OFÍCIO DIVINO –
17 de agosto - Santa Beatriz da Silva
Solenidade
1ª Vésperas
HINO
Teus devotos te buscam, Beatriz,
animados de santa confiança,
porque sentem, na luta diária,
quanto pedes a Deus logo alcanças.
Nobre Virgem de estirpe guerreira
que do mundo tiveste as venturas,
mas chamada por Deus abraçaste
o silêncio, oração e clausura.
Entre os brilhos da corte provaste,
quanto podem as forças do mal...
Toda em branco e azul veio a Virgem
libertar-te na hora fatal.
Foi da Virgem que ouviste o pedido,
quando imersa em cruel provação:
Que fizesses brotar entre virgens
uma Ordem à sua Conceição.
E na hora em que Deus te chamava
para a entrada ditosa no céu,
em tua fronte, qual signo de eleita,
uma estrela brilhante nasceu.
Demos glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo também;
exaltando as glórias de Maria
pelos séculos dos séculos. Amém.
SALMODIA
Ant. 1 Beatriz menosprezou o senhorio deste mundo, considerando riqueza maior
conformar-se à pobreza de Cristo.
Salmo 112 (113)
- Louvai, louvai, ó servos do Senhor,*
louvai, louvai o nome do Senhor!

- Bendito seja o nome do Senhor,*
agora e por toda a eternidade!
- Do nascer do sol até o seu ocaso,*
louvado seja o nome do Senhor!
- O Senhor está acima das nações,*
sua glória vai além dos altos céus.
= Quem pode comparar-se ao nosso Deus+
ao Senhor que no alto céu te o seu trono *
e se inclina para olhar o céu e a terra?
- Levanta da poeira o indigente *
e do lixo ele retira o pobrezinho,
- para fazê-lo assentar-se com os nobres, *
assentar-se com os nobres do seu povo.
- Faz a estéril, mãe feliz em sua casa, *
vivendo rodeada de seus filhos.
Ant. Beatriz menosprezou o senhorio deste mundo,considerando riqueza maior
conformar-se à pobreza de Cristo.
Ant. 2 Fazendo-se escrava do Senhor, como Maria,Beatriz proclamou o seu Deus
soberano.
Salmo 147 (147 B)
- Glorifica o Senhor, Jerusalém! *
ó Sião, canta louvores ao teu Deus
- Pois reforçou com segurança as tuas portas, *
e os teus filhos em teu seio abençoou;
- A paz em teus limites garantiu *
e te dá como alimento a flor do trigo.
- Ele envia suas ordens para a terra, *
e a palavra que ele diz corre veloz;
- Ele faz cair a neve como lã *
e espalha a geada como cinza.
- Como de pão lança as migalhas do granizo, *
a seu frio as águas ficam congeladas.
- Ele envia sua palavra e as derrete, *
sopra o vento e de novo as águas correm.

- Anuncia a Jacó sua palavra, *
seus preceitos e suas leis a Israel
- Nenhum povo recebeu tanto carinho, *
a nenhum outro revelou os seus preceitos.
Ant. Fazendo-se escrava do Senhor, como Maria,Beatriz proclamou o seu Deus
soberano.
Ant. 3 Beatriz preferiu de seu Cristo o amor aos reinos do mundo e toda a sua glória
Cântico (Ef 1,3-10)
- 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!
- Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *
já bem antes de o mundo ser criado,
- Para que fôssemos perante a sua face, *
sem máculas e santos pelo amor.
= Por livre decisão de sua vontade, +
predestinou-nos através de Jesus Cristo, *
a sermos nele os seus filhos adotivos,
- para o louvor e para a glória de sua graça, *
que em seu Filho bem-amado nos doou
- É nele que nós temos redenção, *
dos pecados remissão pelo seu sangue.
= Sua graça transbordante e inesgotável +
Deus derrama sobre nós com abundância, *
de saber e inteligência nos dotando.
- E assim, Ele nos deu a conhecer *
o mistério de seu plano e sua vontade,
- que propusera em seu querer benevolente, *
na plenitude dos tempos realizar:
- O desígnio de em Cristo, reunir *
todas as coisas: as da terra e as do céu.
Ant. Beatriz preferiu de seu Cristo o amor aos reinos do mundo e toda a sua glória.
LEITURA BREVE Rm 8,28-30
Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são
chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus

contemplou com seu amor desde sempre, a esses predestinou a serem conformes à
imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E
aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os
tornou justos; e aos que tornou justos, também os glorificou.
RESPONSÓRIO BREVE
R/. O Senhor é minha herança,
* É a parte que escolhi. R/.O Senhor.
V/. O Senhor é muito bom para quem confia nele.
* É a parte. Glória ao Pai. R/. O Senhor.
CÂNTICO EVANGÉLICO
Ant. Beatriz pôs-se, dócil, à disposição de Cristo e Maria.Da sua fidelidade nasceu a
Ordem da Imaculada Conceição.
MAGNIFICAT
- A minh’alma engrandece o Senhor,*
e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador.
- pois, ele viu a pequenez de sua serva,*
eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita.
- O Poderoso fez por mim maravilhas*
e Santo é seu nome!
- Seu amor de geração em geração,*
chega a todos que o respeitam.
- Demonstrou o poder de seu braço,*
dispersou os orgulhosos.
- Derrubou os poderosos de seus tronos*
e os humildes exaltou.
- De bens saciou os famintos*
e despediu, sem nada, os ricos.
- Acolheu Israel, seu servidor,*
fiel ao seu amor.
- Como havia prometido aos nossos pais,*
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,*
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant. Beatriz pôs-se, dócil, à disposição de Cristo e Maria. Da sua fidelidade nasceu a
Ordem da Imaculada Conceição.
PRECES

= Com alegria celebremos a Cristo, que louvou quem guarda a virgindade por causa do
Reino dos céus; e lhe peçamos:
R/. Jesus, rei das virgens, ouvi-nos!
1. Cristo, que chamastes à vossa presença de único Esposo a Igreja como virgem casta,
- tornai-a santa e imaculada
2. Cristo, ao vosso encontro as santas virgens saíram com lâmpadas acesas;
- não permitais que venha a faltar o óleo da fidelidade nas lâmpadas de vossas servas
consagradas
3. Senhor, em vós a Igreja virgem guardou sempre uma fé íntegra e pura;
- concedei a todos os cristãos a integridade e a pureza da fé.
4. Ó Cristo, dais ao vosso povo regozijar-se com a festa da virgem Santa Beatriz;
- que ele possa alegrar-se com a sua intercessão.
5. Recebestes as santas virgens para o festim das núpcias eternas;
- admiti com bondade no banquete celeste os nossos irmãos e irmãs falecidos.
Pai-nosso....
ORAÇÃO: Ó Deus que distinguistes a virgem Santa Beatriz com singular dom de
contemplação e a fizestes resplandecer pela devoção à Virgem concebida sem pecado,
concedei que, por seu exemplo, buscando na terra a verdadeira sabedoria, mereçamos
contemplar nos céus a glória de vossa face. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
--------------------------Ofício das Leituras
Invitatório
R/. Ao Senhor, Rei das virgens, oh! vinde adoremos.
ou
R/. Adoremos o Cordeiro, a quem as virgens sempre seguem.
Salmo 99
= Aclamai o Senhor, ó terra inteira+
servi ao Senhor com alegria,*
ide a ele cantando jubilosos!
= Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus,+
Ele mesmo nos fez, e somos seus,*
Nós somos seu povo e seu rebanho.
= Sim, é bom o Senhor e nosso Deus,+
sua bondade perdura para sempre,*

Seu amor é fiel eternamente!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo*
Como era no princípio, agora e sempre. Amém
HINO
Num abandono total,
entrega o seu coração,
contempla as glórias do Pai,
Na Virgem da Conceição. Se hoje amparas tuas filhas
E junto do Pai és feliz,
Dá-nos o amor que alimenta,
Ó grande Mãe Beatriz.
Tesouros não quer para si,
Sabe o que passa, o que é vão;
Somente busca manter,
Jesus em seu coração.
Qual flor nos prados de Deus,
Que agrada qualquer olhar,
Tu és mensagem de fé,
Que a Igreja vem celebrar.
Hoje na corte do céu,
Tua humildade reluz,
Dá-nos ó Mãe, caminhar,
Sempre ao encontro da cruz.
A Vós nascido da Virgem,
glória e louvor, Sumo Bem,
com vosso Pai e o Espírito
agora e sempre. Amém.
SALMODIA
Ant. 1 A fim de doar-se a Deus plenamente, dedicou-se à vida escondida com Cristo.
Salmo 18 (19) A
- Os céus proclamam a glória do Senhor,*
e o firmamento, a obra de suas mãos;
- o dia ao dia transmite esta mensagem,*
a noite à noite publica esta notícia.
- Não são discursos, nem frases ou palavras,*
nem são vozes que possam ser ouvidas;
- seu som ressoa e se espalha em toda a terra,*
chega aos confins do universo a sua voz.

- Armou no alto uma tenda para o sol;*
ele desponta no céu e se levanta
- como um esposo do quarto nupcial,*
como um herói exultante em seu caminho.
- De um extremo do céu põe-se a correr*
e vai traçando o seu rastro luminoso,
- até que possa chegar ao outro extremo,*
e nada pode fugir ao seu calor.
Ant. Virgem sábia e vigilante, já brilhais na eterna glória com Jesus,o eterno Verbo,
vosso Esposo imaculado.
Ant. 2 Todo o amor eu consagrei a Jesus Cristo, meu Senhor;e o preferi aos bens do
mundo e à glória desta terra.
Salmo 44 (45) I
= Transborda um poema do meu coração.+
vou cantar-vos, ó Rei esta minha canção;*
minha língua é qual pena de um ágil escriba.
=Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens+
Vossos lábios espalham a graça o encanto,*
porque Deus para sempre vos deu sua bênção.
- Levai vossa espada de glória no flanco,*
herói valoroso no vosso esplendor.
- Saí para a luta no carro de guerra*
em defesa da fé, da justiça e verdade!
= Vossa mão vos ensine valentes proezas, +
vossas flechas agudas abatam os povos*
e firam no seu coração o inimigo!
= Vosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim;
vosso cetro real é sinal de justiça:*
vós amais a justiça e odiais a maldade.
= É por isso que Deus vos ungiu com seu óleo, +
deu-vos mais alegria que aos vossos amigos.*
vossas vestes exalam preciosos perfumes.
- De ebúrneos palácios os sons vos deleitam.*
As filhas de reis vêm aos vosso encontro,
- E à vossa direita se encontra a rainha*
com veste esplendente de ouro de Ofir.

Ant. Todo o amor eu consagrei a Jesus Cristo, meu Senhor; e o preferi aos bens do
mundo e à glória desta terra.
Ant.3 O Rei se encantou com a vossa beleza; prestai-lhe homenagem: é o vosso Senhor!
II
- Escutai minha filha, olhai, ouvi isto:*
“Esquecei vosso povo e a casa paterna!
- Que o Rei se encante com vossa beleza!*
Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!
- O povo de Tiro vos traz seus presentes,*
os grandes do povo vos pedem favores.
- Majestosa a princesa real vem chegando,*
vestida de ricos brocados de ouro.
- Em vestes vistosas ao Rei se dirige, *
e as virgens amigas lhe formam cortejo;
- Entre cantos de festa e com grande alegria,*
ingressam, então, no palácio real”.
- Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos;*
fareis deles os reis soberanos da terra.
- Cantarei vosso nome de idade em idade,*
para sempre haverão de louvar-vos os povos!
Ant. O Rei se encantou com a vossa beleza; Prestai-lhe homenagem: é o vosso Senhor!
V/. O caminho da vida me ensinais.
R/. Delícia eterna e alegria ao vosso lado.
PRIMEIRA LEITURA
Do Livro da Sabedoria 7,7-14
Preferi a Sabedoria aos cetros e aos tronos
Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi
a sabedoria aos cetros e aos tronos e em comparação com ela, julguei sem valor a
riqueza; a ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do
mundo é um punhado de areia
e, diante dela, a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis
possuí-la mais que a luz, pois, o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens
me vieram com ela, pois, uma riqueza incalculável está em suas mãos. E alegrei-me
com todos estes bens, pois é a Sabedoria quem os guia, e não sabia que ela é a mãe de
todos eles. Aprendi-a sem maldade e reparto-a sem inveja;
não escondo a sua riqueza. É um tesouro inesgotável para os homens;
os que a adquirem atraem a amizade de Deus, porque recomendados pelos dons da
instrução.

RESPONSÓRIO Sb 7,7
R/. Pedi e foi-me dada inteligência; roguei e recebi sabedoria;
* Aos tronos e ao poder a preferi.
R/.Todos os bens junto com ela me vieram.* Aos tronos
SEGUNDA LEITURA
Do Livro “La Vida Espiritual”, da Irmã Concepcionista Maria dos Anjos Sorazu
" Todos os bens me vieram juntamente com ela"
Deus favorece algumas almas, inspirando-lhes uma devoção singular, entusiasta e
centrada na Santíssima Virgem Maria. Estas almas, impulsionadas pela graça, se
consagram inteiramente a Nossa Senhora e se identificam com ela mediante a prática da
vida Mariana, que consiste em inspirar-se para tudo na Virgem Maria e fazendo tudo em
união com ela.
As que praticam esta vida Mariana obtêm da Virgem Maria uma ajuda poderosíssima e
um lenitivo para seus sofrimentos em todas as suas tribulações.
É admirável a conduta que observa Nossa Senhora para com os que lhe pertencem, por
sua devoção e consagração perfeita, e o desvelo que manifesta em relação aos mesmos!
Com que amor e ternura os visita, os assiste na tribulação, os protege e defende contra
os seus inimigos, os socorre em suas dificuldades, os faz enamorar-se de Deus, os
prepara e adorna para a sua divina união e lhes obtém esta graça! Estes podem repetir
com razão as palavras do Livro da Sabedoria: Todos os bens me vieram juntamente com
ela, e por meio dela recebi inumeráveis riquezas (7,11); porque quem tem do seu lado a
Virgem Maria, e a tem todos aqueles que realmente a amam, possui um tesouro infinito,
pois possui o próprio Deus. E não há quem distribua com tanta prodigalidade os
consolos inefáveis como o faz Nossa Senhora para com os seus devotos em tempos de
tribulação.
Por isso os que são chamados a viver na intimidade com Deus, como preparação para as
provações que os esperam nas noites e nas cavernas, nos desertos e nos tugúrios, que
exige o seu caminho, devem procurar identificar-se com a Virgem e merecer o seu
amparo e proteção; pois que, se assim o fizerem, padecerão menos e sempre tirarão
proveito maior, especialmente em períodos de sofrimento, quando mais necessitam da
sua proteção;. Padecerão menos, porque os que praticam a vida Mariana, quando se
vêem abandonados por Deus, acusados pela própria consciência, atormentados pela
tentação e desesperados da sua salvação, além da proteção que experimentam em seu
recurso freqüente à Virgem, o afeto que sentem por ela das suas delícias. Aproveitam
mais, porque iluminados pelo esplendor desta estrela matutina, que jamais se oculta aos
seus fiéis servos, têm consciência da purificação dolorosa que neles opera a graça e,
confortados com o patrocínio de Nossa Senhora, a suportam, ensinados por ela, com
perfeita resignação, sem defender-se e sem fugir, antes procuram cooperar com a graça
na medida em que lhes for possível.
RESPONSÓRIO Sb 7,10;Lc 11,28;2,19
R/. Amei a sabedoria mais que a saúde,
mais que a beleza
* Bendito o que ouve e guarda a Palavra Santa de Deus
R/. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos
e neles pensava. * Bendito.

HINO – Te Deum
ORAÇÃO: Ó Deus, que distinguistes a virgem Santa Beatriz com singular dom de
contemplação e a fizestes resplandecer pela devoção à Virgem concebida sem pecado,
concedei que, por seu exemplo, buscando na terra a verdadeira sabedoria, mereçamos
contemplar nos céus a glória da vossa face. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do espírito Santo.
------------------------------Laudes
HINO
Tuas filhas ditosas celebram,
Beatriz, tua glória sem par,
porque sabem que ocupas na glória,
entre os santos teu justo lugar.
Quando envolta em temores de morte,
Deus visita tua triste prisão.
É a Virgem que pede uma Ordem
toda entregue à sua Conceição.
Obediente ao chamado do alto,
abandonas o amor da criatura
e procuras servir o Senhor,
no silêncio, oração e clausura.
Faze, pois, que colhamos, ó Mãe,
de tua vida a grandiosa lição:
de levar escondidas em Cristo,
uma vida de amor e oração.
Demos glória ao Pai e ao Filho,
e ao Espírito Santo também;
exaltando as glórias de Maria,
pelos séculos dos séculos. Amém.
Ant. 1 Beatriz conservou sua lâmpada acesa,em oração e penitência; na vigilância
aguardou o Senhor desde a aurora.
Salmos e Cântico da I Semana do Saltério
Ant. 2 Reconhecendo nas criaturas a bondade do Senhor, Beatriz jamais cessou de
bendizer o Criador por suas obras admiráveis
Ant.3 É esta a virgem sábia: que, vivendo a vida nova, entoou um canto novo de
louvores ao Senhor.

LEITURA BREVE Ct 2,10b.14-8,6a
Levanta-te, minha amada, minha rola, formosa minha, e vem! Minha rola que moras nas
fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me teu rosto, deixa-me ouvir a tua
voz! Pois tua voz é tão doce, e gracioso o teu semblante! Grava-me como um selo em
teu coração, como selo em teu braço!
RESPONSÓRIO
R/. Senhor, é vossa face que eu procuro
* Meu coração fala convosco confiante. R/. Senhor.
V/. Senhor, não me escondais a vossa face!
* Meu coração. Glória ao Pai. R/. Senhor.
CÂNTICO EVANGÉLICO
Ant. Qual Maria aos pés da Cruz, superou Beatriz, com sua fé inquebrantável, qualquer
adversidade.
BENEDICTUS
- Bendito seja o Senhor Deus de Israel,*
que a seu povo visitou e libertou;
- e fez surgir um poderoso Salvador*
na casa de Davi, seu servidor,
- como falara pela boca de seus santos,*
os profetas desde os tempos mais antigos,
- para salvar-nos do poder dos inimigos,*
e da mão de todos quantos nos odeiam.
- Assim mostrou misericórdia a nossos pais,*
recordando a sua santa Aliança
- e o juramento a Abraão, o nosso pai,*
de conceder-nos que, libertos do inimigo,
= a ele nós sirvamos sem temor+
em santidade e em justiça diante dele,*
enquanto perdurarem nossos dias.
= Serás profeta do Altíssimo, ó menino,+
pois irás andando à frente do Senhor*
para aplainar e preparar os seus caminhos.
- Anunciando a seu povo a salvação,*
que está na remissão de seus pecados,
- pela bondade e compaixão de nosso Deus,*
que sobre nós fará brilhar o Sol nascente,
- 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.
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo*
como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant. Qual Maria aos pés da Cruz, superou Beatriz, com sua fé inquebrantável,qualquer
adversidade.
PRECES
= Glorifiquemos a Cristo, Esposo e prêmio das virgens; e lhe supliquemos com fé:
R/. Jesus, prêmio das virgens, ouvi-nos!
1. Cristo, amado pelas santas virgens como único Esposo,
- concedei que nada nos separe do vosso amor.
2. Coroastes Maria como rainha das virgens;
- concedei-nos, por sua intercessão, que vos sirvamos sempre de coração puro.
3. Por intercessão de Santa Beatriz que se entregou a vós de corpo e alma em hóstia
viva,
- fazei que caminhemos diante de vós com um coração puro e simples.
4.Senhor Jesus, esposo por cuja vinda as virgens prudentes esperaram sem desanimar;
- concedei que vos aguardemos vigilantes na esperança.
5. Por intercessão de Santa Beatriz que viveu as atitudes de Maria no seguimento de
Cristo,
- concedei-nos responder generosamente ao amor infinito de Deus.
Pai nosso...
ORAÇÃO: Ó Deus, que distinguistes a virgem Santa Beatriz com singular dom de
contemplação e a fizestes resplandecer pela devoção à Virgem concebida sem pecado,
concedei que por seu exemplo, buscando na terra a verdadeira sabedoria, mereçamos
contemplar nos céus a glória da vossa face. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
-----------------------------------------------Oração das Nove Horas
HINO
Vinde espírito de Deus
Com o Filho e com Pai
Inundai a nossa mente
Nossa vida iluminai

Boca, olhos, mãos, sentidos
Tudo possa irradiar
O amor que em nós pusestes
Para os outros inflamar
A Deus Pai e ao seu Filho
Por Vós dai-nos conhecer
Que de ambos procedeis
Fazei-nos sempre firmes crer.
Ant. A fim de doar-se a Deus plenamente,dedicou-se à vida escondida com Cristo.
Salmo 119 (120)
- Clamei pelo Senhor na minha angústia, *
e ele me escutou quando eu dizia:
- “Senhor, livrai-me desses lábios mentirosos, *
e da língua enganadora libertai-me!
- Qual será a tua paga, o teu castigo, *
ó língua enganadora, qual será?
- Serão flechas aguçadas de guerreiros, *
acesas em carvões incandescentes.
- Ai de mim! Sou exilado em Mosoc, *
devo acampar em meio às tendas de Cedar!
- Já se prolonga por demais o meu desterro *
entre este povo que não quer saber de paz!
- Quando eu falo sobre paz, quando a promovo, *
é a guerra que eles tramam contra mim!”
Salmo 120 (121)
- Eu levanto os meus olhos para os montes: *
de onde pode vir o meu socorro?
- “Do Senhor é que me vem o meu socorro, *
do senhor que fez o céu e fez a terra”
- Ele não deixa tropeçarem os meus pés, *
e não dorme quem te guarda e te vigia.
- Oh! não! ele não dorme nem cochila, *
aquele que é o guarda de Israel!
- O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, *
é uma sobra protetora à tua direita.
- Não vai ferir-te o sol durante o dia, *
nem a lua através de toda a noite.
- O Senhor te guardará de todo mal, *

ele mesmo vai cuidar da tua vida!
- Deus te guarda na partida e na chegada. *
Ele te guarda desde agora e para sempre!
Salmo 128 (129)
- Quanto eu fui perseguido desde jovem, *
que o diga Israel neste momento!
- Quanto eu fui perseguido desde jovem, *
mas nunca me puderam derrotar!
- Araram lavradores o meu dorso, *
rasgando longos sulcos com o arado.
- Mas o Senhor, que sempre age com justiça, *
fez em pedaços as correias dos malvados.
- Que voltem para trás envergonhados *
todos aqueles que odeiam a Sião!
- Sejam eles como a erva dos telhados, *
que bem antes de arrancada já secou!
- Esta jamais enche a mão do ceifador *
nem o regaço dos que juntam os seus feixes;
= para estes nunca dizem os que passam: +
“Sobre vós desça a bênção do Senhor! *
Em nome do Senhor vos bendizemos!”
Ant. A fim de doar-se a Deus plenamente, dedicou-se à vida escondida com Cristo.
LEITURA BREVE

Fl 3,8-9

Na verdade, considero tudo como 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, não com minha justiça
provinda da Lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus,
na base da fé.
V/. O Senhor a escolheu, entre todas preferida.
R/. O Senhor a fez morar em sua santa habitação.
-------------------------------------------Oração das Doze Horas
HINO
Ó Deus verdade e força
Que o mundo governais
Da aurora ao meio dia
A terra iluminais

De nós se afaste a ira
Discórdia e divisão
Ao corpo dai saúde
E paz ao coração.
Ouvi-nos Pai bondoso
Por Cristo Salvador
Que vive com o Espírito
Convosco pelo Amor.
Ant. Beatriz era rica da graça de Deus,em grande prudência e sabedoria
Salmo 122 (123)
- Eu levanto os meus olhos para vós, *
que habitais nos altos céus.
- Como os olhos dos escravos estão fitos *
nas mãos do seu senhor,
- como os olhos das escravas estão fitos *
nas mãos de sua senhora,
- assim os nossos olhos no Senhor, *
até de nós ter piedade.
- Tende piedade, ó Senhor, tende piedade; *
já é demais esse desprezo!
- Estamos fartos do escárnio dos ricaços *
e do desprezo dos soberbos!
Salmo 123 (124)
- Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, *
que o diga Israel neste momento;
- se o Senhor não estivesse ao nosso lado, *
quando os homens investiram contra nós,
- com certeza nos teriam devorado *
no furor de sua ira contra nós.
- Então as águas nos teriam submergido, *
a correnteza nos teria arrastado,
- e então, por sobre nós teriam passado *
estas águas sempre mais impetuosas.
- Bendito seja o Senhor, que não deixou *
cairmos como presa de seus dentes!
- Nossa alma como um pássaro escapou *
do laço que lhe armara o caçador;
- o laço arrebentou-se de repente, *
e assim nós conseguimos libertar-nos.

- O nosso auxílio está no nome do Senhor, *
do Senhor que fez o céu e fez a terra!
Salmo 124 (125)
- Quem confia no Senhor é como o monte de Sião: *
nada o pode abalar porque é firme para sempre.
= Tal e qual Jerusalém toda cercada de montanhas, +
assim Deus cerca seu povo de carinho e proteção, *
desde agora e para sempre, pelos séculos afora.
= O Senhor não vai deixar prevalecer por muito tempo+
o domínio dos malvados sobre a sorte dos seus justos*
para os justos não mancharem suas mãos na
iniqüidade.
= Fazei o bem Senhor, aos bons e aos que têm reto
coração, +
mas os que seguem maus caminhos, castigai-os com
os maus! *
que venha a paz a Israel! Que venha a paz ao vosso
povo!
Ant. Beatriz era rica da graça de Deus, em grande prudência e sabedoria.
LEITURA BREVE Ef 1,3-4
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a
bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo, no céu. Em Cristo, Ele
nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis
sob o seu olhar, no amor.
V/. Eis a virgem previdente e vigilante em alta noite.
R/. Vai, com suas companheiras, ao encontro do Senhor.
------------------------------------Oração das Quinze Horas HINO
Vós que sois o imutável
Deus fiel, Senhor da história
Nasce e morre a luz do dia
Revelando a vossa glória
Seja a tarde luminosa
Numa vida permanente
E da santa morte o prêmio
Nos dê glória eternamente
Escutai-nos, ó Pai Santo,

Pelo Cristo, nosso irmão,
Que convosco e o Espírito
Vive em plena comunhão.
Ant. Sabendo Beatriz aproximar-se o momento das núpcias celestes,correu prazenteira
ao encontro de Cristo.
Salmo 125 (126)
- Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, *
parecíamos sonhar;
- encheu-se de sorriso nossa boca, *
nossos lábios de canções.
- Entre os gentios se dizia: “Maravilhas *
fez com eles o Senhor!”
- Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, *
exultemos de alegria!
- Mudai a nossa sorte, o Senhor, *
como torrentes no deserto.
- Os que lançam as sementes entre lágrimas, *
ceifarão com alegria.
- Chorando de tristeza sairão, *
espalhando suas sementes;
- cantando de alegria voltarão, *
carregando os seus feixes!
Salmo 130 (131)
- Senhor, meu coração não é orgulhoso, *
nem se eleva arrogante o meu olhar;
- não ando a procura de grandezas, *
nem tenho pretensões ambiciosas!
- Fiz calar e sossegar a minha alma; *
ela está em grande paz dentro de mim,
- como a criança bem tranqüila, amamentada *
no regaço acolhedor de sua mãe.
- Confia no Senhor, ó Israel, *
desde agora e por toda a eternidade!
Salmo 127 (128)
- Feliz és tu se temes o Senhor *
e trilhas seus caminhos!
- Do trabalho de tuas mãos hás de viver, *
serás feliz, tudo irá bem!

- A tua esposa é uma videira bem fecunda *
no coração da tua casa;
- os teus filhos são rebentos de oliveira *
ao redor de tua mesa.
- Será assim abençoado todo homem *
que teme o Senhor.
- O Senhor te abençoe de Sião, *
cada dia de tua vida;
- para que vejas prosperar Jerusalém *
e os filhos dos teus filhos.
- Ó Senhor, que venha a paz a Israel, *
que venha a paz ao vosso povo!
Ant. Sabendo Beatriz aproximar-se o momento das núpcias celestes,
correu prazenteira ao encontro de Cristo.
LEITURA BREVE Rm 12,1-2
Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus: Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o
mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que
possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que lhe agrada, o que é perfeito.
V/. É esta a geração dos que o procuram.
R/. E do Deus de Israel buscam a face.
Oração como nas Laudes
------------------------------2ª Vésperas
HINO
Teus devotos te buscam Beatriz,
animados de santa confiança,
porque sentem, na luta diária,
quanto pedes a Deus logo alcanças.
Nobre virgem de estirpe guerreira
que do mundo tiveste as venturas,
mas chamada por Deus abraçaste
o silêncio, oração e clausura.
Entre os brilhos da corte provaste,
quanto podem as forças do mal...
Toda em branco e azul veio a Virgem
libertar-te na hora fatal.

Foi da Virgem que ouviste o pedido,
Quando imersa em cruel provação:
que fizesses brotar entre virgens
uma Ordem à sua Conceição.
E na hora que Deus te chamava
para a entrada ditosa no céu,
em tua fronte qual signo de eleita,
uma estrela brilhante nasceu.
Demos glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo também;
exaltando as glórias de Maria
pelos séculos dos séculos. Amém.
SALMODIA
Ant.1 Consumiu-me totalmente o meu zelo pela honra da Mãe Imaculada,
e ela me livrou de toda angústia.
Salmo 121 (122)
- Que alegria quando ouvi que me disseram: *
“Vamos à casa do Senhor!”
- E agora nossos pés já se detêm, *
Jerusalém em tuas portas.
- Jerusalém, cidade bem edificada *
num conjunto harmonioso;
- para lá sobem as tribos de Israel, *
as tribos do Senhor.
- Para louvar, segundo a Lei de Israel, *
o nome do Senhor.
- A sede da justiça lá está *
e o trono de Davi.
- Rogai que viva em paz Jerusalém, *
e em segurança os que te amam!
- Que a paz habite dentro de teus muros, *
tranqüilidade em teus palácios!
- Por amor a meus irmãos e meus amigos, *
peço: “A paz esteja em ti!”
- Pelo amor que tenho à casa do Senhor, *
eu te desejo todo o bem!
Ant. Consumiu-me totalmente o meu zelo pela honra da Mãe Imaculada,
e Ela me livrou de toda angústia.

Ant. 2 A fim de doar-se a Deus plenamente, Beatriz dedicou-se à vida escondida com
Cristo, no claustro.
Salmo 126 (127)
- Se o Senhor não construir a nossa casa, *
em vão trabalharão seus construtores;
- Se o Senhor não vigiar nossa cidade, *
em vão vigiarão as sentinelas!
- É inútil levantar de madrugada, *
ou à noite retardar vosso repouso,
- para ganhar o pão sofrido do trabalho, *
que a seus amados Deus concede enquanto dormem.
- Os filhos são a bênção do Senhor, *
o fruto das entranhas, sua dádiva.
- Como flechas que um guerreiro tem na mão, *
são os filhos de um casal de esposos jovens.
- Feliz aquele pai que com tais flechas *
consegue abastecer a sua aljava!
- Não será envergonhado ao enfrentar *
seus inimigos junto às portas da cidade.
Ant. A fim de doar-se a Deus plenamente, Beatriz dedicou-se à vida escondida com
Cristo, no claustro.
Ant. 3 Imitando Maria, Beatriz abrigava em seu coração a Palavra de Deus e nela
meditava sem cessar, noite e dia.
Cântico Ef 1,3-10
- 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!
- 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.
= Por livre decisão de sua vontade, +
predestinou-nos através de Jesus Cristo, *
a sermos nele os seus filhos adotivos,

- para o louvor e para a glória de sua graça, *
que em seu Filho bem-amado nos doou.
- É nele que nós temos redenção, *
dos pecados remissão pelo seu sangue.
= Sua graça transbordante e inesgotável +
Deus derrama sobre nós com abundância, *
de saber e inteligência nos dotando.
- E assim, ele nos deu a conhecer *
o mistério de seu plano e sua vontade,
- que propusera em seu querer benevolente, *
na plenitude dos tempos realizar:
- o desígnio de em Cristo reunir *
todas as coisas: as da terra e as do céu.
Ant. Imitando Maria, Beatriz abrigava em seu coração a Palavra de Deus e nela
meditava sem cessar, noite e dia.
LEITURA BREVE 1Jo 2,15-17
Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o
amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo – as paixões da natureza, a concupiscência
dos olhos e a ostentação da riqueza – não vêm do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo
passa, e também a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre.
RESPONSÓRIO BREVE
R/. Eu exulto de alegria no Senhor,
* E minha alma rejubila no meu Deus. R/. Eu exulto.
V/. Pois me envolveu de salvação qual uma veste,
* E minha alma. Glória ao Pai. R/. Eu exulto.
CÂNTICO EVANGÉLICO
Ant. À imitação de Maria, Beatriz só viveu para Deus, a quem se deve o louvor, a
glória, a honra e toda bênção.
MAGNIFICAT
- A minh’alma engrandece o Senhor,*
e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador.
- pois, ele viu a pequenez de sua serva,*
eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita.
- O Poderoso fez por mim maravilhas*
e Santo é seu nome!
- Seu amor de geração em geração,*
chega a todos que o respeitam.

- Demonstrou o poder de seu braço,*
dispersou os orgulhosos.
- Derrubou os poderosos de seus tronos*
e os humildes exaltou.
- De bens saciou os famintos*
e despediu, sem nada, os ricos.
- Acolheu Israel, seu servidor,*
fiel ao seu amor.
- Como havia prometido aos nossos pais,*
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,*
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant. À imitação de Maria, Beatriz só viveu para Deus, a quem se deve o louvor, a
glória, a honra e toda bênção.
PRECES
= Celebremos com alegria e invoquemos o Cristo Senhor, Esposo e Cordeiro
imaculado, a quem as virgens seguem para onde quer que vá; e digamos:
R. Jesus, rei das virgens, ouvi-nos!
1. Cristo, que louvastes os que guardam a virgindade por causa do reino dos céus,
- concedei-nos desejar sempre possuir o Espírito do Senhor e sua santa operação.
2. Cristo, que vos imolastes no madeiro da cruz para a salvação do mundo,
- fazei, que por nossa imolação como hóstias vivas, sejamos uma fonte de bênção para
toda a humanidade.
3. Cristo, que chamastes à vossa presença de único Esposo a Igreja como virgem casta,
- tornai-a santa e imaculada.
4. Senhor, vós concedeis ao vosso povo alegrar-se com a festa de Santa Beatriz;
- fazei que ele possa sentir sempre a sua valiosa intercessão.
5. Recebestes as santas virgens para a ceia de vossas núpcias eternas;
- admiti com bondade no banquete celeste os nossos irmãos e irmãs falecidos.
Pai nosso...
ORAÇÃO: Ó Deus, que distinguistes a virgem, Santa Beatriz com singular dom de
contemplação e a fizestes resplandecer pela devoção à Virgem concebida sem pecado,
concedei que, por seu exemplo, buscando na terra a verdadeira sabedoria, mereçamos
contemplar nos céus a glória de vossa face. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

-----------------------------------Completas
HINO
Agora que o clarão da luz se apaga
A vós nós imploramos, Criador,
Com vossa paternal misericórdia,
Guardai-nos sob a luz do vosso amor.
Os nossos corações sonhem convosco
No sono, possam eles vos sentir.
Cantemos novamente a vossa glória
Ao brilho da manhã que vai surgir.
Saúde concedei-nos nesta vida,
As nossas energias renovai;
Da noite a pavorosa escuridão
Com vossa claridade iluminai.
Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces
Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor,
Que reina para sempre em vossa glória,
Convosco e o Espírito de Amor.
Ant. Não temerás terror algum durante a noite:o Senhor te cobrirá com suas asas.
Salmo 90
- Quem habita ao abrigo do Altíssimo*
e vive à sombra do Senhor onipotente,
- diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,*
sois o meu Deus, no qual confio inteiramente”.
- Do caçador e do seu laço ele te livra,*
Ele te salva da palavra que destrói.
- Com suas asas haverá de proteger-te,*
com seu escudo e suas armas, defender-te.
- Não temerás terror algum durante a noite,*
nem a flecha disparada em pleno dia;
- nem a peste que caminha pelo escuro,*
nem a desgraça que devasta ao meio dia;
= Podem cair muitos milhares a teu lado,+
podem cair até dez mil à tua direita;*
nenhum mal há de chegar perto de ti.
- Os teus olhos haverão de contemplar*

o castigo infligido aos pecadores;
- pois fizestes do Senhor o eu refúgio,*
e no Altíssimo encontraste o teu abrigo.
- Nenhum mal há de chegar perto de ti,*
nem a desgraça baterá à tua porta;
- pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos*
para em todos os caminhos te guardarem.
- Haverão de te levar em suas mãos,*
para teu pé não se ferir nalguma pedra.
- Passarás por sobre cobras e serpentes,*
pisarás sobre leões e outras feras.
- “Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo*
e protegê-lo, pois meu nome ele conhece.
- Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo*
e a seu lado eu estarei em suas dores.
= Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo+
vou conceder-lhe vida longa e dias plenos,*
e vou mostrar-lhe minha graça e salvação”.
Ant. Não temerás terror algum durante a noite: o Senhor te cobrirá com suas asas.
LEITURA BREVE Ap 22, 4-5
Verão a face do Senhor e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite:
não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai
brilhar sobre eles e eles reinarão para toda a eternidade.
RESPONSÓRIO BREVE
R/. Senhor, em vossas mãos
* Eu entrego meu espírito. R/. Senhor.
V/. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo.
* Eu entrego. Glória ao Pai. R/. Senhor.
CÂNTICO EVANGÉLICO
Ant. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos!
Nossa mente vigie com o Cristo,nosso corpo repouse em sua paz!
NUNC DIMITTIS
- Deixai, agora, vosso servo ir em paz,*
conforme prometestes, ó Senhor.
- Pois meus olhos viram vossa salvação*
que preparastes ante a face das nações:

- uma luz que brilhará para os gentios*
e para a glória de Israel, o vosso povo.
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo *como era no princípio, agora e sempre.
Amém.
Ant. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos!
Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz!
ORAÇÃO: Visitai, Senhor, esta casa, e afastai as ciladas do inimigo; nela habitem
vossos santos Anjos para nos guardar na paz, e a vossa bênção fique sempre conosco.
Por Cristo, nosso Senhor. amém
Antífona de Nossa Senhora

