleçais com vossa ajuda 

os que alimentastes com o sacramento da Eucaristia; 

e, pela intercessão do bem-aventurado Tomás, 

saciai com alimentos celestes 

os que confortastes com os bens temporais. 

Por Cristo nosso Senhor. 


