Santa Gertrudes,
virgem
16 de Novembro
Memória

Perfil biográfico
Gertrudes de Helfta nasceu em Eisleben (Turíngia) no ano 1256; era muito jovem ainda
quando foi acolhida no mosteiro cisterciense de Helfta, onde se entregou com grande diligência
ao estudo, dedicando-se especialmente à literatura e à filosofia. Mais tarde consagrou-se
exclusivamente a Deus e progrediu de modo admirável no caminho da perfeição, levando uma
vida extraordinária de oração e contemplação. Morreu a 17 de Novembro de 1301. Escrevia o
nosso fundador, Padre Dehon: “Jesus comprazia-se no coração de Santa Gertrudes, porque
nele encontrava os mesmos sentimentos de amor, de fidelidade, de compaixão, de dedicação
que tinha encontrado nos seus amigos de Belém e de Nazaré, de Betânia e do Cenáculo, do
Getsémani e do Calvário” (DSP 258).

Liturgia
SANTA GERTRUDES – MEMÓRIA SCJ
Branco
Eucaristia
MISSAL: Comum das Virgens, exceto a oração da coleta própria da memória.
LECIONÁRIO: ferial do dia.

Liturgia das Horas: Comum das Virgens, exceto a oração que é substituída pela oração da coleta
da missa. No Ofício das leituras, a segunda leitura e o responsório breve são próprios da memória.

Eucaristia
Antífona de entrada
Esta é a virgem sábia e prudente,
que, de lâmpada acesa, foi ao encontro de Cristo.

ORAÇÃO DA COLETA

Senhor, que preparastes para Vós uma digna morada
no coração da virgem Santa Gertrudes,
por sua intercessão iluminai as nossas trevas,
para saborearmos a alegria da vossa presença e da vossa graça.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

ORAÇÃO DOS FIÉIS

Irmãos e irmãs: Ao celebrarmos a memória de Santa Gertrudes, oremos a Deus Pai
todo-poderoso pela Igreja, por todos os homens e por todo o mundo, dizendo,
cheios de confiança:
R./ Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos.

1. Pelas Igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito,
sejam santas em todos os seus filhos, oremos, irmãos.
2. Pelas mulheres que servem a Igreja, para que a exemplo de Santa Margarida
Maria, busquem com ardor os bens eternos, oremos, irmãos.
3. Pelas famílias da nossa Diocese, para que sejam escolas do Evangelho, tendo
por Mestre o Senhor crucificado, oremos, irmãos.
4. Por aqueles que mais sofrem neste mundo, para que sintam a proteção e o amor
de Deus e n’Ele ponham a sua esperança, oremos, irmãos.
5. Pelas nossas comunidades (paroquiais), para que os seus pastores e os seus fiéis
deem testemunho de fidelidade a Cristo, oremos, irmãos.
Deus eterno e omnipotente, que nos chamastes a ser santos, fazei-nos conhecer,
com o auxílio de Santa Margarida Maria, o mistério incomparável da ciência de
Cristo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Ao proclamarmos as maravilhas que realizastes
em Santa Gertrudes,
humildemente Vos pedimos, Senhor,
que aceiteis a oferta do nosso ministério,
como aceitastes os méritos da sua vida.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

PREFÁCIO DAS SANTAS VIRGENS
O sinal da vida consagrada a Deus

V./ O Senhor esteja convosco.
R./ Ele está no meio de nós.
V./ Corações ao alto.
R./ O nosso coração está em Deus.
V./ Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R./ 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.
Ao recordar os Santos que, por amor do reino dos Céus,
se consagraram a Cristo, vosso Filho,
celebramos a vossa admirável providência.
Neles restituís ao homem a santidade original
e nos fazeis saborear na terra
os dons que reservastes para a vida futura.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:
Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas.

Antífona de Comunhão

cfr Mt 25,6

Chegou o Esposo. Ide ao encontro de Cristo Senhor.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Senhor nosso Deus,
que nos fortaleceis com estes divinos mistérios,
fazei, que, a exemplo de Santa Gertrudes,
levando sempre em nosso corpo os sofrimentos de Cristo,
vivamos somente para Vós.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Per Cristo nostro Signore.

Oração (para a Adoração)

O mais precioso tesouro
EIS QUE VENHO A VÓS a quem amei, em quem acreditei, a quem dei meu
afeto. Seguir-vos-ei aonde quer que fordes, ó meu Jesus!
Chego-me a vós, ó meu Deus, fogo consumidor! Com a viva chama de vosso
amor destruí-me, a mim, pequenino átomo. Absorvei-me em vós! Venho a
vós, minha doce luz! Resplandecei sobre mim vossa face, a fim de que, em
vossa presença, mudem-se minhas trevas em luz meridiana. Venho a vós,
beatíssimo Esposo! Fazei de mim uma só coisa convosco, na unidade de um
verdadeiro amor.
Que pode haver doravante de comum entre mim e o mundo, meu Jesus
amado, se até no céu nada quero fora de vós? A vós unicamente amo e
desejo, de vós unicamente tenho fome e sede, em vós me consumo, ó meu
dileto!… A vós se volta meu coração e diz: sois meu precioso tesouro, minha
pura e verdadeira alegria, minha melhor parte, único amor e desejo de minha
alma.
(S. Gertrudes de Helfta, Exercícios)

