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Apresentação

Discípulos de São Francisco, Berardo, Pedro, Otão, Acúrsio e 
Adjuto, partiram para Sevilha, em Espanha, em 1219, a fim de 
pregarem o Evangelho aos maometanos. Presos, foram levados a 
Marrocos, onde continuaram a sua pregação. Presos novamente, na 
cidade de Marraquexe, foram postos em cadeias e torturados, até 
serem condenados à morte pelo próprio rei da região [Miramolim] 
e executados a 16 de Janeiro do ano 1220, tendo os seus restos 
mortais sido  enviados para Portugal e solenemente recebidos em 
Coimbra, onde despertaram a vocação franciscana e missionária de 
Santo António de Lisboa.

Celebrar o dom da Vocação Franciscana, na pessoa e na vida de 
Francisco de Assis e destes gloriosos Protomártires da sua Ordem, 
é elevar ao Pai, Altíssimo, Omnipotente e Bom Senhor, um cântico 
novo por nos ter favorecido com o precioso dom do chamamento a 
uma vida de radical entrega evangélica.

O mesmo Senhor que, há oitocentos anos, chamou Francisco de 
Assis e os primeiros  companheiros,  continua  hoje a interpelar--
nos, chamando-nos a uma renovação contínua, à semelhança do 
entusiasmo da nossa primeira entrega.

Apresentamos este ritual como uma proposta de celebração 
litúrgica dos Santos Mártires de Marrocos, Padroeiros da Província 
Franciscana de Portugal, no dia de AÇÃO DE GRAÇAS PELO DOM 
DA NOSSA VOCAÇÃO FRANCISCANA E MISSIONÁRIA.
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RITOS INICIAIS

SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

-Ámen.

A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, Nosso Senhor, 
estejam convosco.

-Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Ato penitencial
Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, 
reconheçamos que somos pecadores.

Senhor tende piedade de nós... (ou outro formulário)

Glória
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. 
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso:
nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos, 
nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos,
nós Vos damos graças, por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai:
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós;
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica; 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só Vós sois o Santo; só Vós, o Senhor;
só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo;
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Ámen.

ORAÇÃO COLETA

Senhor nosso Deus, Vós que consagrastes os primórdios da Ordem 
Franciscana com o glorioso martírio dos Santos Berardo e Companheiros, 
concedei, por sua intercessão, que, assim como eles não hesitaram 
em proclamar o Evangelho, pelo testemunho da vida, também nós 
tenhamos a coragem de sempre testemunhar com a nossa vida a fé que 
em Vós professamos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que 
é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

-Ámen
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LITURGIA DA PALAVRA

LEITURA I              Sabedoria 3, 1-9

«Aceitou-os como sacrifício de holocausto»

Leirura do Livro da Sabedoria

As almas dos justos estão nas mãos de Deus,

e nenhum tormento os atingirá.

Aos olhos dos insensatos parece terem morrido;

a sua saída deste mundo foi considerada uma desgraça

e a sua partida do meio de nós, um aniquilamento.

Mas eles estão em paz.

Aos olhos dos homens eles sofreram um castigo,

mas a sua esperança estava cheia de imortalidade.

Depois de leve pena, terão grandes benefícios,

porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de Si.

Experimentou-os como ouro no crisol 

e aceitou-os como sacrifício de holocausto.

No tempo da recompensa hão-de resplandecer,

correndo como centelhas através da palha.

Hão-de governar as nações e dominar os povos

e o Senhor reinará sobre eles eternamente.

Os que n’Ele confiam compreenderão a verdade

e os que Lhe são fiéis permanecerão com Ele no amor,

pois a graça e a misericórdia são para os seus santos

e a sua vinda será benéfica para os seus eleitos.

Palavra do Senhor.

- Graças a Deus
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Salmo Responsorial                                                                                    Sl 125 (126)

Refrão: Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria.

1. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria 
e, de nossos lábios, cânticos de júbilo.   Refrão

2. Diziam então os pagãos:
«o Senhor fez por eles grandes coisas». 
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor; 
estamos exultantes de alegria.   Refrão

3. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas 
recolhem com alegria.   Refrão

4. À ida vão a chorar, 
levando as sementes; 
à volta vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.   Refrão

LEITURA II                                                                                              1 Cor 4, 9-13

«Suportamos a fome e a sede e andamos mal vestidos»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios

Na verdade, parece-me que Deus nos pôs a nós, os Apóstolos,

no último lugar, como homens condenados à morte,

porque nos tornámos espetáculo para o mundo, 

para os Anjos e para os homens. 

Nós somos loucos por causa de Cristo; vós, sábios em Cristo;

nós somos fracos, vós sois fortes; 

vós sois honrados; nós, desprezados.

Ainda agora suportamos a fome e a sede, 

andamos mal vestidos, somos maltratados,

não temos morada certa

e cansamo-nos a trabalhar com as nossas próprias mãos. 
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Insultam-nos e abençoamos; 

perseguem-nos e suportamos; 

somos difamados e respondemos com bondade.

Temos sido considerados até ao presente 

como o lixo deste mundo, como a escória da humanidade.

Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Aclamação ao Evangelho

Refrão:  Aleluia! Aleluia!

Quando vier o Espírito da verdade,

Ele vos ensinará toda a verdade

e vos recordará tudo o que Eu vos disse.    Refrão

ou

Esta é a verdadeira fraternidade

que venceu os crimes deste mundo, 

seguiu a Cristo e possui o Reino dos Céus.    Refrão

EVANGELHO             Mt 10, 16-20

«Não sereis vós a falar, mas o Espírito de vosso Pai»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus

Naquele tempo, 

disse Jesus aos apóstolos: 

«Envio-vos como ovelhas para o meio dos lobos.

Portanto, sede prudentes como as serpentes

e simples como as pombas. 

Tende cuidado com os homens: 

hão-de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas suas sinagogas.

Por minha causa, sereis levados 



|| 8 ||

                                                                                M i  s  s  a  V o t i  V  a

à presença de governadores e reis, 

para dar testemunho diante deles e das nações. 

Quando vos entregarem, 

não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer,

porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer;

porque não sereis vós a falar, 

mas é o Espírito do vosso Pai que falará por vós».

Palavra da Salvação.

- Glória a Vós, Senhor.

Homilia

Credo

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Criador do céu e da terra, 
de todas as coisas visíveis e invisíveis. 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho Unigénito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, Luz da Luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; 
gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as coisas foram feitas.
E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus.
E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria,
e Se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; 
padeceu e foi sepultado. 
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
De novo há-de vir, em sua glória, 
para julgar os vivos e os mortos; 
e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, 
e procede do Pai e do Filho; 
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
Ele que falou pelos Profetas. 
Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica.
Professo um só batismo para remissão dos pecados.
E espero a ressurreição dos mortos 
e a vida do mundo que há-de vir. 
Ámen.
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Oração Universal

Irmãos: na solenidade dos santos mártires Berardo e Companheiros, que 
hoje celebramos, oremos a Deus Pai todo-poderoso, dizendo com alegre 
confiança:

- Senhor da Vida, escutai a nossa oração.

1. Pela Igreja, Povo de Deus,
para que seja sempre um sinal da salvação de Deus para toda a 
Humanidade e fomente a concórdia e a reconciliação entre os povos, 
oremos:

2. Pelos que têm o mandato de governar as nações,
para que promovam a liberdade de consciência e a liberdade religiosa 
como direitos para a construção de uma paz verdadeira e justa, 
oremos:

3. Por todos os homens e mulheres perseguidos e maltratados por 
causa da sua fé em Jesus Cristo, para que encontrem n’Ele um 
refúgio seguro e a Ele entreguem a esperança absoluta das suas 
vidas, oremos:

4. Por todos aqueles que não acreditam em Jesus, o Cristo de Deus,
para que,  interpelados  pelo  sinal  da  Fraternidade  cristã  e  
franciscana,  se disponham em seus corações para uma caminhada 
humana em comum, oremos:

5. Pela Família Franciscana, a quem o Senhor confiou o carisma 
de Francisco e de Clara de Assis, para que saiba dar sempre um 
testemunho credível de vivência evangélica no hoje de cada tempo, 
oremos:

6. Pela Província Franciscana de Portugal,
para que os Santos Mártires a inspirem  a  encontrar  sempre  de  
novo formas novas de evangelização, numa missão constante que 
supera qualquer dificuldade, oremos:

Oração

Deus eterno e omnipotente, vinde em auxílio da nossa fraqueza, e pelo 
exemplo dos Mártires de Marrocos, que deram a vida pelo Evangelho, 
fazei que o seu testemunho glorioso aumente e revigore a nossa fé. Por 
Cristo, Nosso Senhor.

- Ámen.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Apresentação dos dons

Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

- Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para glória do seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Aceitai, Senhor, as oferendas que vos apresentamos, na Solenidade 
dos Santos Mártires de Marrocos. Que elas sejam preciosas aos 
vossos olhos assim como o foi o testemunho supremo da sua fé. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo.
-Ámen.

Prefácio dos Santos Mártires

O Senhor esteja convosco.
- Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
- O nosso coração está em Deus.
Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
- 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.
À imitação de Cristo, vosso Filho,
o sangue dos gloriosos mártires Berardo e Companheiros, 
derramado pela confissão do vosso nome,
manifesta as maravilhas do vosso poder.
No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana 
e fazeis da nossa fragilidade
o testemunho da vossa grandeza, 
por Cristo, nosso Senhor.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.

Santo, Santo, Santo....
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores, 
porque dais a vida e santificais todas as coisas, 
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, 
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo 
que, de um extremo ao outro da terra, 
Vos ofereça uma oblação pura.

Humildemente Vos suplicamos, Senhor: 
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que Vos apresentamos,
para que se convertam no Corpo e + Sangue 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue, 
tomou o pão e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

Tomai, todos, e comei:
isto é o meu Corpo,
que será entregue por vós.

De igual modo, no fim da Ceia, 
tomou o cálice e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

Tomai, todos, e bebei:
este é o cálice do meu Sangue,
o Sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos, 
para remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de Mim.

Mistério da fé!

- Anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!
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Celebrando agora, Senhor,
o memorial da Paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em ação de graças, 
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja: 
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco
e fazei que, alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho, 
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, 
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus, com São José, seu esposo,
os bem-aventurados Apóstolos,
os Santos Berardo e Companheiros e gloriosos Mártires, 
e todos os Santos,
por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro; 
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra, 
com o vosso servo o Papa N.,
o nosso Bispo N. e todos os Bispos e ministros sagrados,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família, 
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade. 
Acolhei-os com bondade no vosso Reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória, 
por Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
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Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a Vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
- Ámen.

RITO DA COMUNHÃO

Num só coração e numa só alma, 
ousamos dizer como o Senhor nos ensinou:

Pai Nosso, que estais nos Céus; 
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos 
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal.

Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristro nosso Salvador.

- Vosso é o reino e o poder
e a glória para sempre.

Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos Apóstolos:
«Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz»,
não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja
e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade,
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

- Ámen.
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A paz do Senhor esteja sempre convosco.

- O amor de Cristo nos uniu.

Saudai-vos na paz de Cristo.

Cordeiro de Deus...

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Revigorados com o Corpo e o Sangue de vosso Filho,
fazei, Senhor, que, seguindo o exemplo dos nossos Padroeiros, Santos 
Berardo e Companheiros, estejamos sempre prontos a confessar a 
nossa fé em Cristo e a segui-l’O nos caminhos da vida.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
- Ámen.

RITOS FINAIS

Bênção Solene

O Senhor esteja convosco.
- Ele está no meio de nós.

O Senhor vos abençoe e vos proteja.
- Ámen.

O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto
e vos acompanhe com a sua misericórdia.
- Ámen.

O Senhor dirija para vós o seu olhar
e vos dê a sua paz.
- Ámen.

Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai, Filho + e Espírito Santo.
- Ámen.

Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.
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