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4 de julho 

 

B. UBALDO DE SANSEPOLCRO 
Frade presbítero 

 

Memória facultativa 

 
Ubaldo nasceu em Borgo Sansepolcro, na Toscana, Itália, em meados do século XIII. Ingressou na Ordem 

dos Servos de Maria e foi ordenado presbítero. Foi para todos exemplo de bondade e de castidade. Era 

amigo íntimo de São Filipe Benizi, que ele tinha em conta de pai e mestre. Quando soube que Filipe estava 

enfermo no convento de Todi, acorreu a ele. Filipe, já agonizante, ao vê-lo, recobrou novo alento e acabou 

morrendo em seus braços. Ubaldo morreu por volta de 1315 no convento de Monte Senário, onde seu corpo 

é venerado. Pio VII aprovou seu culto em 1821. 

 

Antífona de entrada Sl 23,5-6 

Ele receberá a bênção do Senhor 

e a justiça de Deus, o Salvador. 

Ele é da linhagem dos que o buscam, 

da linhagem de Jacó, que procura sua face. 
 

Coleta 

Ó Deus, 

fonte de castidade e de amor, 

pelas preces e exemplos do bem-aventurado Ubaldo, 

concedei que vossos servos e servas 

vos glorifiquem com a santidade de sua vida 

e com o testemunho de sua unidade. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Da carta de São Paulo aos Filipenses 4,4-9 

Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, repito: Alegrai-vos. Vossa bondade seja conhecida 

de todos os homens. O Senhor está perto. Não vos inquieteis por coisa alguma. Em todas as 

circunstâncias apresentai a Deus vossas necessidades em oração e súplica, acompanhadas de 

ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos 

corações e pensamentos em Cristo Jesus. 

No mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que há de 

puro, tudo que há de amável, tudo que há de louvável, tudo que seja virtude ou digno de 

louvor, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. E praticai o que aprendestes e 

recebestes, ouvistes e observastes em mim, e o Deus da paz estará convosco. 
 

Salmo de meditação Sl 14,3ab.3c.-4.5 

 

R/ O justo repousará em ti, Senhor. 
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Quem será recebido na casa do Senhor? 

Aquele que anda com integridade e pratica a justiça, 

fala a verdade no seu coração, 

e não deixa a língua correr. R/ 

 

Não faz o mal ao seu próximo 

e não difama o seu vizinho; 

despreza o ímpio com o olhar, 

mas honra os que temem ao Senhor. R/ 

 

Não empresta dinheiro com usura, 

nem aceita suborno contra o inocente. 

Quem age deste modo, jamais vacilará. R/ 

 

Aclamação ao evangelho Mt 5,8 

R/ Aleluia, Aleluia! Aleluia! 

Bem-aventurados os puros de coração, 

porque verão a Deus. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 12,35-40 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: As cinturas vos estejam cingidas e acesas as 

lâmpadas. Sede como homens que esperam o senhor de volta das festas de casamento, para 

lhe abrirem logo que chegar e bater. Felizes os servos que o senhor achar vigiando. Em 

verdade vos digo: ele cingirá o avental e os fará sentarse à mesa e se prestará a servi-los. E 

se chegar à meia-noite ou às três da madrugada, e assim os encontrar, felizes serão eles! Vós 

bem sabeis: se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria 

arrombar-lhe a casa. Estai, pois, preparados, porque à hora em que menos pensais virá o 

Filho do homem. 
 

Sobre as oferendas 

Aceitai, Senhor, este sacrifício 

que, alegres, oferecemos à vossa majestade; 

e, pelas preces do bem-aventurado Ubaldo, 

concedei-nos celebrar com júbilo 

estes divinos mistérios. 

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, 
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por Jesus Cristo, o Filho do vosso amor. 

Vós nos concedeis hoje a alegria de celebrar 

a memória do bem-aventurado Ubaldo, 

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 Sl 33, 9 

Saboreai e vede como o Senhor é bom! 

Feliz o homem que nele se refugia! 
 

Depois da comunhão 

Senhor, encha-nos de alegria 

o sacramento que recebemos 

na memória do bem-aventurado Ubaldo; 

e fazei que, santificados pelo Espírito, 

nos sintamos revigorados no corpo e na alma 

para a prática das boas obras. 

Por Cristo nosso Senhor. 


