13 de Outubro
BEATA ALEXANDRINA DE BALASAR - TEXTOS LITÚRGICOS

Memória
ANTIFONA DE ENTRADA

Vigilante e fiel, Alexandrina de Balasar
conservou a sua lâmpada acesa para ir ao
encontro de Cristo

ORAÇÃO COLECTA

Deus misericordioso, que fizestes resplandecer na Igreja o exemplo da Beata
Alexandrina, intimamente unida à Paixão do Vosso Filho, para que em todo o
mundo se desenvolvesse o culto eucarístico e a devoção ao Coração Imaculado
de Maria, concedei-nos que, por sua intercessão, nos tomemos morada do
Espírito Santo e testemunhas autênticas do Vosso amor. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Concedei-nos, Senhor,
os frutos da oblação que Vos consagramos,
para que, a exemplo da Beata Alexandrina,
purificados da velhice do homem terreno,
cresçamos na vida nova do homem celeste.
Por Nosso Senhor.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Senhor, nosso Deus,
que nos fortaleceis com estes divinos mistérios,
fazei que, a exemplo da Beata Alexandrina,
levando sempre em nosso corpo os sofrimentos de Cristo,
vivamos somente para Vós.
Por Nosso Senhor.

Memória
COMUM DE UMA VIRGEM

Leitura I Ef 6, 10-13.18
«Revesti-vos da armadura de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos da armadura de Deus,
para poderdes resistir às ciladas do demónio.
Porque nós não temos de lutar contra adversários de carne e osso,
mas contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes.
Portanto, irmãos, tomai a armadura de Deus,
para poderdes resistir no dia mau
e perseverar firmes, superando todas as provas.
Orai em todo o tempo, movidos pelo Espírito Santo,
com toda a espécie de orações e súplicas.
Perseverai nas vossas vigílias,
com preces por todos os cristãos.
Palavra do Senhor.

Leitura I Os 2, 16b.17b.21-22

«Desposar-te-ei para sempre»
Leitura da Profecia de Oseias
Eis o que diz o Senhor:
“Hei-de conduzir Israel ao deserto
e falar-lhe ao coração.
Ali corresponderá como nos dias da sua juventude,
quando saiu da terra do Egipto.
Naquele dia, diz o Senhor,
farei de ti minha esposa para sempre,
desposar-te-ei segundo a justiça e o direito,
com amor e misericórdia.
Desposar-te-ei com fidelidade
e tu conhecerás o Senhor”.

Palavra do Senhor

Nota: Esta leitura usa-se como I Leitura quando houver três leituras.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-1 1 (R. cf. 2a ou 9a)
Refrão: Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor.
Ou: Saboreai e vede como o Senhor é bom.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.

O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n ’Ele se refugia.

Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.

ALELUIA - CF. Mt 11, 25
Refrão: Aleluia.

Repete-se

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos humildes os mistérios do reino
Refrão

EVANGELHO - Mt 11, 25-30
«Escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos»

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou:
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Pai, Eu Te bendigo,
porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi dado por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai
e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Vinde a Mim,
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve».
Palavra da salvação.

