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19 ottobre  –  Memoria del Beato Timoteo Giaccardo 

 

MISSA 

ANTÍFONA DE ENTRADA 2Tm2,1-3 
Meu filho, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Participa nos 

meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. 

ORAÇÃO COLECTA 
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 
comunicação social sejam utilizados rectamente para conduzir ao bem, e 
contribuam validamente, em toda a parte, para a difusão da mensagem 
evangélica. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus con- 
vosco na unidade do Espírito Santo. 

PRIMEIRA LEITURA 2Tm	1,13-14;2,1-3	

Leitura da segunda Epístola de S. Paulo a Timóteo 
Caríssimo, toma por modelo as sãs palavras que ouviste de mim, com a fé 
e o amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio 
do Espírito Santo que habita em nós. Fortifica-te sempre na graça que está 
em Jesus Cristo. O que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas, 
transmite-o a homens de confiança que, por sua vez, estejam em grau de 
o ensinar a outros. Participa dos sofrimentos como bom soldado de Jesus 
Cristo. 

SALMO RESPONSORlAL  Sl	95,	1-3.7-8.10 
R.. Anunciarei a paz aos meus irmãos.   
Cantai ao Senhor um cântico novo, 

cantai ao Senhor toda a terra. 
Cantai ao Senhor, bendizei o seu Nome. R. 
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Anunciai dia a dia a sua salvação, 
Narrai a sua glória entre os povos, 
Contai os seus prodígios a todas as Nações. R. 

Famílias dos povos, aclamai o Senhor, 
Aclamai a glória e o poder do Senhor, 
Aclamai a glória do seu Nome!  R. 

Dizei às Nações: O Senhor é Rei! 
Ele firmou o mundo, que jamais tremerá. 
Ele governa os povos com rectidão.  R. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Aleluia, aleluia. 

Chamei-vos amigos, diz o Senhor, porque vos dei 
a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. 
Aleluia. 

EVANGELHO Jo		15,	9-17	
Evangelho de N. Senhor Jesus Cristo segundo S. João. 
Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: «Assim como o Pai Me amou, 
também Eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus 
mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como Eu tenho 
guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-
vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria 
seja completa. É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, 
como Eu vos amei. Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. 
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que Eu vos ordeno. Já vos não 
chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. A vós, 
chamei-vos amigos, porque tudo o que ouvi a meu Pai vo-lo dei a 
conhecer. Não fostes vós que Me escolhestes, fui Eu que vos escolhi e vos 
destinei, para irdes e frutificardes, e para que o vosso fruto permaneça. E 
assim, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que 
vos mando è que vos ameis uns aos outros». 

ORAÇÃO SOBRE OS DONS 
Santificai, Senhor, com a vossa bênção, os dons que Vos oferecemos na 
memória do bem-aventurado Timóteo Giaccardo, mudando-os para nós 
em sacramento de salvação, para que, acercando-nos do vosso altar, se- 
jamos libertos de toda a culpa e possamos participar no banquete da vida 
eterna. Por Cristo Nosso Senhor... 
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PREFÁCIO 
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-Vos graças e entoar-
vos um hino de bênção e de louvor, Pai santo, Deus omnipotente e eterno, 
por Cristo Nosso Senhor. No bem-aventurado Timóteo Giaccardo, que 
pelo reino dos céus consagrou a sua vida a Cristo, vosso Filho, 
celebramos, ó Pai, a iniciativa admirável do vosso amor. Reconduzis o 
homem à santidade original e fazeis-lhe saborear os dons que lhe preparais 
no mundo renovado. Por este sinal da vossa bondade, com os Anjos e os 
Santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz: Santo... 

ANTÍFONA DA COMUNHÃO   Lc	10,1-9 
O Senhor mandou os discípulos a anunciar por toda a parte: 

«O reino de Deus está perto!» 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Senhor, a comunhão nos vossos sacramentos nos santifique e renove, e a 
intercessão do Bem-aventurado Timóteo Giaccardo nos ajude a progredir 
dia a dia na dediçação ao vosso serviço. Por Nosso Senhor Jesus Cristo...  
 


