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Nasceu em Assis, no ano de 1182. Depois de uma juventude leviana, 
converteu-se, renunciou a todos os bens paternos e entregou-se 
inteiramente a Deus. Tendo abraçado a pobreza, levou uma vida evangélica, 
pregando a todos o amor de Deus. Aos que desejaram segui-lo, formou-os 
com normas excelentes, aprovadas pela Sé Apostólica. Deu início a uma 
ordem de religiosos e a uma Ordem de penitentes inseridos no mundo, bem 
como a pregação entre os infiéis. 
 

I Vésperas 
 

Hino 

A noite já descia, 
Assis amortalhava; 
em pleno chão deitado 
Francisco agonizava. 
 

O mundo na penumbra 
aos poucos se escondia, 
porém a sua alma 
em luz e amor ardia. 
 

O céu ele contempla, 
deitado em terra nua, 
pois quer cantar a morte, 
cantando o sol e a lua. 
 

Seus filhos se lamentam 
ao ver chegada a hora;  
Frei Ângelo suspira, 
e Clara ao longe chora. 
 

“Vem hora desejada!” 
exclama com voz forte, 
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“Senhor sejas louvado 
Por nossa irmã, a Morte!” 
 

Francisco, não és belo!” 
Irmão Masseo dizia. 
A more é quem embeleza, 
E a vida principia. 
 

Louvemos ao Espírito, 
ao Pai e ao filho unido! 
No seio da Trindade, 
Francisco é recebido. 
 

Salmodia 
Ant. 1 Francisco homem católico e todo apostólico.  
              Por Deus foi enviado a fim de preparar o   
              Evangelho da paz. 
 

Salmo 111(112)  
 

A felicidade do justo  
 

Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se: bondade, justiça, verdade 
(Ef 5,8-9).  

 

– 1 Feliz o homem que respeita o Senhor * 
     e que ama com carinho a sua lei! 
– 2 Sua descendência será forte sobre a terra, * 
     abençoada a geração dos homens retos!  
 

– 3 Haverá glória e riqueza em sua casa, * 
     e permanece para sempre o bem que fez. 
– 4 Ele é correto, generoso e compassivo, * 
     como luz brilha nas trevas para os justos.  
 

– 5 Feliz o homem caridoso e prestativo, * 
     que resolve seus negócios com justiça. 
– 6 Porque jamais vacilará o homem reto, * 
     sua lembrança permanece eternamente!  
 

– 7 Ele não teme receber notícias más: * 
     confiando em Deus, seu coração está seguro. 
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– 8 Seu coração está tranquilo e nada teme, * 
     e confusos há de ver seus inimigos.  
 

= 9 Ele reparte com os pobres os seus bens, † 
     permanece para sempre o bem que fez, * 
     e crescerão a sua glória e seu poder.  
=10 O ímpio, vendo isto, se enfurece, † 
      range os dentes e de inveja se consome; * 
      mas os desejos do malvado dão em nada. 
 

Ant.  Francisco homem católico e todo apostólico.  
              Por Deus foi enviado a fim de preparar o   
              Evangelho da paz. 
 

Ant. 2 Em sua vida sustentou a casa do Senhor 
 E durante os seus dias o templo restaurou. 
 

Salmo 147(147 B)  
 

Restauração de Jerusalém 
 

Vem! Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro! (Ap 21,9).  
 

–12 Glorifica o Senhor, Jerusalém! *  
     Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!  
 

–13 Pois reforçou com segurança as tuas portas, *  
     e os teus filhos em teu seio abençoou;  
–14 a paz em teus limites garantiu *  
     e te dá como alimento a flor do trigo.  
 

–15 Ele envia suas ordens para a terra, *  
     e a palavra que ele diz core veloz;  
–16 ele faz cair a neve como lã *  
      e espalha a geada como cinza. –  
 

–17 Como de pão lança as migalhas do granizo, *  
      a seu frio as águas ficam congeladas.  
–18 Ele envia sua palavra e as derrete, *  
      sopra o vento e de novo as águas corem.  
 

–19 Anuncia a Jacó sua palavra, *  
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      seus preceitos e suas leis a Israel.  
–20 Nenhum povo recebeu tanto carinho, *  
      a nenhum outro revelou os seus preceitos. 
 

Ant. 2 Em sua vida sustentou a casa do Senhor 
 E durante os seus dias o templo restaurou. 
 

Ant. 3 Arrancai-me Senhor da prisão 
 Muitos justos virão rodear-me 
 Pelo bem que fizestes por mim. 
 

Salmo 141(142)  
 

Vós sois o meu refúgio, Senhor! 
 

Tudo o que este salmo descreve se realizou no Senhor durante a sua Paixão 
(Santo Hilário).  
 

– 2 Em voz alta ao Senhor eu imploro, * 
     em voz alta suplico ao Senhor!  
= 3 Eu derramo na sua presença †  
      o lamento da minha aflição, *  
     diante dele coloco minha dor!  
 

– 4 Quando em mim desfalece a minh'alma, *  
     conheceis, ó Senhor, meus caminhos!  
–   Na estrada por onde eu andava *  
     contra mim ocultaram ciladas.  
 

– 5 Se me volto à direita e procuro, * 
     não encontro quem cuide de mim,  
–   e não tenho aonde fugir; *  
      não importa a ninguém minha vida!  
 

= 6 A vós grito, Senhor, a vós clamo † 
      e vos digo: 'Sois vós meu abrigo, *  
      minha herança na terra dos vivos'.  
– 7 Escutai meu clamor, minha prece, * 
      porque fui por demais humilhado!  
 

– 8 Arrancai-me, Senhor, da prisão, * 
     e em louvor bendirei vosso nome!  
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–   Muitos justos virão rodear-me *  
     pelo bem que fizestes por mim. 
    

Ant.  Arrancai-me Senhor da prisão 
 Muitos justos virão rodear-me 
 Pelo bem que fizestes por mim. 
 

Leitura breve Rm 8,10-11 
Se, entretanto, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado e o 
espírito vive pela justiça. E, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos 
mortos habita em vós, quem ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também 
dará a vida a vossos corpos mortais por virtude do Espírito que habita em 
vós. 
 

Responsório breve 

R. Francisco, o pobre, Francisco, o humilde, 
* Entra rico nos céus. R. Francisco. 
V. Com hinos celestes é honrado e louvado.  
* Entra rico.   V. Deixou pelo Cristo as riquezas da terra. * Entra. Glória ao Pai. 
R. Francisco. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Submetendo-se Francisco totalmente ao Criador; Ordenou as criaturas, 
usando-as retamente,  
para a glória do Autor. 
 

Cântico evangélico: Magnificat          Lc 1,46-55  
 

A alegria da alma no Senhor 
 

–46 A minha alma engrandece ao Senhor *  
   47 e se alegrou o meu espírito em Deus, meu    
      Salvador;  
–48 pois ele viu a pequenez de sua serva, *  
     desde agora as gerações hão de chamar-me de   
     bendita.  
 

–49 O Poderoso fez por mim maravilhas *  
      e Santo é o seu nome!  
–50 Seu amor, de geração em geração, *  
      chega a todos que o respeitam;  
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–51 demonstrou o poder de seu braço, *  
      dispersou os orgulhosos;  
–52 derrubou os poderosos de seus tronos *  
      e os humildes exaltou; 
 

–53 De bens saciou os famintos, *  
      e despediu, sem nada, os ricos.  
–54 Acolheu Israel, seu servidor, *  
      fiel ao seu amor,  
 

–55 como havia prometido aos nossos pais, *  
      em favor de Abraão e de seus filhos, para     
      sempre.  
 

–   Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
     Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Submetendo-se Francisco totalmente ao Criador; Ordenou as criaturas, 
usando-as retamente,  
para a glória do Autor. 
 

Preces 

Invoquemos a Deus Pai, fonte de toda santidade para que, pelos exemplos e 
intercessão do bem-aventurado Pai Francisco, nos conduza a uma vida santa, 
e digamos: 
 

℟. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 

Pai santo, que tornastes vosso servo Francisco perfeito imitador do vosso 
Filho, 
- que também nós, seguindo seus passos, observemos fielmente o Evangelho 
de Cristo.      ℟. 
 

Pai santo, dirigi nossos passos pelo caminho da paz, mostrado a nós por 
nosso Pai Francisco, 
- para que vivamos com sinceridade de coração, e obediência, sem nada de 
próprio e em castidade.  ℟. 
 

Pai santo, que dispersais os soberbos e exaltai os humildes, 
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- fazei que sigamos o pai seráfico na humildade.  ℟. 
 

Pai santo, que assinalastes vosso servo Francisco com os sagrados estigmas da 
paixão de vosso Filho, 
- ensinai-nos a gloriar-nos sempre com verdadeira alegria da cruz de nosso 
Senhor Jesus Cristo.   ℟. 
 

Pai santo, que pelas preces do bem aventurado pai Francisco concedestes o 
perdão aos pecadores, 
- mostrai com bondade aos nossos irmãos falecidos a luz da vossa face.                             
℟. 
 

(intensões livres) 
 

Pai nosso... 
Oração 

Ó Deus, que fizestes o seráfico pai São Francisco assemelhar-se ao Cristo por 
uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo 
caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita 
alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santos. Amém. 
 

Invitatório 
(como no ordinário da liturgia das horas) 

 
Oficio das Leituras  

 

Salmo 1 
  

Os dois caminhos do homem 
 

Felizes aqueles que, pondo toda a sua esperança na Cruz, desceram até a 
água do batismo (Autor do séc. I). 
 

– 1 Feliz é todo aquele que não anda * 
     conforme os conselhos dos perversos; 
–   que não entra no caminho dos malvados, * 
     nem junto aos zombadores vai sentar-se; 
– 2 mas encontra seu prazer na lei de Deus * 
     e a medita, dia e noite, sem cessar. 
  

– 3 Eis que ele é semelhante a uma árvore * 
     que à beira da torrente está plantada; 



8 

 

=   ela sempre dá seus frutos a seu tempo, † 
     e jamais as suas folhas vão murchar. * 
     Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, 
  

= 4 mas bem outra é a sorte dos perversos. † 
     Ao contrário, são iguais à palha seca * 
     espalhada e dispersada pelo vento. 
  

– 5 Por isso os ímpios não resistem no juízo * 
     nem os perversos, na assembleia dos fiéis. 
– 6 Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, * 
     mas a estrada dos malvados leva à morte. 
 

Salmo 8  
 

Majestade de Deus e dignidade do homem 
 

Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a Cabeça da 
Igreja (Ef 1,22).  
 

– 2 Ó Senhor nosso Deus, como é grande *  
     vosso nome por todo o universo!   
 

–   Desdobrastes nos céus vossa glória *  
     com grandeza, esplendor, majestade.  
= 3 O perfeito louvor vos é dado †  
      pelos lábios dos mais pequeninos, *  
      de crianças que a mãe amamenta.  
 

–    Eis a força que opondes aos maus, *  
      reduzindo o inimigo ao silêncio.  
– 4 Contemplando estes céus que plasmastes *  
     e formastes com dedos de artista;  
 

–   vendo a lua e estrelas brilhantes, *  
     5 perguntamos: 'Senhor, que é o homem,  
–   para dele assim vos lembrardes *  
     e o tratardes com tanto carinho?'  
 

– 6 Pouco abaixo de Deus o fizestes, *  
     coroando-o de glória e esplendor;  
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– 7 vós lhe destes poder sobre tudo, *  
     vossas obras aos pés lhe pusestes:  
 

– 8 as ovelhas, os bois, os rebanhos, *  
     todo o gado e as feras da mata;  
– 9 passarinhos e peixes dos mares, *  
     todo ser que se move nas águas.  
 

–10 Ó Senhor nosso Deus, como é grande *  
      vosso nome por todo o universo! 
 

Salmo 15(16)  
 

O Senhor é minha herança 
 

Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte (At 2,24). 
 

= 1 Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! †  
     2 Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor: *  
     nenhum bem eu posso achar fora de vós!”  
 

– 3 Deus me inspirou uma admirável afeição *  
     pelos santos que habitam sua terra.  
 

– 4 Multiplicam, no entanto, suas dores *  
     os que correm para os deuses estrangeiros;  
–   seus sacrifícios sanguinários não partilho, *  
     nem seus nomes passarão pelos meus lábios.  
 

– 5 Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, *  
     meu destino está seguro em vossas mãos!  
– 6 Foi demarcada para mim a melhor terra, *  
     e eu exulto de alegria em minha herança!  
 

– 7 Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, *  
     e até de noite me adverte o coração.  
– 8 Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, *  
     pois se o tenho a meu lado não vacilo.  
 

= 9 Eis por que meu coração está em festa, †  
     minha alma rejubila de alegria, *  
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     e até meu corpo no repouso está tranquilo;  
 

–10 pois não haveis de me deixar entregue à morte, *  
     nem vosso amigo conhecer a corrupção.  
 

=11 Vós me ensinais vosso caminho para a vida; †  
      junto a vós, felicidade sem limites, * 
     delícia eterna e alegria ao vosso lado!  

 

V. Assinalaste Senhor, vosso servo São Francisco, 
R. Com os sinais sacrossantos da nossa redenção. 
 
Primeira leitura 

Livro do Eclesiástico  50,1.4-11.13-14.22-25.29-31 
 

Foi quem, durante a sua vida, sustentou a casa do Senhor, e durante os 
seus dias, fortificou o templo; ele cuidou do seu povo, libertou-o da perdição. 
Foi bastante poderoso para aumentar a cidade, conquistou glória em suas 
relações com a nação. 

Como a estrela-d’alva brilha no meio das nuvens, como brilha a lua nos 
dias de lua cheia, como brilha o sol radioso, assim resplandeceu ele no 
templo de Deus. (Ele era) como o arco-íris fulgurando nas nuvens luminosas, 
como a flor da roseira em dia de primavera; como os lírios à beira de uma 
corrente de água, e como o incenso que exala seu perfume nos dias de verão; 
como um fogo que lança centelhas, como o incenso que se queima no fogo; 
como um vaso de ouro maciço, adornado de pedrarias; como uma oliveira 
cujos rebentos crescem, e como um cipreste que se ergue para o alto. Assim 
aparecia ele quando se cobria com o manto de aparato, e revestia os ornatos 
de sua dignidade. 

E os seus irmãos o rodeavam como uma coroa, como uma plantação de 
cedros no monte Líbano, como as folhas de uma palmeira. Então, descendo 
do altar, o sumo sacerdote elevava as mãos sobre todo o povo israelita, para 
render glória a Deus em alta voz, e para glorificá-lo em seu nome; e (o povo) 
repetia sua oração, querendo demonstrar o poder de Deus. 

E agora, orai ao Deus de todas as coisas que usou de misericórdia para 
conosco. Que ele nos conceda a alegria do coração, e que a paz esteja 
conosco agora e para sempre. 

Escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência, e derramou 
nele a sabedoria de seu coração. Feliz aquele que se entregar a essas boas 
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palavras; aquele que as guardar no coração será sempre sábio; pois, se ele 
as cumprir, será capaz de todas as coisas, porque a luz de Deus guiará os seus 
passos. 
 

Responsório                                           1Cor 2,4.2.3 

R. Minha palavra e minha pregação não consistiam na eloqüência 
persuasiva ou na linguagem da sabedoria humana. 
* Tudo isso era, porém, demonstração do Espírito e poder que vem de 
Deus. 
V. não quis saber uma outra coisa em vosso meio a não ser Cristo Jesus 
crucificado. * Tudo isso. 
V. Apresentei-me em vosso meio em estado de fraqueza, de receio e de 
temor. * Tudo isso. 
 

Segunda leitura 

Da carta de São Francisco de Assis a todos os fiéis 
 

Benditos os que amam o Senhor e fazem o que está escrito no Evangelho 
 

Uma vez que sou servo de todos, estou obrigado a servir a todos, e a 
administrar as odoríficas palavras de meu Senhor; referir-vos palavras de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo do Pai, e as palavras do Espírito 
Santo, que são “espírito e vida” (Jo 6,63). 

Jesus Cristo o mais rico de todos, quis, no entanto, com sua beatíssima 
mãe, escolher a pobreza. Fez sua a vontade do Pai, dizendo: “Pai faça-se a 
tua vontade. Não se faça como eu quero, senão o que tu queres” (Lc 22,42). 

A vontade deste Pai foi que seu Filho bendito e glorioso, o qual ele nos 
deu e que por nós nasceu, se oferecesse a si mesmo, por seu próprio sangue, 
como sacrifício e vítima no altar da cruz, não para si, “por quem tudo foi 
feito” (cf. Jo 1,3), mas pelos nossos pecados” (1Pe 2,21). 

E quer que todos nós nos salvemos por ele, e o recebamos com o coração 
puro e corpo santo. Quão felizes e benditos são aqueles que amam o Senhor 
e fazem conforme o próprio Senhor disse no Evangelho: “Amarás o Senhor 
teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e o teu próximo como a 
ti mesmo” (Mt 22,37-39). Amemos, portanto, a Deus e adoremo-lo de 
cotação puro e mente pura, porque ele procura acima de tudo o que ele 
mesmo declara: “Os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em espírito 
e verdade” (Jo 4,24). A ele dirijamos louvores e orações dia e noite porque 
“importa orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo” (Lc 18,1). 



12 

 

Devemos também jejuar e abster-nos dos vícios e pecados, e do excesso 
de comida e bebida; e ser católicos. 

Devemos também visitar frequentemente as igrejas, reverenciar os 
clérigos, não tanto por causa deles, se são pecadores, mas por causa do ofício 
e administração do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que sacrificam no altar, e recebem e administram aos demais. E todos nós 
estejamos frequentemente certos de que ninguém pode se salvar a não ser 
pelo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo e pelas santas palavras do Senhor, 
que os clérigos proferem, anunciam e administram, Especialmente, porém, 
os religiosos, que renunciaram ao século, têm por obrigação de fazer mais e 
coisas maiores, “sem deixar o restante” (cf. 1Cor 3,19). 

Temos de “amar nossos inimigos e fazer bem aos que nos odeiam” (Mt 
6,44). É forçoso observar os preceitos e conselhos de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Havemos também de renegar a nós mesmos e pôr nossos corpos sob 
o julgo da servidão de uma santa obediência, de acordo com o que prometeu 
cada um ao Senhor. 

Não devemos ser sábios e prudentes segundo a carne, mas antes simples, 
humildes e puros. 

Nunca desejemos estar acima dos outros, mas antes ser servos “súditos 
de toda criatura humana por causa de Deus” (cf. 1Pe 2,13). E sobre todos os 
que assim agirem e perseverarem até o fim, “repousará o Espírito do Senhor” 
(Is 11,2) e fará neles morada e mansão, e serão filhos do Pai celeste, cuja 
obra executam; são esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Todos os quais estas letras chegarem, eu, irmão Francisco, vosso servo 
menor, rogo e admoesto na caridade, que é Deus, a receberem com 
humildade e caridade estas odoríferas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
realizando-as benignamente e observando-as perfeitamente. E a todos os 
que benignamente as receberem e entenderem, se nelas perseverarem até 
o fim, abençoem-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

 

Responsório - Jr 11,4; Mt 11,25; 1Cro 11,1; 2Ts 3,7 

R. Ouvi minha voz e fazei o que eu vos mando, 
* E achareis paz e repouso para os vossos. 
V. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. * E achareis. 
V. Bem sabeis como deveis imitar o meu exemplo. * E achareis. 
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Oração 

Ó Deus, que fizestes o Seráfico Pai São Francisco assemelhar-se ao Cristo por 
uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo 
caminho sigamos fielmente o Vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita 
alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito 
Santo. Amém 
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Laudes 
 

Hino 

Francisco, eis que teu dia 
acaba de raiar; 
teus filhos se reúnem: 
ao Pai querem louvar. 
 

Da nossa ordem fostes 
o Pai e fundador; 
sigamos-te contentes 
em busca do Senhor! 
 

Ovelha tão amada 
Tivestes em Frei Leão; 
também  por nós exulta 
do pai o coração! 
 

Das filhas da Irmã Clara 
tu és o protetor; 
por seu sustento velas, 
antigo trovador. 
 

Terceiros não esqueças, 
imenso coração: 
jamais lhes falte a graça, 
jamais lhes falte o pão! 
 

A própria natureza 
protejas com amor; 
amastes nas criaturas, 
do sol fostes o cantor. 
 

A glória de Deus Trino 
saibamos celebrar,  
pois deu-nos toda a terra, 
jardins a cultivar. 
 

Ant. 1 Foi tido como justo e perfeito, 
 E no tempo da ira tornou-se 
 Um símbolo de reconciliação.  
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Salmo 62 (63), 2-9 
 

Sede de Deus 
 

Vigia diante de Deus, quem rejeita as obras das trevas (cf. 1Ts 5,5) 
 

– 2 Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! *  
     Desde a aurora ansioso vos busco!  
=   A minh'alma tem sede de vós, † 
     minha carne também vos deseja, * 
     como terra sedenta e sem água! 
 

– 3 Venho, assim, contemplar-vos no templo, * 
     para ver vossa glória e poder. 
– 4 Vosso amor vale mais do que a vida: * 
     e por isso meus lábios vos louvam. 
 

– 5 Quero, pois, vos louvar pela vida, * 
     e elevar para vós minhas mãos! 
– 6 A minh'alma será saciada, * 
     como em grande banquete de festa; 
–   cantará a alegria em meus lábios, * 
     ao cantar para vós meu louvor! 
 

– 7 Penso em vós no meu leito, de noite, * 
     nas vigílias suspiro por vós! 
– 8 Para mim fostes sempre um socorro; * 
     de vossas asas à sombra eu exulto! 
– 9 Minha alma se agarra em vós; * 
     com poder vossa mão me sustenta.  
 
Ant. 1 Foi tido como justo e perfeito, 
 E no tempo da ira tornou-se 
 Um símbolo de reconciliação.  
 
 

Ant. 2 O louvor do Deus Altíssimo está sempre  
             nos seus lábios; convida os astros e os  
              ventos, as aves e as outras criaturas  
             a louvarem a Deus seu Criador. 
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                            Cântico               Dn 3,57-88.56 
 

Louvor das criaturas ao Senhor 
 

Louvai o nosso Deus, todos os seus servos (Ap 19,5) 
 

–57 Obras do Senhor, bendizei o Senhor, * 
     louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
–58 Céus, bendizei o Senhor! 
   59 Anjos do Senhor, bendizei o Senhor! 
 

(℟.Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
 Ou:  ℟. A ele glória e louvor eternamente!) 
 

–60 Águas do alto céu, bendizei o Senhor! * 
   61 Potências do Senhor, bendizei o Senhor! 
–62 Lua e sol, bendizei o Senhor! * 
   63 Astros e estrelas bendizei o Senhor!           (℟.) 
 

–64 Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor! * 
   65 Brisas e ventos, bendizei o Senhor! 
–66 Fogo e calor, bendizei o Senhor! * 
   67 Frio e ardor, bendizei o Senhor!                 (℟.) 
 

–68 Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor! * 
   69 Geada e frio, bendizei o Senhor! 
–70 Gelos e neves, bendizei o Senhor! * 
   71 Noites e dias, bendizei o Senhor!               (℟.) 
 

–72 Luzes e trevas, bendizei o Senhor! * 
   73 Raios e nuvens, bendizei o Senhor! 
–74 Ilhas e terra, bendizei ao Senhor! * 
     Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!  (℟.) 
–75 Montes e colinas, bendizei o Senhor! * 
   76 Plantas da terra, bendizei o Senhor! 
–77 Mares e rios, bendizei o Senhor! * 
   78 Fontes e nascentes, bendizei o Senhor!      (℟.) 
 

–79 Baleias e peixes, bendizei o Senhor! * 
   80 Pássaros do céu, bendizei o Senhor! 
–81 Feras e rebanhos, bendizei o Senhor! * 
   82 Filhos dos homens, bendizei o Senhor!      (℟.) 
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–83 Filhos de Israel, bendizei o Senhor! * 
     Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
–84 Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor! * 
   85 Servos do Senhor, bendizei o Senhor!        (℟.) 
 

–86 Almas dos justos, bendizei o Senhor! * 
   87 Santos e humildes, bendizei o Senhor! 
–88 Jovens Misael, Ananias e Azarias, * 
      louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!  (℟.) 
 

–    ao Pai e ao Filho e ao espírito Santo * 
      louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim! 
–56 Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus!*  
      Sois digno de louvor e de glória eternamente!  (℟.) 
 

No fim deste cântico não se diz Glória ao Pai. 
 
Ant. 2 O louvor do Deus Altíssimo está sempre  
             nos seus lábios; convida os astros e os  
              ventos, as aves e as outras criaturas  
             a louvarem a Deus seu Criador. 
 
 

Ant.3 O Senhor colocou o humilde nas alturas, 
 e espalhou sua fama até os confins da terra. 

 
Salmo 149 

 

A alegria e o louvor dos santos 
 

Os filhos da Igreja, novo povo de Deus, se alegrem no seu Rei Cristo Jesus 
(Hesíquio) 
 

– 1 Cantai ao Senhor Deus um canto novo, *  
     e o seu louvor na assembleia dos fiéis!  
– 2 Alegre-se Israel em quem o fez, *  
     e Sião se rejubile no seu Rei! 
– 3 Com danças glorifiquem o seu nome, * 
     toquem harpa e tambor em sua honra! 
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– 4 Porque, de fato, o Senhor ama seu povo *  
     e coroa com vitória os seus humildes. 
– 5 Exultem os fiéis por sua glória, * 
     e cantando se levantem de seus leitos, 
– 6 com louvores do Senhor em sua boca * 
     e espadas de dois gumes em sua mão, 
 

– 7 para exercer sua vingança entre as nações, * 
     e infligir o seu castigo entre os povos, 
– 8 colocando nas algemas os seus reis, * 
     e seus nobres entre ferros e correntes, 
– 9 para aplicar-lhes a sentença já escrita: * 
     Eis a glória para todos os seus santos. 
 
Ant.3 O Senhor colocou o humilde nas alturas, 
 e espalhou sua fama até os confins da terra. 
 
Leitura breve   Gl 1,15-16.24 

Aprouve a Deus que me reservou e me chamou por sua graça revelar seu 
filho em minha pessoa, afim de que o tornasse conhecido entre os gentios. E 
glorificavam a Deus por minha causa. 
 

Responsório breve                  Sl 83,3 

R. Meu coração e a minha carne rejubilam.  
R. Meu coração. V. E exultam de alegria no Deus vivo. R. Meu coração. 
V. Minha alma desfalece de saudades.  
R. Meu coração. V. E anseia pelos átrios do Senhor. R. Meu coração. Glória 
ao Pai. R. Meu coração. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Alegrou-se na medida em que foi participante  
na paixão de Jesus Cristo.  
E agora se alegra ao revelar-se a sua glória. 
 
Cântico evangélico: Benedictus           Lc 1,68-79 
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O Messias e seu Precursor 
 

–68 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *  
      porque a seu povo visitou e libertou;  
–69 e fez surgir um poderoso Salvador * 
      na casa de Davi, seu servidor,  
 

–70 como falara pela boca de seus santos, *  
      os profetas desde os tempos mais antigos,  
–71 para salvar-nos do poder dos inimigos *  
      e da mão de todos quantos nos odeiam.  
 

–72 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *  
      recordando a sua santa Aliança  
–73 e o juramento a Abraão, o nosso pai, *  
     de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo,  
=   a ele nós sirvamos sem temor †  
   75 em santidade e em justiça diante dele, *  
      enquanto perdurarem nossos dias.  
 

=76 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †  
      pois irás andando à frente do Senhor *  
      para aplainar e preparar os seus caminhos,  
–77 anunciando ao seu povo a salvação, * 
      que está na remissão de seus pecados;  
 

–78 pela bondade e compaixão de nosso Deus, *  
     que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, 
–79 para iluminar a quantos jazem entre as trevas * 
     e na sombra da morte estão sentados   
–   e para dirigir os nossos passos, *  
     guiando-os no caminho da paz. 
 

Cântico evangélico, ant.  

Alegrou-se na medida em que foi participante  
na paixão de Jesus Cristo.  
E agora se alegra ao revelar-se a sua glória. 
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Preces 

Invoquemos humildemente o Cristo Senhor, que por seu sangue edificou a 
Igreja e se dignou chamar-nos ao seguimento de Francisco, e digamos: 
 

℟. Conservai-nos, Senhor, no vosso santo serviço! 
 

Vós que viestes evangelizar os pobres, ensinai-nos a expandir o vosso Reino 
por palavras e obras, 
- E estabelecê-lo com eficácia entre os homens.    ℟. 
 

Vós, luz das nações e mestre de santidade, dai-nos a graça de aderir com 
firmeza a verdadeira fé 
- e anunciar o vosso nome até os confins da terra. ℟. 
 

Vós, que tanto recomendastes aos vossos discípulos o mandamento da 
caridade, para que o observassem, 
- concedei que nós nos esforcemos por fazer o bem a todos.                                                        
℟. 
 

Sabedoria do Pai Eterno iluminai nossas inteligências, 
- para que, praticando a verdade na caridade, pensemos sempre o que 
verdadeiro e santo.   ℟. 
 

Cristo, nosso Salvador, que vos fizestes dedicar a trabalhos manuais, dirigi os 
trabalhos das nossas mãos, 
- para que, vendo todos, as nossas boas obras, glorifiquem a Deus Pai.                                      
℟. 
 

(intenções livres) 
 

Pai Nosso... 
 

Oração 

Ó Deus, que fizestes o Seráfico Pai São Francisco assemelhar-se ao Cristo por 
uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo 
caminho sigamos fielmente o Vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita 
alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito 
Santo. Amém 
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Vésperas 
 

Hino 

No céu Francisco fulgura, 
cheio de glória e de luz, 
trazendo em seu corpo as chagas, 
sinais de Cristo e da Cruz. 
 

Seguindo a Cristo na terra, 
pobre de Cristo se faz 
e, com Cristo à Cruz pregado, 
torna-se arauto da paz. 
 

Pelo martírio ansiando, 
Tomou a cruz do Senhor; 
Do que beijou no leproso 
Contempla agora o esplendor. 
 

Despindo as vestes na praça, 
Seu pai na terra esqueceu; 
Reza melhor o Pai nosso, 
Junta tesouros no céu. 
 

Tendo de Cristo a pureza, 
mais do que o sol ele reluz. 
e, como o sol e a à irmã lua, 
Clara em seu rastro conduz. 
 

Ao Pai e ao Espírito glória 
e ao que nasceu em Belém! 
Deus trino a todos conceda: 
Os dons da Cruz: Paz e Bem. 
 

Salmodia 
Ant. 1 Não julgueis conhecer nada mais entre vós                     
             a não ser Jesus Cristo, o Crucificado. 

 

Salmo 112(113)  
 

O nome do Senhor é digno de louvor 
 

Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes (Lc 1,52).  
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– 1 Louvai, louvai, ó servos do Senhor, * 
     louvai, louvai o nome do Senhor!  
– 2 Bendito seja o nome do Senhor, *  
     agora e por toda a eternidade!  
– 3 Do nascer do sol até o seu ocaso, * 
     louvado seja o nome do Senhor!  
 

– 4 O Senhor está acima das nações, *  
      sua glória vai além dos altos céus.  
= 5 Quem pode comparar-se ao nosso Deus, †  
      ao Senhor, que no alto céu temo seu trono *  
     6 e se inclina para olhar o céu e a terra?  
 

– 7 Levanta da poeira o indigente *  
     e do lixo ele retira o pobrezinho,  
– 8 para fazê-lo assentar-se com os nobres, *  
     assentar-se com os nobres do seu povo.  
– 9 Faz a estéril, mãe feliz em sua casa, *  
     vivendo rodeada de seus filhos. 
 

Ant.  Não julgueis conhecer nada mais entre vós                     
             a não ser Jesus Cristo, o Crucificado. 
 

Ant. 2 Fui semelhante a Cristo na morte, a fim de 
 poder conhecê-lo e sua força na ressurreição. 
 

Salmo 145(146)  
 

Felicidade dos que esperam no Senhor  
 

 Louvamos o Senhor em nossa vida, isto é, em nosso proceder (Arnóbio).   
 

= 1 Bendize, minh’alma, ao Senhor! † 

     2 Bendirei ao Senhor toda a vida, * 
     cantarei ao meu Deus sem cessar!  
 

– 3 Não ponhais vossa fé nos que mandam, * 
      não há homem que posa salvar. 
= 4 Ao faltar-lhe o respiro ele volta † 
      para a terra de onde saiu; * 
      nesse dia seus planos perecem.  
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= 5 É feliz todo homem que busca † 
     seu auxílio no Deus de Jacó, * 
     e que põe no Senhor a esperança. 
– 6 O Senhor fez o céu e a terra, * 
     fez o mar e o que neles existe.  
 

–   O Senhor é fiel para sempre, * 

     7 faz justiça aos que são oprimidos; 
–   ele dá alimento aos famintos, * 
     é o Senhor quem liberta os cativos.  
  

= 8 O Senhor abre os olhos aos cegos, † 
      o Senhor faz erguer-se o caído, * 
      o Senhor ama aquele que é justo.  
 

= 9 É o Senhor quem protege o estrangeiro, † 
     quem ampara a viúva e o órfão, * 
      mas confunde os caminhos dos maus. 
 

=10 O Senhor reinará para sempre! † 
      Ó Sião, o teu Deus reinará * 
      para sempre e por todos os séculos! 
 

Ant.  Fui semelhante a Cristo na morte, a fim de 
 poder conhecê-lo e sua força na ressurreição. 
 

Ant. 3 Será Deus tua luz para sempre, 
 e o Senhor há de ser tua glória. 
 

                                 Cântico                   Ef 1,3-10  
 

O plano divino da salvação 
 

– 3 Bendito e louvado seja Deus, *  
     o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso,  
–   que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo * 
     com bênção espiritual de toda sorte!  
 

(℟. Bendito sejais vós, nosso Pai,  
que nos abençoastes em Cristo!)  
 

– 4 Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *  
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      já bem antes de o mundo ser criado,  
–   para que fôssemos, perante a sua face, *  
     sem mácula e santos pelo amor.                 (℟.) 
 

= 5 Por livre decisão de sua vontade, †  
     predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *  
     a sermos nele os seus filhos adotivos,  
– 6 para o louvor e para a glória de sua graça, *  
     que em seu Filho bem-amado nos doou.    (℟.) 
 

– 7 É nele que nós temos redenção, *  
     dos pecados remissão pelo seu sangue.  
=   Sua graça transbordante e inesgotável †  
     8 Deus derrama sobre nós com abundância, *  
     de saber e inteligência nos dotando.           (℟.) 
 

– 9 E assim, ele nos deu a conhecer * 
     o mistério de seu plano e sua vontade,  
–   que propusera em seu querer benevolente, *  
   10 na plenitude dos tempos realizar:  
–   o desígnio de, em Cristo, reunir *  
     todas as coisas: as da terra e as do céu.      (℟.) 
 

Ant.  Será Deus tua luz para sempre, 
 e o Senhor há de ser tua glória. 
 

Leitura breve Gl 6,14.17-18 
Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na Cruz de nosso 
Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para 
o mundo. De ora em diante ninguém me moleste, pois trago no meu corpo 
as marcas de Jesus Cristo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, 
esteja com vosso espírito. 
 

Responsório breve               Sl 20,6-7 

R. Como é grande, ó Senhor, a vossa glória, 
* Na vossa salvação manifestada!  
R. Como é grande. V. Vós nos destes uma benção em Francisco. * Na vossa. 
V. Uma benção que perdura para sempre.  
* Na vossa. Glória ao Pai. R. Como é grande. 
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Cântico evangélico, ant.  

O olhar do Senhor repousou sobre ele e o bem que ele fez; e o ergueu da 
humildade, exaltando sua fronte; maravilhando-se muitos, ao verem 
Francisco, louvaram a Deus. 
 
Cântico evangélico: Magnificat          Lc 1,46-55  
 

A alegria da alma no Senhor 
 

–46 A minha alma engrandece ao Senhor *  
   47 e se alegrou o meu espírito em Deus, meu    
      Salvador;  
–48 pois ele viu a pequenez de sua serva, *  
     desde agora as gerações hão de chamar-me de   
     bendita.  
 

–49 O Poderoso fez por mim maravilhas *  
      e Santo é o seu nome!  
–50 Seu amor, de geração em geração, *  
      chega a todos que o respeitam;  
 

–51 demonstrou o poder de seu braço, *  
      dispersou os orgulhosos;  
–52 derrubou os poderosos de seus tronos *  
      e os humildes exaltou; 
 

–53 De bens saciou os famintos, *  
      e despediu, sem nada, os ricos.  
–54 Acolheu Israel, seu servidor, *  
      fiel ao seu amor,  
 

–55 como havia prometido aos nossos pais, *  
      em favor de Abraão e de seus filhos, para     
      sempre.  
 

–   Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
     Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
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Cântico evangélico, ant.  

O olhar do Senhor repousou sobre ele e o bem que ele fez; e o ergueu da 
humildade, exaltando sua fronte; maravilhando-se muitos, ao verem 
Francisco, louvaram a Deus. 
 

 

Preces 

Invoquemos a Deus Pai, fonte de toda santidade para que, pelos exemplos e 
intercessão do bem-aventurado Pai Francisco, nos conduza a uma vida santa, 
e digamos: 
 

℟. Nós vos rogamos, ouvi-nos! 
 

Pai santo, que tornastes vosso servo Francisco perfeito imitador do vosso 
Filho, 
- que também nós, seguindo seus passos, observemos fielmente o 
Evangelho de Cristo.   ℟. 
  

Pai santo, dirigi nossos passos pelo caminho da paz, mostrado a nós por 
nosso pai Francisco, 
- para que vivamos com sinceridade de coração, e obediência, sem nada de 
próprio e em castidade.  ℟. 
 

Pai santo, que dispersais os soberbos e exaltai os humildes, 
- fazei que sigamos o pai seráfico na humildade.  ℟. 
 

Pai santo, que assinalastes vosso servo Francisco com os sagrados estigmas da 
paixão de vosso Filho, 
- ensinai-nos a gloriar-nos sempre com verdadeira alegria da cruz de nosso 
Senhor Jesus Cristo.    ℟. 
 

  (intenções livres) 
 

Pai santo, que pelas preces do bem-aventurado Pai Francisco concedestes o 
perdão aos pecadores, 
- mostrai com bondade aos nossos irmãos falecidos a luz da vossa face.                              
℟. 

 

Pai nosso... 
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Oração 

Ó Deus, que fizestes o seráfico pai São Francisco assemelhar-se ao Cristo por 
uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo 
caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita 
alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santos. Amém. 
 


