
26 de Junho 
S. Josemaria Escrivá de Balaguer, presbítero 

 
Comum dos Pastores da Igreja 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Jer. 3, 15 
 

Eu vos darei pastores segundo o meu coração, 
que vos apascentem com sabedoria e prudência. 
 

ORAÇÃO COLECTA 
 

Senhor, nosso Deus, 
que, na Igreja, escolhestes São Josemaria, sacerdote, 
para anunciar a vocação universal 
à santidade e ao apostolado, 
concedei-nos, por sua intercessão e exemplo,  
que, através do trabalho quotidiano, 
nos identifiquemos com Cristo, vosso Filho, 
e sirvamos com amor ardente a obra da Redenção. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

LEITURA I  Gén 2, 4b-9. 15 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, 
ainda não havia na terra nenhuma planta dos campos, 
nem germinara ainda nenhuma erva da planície, 
porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, 
nem existia o homem para cultivar o solo. 
Entretanto, 
um manancial de água subia da terra 
e regava toda a superfície do solo. 
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, 
insuflou nele um sopro de vida 
e o homem tornou-se um ser vivo. 
O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, 
a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. 
O Senhor Deus fez nascer da terra 
toda a espécie de árvores, 



de frutos agradáveis à vista e bons para comer, 
entre as quais a árvore da vida, no meio do jardim, 
e a árvore da ciência do bem e do mal. 
O Senhor Deus tomou o homem 
e colocou-o no jardim do Éden, 
para o cultivar e guardar. 
 

Palavra do Senhor. 
 

SALMO RESPONSORIAL  do salmo 2 
 

Refrão: Louvai o Senhor, todas as nações. 
 

Proclamarei o decreto do Senhor. 
Ele disse-Me: “Tu és Meu filho,. 
Eu hoje te gerei”. 
 

“Pede-me e te darei as nações em herança 
E em teu domínio as extremidades da terra. 
Tu as governarás com vara de ferro, 
E qual vaso de oleiro as quebrarás”. 
 

E agora, ó reis, entendei: 
Deixai-vos instruir, vós que governais a terra. 
Servi o Senhor com temor, 
Louvai-O com tremor. 
 

Prestai-Lhe vassalagem, 
Para que não se indigne e pereçais fora do caminho, 
Quando em breve se acender a sua cólera. 
Bem-aventurados todos os que n’Ele confiam. 
 

LEITURA II  Rom 8, 14-17 
 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 
Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus 
são filhos de Deus. 
Vós não recebestes um espírito de escravidão 
para recair no temor, 
mas um Espírito de adopção filial, 
pelo qual exclamamos: “Abba, Pai”. 
O próprio Espírito Santo dá testemunho, 
em união com o nosso espírito, 
de que somos filhos de Deus. 
Se somos filhos, também somos herdeiros, 



herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo;  
e sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. 
 

Palavra do Senhor. 
 

ALELUIA  Mc 1, 17 
 

Refrão: Aleluia. Repete-se 
Vinde comigo, diz o Senhor, 
e farei de vós pescadores de homens. Refrão 

 

EVANGELHO  Lc 5, 1-11 
 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus, 
a ouvir a palavra de Deus. 
Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré 
e viu dois barcos estacionados no lago. 
Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. 
Jesus subiu para um barco, que era de Simão, 
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. 
Depois sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar a multidão. 
Quando acabou de falar, disse a Simão: 
«Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca». 
Respondeu-Lhe Simão: 
«Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. 
Mas, já que o dizes, lançarei as redes». 
Eles assim fizeram 
e apanharam tão grande quantidade de peixes 
que as redes começavam a romper-se. 
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco 
para os virem ajudar; 
eles vieram e encheram ambos os barcos 
de tal modo que quase se afundavam. 
Ao ver o sucedido, 
Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe: 
«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador». 
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele 
e de todos os seus companheiros, 
por causa da pesca realizada. 
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, 
que eram companheiros de Simão. 
Disse Jesus a Simão: 
«Não temas. Daqui em diante serás pescador de homens». 



Tendo conduzido os barcos para terra, 
eles deixaram tudo e seguiram Jesus. 
 

Palavra da Salvação. 
 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 
 

Aceitai, Pai Santo, estes dons 
que Vos oferecemos  
na comemoração de São Josemaria , 
para que, pelo sacrifício de Cristo consumado no altar da Cruz 
e que se torna presente neste sacramento, 
Vos digneis santificar todas as nossas acções. 
Por Nosso Senhor. 
 
ANTÍFONA DA COMUNHÃO Mt 20, 28 
 

O Filho do homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida pela redenção dos homens. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Senhor, nosso Deus, nós Vos pedimos que 
a recepção deste sacramento, 
na celebração de São Josemaria , 
fortaleça em nós o espírito de vossos filhos adoptivos 
para que, abraçando fielmente a vossa vontade, 
percorramos com alegria o caminho da santificação. 
Por Nosso Senhor. 
 
 
(Com a aprovação da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos: cf. 
Prot,. N. 652/04/L) 


