ABRIL
2 de Abril
S. FRANCISCO DE PAULA, eremita
Comemoração na Quaresma
Nasceu em Paula (Calábria) no ano 1416. A Congregação eremítica que fundou, mais tarde transformada na Ordem dos Mínimos, foi
confirmada pela Sé Apostólica em 1506. Morreu em Tours (França)
no ano 1507.
Comum dos Santos (Religiosos)

Ant. Bened. Eu estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a
minha voz e Me abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com
ele e ele comigo (T. P. Aleluia).
Oração

Senhor nosso Deus, grandeza dos humildes, que elevastes
São Francisco de Paula à glória dos eleitos, concedei-nos que,
por seus méritos e exemplos, alcancemos a felicidade prometida aos mansos e humildes de coração. Por Nosso Senhor.
Ant. Magnif. 		 Se alguém oferecesse em troca do amor
toda a riqueza da sua casa, seria desprezado (T. P. Aleluia).
4 de Abril
S. ISIDORO, bispo e doutor da Igreja
Comemoração na Quaresma
Nasceu cerca do ano 560 em Sevilha (Espanha). Tendo-lhe morrido o pai, foi educado por seu irmão S. Leandro a quem sucedeu na
sede episcopal da sua cidade, onde desenvolveu uma grande actividade pastoral e literária. Escreveu livros cheios de erudição e presidiu a
vários concílios na Espanha, nos quais foram tomadas muitas medidas
prudentes para bem da Igreja. Morreu no ano 636.

5 DE ABRIL

Comum dos Pastores da Igreja.

Ant. Bened. Os sábios brilharão como o esplendor do
firmamento, e os que ensinarem à multidão os caminhos da
justiça serão como estrelas por toda a eternidade.
Oração

Atendei, Senhor, as orações que Vos dirigimos na festa de
Santo Isidoro, para que a vossa Igreja, instruída pela sua doutrina espiritual, possa confiar sempre na sua intercessão junto
de Vós. Por Nosso Senhor.
Ant. Magnif. Doutor admirável, luz da santa Igreja, Santo
Isidoro, fiel cumpridor da lei, rogai por nós ao Filho de Deus.

5 de Abril
S. VICENTE FERRER, presbítero
Comemoração na Quaresma
Nasceu em Valencia (Espanha) no ano 1350. Foi admitido na Ordem dos Pregadores, onde ensinou Teologia. No exercício do ministério da pregação, percorreu muitas regiões e recolheu frutos abundantes
na defesa da verdadeira fé e na reforma dos costumes. Morreu em
Vannes (França) no ano 1419.
Comum dos Pastores da Igreja.

Laudes
Ant. Bened. Não sois vós que falais: o Espírito do vosso
Pai falará por Vós.

		
7 DE ABRIL

Oração

Deus de misericórdia, que chamastes o presbítero São Vicente Ferrer, pregador incansável do Evangelho, a fim de preparar os homens para a vinda do Senhor, concedei-nos a graça
de contemplar como Rei no Céu Aquele cuja vinda como juiz
ele anunciou na terra. Por Nosso Senhor.
Vésperas
Ant. Magnif. Fiz-me tudo para todos, para que todos sejam
salvos.
7 de Abril
S. JOÃO BAPTISTA DE LA SALLE, presbítero
Memória – Comemoração na Quaresma
Nasceu em Reims (França) no ano 1651. Ordenado sacerdote,
dedicou-se principalmente à educação das crianças e à fundação de
escolas para os pobres. Com os companheiros que se associaram à sua
obra constituiu uma Congregação, cuja subsistência lhe causou muitas
tribulações. Morreu em Ruão no ano 1719.
Comum dos Pastores da Igreja;
ou dos Santos (Educadores).

Laudes
Ant. Bened. Aquele que se compadece do seu próximo é
como o pastor que ensina e guia o seu rebanho.
Oração

Deus de bondade, que escolhestes São João Baptista de La
Salle para formar os jovens na vida cristã, suscitai na vossa
Igreja educadores e mestres que se consagrem inteiramente à
formação humana e cristã da juventude. Por Nosso Senhor.

11 DE ABRIL

Vésperas
Ant. Magnif. Deixai que as crianças se aproximem de
Mim: dos que são como elas é o reino de Deus.

11 de Abril
S. ESTANISLAU, bispo e mártir
Memória – Comemoração na Quaresma
Nasceu em Szczepanowski (Polónia) cerca do ano 1030 e estudou
em Paris. Foi ordenado sacerdote e sucedeu a Lamberto no episcopado
de Cracóvia, no ano de 1071. Governou a sua Igreja como bom pastor,
socorreu os pobres, visitou todos os anos o seu clero. O rei Boleslau,
a quem tinha censurado, mandou-o matar em 1097.
Comum de um mártir;
ou dos Pastores da Igreja.

Laudes
Ant. Bened. Quem perder a sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna.
Oração

Senhor nosso Deus, que destes ao bispo Santo Estanislau a
glória do martírio sob os golpes dos seus perseguidores, concedei-nos a graça de nos mantermos firmes na fé até à morte.
Por Nosso Senhor.
Vésperas
Ant. Magnif.		 Os Santos têm a sua morada no Céu e ali
encontram descanso eterno.

		
13 E 21 DE ABRIL

13 de Abril
S. MARTINHO I, papa e mártir
Comemoração na Quaresma
Nasceu em Todi (Úmbria) e formou parte do clero romano; no ano
649 foi eleito para a Cátedra de Pedro. Nesse mesmo ano celebrou um
concílio em que foi condenado o erro dos monotelitas. No ano 653 foi
preso por ordem do imperador Constante e levado para Constantinopla onde foi sujeito a duros sofrimentos; finalmente, transferido para
Quersoneso, aí morreu no ano 656.
Comum de um mártir; ou dos Pastores da Igreja.

Laudes
Ant. Bened. Quem perder a sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna.
Oração

Deus todo-poderoso, que não deixastes o papa e mártir
São Martinho sucumbir às ameaças e aos tormentos, dai-nos a
graça de enfrentar os embates do mundo com fortaleza da alma
invencível. Por Nosso Senhor.
Vésperas
Ant. Magnif. Os Santos têm a sua morada no Céu e ali
encontram descanso eterno.
21 de Abril
S. ANSELMO, bispo e doutor da Igreja
Nasceu em Aosta (Piemonte) no ano 1033. Entrou na Ordem de
S. Bento no mosteiro de Le Bec (França), ensinou Teologia aos seus
irmãos de hábito, ao mesmo tempo que ia progredindo com ardor no
caminho da perfeição. Transferido para a Inglaterra, foi eleito bispo de
Cantuária e combateu valorosamente pela liberdade da Igreja, o que

23 DE ABRIL

lhe causou por duas vezes o exílio. Escreveu muitas obras de grande
valor teológico e místico. Morreu no ano 1109.
Comum dos Pastores; ou Doutores da Igreja;
Oração

Senhor nosso Deus, que destes ao bispo Santo Anselmo a
graça de investigar e ensinar os mistérios da vossa sabedoria,
ajudai a nossa inteligência com a luz da fé, para podermos
saborear de todo o coração a verdade que nos revelastes. Por
Nosso Senhor.
23 de Abril
S. JORGE, mártir
Já no século IV era venerado em Dióspolis (Palestina), onde havia
uma igreja levantada em sua honra. O seu culto propagou-se pelo
Oriente e Ocidente desde a antiguidade.
Comum de um mártir..
Oração

Celebramos, Senhor, o vosso poder e humildemente Vos pedimos que o mártir São Jorge seja agora tão pronto em socorrer
a nossa fraqueza como o foi em imitar a paixão de Cristo, vosso
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

No mesmo dia 23 de Abril
S. Adalberto, bispo e mártir
Nasceu na Boémia (Libice) cerca do ano 956. Estudou em Magdeburgo e aí recebeu na Confirmação o nome Adalberto. Tendo regressado à pátria, foi ordenado sacerdote e, no ano 983, foi nomeado bispo
de Praga e dedicou-se com grande firmeza à erradicação dos costumes
pagãos. Vendo que não tinha grande êxito, dirigiu-se para Roma e fezse monge. Finalmente, na preocupação de salvar almas, partiu para a

		
24 DE ABRIL

Prússia. Mas foi mal recebido e recebeu a coroa do martírio a 23 de
Abril do ano 997.
Comum de um mártir..
Oração

Deus de infinita bondade, que ao santo bispo Adalberto,
inflamado no zelo da salvação das almas, destes a coroa do
martírio, concedei, por sua intercessão, que não falte aos pastores a obediência do rebanho, nem ao rebanho a solicitude dos
pastores. Por Nosso Senhor.

24 de Abril
S. FIEL DE SIGMARINGA, presbítero e mártir
Nasceu em Sigmaringa (Alemanha) no ano 1578. Admitido entre
os Frades Menores Capuchinhos, aí se entregou a uma vida austera
de vigílias e orações. Conhecida a sua actividade assídua na pregação
da palavra de Deus, a Sagrada Congregação da Propagação da Fé
encomendou-lhe a missão de consolidar a Récia na verdadeira doutrina. Perseguido de morte pelos hereges, sofreu o martírio em Seewis
(Suíça) no ano 1622.
Comum de um mártir..
Oração

Senhor, que destes a São Fiel a vitória do martírio, quando
ele, inflamado no vosso amor, trabalhava pela propagação
da fé, concedei-nos, por sua intercessão que, enraizados na
caridade, experimentemos com ele o poder da ressurreição de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade
do Espírito Santo.

25 DE ABRIL

25 de Abril
S. MARCOS, Evangelista
Festa
Era primo de Barnabé. Acompanhou o apóstolo Paulo na sua primeira viagem, e depois também o acompanhou a Roma. Foi discípulo
de Pedro, de cuja pregação se fez intérprete no Evangelho que escreveu. É-lhe atribuída a fundação da Igreja de Alexandria.
Comum dos Apóstolos, excepto:

Invitatório
Ant. Vinde, adoremos o Senhor que nos fala por meio do
Evangelho. Aleluia.
Salmo invitatório.

Laudes
Salmodia
Salmos e cântico do Domingo I.

Ant. 1		 Os santos Evangelistas investigaram a sabedoria
dos antigos e confirmaram a sua narração com os oráculos dos
Profetas. Aleluia.
Ant. 2		 Deus chamou-nos à fé na verdade por meio do
Evangelho, para alcançarmos a glória de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Aleluia.
Ant. 3		 Muitos louvarão a sua sabedoria, que jamais
perecerá. Aleluia.

		
LAUDES

Leitura breve

1 Cor 15, 1-2a.3-4

Recomendo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e
que recebestes e nele perseverais; por ele também sereis salvos.
Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi: Cristo
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras; e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Responsório breve
V. Cantaram os louvores do Senhor e o seu poder.
Aleluia, Aleluia.
R. Cantaram os louvores do Senhor e o seu poder.
Aleluia, Aleluia.
V. E as maravilhas que Ele operou.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Cantaram os louvores do Senhor e o seu poder.
Aleluia, Aleluia.
Ant. Bened. Pela graça de Jesus Cristo, foram enviados
aos povos os doutores e evangelistas ao serviço da fé. Aleluia.
Preces
Invoquemos o nosso Salvador, que, destruindo a morte, iluminou a vida por meio do Evangelho, e peçamos humildemente:
Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade.
Vós que, por meio de doutores santos e insignes, fizestes resplandecer de modo admirável a vossa Igreja,
— fazei que brilhe sempre nos cristãos o esplendor da sua
doutrina.
Vós que perdoastes os pecados do vosso povo quando os santos
pastores Vos suplicavam como Moisés,
— santificai, por sua intercessão, a vossa Igreja com uma contínua purificação.

25 DE ABRIL

Vós que no meio dos fiéis consagrastes os santos pastores,
infundindo neles o Espírito Santo,
— enchei do mesmo Espírito todos os que governam o vosso
povo.
Vós que fostes a herança dos santos pastores,
— não permitais que se perca nenhum dos que foram resgatados pelo vosso Sangue.
Pai nosso
Oração

Senhor, que confiastes ao evangelista São Marcos a missão
de proclamar o Evangelho, fazei que aproveitemos de tal modo
os seus ensinamentos que sigamos fielmente os passos de Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Hora Intermédia
Salmos do dia ferial correspondente com a antífona própria do
Tempo.

Tércia
Leitura breve

Rom 1, 16-17

Não me envergonho do Evangelho, que é a força de Deus
para a salvação de todo o crente: do judeu primeiramente, mas
também do grego. Porque no Evangelho se revela a justiça de
Deus, que tem origem na fé e conduz à fé, conforme está escrito: O justo viverá pela fé.
V. A sua voz ressoou por toda a terra, Aleluia,
R. E a sua mensagem até aos confins do mundo. Aleluia.

VÉSPERAS
		

Sexta
Leitura breve

1 Tes 2, 2b-4

No nosso Deus encontrámos coragem para vos anunciar
o seu Evangelho no meio de grandes lutas. A nossa pregação
não nasce do erro nem da impureza nem da fraude. Mas, como
Deus nos encontrou dignos de nos confiar o Evangelho, assim
o pregamos, não para agradar aos homens mas a Deus.
V. Observaram os preceitos de Deus, Aleluia,
R. E cumpriram as suas ordens. Aleluia.
Noa
Quando se usa a Salmodia Complementar, em lugar do Salmo
125, que se diz nas Vésperas II, pode tomar-se o salmo 128.

Leitura breve

2 Tim 1, 8b-9

Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus.
Ele salvou-nos e chamou-nos para sermos santos, não em virtude das nossas obras, mas segundo o seu desígnio e graça, essa
graça que nos foi dada em Cristo Jesus.
V. Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor, Aleluia,
R. Porque os vossos nomes estão inscritos no Céu. Aleluia.
Oração como nas Laudes.

Vésperas
Salmodia
Salmos e cântico do Comum dos Apóstolos.

Ant. 1
Fui constituído ministro do Evangelho pelo dom
da graça de Deus. Aleluia.
Ant. 2		 Tudo faço por causa do Evangelho, para receber
dele a minha parte. Aleluia.

25 DE ABRIL

Ant. 3		 Foi-me dada a graça de anunciar aos povos pagãos a insondável riqueza de Cristo. Aleluia.
Leitura breve

Col 1, 3a-6

Damos graças a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, e
oramos continuamente por vós. Temos ouvido falar da vossa
fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos
os cristãos, por causa da esperança que vos está reservada nos
Céus e de que tivestes conhecimento pela pregação da palavra
da verdade, o Evangelho, que chegou até vós, e ao mundo inteiro, onde frutifica e se desenvolve, como no meio de vós.
Responsório breve
V. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
Aleluia, Aleluia.
R. Proclamai entre as nações a glória do Senhor.
Aleluia, Aleluia.
V. Em todos os povos as suas maravilhas.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Proclamai entre as nações a glória do Senhor. Aleluia,
Aleluia.
Ant. Magnif. A palavra do Senhor permanece eternamente: é essa a palavra que vos foi anunciada. Aleluia.
Preces
Invoquemos a Deus, fonte de toda a luz, que nos chamou à fé
verdadeira por meio do Evangelho, e oremos pelo seu povo
santo, dizendo:
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja.
Eterno Pai, que ressuscitastes de entre os mortos o vosso Filho,
o grande Pastor das ovelhas,
— fazei de nós suas testemunhas até aos confins da terra.

		
28 DE ABRIL

Vós que enviastes o vosso Filho a semear a palavra do reino,
— concedei-nos que, semeando a palavra com o nosso trabalho, recolhamos com alegria os seus frutos de salvação.
Vós que enviastes o vosso Filho para evangelizar os pobres,
— fazei que o Evangelho seja anunciado a todos os homens.
Vós que enviastes o vosso Filho para reconciliar o mundo convosco, pelo seu Sangue,
— fazei que todos colaboremos na reconciliação dos homens.
Vós que glorificastes Jesus Cristo à vossa direita,
— admiti no reino da bem-aventurança os nossos irmãos defuntos.
Pai nosso
Oração

Senhor, que confiastes ao evangelista São Marcos a missão
de proclamar o Evangelho, fazei que aproveitemos de tal modo
os seus ensinamentos que sigamos fielmente os passos de Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
28 de Abril
S. PEDRO CHANEL, presbítero e mártir
Nasceu em Cuet (França) no ano 1803. Ordenado sacerdote, exerceu o ministério pastoral por algum tempo. Depois entrou na Sociedade de Maria (Maristas) e partiu como missionário para a Oceânia.
Apesar de dificuldades de toda a espécie, conseguiu converter alguns
pagãos, o que provocou o ódio dos sicários que lhe deram a morte na
ilha Futuna em 1841.
Comum de um mártir..

28 DE ABRIL

Oração

Senhor, que destes a São Pedro Chanel a graça de coroar
com o martírio o anúncio missionário do Evangelho, concedei
que também nós, neste tempo de alegria pascal, vivamos plenamente o mistério de Cristo morto e ressuscitado, para sermos
fiéis testemunhas da vida nova. Por Nosso Senhor.
No mesmo dia 28 de Abril
S. Luís Maria Grignion de Monfort, presbítero
Luís Maria Grignion nasceu em Monfort, na região da Bretanha,
e foi ordenado sacerdote em Paris. Nomeado missionário apostólico
pelo papa Clemente XI, percorreu as regiões ocidentais de França,
anunciando a Sabedoria eterna, Cristo encarnado e crucificado, e ensinando o caminho da santidade por Maria a Jesus. Para a sua obra missionária fundou várias associações religiosas de Sacerdotes, de Irmãos
e, com a colaboração da bem-aventurada Maria Luísa Trichet (Maria
Luísa de Jesus), associações de Irmãs. Morreu na cidade de SaintLaurent-sur‑Sèvre, diocese de Luçon, a 28 de Abril de 1716, deixando
muitos escritos, principalmente sobre espiritualidade mariana.
Comum dos Pastores da Igreja (Missionários);
ou Comum dos Santos.
Oração

Deus de sabedoria eterna, que fizestes do presbítero São
Luís Maria um admirável testemunho e mestre da plena consagração ao vosso Filho por meio da Virgem Maria, sua Mãe,
concedei-nos que, seguindo o seu caminho espiritual, trabalhemos pela dilatação do vosso reino em todo o mundo. Por
Nosso Senhor.

		
29 DE ABRIL

29 de Abril
S. CATARINA DE SENA, virgem e doutora da Igreja
Co-Padroeira da Europa
Memória
[Na Europa: Festa ]
Nasceu em Sena no ano 1347. Movida pelo desejo de perfeição,
entrou na Ordem Terceira de S. Domingos quando era ainda adolescente. Inflamada no amor de Deus e do próximo, trabalhou incansavelmente pela paz e concórdia entre as cidades, defendeu com ardor os
direitos e a liberdade do Romano Pontífice e promoveu a renovação
da vida religiosa. Escreveu importantes obras de espiritualidade,
cheias de boa doutrina e de inspiração celeste. Morreu no ano 1380.
Comum das Virgens:

Laudes
Ant. Bened. A santa virgem Catarina não cessava de rogar
ao Senhor para que desse de novo a paz à sua Igreja santa. Aleluia.
Oração

Deus de misericórdia infinita, que inflamastes Santa Catarina de Sena no amor divino, chamando-a à contemplação
da paixão do Senhor e ao serviço da Igreja, fazei que o vosso
povo, associado ao mistério de Cristo, se alegre para sempre na
manifestação da sua glória. Por Nosso Senhor.
Vésperas
Ant. Magnif. Sempre e em toda a parte, Santa Catarina
procurava e encontrava a Deus, e vivia em união com Ele na
caridade e no amor. Aleluia.

30 DE ABRIL

30 de Abril
S. PIO V, papa
Nasceu perto de Alessândria (Itália) no ano 1504. Entrou na Ordem dos Pregadores e ensinou Teologia. Consagrado bispo e elevado a
cardeal, foi finalmente eleito papa em 1566. Continuou decididamente
a reforma da Igreja, iniciada no Concílio Tridentino, promoveu a
propagação da fé e reformou o culto divino. Morreu no dia 1 de Maio
de 1572.
Comum dos Pastores da Igreja.
Oração

Senhor, que suscitastes na vossa Igreja o papa São Pio V,
para defender a fé e restaurar a dignidade do culto divino, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de participar nos santos
mistérios com fé viva e caridade generosa. Por Nosso Senhor.

