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Perfil biográfico 
 
Nasceu em Saint-Symphorien d’Ozon, França, no ano de 1641. Em 1659 entrou na Companhia 

de Jesus. Ordenado sacerdote em 1669, ensinou retórica e dedicou-se ao ministério da pregação. 
Prestou auxílio eficaz a Santa Margarida Maria Alacoque na difusão do culto ao Sagrado Coração 
de Jesus. Enviado para Londres, como pregador da condessa de York, sofreu calúnias, o cárcere 
e o exílio. Morreu em 1682 na cidade de Paray-le-Monial, França, e foi beatificado por Pio XI em 
1929. João Paulo II canonizou-o a 31 de Maio de 1992. 
Aquando da visita ao seu túmulo, o Padre Dehon reconheceu-o como “um modelo” para os seus 
religiosos: “O seu Retiro é uma das leituras mais fortificantes e o seu acto de oblação 
converteu-se na nossa oferta quotidiana” (OSP 5: ESC II, 601).  

 
 

 
 

Liturgia 
 

São Cláudio La Colombière – MEMÓRIA SCJ  

Branco 

 

Missa 

MISSAL: Comum dos pastores: para um pastor, ou do Comum dos santos: para os religiosos, 

exceto a oração de coleta que é própria da Memória.  

LECIONÁRIO: ferial do dia.  

 
 

Liturgia das horas: Do Comum dos pastores ou dos santos: religiosos, com salmodia do dia do 

saltério; exceto a oração que é substituída pela oração coleta da missa. No ofício de leituras, a 

segunda leitura e o responsório breve são próprios da memória. 

 
 



Eucaristia 
 
 
ANTÍFONA DE ENTRADA      At 13,22 
 
Encontrei um homem segundo o meu Coração,  
que fará sempre a minha vontade.. 
 
 
 
ORAÇÃO COLECTA 
 
Senhor, nosso Pai,  
que falastes no íntimo do coração do Vosso servo fiel,  
São Cláudio La Colombière,  
para que desse testemunho do vosso imenso amor,  
fazei que os dons da graça  
iluminem e confortem a vossa Igreja.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  
 
 
 
ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
Irmãos e irmãs: Oremos ao Bom Pastor, para que dê pastores santos à Igreja e nos 
guie nos caminhos da verdade, dizendo: 
 
R. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. 
 
1. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São 
Cláudio La Colombière e a conduza às verdadeiras alegrias, oremos.  
2. Pelo Papa N. e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra e os 
fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos.  
3. Por todos os fiéis e catecúmenos e pelos responsáveis de grupos e movimentos, para 
que progridam no caminho da salvação, oremos.  
4. Por aqueles a quem a vida desorientou depois de terem conhecido o Evangelho, para 
que voltem a professar a fé em Cristo, oremos.  
5. Pelos missionários, religiosas e irmãos leigos que trabalham nos países de missão, para 
que sejam modelos do rebanho que lhes foi confiado, oremos.  
6. Pelos membros desta assembleia celebrante, para que sigam a Cristo, Bom Pastor, e 
escutem a sua voz com alegria, oremos. 
 
Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e, por intercessão de 
São Cláudio La Colombière, concedei-lhes as graças que Vos pedem. Por Cristo 
Senhor nosso. 
 



 
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 
 
Trazemos, Senhor, ao vosso altar  
as nossas oferendas em espírito de humildade e Vos pedimos:  
aumentai a nossa fé, Vós que revelais aos pequeninos  
os mistérios do Reino.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
 
 
 
PREFÁCIO DOS SANTOS II 
O exemplo e a intercessão dos Santos 
 
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,  
por Cristo, nosso Senhor.  
 

Pelo testemunho admirável dos Santos,  
aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja  
e nos dais provas evidentes do vosso amor.  
 

O exemplo dos Santos nos estimula  
e a sua intercessão nos ajuda  
a celebrar os mistérios da salvação.  
 

Por isso, com os Anjos e todos os Santos,  
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:  
 

Santo, Santo, Santo, … 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANTÍFONA DE COMUNHÃO       Is 12,2a.3a. 
 
Deus é meu Salvador; tenho confiança e nada temo.  
Bebereis com alegria das fontes da salvação.  
 
 
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO  
 
Fazei, Senhor, que, imitando os vossos Santos,  
dêmos testemunho das insondáveis riquezas do Vosso Coração,  
para que aumente em nós a liberdade filial  
que recebemos por Jesus Cristo, Nosso Senhor,  
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  
 
 
  



Oração (para a Adoração) 
 

Oração da confiança 
de S. Cláudio La Colombière, S.I. 

 
Meu Senhor e Deus, eu sou tão convicto de que cuidas de todos os que 
esperam em Ti e que nada pode faltar àqueles que esperam tudo de Ti, que 
decidi, como norma, viver sem nenhuma preocupação e dirigir a Ti toda 
minha inquietude. 
 
Os homens podem despojar-me de todos os bens e mesmo da minha honra; 
as doenças podem privar-me das forças e dos meios para servir-te; com o 
pecado posso até perder a tua graça, mas não perderei nunca jamais a minha 
confiança em Ti. Conservá-la-ei até ao extremo da minha vida e o demónio, 
com todos os seus esforços, não conseguirá tirá-la de mim. 
 
Outros esperem a felicidade das riquezas e de seu talento; confiem mesmo 
na inocência de suas vidas, no rigor de suas penitências, na quantidade de 
suas boas obras ou no fervor de suas orações; para mim toda a minha 
confiança está na própria confiança que tenho; confiança que não enganou 
ninguém. 
 
Eis porque tenho absoluta certeza de ser eternamente feliz, porque tenho a 
inabalável confiança de sê-lo e porque o espero unicamente de Ti. 
Por minha triste experiência, devo infelizmente reconhecer ser débil e 
inconstante; sei quanto as tentações podem contra as virtudes mais firmes; e, 
no entanto, nada, enquanto conservar esta firme confiança em Ti, poderá 
assustar-me; reabilitar-me-ei de qualquer desgraça e estarei certo de 
continuar a esperar, porque espero com esta imutável esperança. 
 
Enfim, meu Deus, estou intimamente persuadido de que não será jamais 
exagerada a confiança em Ti e que o que obterei de Ti, será sempre muito 
mais do que o que terei esperado. 
 
Espero também, Senhor, que Tu me sustentes nas fáceis debilidades; me 
sustentes nos assaltos mais violentos; faças triunfar a minha fraqueza sobre 
os meus temidos inimigos. 
 
Tenho muita confiança que Tu me amarás sempre e que também eu, por 
minha vez, te amarei para sempre. 



E para levar ao mais alto grau esta minha confiança, ó meu Criador, eu 
espero-o de Ti mesmo, no tempo e na eternidade. Amém. 
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