Santo Aníbal Maria, presbítero e fundador
Liturgia Verbi

LECTIO I:

Ez 34, 11-16.31 «Sicut visitat pastor gregem suum, sic visitabo oves meas»
Haec dicit Dominus: Ecce ego ipse requiram oves meas…

PS. RESP.:

Ps 22
R/. Dominus pascit me, et nihil mihi deerit

LECTIO II:

1 Cor 9,16-19.22-23 «Vae mihi est, si non evangelizavero»
Fratres: Si evangelizavero, non est mihi gloria…

ALLELUIA:

Io 4, 35-36:

EVANG.:

Mt 9,35-38 «Messis quidem multa, operarii autem pauci»
In illo tempore : Circumibat Iesus civitates omnes…

Levate oculos vestros et videte regiones quia albae sunt ad messem!
Iam qui metit, mercedem accipit et congregat fructum in vitam
aeternam.

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 COMUNHÃ O
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.

Cf. Mt 9, 36

PREFÁ CIO
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:

