
23 de setembro 

SÃO PIO DE PIETRELCINA, PRESBÍTERO, DA ORDEM I 

Memória 

Antífona de entrada                                                                      Dn 3,84.87 

Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor! 
Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor. 

Oração do dia 

Deus todo-poderoso e eterno, 
que destes a São Pio, sacerdote, 
a graça de participar de modo admirável 
na cruz do vosso Filho, 
e por meio do seu ministério 
renovastes as maravilhas da vossa misericórdia, 
concedei-nos, por sua intercessão, 
que, unidos constantemente à Paixão de Cristo, 
tenhamos a alegria de alcançar a glória da ressurreição. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 

Sobre as oferendas 

Aceitai, Senhor, os dons que vos apresentamos 
na memória de São Pio 
e fazei que, participando nestes santos mistérios, 
mereçamos obter os frutos salvíficos da redenção. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

Prefácio 

Seguir a Cristo pela ascese e pela cruz 

V. O Senhor esteja convosco. 
R. Ele está no meio de nós. 
V. Corações ao alto. 
R. O nosso coração está em Deus. 
V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
R. É nosso dever e nossa salvação. 



Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. 

Vós infundistes no coração de São Pio 
o fogo de uma caridade tão grande por Cristo, 
que, unido à sua paixão, 
o seguiu com amor, perseverando até à cruz; 
e aos irmãos, aflitos por males na alma e no corpo, 
revelou incessantemente a divina misericórdia. 

Por isso, com os anjos e todos os santos, 
proclamamos a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 

Antífona da comunhão                                                                cf. Is 61,1-2 

O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, 
a promulgar o ano da graça do Senhor. 

Depois da comunhão 

Senhor, que nos alimentais a esta mesa santa, 
concedei-nos que, seguindo em toda a nossa vida, 
os exemplos de São Pio de Pietrelcina, 
vos sirvamos com dedicação constante 
e amemos a todos os nossos irmãos 
com infatigável caridade. 
Por Cristo, nosso Senhor. 


