
Santo Aníbal Maria, presbítero e fundador 
 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA        Cf. Jo 10, 14-15 

Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor; 

conheço as minhas ovelhas 

e as minhas ovelhas conhecem-Me. 

Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. 

 

 

ORAÇ Ã O COLECTA 

Deus, esperança dos humildes, refúgio dos pobres e pai dos órfãos, 

que fizestes do presbítero Santo Aníbal Maria 

um insigne apóstolo da oração pelas vocações, 

por sua intercessão, enviai para a vossa seara dignos trabalhadores do Evangelho, 

e concedei que, animados do mesmo espírito de caridade, 

cresçamos no amor para convosco e para com o próximo.  

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

 

ORAÇ Ã O SOBRE AS OBLATAS 

Aceitai, Senhor, os dons que Vos apresentamos 

e concedei-nos que, como Santo Aníbal Maria, 

inflamado do zelo do vosso amor,  

alimentou os pobres e pequenos com o pão da vida, 

assim possamos juntar à oblação do altar 

o sacrifício da caridade perfeita. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

 

ANTÍFONA DA COMUNHÃO        Cf. Mt 9, 36 

Ao ver as multidões, o Senhor encheu-Se de compaixão, 

porque andavam fatigadas e abatidas, 

como ovelhas sem pastor. 

 

 

ORAÇ Ã O DEPOIS DA COMUNHÃ O 

Senhor, nosso Deus, 

os sacramentos que recebemos  

suscitem em nós o zelo da salvação das almas 

que inflamou Santo Aníbal Maria; 

e concedei-nos que, vivendo fielmente a nossa vocação, 

mereçamos o prémio prometido de bons trabalhadores do Evangelho. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 



 
PREFÁCIO 

 

Ministro da compaixão do Bom Pastor 

 

V/. O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

V/. Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

 

V/. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus. 

R/. É nosso dever, é nossa salvação. 

 

 

Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,  

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 

dar-Vos graças, sempre e em toda a parte, 

por Cristo nosso Senhor. 

 

Vós fizestes de Santo Aníbal Maria 

um insigne ministro da compaixão do vosso Filho para com as multidões, 

conformando-o à imagem do Bom Pastor. 

 

Verdadeiro arauto do Evangelho, 

seguindo os ensinamentos do Mestre, 

implorou sem cessar o envio de trabalhadores para a vossa seara. 

 

Instrumento eficaz da Providência, 

no seu desvelo pelos órfãos, 

mostrou o vosso rosto de consolador dos aflitos. 

 

Fiel esteio dos pobres, 

ao estender os braços aos indigentes, 

abria-lhes também as portas das alegrias do Céu. 

 

Por isso, com os Anjos e todos os Santos, 

proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: 

 

 

 

 



 

Santo Aníbal Maria, presbítero e fundador 
 

 
Nasceu em Messina a 5 de Julho de 1851. Iluminado pela Palavra de Deus, dedicou-se com todos os meios à difusão do 

mandamento do Senhor de pedir ao dono da seara o dom de bons operários do Evangelho. Ordenado sacerdote, exerceu 

o seu apostolado na recuperação moral e espiritual dos órfãos e dos pobres de uma das zonas mais degradadas da sua 

cidade. Fundou os Orfanotrófios Antonianos e as Congregações religiosas das Filhas do Divino Zelo e dos 

Rogacionistas do Coração de Jesus. Morreu em Messina a 1 de Junho de 1927. 

 

 

 

SEGUNDA LEITURA 

 

Dos “Escritos” de Santo Aníbal Maria, presbítero e fundador 

( Quaranta dichiarazioni e promesse, n. 21; vol. 44, pp. 129-130 ) 

 

Pedi ao Senhor da serara 

que mande operários para a sua seara 

 

Verei a Igreja de Jesus Cristo como um imenso campo coberto de searas, que são todos os 

povos do mundo e as enormes multidões de almas de todas as classes sociais e de todas as 

condições. Terei sempre presente como a maior parte dessas searas perecem por falta de pastores. 

Sentirei confranger-me o coração diante dessa perca, sobretudo daquelas searas que são as 

gerações nascentes. Farei minhas as penas íntimas do Sacratíssimo Coração de Jesus perante essa 

desgraça tão grande, contínua e secular e, lembrado da palavra santíssima de Jesus Cristo: “Pedi 

pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara” (Mt 9, 38), capacitar-me-ei que 

para a salvação dos povos, das nações, da sociedade, da Igreja, e especialmente das crianças e da 

juventude, para a evangelização dos pobres e para qualquer outro bem espiritual e temporal da 

família humana, não poderá haver remédio mais eficaz e soberano que esse que nosso Senhor Jesus 

Cristo nos mandou: o de rezar incessantemente ao Sacratíssimo Coração de Jesus, à sua Santíssima 

Mãe, aos Anjos e aos Santos, para que o Santo e divino Espírito suscite vocações vigorosas, almas 

de grande eleição, sacerdotes santos, homens apostólicos, novos apóstolos cheios de fé, de zelo e de 

caridade pela salvação de todas as almas. 

Dedicarei a esta incessante oração todos os meus dias e todas as minhas intenções e 

empenhar-me-ei com esforço e zelo para que esse mandamento de Jesus Cristo, nosso Senhor, até 

hoje pouco correspondido, seja conhecido e posto em prática em todo o lugar; para que, no mundo 

inteiro, todos os sacerdotes de ambos os cleros, todos os prelados da Santa Igreja até ao Sumo 

Pontífice, todas as virgens consagradas a Jesus, todos os seminaristas, todas as almas pias, todos os 

pobres e as crianças, todos peçam ao Sumo Deus que mande sem tardança muitos e santos 

trabalhadores de um e outro sexo, no sacerdócio e no laicado, para a santificação e salvação de 

todas as almas. Estarei pronto, com a ajuda do Senhor, a todo o sacrifício, mesmo a dar o sangue e a 

vida, para que esta "Rogação” se torne universal. 

 

 

RESPONSÓRIO               Lc 10, 2; Salmo 61, 9 

 

R/. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos; pedi ao Senhor da seara, * que mande 

trabalhadores para a sua seara. 

V/. Povo de Deus, em todo o tempo ponde n’Ele a vossa confiança; desafogai em sua presença 

os vossos corações. 

R/. Que mande trabalhadores para a sua seara. 



 

 
Vésperas I 

 

 

1 ant. Tornei-me servo do Evangelho, pelo dom da graça de Deus. 

 

2 ant. Tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. 

 

3 ant.  Farei surgir para mim um sacerdote fiel – diz o Senhor –, que actuará segundo o meu 

coração e os meus desejos. 

 

 

Ant. ao Magn.: Como os serventes de Caná, sob a protecção maternal de Maria, 

Aníbal fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. 

 

 

 

Invitatório 

 

Ant. Vinde, adoremos o Senhor, que ama os pobres. 

 

ou: Louvemos o Senhor nosso Deus, ao celebrar a festa de Santo Aníbal Maria. 

 

 

 

Ofício de Leitura 

 

1 ant. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida – diz o Senhor. 

 

2 ant. Proclamou aos homens o nome de Jesus e anunciou-lhes as palavras que recebeu de Deus. 

 

3 ant. Se alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu estiver, ali estará tembém o meu servo. 

 

 

Laudes 

 

1 ant. Na fé da verdade, Deus chamou-nos por meio do Evangelho, para realizar a glória de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

 

2 ant.  Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, 

glorifiquem o vosso Pai. 

 

3 ant.  Tornei-me servo de todos, a fim de ganhar muitos a Cristo Senhor. 

 

 

 

Ant. ao Bened.:  Sacerdote exemplar, pai dos órfãos, defensor dos pobres, 

vós que pusestes em prática o que ensinaváveis, intercedei por nós ao Senhor. 

 

 



Vésperas II 

 

 

1 ant. Os que guardam a palavra num coração nobre e generoso, dão fruto pela sua perseverança. 

 

2 ant. Servo bom e fiel, porque foste fiel nas coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes; vem tomar 

parte na alegria do senhor teu Deus. 

 

3 ant.  As minhas ovelhas ouvirão a minha voz; haverá um só rebanho e um só Pastor. 

 

Ant. ao Magn.: Como os serventes de Caná, sob a protecção maternal de Maria, 

Aníbal fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. 

 

 


