MISSA NA MEMÓRIA LITÚRGICA
DE SÃO JOÃO BATISTA PIAMARTA
26 ABRIL
Nasceu em Brescia no dia 26 de novembro de 1841, de uma família pobre na paróquia dos
santos Faustino e Giovita. Ordenado sacerdote em 1865, foi pároco de Carzago Riviera,
Bedizzole e, em Brescia na Paróquia de Santo Alessandro e também pároco de Pavone
Mella. Dedicou-se aos jovens mais necessitados nos oratórios e depois nas escolas
profissionais e agrícolas. Em 1886 deu início ao Instituto Artigianelli para os jovens
operários, especialmente pobres e órfãos. Dez anos depois deu origem à Colônia Agrícola
de Remedello Sopra em colaboração com o Padre Giovanni Bonsignori, para assim ajudar
aos jovens do meio rural.
Promoveu a cultura cristã e a vida religiosa dando vida às duas congregações: uma
masculina: Sagrada Família de Nazaré e, junto à Serva de Deus Madre Elisa Baldo, aquela
feminina Humildes Servas do Senhor. Destacou-se por sua profunda piedade e pelo seu
grande amor pelos jovens do mundo do trabalho, manifestando na sua ação social a força
humanizante do amor de Deus.
Morreu em Remedello aos 25 de abril de 1913. Foi proclamado Bem-aventurado pelo Papa
João Paulo II aos 12 de outubro de 1997 e Santo por Bento XVI aos 21 de outubro de 2012.

ANTÍFONA DA ENTRADA
Mt 5, 19
“Quem observa e ensina os mandamentos será grande no reino dos céus”, diz o Senhor.
COLETA
Ó Deus, que concedestes
ao sacerdote São João Batista Piamarta
a luz da sabedoria
para educar os jovens à vida cristã
no trabalho, na família e na sociedade,
por sua intercessão concedei-nos
agir sempre na nossa vida com plena confiança
no vosso amor de Pai.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
SOBRE AS OFERTAS
Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo
em honra de São João Batista Piamarta,
e pela participação neste sacrifício,
dai-nos expressar na nossa vida a força da vossa caridade.
Por Cristo nosso Senhor.

Prefácio dos Santos II
ANTÍFONA DA COMUNHÃO
“Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças,
de modo algum entrareis no reino dos céus”, diz o Senhor.

APÓS A COMUNHÃO
Ó Deus Todo-poderoso, o sagrado alimento que recebemos
nos sustente para que, a exemplo de São João Batista Piamarta,
possamos ser testemunhas em pensamentos e obras
da luz da vossa verdade e do amor para com nossos irmãos.
Por Cristo nosso Senhor.

Mt 18, 3
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I LEITURA
Um só coração e uma só alma
____________________________________________
Leitura dos Atos do Apóstolos
At 4, 32-35

A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém
considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era
posto em comum. 33 Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por
todos. 34 Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam
terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro 35 e o colocavam aos pés
dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um.
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Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL
Sl 15 (16)
__________________________________________________

R.

Sois vós, Senhor, meu único bem.

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
Digo ao Senhor: “Sois vós, Senhor, meu único bem;
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,
Meu destino está seguro em vossas mãos. R=
Eu bendigo ao Senhor, que me aconselha;
e até de noite me adverte o coração.
Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos,
pois se o tenho ao meu lado não vacilo. R=
Vós me ensinais vosso caminho para a vida;
junto a vós felicidade sem limites,
delícia eterna e alegria ao vosso lado.
R=

II LEITURA
Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim.
_____________________________________________
Da Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas
Gl 2, 19-20

Irmãos,
19 foi em virtude da Lei que eu morri para a Lei, a fim de viver para Deus.
Com Cristo, eu fui pregado na cruz. 20 Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo
que vive em mim. Esta minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé no
Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Palavra do Senhor
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Cf. Mt 11, 25
_____________________________________________

R=

Aleluia, aleluia.

Graças vos damos, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do vosso Reino.
R= Alleluia.
EVANGELHO
Deixai vir a mim as crianças.
______________________________________________

╬

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos
10, 13-16

Naquele tempo,
13 traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as
repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: “Deixai vir a mim as
crianças. Não as impeçais, porque o Reino de Deus é dos que são como elas.
Em verdade vos digo: quem não receber o Reino de Deus como uma criança
não entrará nele”. Em seguida, ele abraçava as crianças e as abençoava,
impondo-lhes as mãos.
Palavra da Salvação

