
São Pedro Julião Eymard Página 1 
 

2 de agosto 

 

SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD 

Fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento  

e das Servas do Santíssimo Sacramento 

 

Solenidade 

 

Nasceu em La Mure d’Isère, na França, no ano de 1811. 

Movido pelo desejo da vida religiosa, entrou ainda jovem 

para o noviciado dos Oblatos de Maria Imaculada, em 

Marselha. Mas, adoentado por causa da vida austera do 

noviciado, retornou à família. Após várias contrariedades, 

em 1834 foi ordenado presbítero em Grenoble e logo 

dedicou-se ao ministério paroquial por alguns anos, 

ingressando mais tarde na Companhia de Maria, alcançando 

seu propósito de vida religiosa. Pelo grande amor à 

Eucaristia, manifestado desde a sua infância, fundou duas 

congregações, denominadas “Congregação do Santíssimo 

Sacramento”: o ramo masculino em 1856 e o ramo feminino 

sete anos depois. Com a bênção do Papa Pio IX o fundador 

quis que, para promover mais intensamente a glorificação da 

Eucaristia, os seus discípulos vivessem em profunda sintonia 

tanto a oração assídua e a atividade pastoral. Morreu no dia 

primeiro de agosto de 1868 em sua cidade natal e foi 

canonizado pelo Papa João XXIII em1962 durante o 

Concílio Vaticano II. 

 

Do Comum dos santos homens. 
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I Vésperas 

 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora.  

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. 
 

Hino 

 

Eis que o Verbo, habitando entre nós  

sem do Pai ter deixado a direita,  

chega ao fim de seus dias na terra,  

completando uma obra perfeita.  

 

Conhecendo o Senhor quem iria  

entregá-lo na mão do homicida,  

quis aos doze entregar-se primeiro,  

qual perfeito alimento da vida.  

 

E debaixo de duas espécies  

o seu corpo e seu sangue nos deu:  

alimento vital para o homem,  

que se nutre do Corpo de Deus.  

 

No presépio quis ser companheiro,  

como pão numa ceia se deu.  

Foi na cruz nosso preço e resgate,  

e será nosso prêmio no céu.  

 

Hóstia pura, trazeis salvação,  

e do céu nos abristes a porta.  

Inimigos apertam o cerco,  

dai-nos força que anima e conforta.  

 

Ao Deus Uno e Trino, o louvor,  

toda a glória e poder sempiterno,  

e a vida sem fim nos conceda  

lá na Pátria, no reino eterno.  
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Salmodia  

 

Ant. 1 Santos todos do Senhor, 

cantai um hino ao nosso Deus!  
 

Salmo 112 
 

 

– 
1
Louvai, louvai, ó servos do Senhor, * 

louvai, louvai o nome do Senhor! 

– 
2
Bendito seja o nome do Senhor, * 

agora e por toda a eternidade! 

– 
3
Do nascer do sol até o seu ocaso, * 

louvado seja o nome do Senhor!  

– 
4
O Senhor está acima das nações, * 

sua glória vai além dos altos céus. 

=
5
Quem pode comparar-se ao nosso Deus, † 

ao Senhor, que no alto céu temo seu trono *
 

6
e se inclina para olhar o céu e a terra?  

– 
7
Levanta da poeira o indigente * 

e do lixo ele retira o pobrezinho, 

– 
8
para fazê-lo assentar-se com os nobres, * 

assentar-se com os nobres do seu povo. 

– 
9
Faz a estéril, mãe feliz em sua casa, * 

vivendo rodeada de seus filhos. 
 

Ant. Santos todos do Senhor, 

cantai um hino ao nosso Deus!  

 

Ant. 2 Felizes os famintos e sedentos de justiça: 

serão todos saciados. 

 

Salmo 145 

 

=
1
 Bendize, minh'alma, ao Senhor! † 

 
2
 Bendirei ao Senhor toda a vida, *  

cantarei ao meu Deus sem cessar!   

 

–
3
 Não ponhais vossa fé nos que mandam, *  

não há homem que possa salvar.  

 =
4
 Ao faltar-lhe o respiro ele volta †  
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para a terra de onde saiu; * 

nesse dia seus planos perecem.   

 

=
5
 É feliz todo homem que busca †  

seu auxílio no Deus de Jacó, *  

e que põe no Senhor a esperança.  

–
6
 O Senhor fez o céu e a terra, *  

fez o mar e o que neles existe.   

 

– O Senhor é fiel para sempre, *  

 
7
 faz justiça aos que são oprimidos;  

 – ele dá alimento aos famintos, *  

é o Senhor quem liberta os cativos.   

 

=
8
 O Senhor abre os olhos aos cegos, †  

o Senhor faz erguer-se o caído, *  

o Senhor ama aquele que é justo.   

 

=
9
 É o Senhor quem protege o estrangeiro, †  

quem ampara a viúva e o órfão, *  

mas confunde os caminhos dos maus.   

 

=
10
 O Senhor reinará para sempre! †  

Ó Sião, o teu Deus reinará * 

para sempre e por todos os séculos!  

 

Ant. Felizes os famintos e sedentos de justiça: 

serão todos saciados. 

 

Ant. 3 Bendito seja Deus, que nos chamou a sermos santos 

e sem mancha pelo amor. 

 

Cântico Ef 1,3-10  

 

–
3
 Bendito e louvado seja Deus, *  

o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso,  

– que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo *  

com bênção espiritual de toda sorte!  

 

(R. Bendito sejais vós, nosso Pai,  

que nos abençoastes em Cristo!)  
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–
4
 Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *  

já bem antes de o mundo ser criado,  

– para que fôssemos, perante a sua face, *  

sem mácula e santos pelo amor. (R.)  

 

=
5
 Por livre decisão de sua vontade, †  

predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *  

a sermos nele os seus filhos adotivos,  

–
6
 para o louvor e para a glória de sua graça,*  

que em seu Filho bem-amado nos doou. (R.)  

 

–
7
 É nele que nós temos redenção, *  

dos pecados remissão pelo seu sangue.  

= Sua graça transbordante e inesgotável †  

8
 Deus derrama sobre nós com abundância, *  

de saber e inteligência nos dotando. (R.)  

 

–
9
 E assim, ele nos deu a conhecer * 

o mistério de seu plano e sua vontade,  

– que propusera em seu querer benevolente, *  

10
 na plenitude dos tempos realizar:  

– o desígnio de, em Cristo, reunir *  

todas as coisas: as da terra e as do céu. (R.)  

 

Ant. Bendito seja Deus, que nos chamou a sermos santos 

e sem mancha pelo amor. 

 

Leitura breve                Flp 3,7-8 

 

7
As coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as 

como perda, por causa de Cristo. 
8
Na verdade, considero 

tudo perda diante da vantagem suprema que consiste em 

conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi 

tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser 

encontrado unido a ele. 
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Responsório breve  

 

R. O Senhor amou seu santo 

* E o ornou com sua glória. R. O Senhor. 

V. O Senhor o revestiu com o manto da vitória. 

* E o ornou. Glória ao Pai. R. O Senhor. 

 

Cântico evangélico (MAGNIFICAT) Lc 1,46-55  

 

Ant. O homem sábio e previdente 

construiu a sua casa sobre a rocha inabalável. 

 

–
46

 A minha alma engrandece ao Senhor *  

47
 e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador;  

–
48

 pois ele viu a pequenez de sua serva, *  

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita.  

 

–
49

 O Poderoso fez por mim maravilhas *  

e Santo é o seu nome!  

–
50

 Seu amor, de geração em geração, *  

chega a todos que o respeitam;  

 

–
51
 demonstrou o poder de seu braço, *  

dispersou os orgulhosos;  

–
52

 derrubou os poderosos de seus tronos *  

e os humildes exaltou;  

–
53

 De bens saciou os famintos, *  

e despediu, sem nada, os ricos.  

–
54

 Acolheu Israel, seu servidor, *  

fiel ao seu amor,  

 

–
55

 como havia prometido aos nossos pais, *  

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.  

 

Ant. O homem sábio e previdente 

construiu a sua casa sobre a rocha inabalável. 
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Preces  

 

Peçamos a Deus Pai, fonte de toda a santidade, que pela 

intercessão e exemplo dos santos nos conduza a uma vida 

mais perfeita; e digamos:  

 

R. Fazei-nos santos, porque vós sois santo!  

 

Pai santo, que nos destes a graça de nos chamarmos e 

sermos realmente vossos filhos,  

– fazei que a santa Igreja proclame as vossas maravilhas por 

toda a terra. R.  

 

Pai santo, inspirai os vossos servos a viver dignamente, 

segundo a vossa vontade,  

– e ajudai-nos a dar abundantes frutos de boas obras. R.  

Pai santo, que nos reconciliastes convosco por meio de 

Cristo,  

– conservai-nos na unidade por amor de vosso nome.R.  

 

Pai santo, que nos convidastes para tomar parte no 

banquete celeste,  

– pela comunhão do pão descido do céu, dai-nos alcançar a 

perfeição da caridade. R.  

 

(intenções livres)  

 

Pai santo, perdoai as faltas de todos os pecadores,  

– e acolhei na luz da vossa face todos os que morreram. R.  
 

Pai nosso...  

 

Oração 
 

Ó Deus, vós que destes a São Pedro Julião Eymard um amor 

inestimável pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso 

Filho, concedei-nos, por vossa bondade, colher os mesmos 

frutos que ele recebeu desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 
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Ofício das Leituras 

 

Hino como nas primeiras vésperas. 

 

Salmodia  

  

Ant. 1 A vida ele pediu, e vós lhe destes; 

         de esplendor e majestade o revestistes. 

  

Salmo 20, 2-8.14  

  

–
2
 Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra; *  

quanto exulta de alegria em vosso auxílio!  

–
3
 O que sonhou seu coração, lhe concedestes; *  

não recusastes os pedidos de seus lábios.  

  

–
4
 Com bênção generosa o preparastes; *  

de ouro puro coroastes sua fronte.  

–
5
 A vida ele pediu e vós lhe destes, *  

longos dias, vida longa pelos séculos.  

  

–
6
 É grande a sua glória em vosso auxílio; *  

de esplendor e majestade o revestistes.  

–
7
 Transformastes o seu nome numa bênção, *  

e o cobristes de alegria em vossa face.  

  

–
8
 Por isso o rei confia no Senhor, *  

e por seu amor fiel não cairá,  

–
14
 Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus, *  

e cantaremos celebrando a vossa força!  

 

Gloria... 

  

Ant. A vida ele pediu, e vós lhe destes; 

       de esplendor e majestade o revestistes. 
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Ant. 2 O caminho do justo é uma luz a brilhar: 

vai crescendo da aurora até o dia mais pleno. 

 

Salmo 91 

 

I  
 

–
2
 Como é bom agradecermos ao Senhor *  

e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo!  

–
3
 Anunciar pela manhã vossa bondade, *  

e o vosso amor fiel, a noite inteira,  

–
4
 ao som da lira de dez cordas e da harpa, *  

com canto acompanhado ao som da cítara.  

  

–
5
 Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, *  

e rejubilo de alegria em vossas obras.  

–
6
 Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, *  

quão profundos são os vossos pensamentos!  

  

–
7
 Só o homem insensato não entende, *  

só o estulto não percebe nada disso!  

–
8
 Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, *  

ou prosperem igualmente os malfeitores,  

– são destinados a perder-se para sempre. *  

9
 Vós, porém, sois o Excelso eternamente!  

  

Ant. O caminho do justo é uma luz a brilhar: 

vai crescendo da aurora até o dia mais pleno. 

  

Ant. 3 O homem justo crescerá como a palmeira, 

florirá igual ao cedro que há no Líbano. 

  

II 
 

=
10
 Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, †  

eis que os vossos inimigos vão perder-se, *  

e os malfeitores serão todos dispersados.  
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–
11
 Vós me destes toda a força de um touro, *  

e sobre mim um óleo puro derramastes;  

–
12
 triunfante, posso olhar meus inimigos, *  

vitorioso, escuto a voz de seus gemidos.  

  

–
13
 O justo crescerá como a palmeira, *  

florirá igual ao cedro que há no Líbano;  

–
14
 na casa do Senhor estão plantados, *  

nos átrios de meu Deus florescerão.  

  

–
15
 Mesmo no tempo da velhice darão frutos, *  

cheios de seiva e de folhas verdejantes;  

–
16
 e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus: *  

meu Rochedo, não existe nele o mal!”  

  

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

  

Ant. O homem justo crescerá como a palmeira, 

florirá igual ao cedro que há no Líbano. 

  

V. O Senhor conduz o justo em seu caminho. 

R. E lhe revela os segredos do seu reino. 

 

Primeira leitura 

 

Do Livro do Apocalipse de São João                      

5,6-14 

 

“Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a 

honra, a glória e o poder para sempre.” 

 

6 Então, vi um Cordeiro. Estava no centro do trono e dos 

quatro Seres vivos, no meio dos Anciãos. Estava de pé, 

como que imolado. O Cordeiro tinha sete chifres e sete 

olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a 

terra. 7 Então o Cordeiro veio receber o livro, da mão 

direita daquele que está sentado no trono. 8 Quando ele 

recebeu o livro, os quatro Seres vivos e os vinte e quatro 
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Anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham 

harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações 

dos santos. 9 E entoaram um cântico novo: “Tu és digno de 

receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado, 

e com teu sangue adquiriste para Deus gente de toda tribo, 

língua, povo e nação. 10 Deles fizeste para o nosso Deus um 

reino de sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra”. 11 Eu vi – 

eu ouvi a voz de numerosos anjos, que rodeavam o trono, 

os Seres vivos e os Anciãos. Eram milhares de milhares, 

milhões de milhões, 12 e proclamavam em alta voz: “O 

Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a 

sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor”. 13 E todas 

as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no 

mar, e tudo o que aí se encontra, eu as ouvi dizer: “Ao que 

está sentado no trono e ao 7 Cordeiro, o louvor e a honra, 

a glória e o poder para sempre”. 14 Os quatro Seres vivos 

respondiam: “Amém”. E os Anciãos se prostraram e 

adoraram. 

 

Responsório                                                                         

Gl 3,27-28; Ef 4,24  

  

R. No Cristo batizados, revestimo-nos de Cristo.  

Já não há judeu nem grego,  

* Todos nós somos um só em Jesus Cristo, Senhor nosso.  

V. Revesti-vos do homem novo que, à imagem do Senhor,  

foi criado na justiça e santidade verdadeira. * Todos nós. 

 

Segunda leitura 

 

Dos escritos de São Pedro Julião Eymard, sacerdote. 

Diretório dos Agregados, RA 18,2 (Œuvres Complètes Vol. 

VIII, 469) 

 

Impulsionados pelo amor, mais facilmente se chega a Deus 

 

O discípulo de Jesus Cristo pode chegar à perfeição cristã 

por duas vias. A primeira é a lei do dever: pelo laborioso 
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exercício das virtudes se chega progressivamente ao amor, 

que é o vínculo da perfeição (Col 3,14). Esta via é longa e 

difícil. Por ela poucos chegam à perfeição, porque após ter 

subido por algum tempo a montanha de Deus, muitos 

desistem, desencorajados pela vista daquilo que ainda falta 

para subir, e descendo ou rolando ladeira abaixo, chegam 

ao fundo do abismo, dizendo: “É muito difícil! É 

impossível!”... 

 

A segunda via é mais curta e mais nobre: é aquela do amor. 

Antes de agir, o discípulo do amor começa a nutrir uma 

estima e a amar. O amor segue o conhecimento e por isso o 

adorador se lança antes de tudo como águia ao cume da 

montanha... onde o amor tem a sua morada... E lá, como 

uma águia real, contempla o sol do amor para conhecer 

bem a sua beleza e o seu poder. Ele ousa até mesmo, como 

o discípulo amado, repousar sobre o divino peito do 

Salvador... para se reaquecer, se reimergir e refazer suas 

forças, e a partir disso, como o fulgor da nuvem que a 

gerou, como os raios que emanam do sol, o movimento 

segue a potência do seu motor, e o coração o amor que o 

anima. 

 

O amor, eis o primeiro ponto de partida da vida cristã; é o 

primeiro ponto de partida de Deus em direção à sua 

criatura, de Jesus Cristo em direção ao ser humano. Nada 

mais justo que seja também aquele da humanidade em 

direção a Deus. 

 

Mas, antes de ser um ponto de partida, é necessário que o 

amor de Jesus seja um ponto de profundo recolhimento de 

todas as faculdades do homem: uma escola onde se possa 

aprender a conhecer a Jesus Cristo. Especialmente na oração 

a alma conhece Jesus Cristo e ele se revela a ela. 
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Responsório                       Cf. Jo 15,13; Mt 26,26-28 

 

R/. Recordai-vos, irmãos, que amor nos demonstrou Jesus, * 

quando entregou sua vida por nós. 

V/. Entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para a 

remissão dos pecados. * quando entregou sua vida por nós. 

 

HINO TE DEUM (A VÓS, Ó DEUS, LOUVAMOS) 

 

A. 

A vós, ó Deus, louvamos,  

a vós, Senhor, cantamos.  

A vós, Eterno Pai,  

adora toda a terra.  

  

A vós cantam os anjos,  

os céus e seus poderes:  

Sois Santo, Santo, Santo,  

Senhor, Deus do universo!  

  

Proclamam céus e terra  

a vossa imensa glória.  

A vós celebra o coro  

glorioso dos Apóstolos,  

 

Vos louva dos Profetas  

a nobre multidão  

e o luminoso exército  

dos vossos santos Mártires.  

  

A vós por toda a terra  

proclama a Santa Igreja,  

ó Pai onipotente,  

de imensa majestade,   

e adora juntamente  

o vosso Filho único,  

Deus vivo e verdadeiro,  

e ao vosso Santo Espírito.  
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Ó Cristo, Rei da glória,  

do Pai eterno Filho,  

nascestes duma Virgem,  

a fim de nos salvar.  

  

Sofrendo vós a morte,  

da morte triunfastes,  

abrindo aos que têm fé  

dos céus o reino eterno.  

  

Sentastes à direita  

de Deus, do Pai na glória.  

Nós cremos que de novo  

vireis como juiz.  

  

Portanto, vos pedimos:  

salvai os vossos servos,  

que vós, Senhor, remistes  

com sangue precioso.  

  

Fazei-nos ser contados,  

Senhor, vos suplicamos,  

em meio a vossos santos  

na vossa eterna glória.  

(A parte que se segue pode ser omitida, se for oportuno). 

Salvai o vosso povo.  

Senhor, abençoai-o.  

Regei-nos e guardai-nos  

até a vida eterna.  

Senhor, em cada dia,  

fiéis, vos bendizemos,  

louvamos vosso nome  

agora e pelos séculos.  

  

Dignai-vos, neste dia,  

guardar-nos do pecado.  

Senhor, tende piedade  

de nós, que a vós clamamos. 
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Que desça sobre nós,  

Senhor, a vossa graça,  

porque em vós pusemos  

a nossa confiança.  

  

Fazei que eu, para sempre,  

não seja envergonhado:  

Em vós, Senhor, confio,  

sois vós minha esperança! 

 

Ou: 

 

B (Pe. Zezinho). 

 

Deus infinito nós te louvamos 

e nos submetemos ao teu poder. 

As criaturas no seu mistério mostram 

a grandeza de quem lhes deu o ser. 

Todos os povos sonham 

e vivem nesta esperança 

de encontrar a paz. 

 

Suas histórias todas apontam 

para o mesmo rumo, onde tu estás. 

Santo, Santo, Santo; 

Santo, Santo, Santo; 

Terna compaixão, 

é o nosso Deus! 

 

Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos 

e te agradecemos teu imenso amor. 

Teu nascimento, teu sofrimento 

trouxe vida nova, onde existe a dor. 

 

Nós te adoramos e acreditamos 

que és o Filho Santo do nosso Criador. 

E professamos tua verdade 

que na humanidade plantou tamanho amor. 
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Deus infinito, teu Santo Espírito 

renova o mundo sem jamais cessar. 

Nossa esperança, nossos projetos 

só se realizam quando Ele falar. 

 

Todo poderoso, somos o teu povo 

que na esperança vive a caminhar. 

Dá que sejamos teu povo santo 

que fará do mundo teu trono e teu altar. 

 

Oração 

 

Ó Deus,  

vós que destes a São Pedro Julião Eymard 

um amor inestimável  

pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso Filho, 

concedei-nos, por vossa bondade, 

colher os mesmos frutos que ele recebeu 

desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
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Laudes 

 

Hino 

 

Ó Deus vos agradecemos 

que o vosso Filho nos destes: 

o Verbo feito carne, 

é Pão da vida. 

 

Na noite da Páscoa 

no vinho e no pão  

entrega aos amigos 

o dom de si mesmo 

 

São Pedro Julião 

discípulo fiel 

desta santa Ceia 

revela-nos o mistério. 

 

O Espírito de Deus 

consuma a sua vida; 

o foco do amor 

no Cristo o transforma. 

 

Aos pobres anunciou 

a alegria do Evangelho; 

os famintos conduziu 

à mesa do Senhor. 

 

A vós louvor, ó Cristo, 

pão da Vida eterna, 

revelais em vossos santos 

a alegria de seguir seguir-vos.  

 

Amém . 
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Salmodia 

 

Ant. 1 O Senhor lhe deu a glória 

e, em seu Reino, um grande nome. 

 

Salmo 62, 2-9. 
 

Sede de Deus 

 

Vigia diante de Deus, quem rejeita as obras das trevas. (cf. 

1Ts 5,5) 

 

— 
2 
Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!*  

Desde a aurora ansioso vos busco!  

= A minh'alma tem sede de vós,+ 

minha carne também vos deseja,* 

como terra sedenta e sem água! 

 

— 
3 
Venho, assim, contemplar-vos no templo,* 

para ver vossa glória e poder. 

— 
4 
Vosso amor vale mais do que a vida:* 

e por isso meus lábios vos louvam. 

 

— 
5 
Quero, pois, vos louvar pela vida,* 

e elevar para vós minhas mãos! 

— 
6 
A minh'alma será saciada,* 

como em grande banquete de festa; 

— cantará a alegria em meus lábios,* 

ao cantar para vós meu louvor! 

 

- 
7 
Penso em vós no meu leito, de noite,* 

nas vigílias suspiro por vós! 

— 
8 
Para mim fostes sempre um socorro;* 

de vossas asas à sombra eu exulto! 

— 
9 
Minha alma se agarra em vós;* 

com poder vossa mão me sustenta.  

 

Ant. O Senhor lhe deu a glória 

e, em seu Reino, um grande nome. 
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Ant. 2 Vós, servos do Senhor, bendizei-o para sempre! 

 

Cântico Daniel 3,57-88.56 

 

Louvor das criaturas ao Senhor 

Louvai o nosso Deus, todos os seus servos (Ap 19,5) 

 

- 
57 

Obras do Senhor, bendizei o Senhor,* 

louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 

- 
58 

Céus do Senhor, bendizei o Senhor! 

59 
Anjos do Senhor, bendizei o Senhor! 

 

(R. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 

Ou 

R. A ele glória e louvor eternamente) 

 

- 
60 

Águas do alto céu, bendizei o Senhor!* 

61 
Potências do Senhor, bendizei o Senhor! 

- 
62 

Lua e sol, bendizei o Senhor!* 

63 
Astros e estrelas bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
64 

Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor!* 

65 
Brisas e ventos, bendizei o Senhor! 

- 
66 

Fogo e calor, bendizei o Senhor!* 

67 
Frio e ardor, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
68 

Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor!* 

69 
Geada e frio, bendizei o Senhor! 

- 
70 

Gelos e neves, bendizei o Senhor!* 

71 
Noites e dias, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
72 

Luzes e trevas, bendizei o Senhor!* 

73 
Raios e nuvens, bendizei o Senhor! 

-
74 

Ilhas e terra, bendizei o Senhor!* 

Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.) 

 

- 
75 

Montes e colinas, bendizei o Senhor!* 

76 
Plantas da terra, bendizei o Senhor! 
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- 
77 

Mares e rios, bendizei o Senhor!* 

78 
Fontes e nascentes, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
79 

Baleias e peixes, bendizei o Senhor!* 

80 
Pássaros do céu, bendizei o Senhor! 

- 
81 

Feras e rebanhos, bendizei o Senhor!* 

82 
Filhos dos homens, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
83 

Filhos de Israel, bendizei o Senhor!* 

Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 

- 
84 

Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor!* 

85
Servos do Senhor, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
86 

Almas dos justos, bendizei o Senhor!* 

87 
Santos e humildes, bendizei o Senhor! 

- 
88 

Jovens Misael, Ananias e Azarias,* 

louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.) 

 

- ao Pai e ao Filho e ao espírito Santo* 

louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim! 

- 
56 

Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus!* 

Sois digno de louvor e de glória eternamente! (R.) 

 

No fim deste cântico não se diz Glória ao Pai 

 

Ant. Vós, servos do Senhor, bendizei-o para sempre! 

 

Ant. 3 Exultem os fiéis em sua glória, 

e cantando se levantem de seus leitos. 

 

Salmo 149 
 

A alegria e o louvor dos santos 

Os filhos da Igreja, novo povo de Deus, se alegrem no seu 

Rei Cristo Jesus (Hesíquio). 

 

—
 1 
Cantai ao Senhor Deus um canto novo,*  

e o seu louvor na assembleia dos fiéis!  

— 
2 
Alegre-se Israel em quem o fez,* 

e Sião se rejubile no seu Rei! 
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— 
3 
Com danças glorifiquem o seu nome,* 

toquem harpa e tambor em sua honra! 

 

— 
4 
Porque, de fato, o Senhor ama seu povo* 

e coroa com vitória os seus humildes. 

— 
5 
Exultem os fiéis por sua glória,* 

e cantando se levantem de seus leitos, 

— 
6 
com louvores do Senhor em sua boca* 

e espadas de dois gumes em sua mão, 

 

— 
7 
para exercer sua vingança entre as nações,* 

e infligir o seu castigo entre os povos, 

— 
8 
colocando nas algemas os seus reis,* 

e seus nobres entre ferros e correntes, 

— 
9 
para aplicar-lhes a sentença já escrita:* 

Eis a glória para todos os seus santos.  

 

Ant. Exultem os fiéis em sua glória, 

e cantando se levantem de seus leitos. 

 

Leitura breve                Fl 2,7-8 

 

7
As coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as 

como perda, por causa de Cristo. 
8
Na verdade, considero 

tudo perda diante da vantagem suprema que consiste em 

conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi 

tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser 

encontrado unido a ele. 

 

Responsório                                                  Gl 3,27-28; Ef 

4,24  

  

R. No Cristo batizados, revestimo-nos de Cristo.  

Já não há judeu nem grego,  

* Todos nós somos um só em Jesus Cristo, Senhor nosso.  

V. Revesti-vos do homem novo que, à imagem do Senhor,  

foi criado na justiça e santidade verdadeira. * Todos nós. 
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Cântico evangélico, ant. 

 

Ant. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de 

Cristo? Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos 

um só corpo. 

 

O Messias e seu Precursor 

 

–
68

 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *  

porque a seu povo visitou e libertou;  

–
69

 e fez surgir um poderoso Salvador * 

na casa de Davi, seu servidor,  
 

–
70

 como falara pela boca de seus santos, *  

os profetas desde os tempos mais antigos,  

–
71
 para salvar-nos do poder dos inimigos *  

e da mão de todos quantos nos odeiam.  
 

–
72

 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *  

recordando a sua santa Aliança  

–
73

 e o juramento a Abraão, o nosso pai, *  

de conceder-nos 
74

 que, libertos do inimigo,  

= a ele nós sirvamos sem temor †  

75
 em santidade e em justiça diante dele, *  

enquanto perdurarem nossos dias.  
 

=
76

 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †  

pois irás andando à frente do Senhor *  

para aplainar e preparar os seus caminhos,  

–
77

 anunciando ao seu povo a salvação, * 

que está na remissão de seus pecados;  
 

–
78

 pela bondade e compaixão de nosso Deus, *  

que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, 

–
79

 para iluminar a quantos jazem entre as trevas * 

= e na sombra da morte estão sentados   

e para dirigir os nossos passos, *  

guiando-os no caminho da paz.  

 

Ant. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de 
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Cristo? Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos 

um só corpo. 

 

Preces 

 

Glorifiquemos irmãos e irmãs, a Cristo, nosso Deus, 

pedindo-lhe que nos ensine a servi-lo em santidade e justiça 

diante dele enquanto perdurarem nossos dias; e aclamemos: 

 

R. Senhor, só vós sois santo! 

 

Senhor Jesus, que quisestes ser igual a nós em tudo, menos 

no pecado, 

- tende piedade de nós.             

R. 

 

Senhor Jesus, que nos chamastes à refeição da caridade, 

- santificai-nos sempre mais.            

R. 

 

Senhor Jesus, que nos mandastes ser sal da terra e luz do 

mundo, 

- iluminai a nossa vida.             

R. 

 

Senhor Jesus, que viestes ao mundo para servir e não para 

ser servido, 

- ensinai-nos a vos servir humildemente em nossos irmãos e 

irmãs.                

R. 

 

Senhor Jesus, esplendor da glória do Pai e perfeita imagem 

do ser divino, 

- dai-nos contemplar a vossa face na glória eterna.       

R. 

 

(intenções livres) 
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Pai nosso... 

 

Oração 

 

Ó Deus,  

vós que destes a São Pedro Julião Eymard 

um amor inestimável  

pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso Filho, 

concedei-nos, por vossa bondade, 

colher os mesmos frutos que ele recebeu 

desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



São Pedro Julião Eymard Página 25 
 

II Vésperas 

 

Introdução 
 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora.  

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. 

 

Hino 

 

Ó Deus vos agradecemos 

que o vosso Filho nos destes: 

o Verbo feito carne, 

é Pão da vida. 

 

Na noite da Páscoa 

no vinho e no pão  

entrega aos amigos 

o dom de si mesmo 

 

São Pedro Julião 

discípulo fiel 

desta santa Ceia 

revela-nos o mistério. 

 

O Espírito de Deus 

consuma a sua vida; 

o foco do amor 

no Cristo o transforma. 

 

Aos pobres anunciou 

a alegria do Evangelho; 

os famintos conduziu 

à mesa do Senhor. 

 

A vós louvor, ó Cristo, 

pão da Vida eterna, 
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revelais em vossos santos 

a alegria de seguir seguir-vos. Amém . 

 

Salmodia  

  

Ant. 1 Sou ministro do Evangelho pela graça do Senhor. 

Aleluia. 

Salmo 14 

 

–
1
 'Senhor, quem morará em vossa casa * 

e em vosso Monte santo habitará?'  

–
2
 É aquele que caminha sem pecado * 

e pratica a justiça fielmente; 

– que pensa a verdade no seu íntimo *
 

3
 e não solta em calúnias sua língua;  

– que em nada prejudica o seu irmão, * 

nem cobre de insultos seu vizinho; 

–
4
 que não dá valor algum ao homem ímpio, * 

mas honra os que respeitam o Senhor;  

– que sustenta o que jurou, mesmo com dano; *
 

5
 não empresta o seu dinheiro com usura, 

– nem se deixa subornar contra o inocente. * 

Jamais vacilará quem vive assim! 

 

Ant. Sou ministro do Evangelho pela graça do Senhor. 

Aleluia. 

 

Ant. 2 Eis o servo fiel e prudente,  

a quem Deus confiou sua família. Aleluia. 

 

Salmo 111 

 

–
1
 Feliz o homem que respeita o Senhor * 

e que ama com carinho a sua lei! 

–
2
 Sua descendência será forte sobre a terra, * 

abençoada a geração dos homens retos!  

–
3
 Haverá glória e riqueza em sua casa, * 

e permanece para sempre o bem que fez. 
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–
4
 Ele é correto, generoso e compassivo, * 

como luz brilha nas trevas para os justos.  

–
5
 Feliz o homem caridoso e prestativo, * 

que resolve seus negócios com justiça. 

–
6
 Porque jamais vacilará o homem reto, * 

sua lembrança permanece eternamente!  

–
7
 Ele não teme receber notícias más: * 

confiando em Deus, seu coração está seguro. 

–
8
 Seu coração está tranquilo e nada teme, * 

e confusos há de ver seus inimigos.  

=
9
 Ele reparte com os pobres os seus bens, † 

permanece para sempre o bem que fez, * 

e crescerão a sua glória e seu poder.  

=
10
 O ímpio, vendo isto, se enfurece, † 

range os dentes e de inveja se consome; * 

mas os desejos do malvado dão em nada. 

 

Ant. Eis o servo fiel e prudente,  

a quem Deus confiou sua família. Aleluia. 

 

Ant. 3 Minhas ovelhas ouvirão a minha voz,  

e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. 

 

Cântico Ap 15,3-4 

 

–
3
 Como são grandes e admiráveis vossas obras, * 

ó Senhor e nosso Deus onipotente! 

– Vossos caminhos são verdade, são justiça, * 

ó Rei dos povos todos do universo!  

(R. São grandes vossas obras, ó Senhor!)  

=
4
 Quem, Senhor, não haveria de temer-vos, † 

e quem não honraria o vosso nome? * 

Pois somente vós, Senhor, é que sois santo!     

 (R.)  

= As nações todas hão de vir perante vós, † 

e prostradas haverão de adorar-vos, * 

pois vossas justas decisões são manifestas!     

 (R.) 
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Ant. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz,  

e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. 

 

Leitura breve         Gl 2,20  

 

Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim. Minha vida 

atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, 

que me amou e se entregou por mim. 

 

Responsório breve  

 

R. O Senhor é meu pastor  

* não me falta coisa alguma. R. O Senhor. 

V. Diante de mim me preparais uma mesa. 

* não me falta coisa alguma. 

* Glória ao Pai. R. O Senhor. 

  

Cântico evangélico                             Lc1,46-55  

 

Ant. Servo bom e fiel, vem entrar na alegria de Jesus, teu 

Senhor! 

 

A alegria da alma no Senhor  

 

–
46

 A minha alma engrandece ao Senhor *  

47
 e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador;  

–
48

 porque olhou para humildade de sua serva, *  

doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.  

 

–
49

 O Poderoso fez em mim maravilhas *  

e Santo é o seu nome!  

–
50

 Seu amor para sempre se estende *  

sobre aqueles que o temem;  

 

–
51
 manifestou o poder de seu braço, *  

dispersou os soberbos;  

–
52

 derrubou os poderosos de seus tronos *  

e elevou os humildes;  

–
53

 saciou de bens os famintos, *  

despediu os ricos sem nada.  
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–
54

 Acolheu Israel, seu servidor, *  

fiel ao seu amor,  

 

–
55

 como havia prometido a nossos pais, *  

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.  

 

Ant. Servo bom e fiel vem entrar na alegria de Jesus, teu 

Senhor! 

 

Preces  

 

Cristo, na Ceia pascal entregou o seu Corpo e o seu Sangue 

para a vida do mundo. Reunidos digamos. 

 

R. Senhor salvai o vosso povo!  

 

Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa Igreja por 

meio de santos e insignes  

Pastores;  

– que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo 

esplendor. R.  

 

Quando os santos Pastores vos suplicavam, a exemplo de 

Moisés, perdoastes os pecados  

do povo;  

– por intercessão deles, santificai a vossa Igreja mediante 

uma contínua purificação. R.  

 

Tendo-os escolhido entre seus irmãos, consagrastes vossos 

santos, enviando sobre eles o  

vosso Espírito;  

– que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam 

vosso povo. R.  

 

Sois vós a herança dos santos Pastores;  

– concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo 

vosso sangue fique longe de vós. R.  

(intenções livres)  
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Por meio dos Pastores da Igreja, dais a vida eterna a vossas 

ovelhas, e não permitis que  

ninguém as arrebate de vossas mãos;  

– salvai os que adormeceram em vós, pelos quais destes a 

vida. R.  

 

Pai nosso...  

 

Oração 

 

Ó Deus,  

vós que destes a São Pedro Julião Eymard 

um amor inestimável  

pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso Filho, 

concedei-nos, por vossa bondade, 

colher os mesmos frutos que ele recebeu 

desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

 

Conclusão da Hora  

 

O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. Amém.  
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Missa 

Festa de São Pedro Julião Eymard 

 

Oração do dia 

 

Ó Deus,  

vós que destes a São Pedro Julião Eymard 

um amor inestimável  

pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso Filho, 

concedei-nos, por vossa bondade, 

colher os mesmos frutos que ele recebeu 

desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

 

Liturgia da Palavra 

 

Leitura:  At 4,32-35.                               (LD- I p.508) 

Salmo:  Sl 33,2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11.      

   Provai e vede como é bom o Senhor. 

Aleluia:   Jo 15,4a. 5b.  

Evangelho: Jo 15,1-8.                                  (LD - I p.521)   

 

Comum dos santos: para religiosos (MR p. 777, nº 8) 

 

Sobre as oferendas 

 

Sejam aceitos por vós, ó Deus, 

os frutos do nosso trabalho 

que trazemos ao vosso altar em honra de São Pedro Julião 

Eymard 

e concedei que, 

livres da avidez dos bens terrenos, 

tenhamos em vós a única riqueza. 

Por Cristo, nosso Senhor. 
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Depois da comunhão 

 

Ó Deus, pela força deste sacramento 

conduzi-nos constantemente no vosso amor, 

a exemplo de São Pedro Julião Eymard, 

e completai até a vinda do Cristo 

a obra que começastes em nós. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

 

Decreto da Congregação do Culto Divino e a disciplina dos 

Sacramentos, Roma 9 de dezembro de 1995. 

 

 

 

 

 
 


