
19 ottobre  –  Memoria del Beato Timoteo Giaccardo 

 

VÉSPERAS  
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. Alleluia 

HINO  
Louvor ao Mestre Divino 
Que um dia um jovem chamou. 
Era Timóteo Giaccardo 
Que o chamamento aceitou. 
O seu ideal foi Paulo 
Cujos passos quis seguir. 
Gastou a vida por Cristo 
No seu jeito de ser vir. 
Cheio do Espírito Santo, 
Com a prece e a acção 
Usou os meios modernos  
P'ra levar a salvação. 
Comia o Pão da Verdade,  
Bebia o Sangue divino, 
Honrava a Virgem Maria 
E adorava o Deus Trino. 
Lendo as cartas de São Paulo, 
Reproduziu-as assim 
«Já não sou eu que vivo, 
É Cristo que vive em mim». 
Hoje é nosso pai e mestre, 
E o legado que deixou 
Foi o de amarmos a Cristo 
Tanto como ele O amou. 
Dêmos glór ia e honra ao Pai 
E ao Filho Mestre e Pastor, 
E ao Espírito Divino 
Fonte de todo o amor. Ámen. 

(Antífonas e Salmos do dia da semana, no Saltério) 

SALMODIA  
Ant. 1 O Senhor é o meu amparo e o meu refúgio.  

Salmo 143 (144)  
Adestrou as suas mãos para a luta, quando venceu o mundo, como disse:  
«Eu venci o mundo» (S. Hilário).  

I  



Bendito seja o Senhor, meu refúgio, * 
que adestra as minhas mãos para a luta † 
e os meus dedos para o combate.  

Ele, meu amparo e minha cidadela, * 
meu baluarte e meu libertador, 
Ele, meu escudo e meu abrigo, * 
submete os povos ao meu poder.  

Que é o homem, Senhor, para que dele cuideis, * 
o filho do homem para pensardes nele? 
O homem é semelhante ao sopro da brisa, * 
os seus dias, como sombra que passa.  

Abri, Senhor, os céus e descei, * 
tocai os montes e que eles se abrasem. 
Desferi raios, ponde em fuga os inimigos, * 
atirai flechas e dispersai-os.  

Estendei do alto a vossa mào, * 
tirai-me e salvai-me do abismo das águas, † 
do poder dos inimigos. 

A sua boca profere mentiras * 
e a sua mào direita jura falso.  

Ant. O Senhor é o meu amparo e o meu refúgio.  

Ant. 2 Feliz o povo de quem o Senhor é Deus.  

II  
Vou cantar-Vos, meu Deus, um cântico novo, * 

vou celebrar-Vos ao som da harpa, 
a Vós que dais aos reis a vitória * 
e salvastes David, vosso servo.  

Salvai-me da espada traiçoeira, * 
livrai-me do poder dos inimigos. 
A sua boca profere mentiras * 
e a sua mào direita jura falso.  

Sejam nossos filhos como rebentos, * 
no vigor da sua juventude; 
e nossas filhas colunas angulares, * 
na estrutura de um templo.  

Encham-se os nossos celeiros * 
dos mais abundantes frutos. 
Multipliquem-se as nossas ovelhas, * 
aos milhares, nos nossos campos, † 
venham carregados os nossos animais.  

Não haja brechas nem saídas em nossas muralhas, * 
nem gemido algum em nossas praças. 
Feliz do povo que possui tais bens, * 
feliz do povo de quem Deus é o Senhor.  

Ant. Feliz o povo de quem o Senhor é Deus.  

Ant. 3. Agora chegou a salvação e a realeza do nosso Deus.  

Cântico  Ap	11,	17-18;	12,	10b-12a	 
Nós Vos damos graças, * 

Senhor Deus omnipotente, 
a Vós que sois, que éreis e que haveis de vir, * 
que assumis o vosso imenso poder e reinais.  



Irritaram-se as nações, mas sobreveio a vossa ira, * 
o momento de julgar os mortos, 
de dar a recompensa aos vossos servos, 
aos profetas, aos santos, * 
aos que temem o vosso nome, pequenos e grandes.  

Agora chegou a salvação, 
o poder e a realeza do nosso Deus * 
e o domínio do seu ungido, 
porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, * 
que os acusava junto de Deus, dia e noite.  

Eles venceram-no, graças ao Sangue do Cordeiro * 
e ao testemunho que deram: 
desprezaram a própria vida até aceitar a morte. * 
Alegrai-Vos, ó céus, e vós que neles habitais.  

Ant. 3. Agora chegou a salvação e a realeza do nosso Deus.  

LEITURA BREVE Rm	8,28-30	

Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados se- 
gundo o seu projecto. Aqueles que Deus antecipada- mente conheceu, também os predestinou a serem con- 
formes à imagem do seu Filho, para que este fosse o 
primogénito entre muitos irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, 
também os tornou justos. E aos que tornou justos, tam- bém os glorificou. 

RESPONSÓRIO BREVE  
V. O Senhor é justo, ama a justiça. 
R. O Senhor é justo, ama a justiça.  
V. Trata os bons com amor. 
R. Ama a justiça. 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. O Senhor é justo, ama a justiça. 

CÂNTICO EVANGÉLICO (Magnificat)	Lc	1,46-55		

Ant. Magn.  Vós que deixastes tudo e Me seguistes, tereis cem vezes  
mais e a vida eterna. 

A minha alma glorifica ao Senhor * 
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.  

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: *  
de hoje em diante me chamarào bem-aventurada  
todas as gerações. 
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: * 
Santo é o seu nome.  

A sua misericórdia se estende de geraçào em geraçào * 
sobre aqueles que O temem. 
Manifestou o poder do seu braço * 
e dispersou os soberbos.  

Derrubou os poderosos de seus tronos * 
e exaltou os humildes. 
Aos famintos encheu de bens * 
e aos ricos despediu de mãos vazias.  

Acolheu a Israel, seu servo, * 
lembrado da sua misericórdia, 



como tinha prometido a nossos pais, * 
a Abraão e à sua descendência para sempre.  

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

Ant. Magn.  V ós que deixastes tudo e Me seguistes, 
tereis cem vezes mais e a vida eterna. 

PRECES  
Supliquemos a Deus Pai, fonte de toda a santidade, para que, com o exemplo e o auxílio do bem-aventurado 

Timóteo, nos conceda viver a nossa missão paulista, em conformidade com o nosso Baptismo. Rezemos: 
Santificai-nos, Senhor, pois Vós sois santo. 
Pai Santo, Vós quereis que nos chamemos e sejamos realmente vossos filhos, 
-   fazei com que a Igreja Vos glorifique em toda a terra com a luz 

da sua santidade. 
Pai Santo, que nos convidais a viver de maneira digna da nossa vocação,  

e assim agradar-Vos em todas as coisas, 
-   concedei-nos produzir frutos abundantes de boas obras mediante 

o recto uso dos meios de comuni- cação social. 
Pai Santo, que nos quereis comensais no ban quete do vosso Filho, 
-   fazei-nos crescer na caridade, à mesa do seu Corpo e da sua Palavra,  

para a distribuirmos por toda a gente. 
Pai Santo, que nos reconciliastes em Cristo, 
-   protegei todos os que crêem no vosso Nome, 

para que sejam um só com Ele. 
Pai Santo, admiti os nossos irmãos e irmãs defuntos à contemplação do vosso Rosto, 
-   e tornais-nos a nós também dignos da vossa glória. 

Pai nosso  

 

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... 

 


