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19 ottobre  –  Memoria del Beato Timoteo Giaccardo 

LAUDES  
V. Deus, vinde em nosso auxílio. R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora 
e sempre. Amen.  

HINO  
Ó Cristo, Verbo do Pai, 
Dos Santos Rei imortal, 
Luz e salvação do mundo, 
Livra-nos de todo o mal. 
Nosso alimento divino, 
E bebida inebriante, 
Força, refúgio, conforto, 
E paz do teu povo amante. 
Venha o Espírito Santo 
Iluminar nossas mentes, 
Aquecer os corações 
Do teu povo penitente. Ámen 

(Antífonas e salmos do dia da semana, no Saltério.) 

SALMODIA  
Ant. 1  Fazei-me sentir, Senhor, desde a manhã, a vossa bondade. 

Salmo 142 (143), 1-11  
Ouvi, Senhor, a minha oração, * 

pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica, † 
atendei-me pela vossa justiça. 
Não chameis a juízo o vosso servo, *  
porque ninguém é justo diante de Vós.  

O inimigo persegue a minha alma, * 
lançou por terra a minha vida; 
atirou comigo para as trevas, * 
como se há muito tivesse morrido. 
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Quebrantou-se-me o ânimo, * 
gelou-se-me o coração dentro do peito.  

Recordo os dias de outrora, * 
medito em todas as vossas obras † 
e considero as maravilhas que operastes. 
Estendo para Vós as minhas mãos: * 
como terra sem água, a minha alma tem sede de Vós.  

Ouvi-me, Senhor, sem demora, * 
porque se apaga a minha vida. 
Não me escondais a vossa face: * 
seria como os que descem ao sepulcro.  

Fazei-me sentir, desde a manhã, a vossa bondade, * 
porque em Vós confio. 
Mostrai-me o caminho a seguir, * 
porque a Vós elevo a minha alma.  

Livrai-me dos meus inimigos, * 
porque em Vós ponho a minha esperança. 
Ensinai-me a cumprir a vossa vontade, * 
porque sois o meu Deus.  

O vosso espírito de bondade * 
me conduza por caminho recto. 
Por vosso nome, Senhor, conservaime a vida, * 
por vossa clemência, tirai da angústia a minha alma.  

E irão dançando e cantando: * 
«Todas as minhas fontes estão em ti».  

Ant.  Fazei-me sentir, Senhor, desde a manhã, a vossa bondade.  

Ant. 2 O Senhor fará correr para Jerusalém rios de paz.  

Cântico Is	66,	10-14a 
Alegrai-vos com Jerusalém, * 

exultai com ela, todos vós que a amais. 
Com ela, enchei-vos de júbilo, *  
odos vós que participastes no seu luto.  

Assim podereis beber e saciar-vos * 
com o leite das suas consolações, 
podereis deliciar-vos * 
no seio da sua magnificência.  
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Porque assim fala o Senhor: * 
«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio † 
e a riqueza das nações como a torrente que transborda.  

Seus meninos de peito serão levados nos braços * 
e sobre os joelhos, cumulados de carícias. 
Como a mãe que anima o seu filho, * 
também Eu vos confortarei, † 
em Jerusalém sereis consolados.  

Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração * 
e, como a verdura, retomarão vigor os vossos membros».  

Ant. O Senhor fará correr para Jerusalém rios de paz.  

Ant. 3 Cantai alegremente ao Senhor nosso Deus.  

Salmo 146 (147A) 
Louvai o Senhor, porque é bom cantar, * 

é agradável e justo celebrar o seu louvor.  
O Senhor edificou Jerusalém, * 

congregou os dispersos de Israel. 
Sarou os corações dilacerados *  
e ligou as suas feridas. 
Fixou o número das estrelas * 
e deu a cada uma o seu nome.  

Grande é o nosso Deus e todo-poderoso, *  
é sem limites a sua sabedoria.  
O Senhor conforta os humildes *  
e abate os ímpios até ao chão.  
Cantai ao Senhor em acção de graças, *  
com a cítara cantai ao nosso Deus.  

Ele cobre de nuvens o céu, *  
faz cair a chuva sobre a terra.  
Faz germinar a erva nos montes *  
e as plantas que servem ao homem.  
Dá alimento aos animais *  
e às aves o que Lhe pedem.  

Não é o vigor do cavalo que Lhe agrada, *  
nem a força do homem.  
Agradam ao Senhor aqueles que O temem *  
e confiam na sua bondade  
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Ant.  3 Cantai alegremente ao Senhor nosso Deus.  

LEITURA BREVE  Rm	12,1-2 
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos 
corpos como sacrifício vivo, santo e agradávei a Deus. Este é o vosso culto 
autêntico. Não vos conformets com as estruturas deste mundo, mas 
transformai-vos pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a 
vontade de Deus: o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito. 

RESPONSÓRIO BREVE  
V.  O coração dos Santos está na Lei de Deus. 
R.  O coração dos Santos está na Lei de Deus. 
V.  O seu caminho é direito e seguro. 
R:  Está na Lei de Deus. 
V.  Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R:.  O coração dos Santos está na Lei de Deus. 

CÂNTICO EVANGÉLICO (Benedictus)	Lc	1,	68-79		
Ant. Bened. Aquele que faz a vontade de meu Pai, 

esse é meu irmão, irmã e mãe, diz o Senhor. 
Bendito o Senhor Deus de Israel, * 

que visitou e redimiu o seu povo  
e nos deu um Salvador poderoso *  
na casa de David, seu servo,  
conforme prometeu pela boca dos seus santos, *  
os profetas dos tempos antigos,  

para nos libertar dos nossos inimigos *  
e das mãos daqueles que nos odeiam,  
para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, *  
recordando a sua sagrada aliança  
e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, *  
que nos havia de conceder esta graça:  

de O servirmos um dia, sem temor, * 
livres das mãos dos nossos inimigos,  
em santidade e justiça, na sua presença, *  
todos os dias da nossa vida.  

E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, *  
porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos,  
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para dar a conhecer ao seu povo a salvação *  
pela remissào dos seus pecados,  

graças ao coração misericordioso do nosso Deus, *  
que das alturas nos visita como sol nascente, 
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte *  
e dirigir os nossos passos no caminho da paz.  

Glória ao Pai e ao Filho  
e ao Espírito Santo, *  
como era no princípio,  
agora e sempre. Amen.  

Ant. Bened. Aquele que faz a vontade de meu Pai, 
esse é meu irmão, irmã e mãe, diz o Senhor. 

PRECES  
Unidos nesta liturgia de louvor, invoquemos a Cristo Senhor para que 

nos ajude a servi-1'O em santidade e justiça todos os dias da nossa 
vida, e digamos: 

Santificai, Senhor, o vosso povo. 
Vós que fostes provado em tudo para serdes semelhante 

a nós em tudo, menos no pecado, 
-  Senhor Jesus, tende piedade do vosso povo. 
Vós que a todos chamais à caridade perfeita, 
-  Senhor Jesus, concedei-nos que a pratiquemos, 

à imitação do bem-aventurado Timóteo. 
Vós que quisestes que os vossos discípulos fossem 

sal da terra e luz do mundo, 
-  Senhor Jesus, ajudai-nos a sê-lo também, mediante o uso 

dos meios de comunicação social. 
Vós que viestes para servir e não para ser servido, 
-  Senhor Jesus, ensinai-nos a servir-Vos nos nossos irmãos, 

fazendo a todos, sem distinção, a caridade da verdade. 
Vós que sois a irradiação da glória do Pai e a imagem 

da substância divina, 
-  Senhor Jesus, concedei-nos contemplar, no fim da nossa vida, o vosso 

Rosto, na companhia de todos os Santos. 
Pai nosso. 
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ORAÇÃO 
Ó Deus, que guiastes o bem-aventurado Timóteo Giaccardo, presbítero, 
na vida e no apostolado, com a luz da vossa Palavra e a força da Eucaristia, 
fazei que, por sua intercessão, na Igreja e no mundo, os meios de co- 
municação social seja utilizados rectamente para conduzir ao bem e 
contribuam validamente, em toda a parte, para a difusão da mensagem 
evangélica. Por N. Senhor... 


