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1º de junho 
Solenidade 

 
 
 

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nasceu em Messina (1851-1927), foi ordenado sacerdote em 16 de março de 1878. 
Dedicou-se à redenção moral e espiritual de Avinhão, um lugar bastante pobre e 
degradado da sua cidade. Fundou os Orfanatos Antonianos Femininos e Masculinos 
(1882-1883) e as Congregações Religiosas das Filhas do Divino Zelo (19 de março de 
1987) e dos Rogacionistas do Coração de Jesus (16 de maio de 1897). Intuiu desde 
a adolescência a necessidade da oração pelas vocações e se empenhou com todos 
os meios pela difusão do divino mandamento de Jesus: “A messe é grande e os 
operários são poucos. Pedi, pois, ao  senhor  da  messe que envie operários à sua 
messe” (Mt 9,37-38; Lc 10,2). É reconhecido como “pai dos órfãos e dos pobres” e 
“autêntico antecipador e mestre zeloso da moderna pastoral vocacional”. 
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Laudes 
 
(O Invitatório tem seu lugar no início da oração cotidiana, ou seja, antepõe-se ao 
Ofício das Leituras, ou às Laudes, conforme se comece o dia por uma ou por outra 
ação litúrgica) 
 
V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 
R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
 
 
(Em seguida diz-se o Salmo 94 (95) com sua antífona, em forma responsorial. 
Anuncia-se a antífona e imediatamente repete-se a mesma. Depois de cada estrofe, 
repete-se de novo. Na recitação individual não é necessário repetir a antífona;basta 
dizê-la no começo e no fim do salmo) 
 
R. Vinde, adoremos Cristo Senhor, que ama os pobres. 
(T.P. Aleluia)  
 
Ou: 
 
R. Na festa de Santo Aníbal Maria, celebremos o Senhor. 
(T.P. Aleluia) 
 
 

Salmo 94(95) 
Convite ao louvor de Deus Animai-vos uns aos outros, 

dia após dia, enquanto ainda se disser ‘hoje’ (Hb 3,13). 
 
Um solista canta ou reza a antífona, e a assembleia a repete. 

 

–1   Vinde, exultemos de alegria no Senhor, *  
      aclamemos o Rochedo que nos salva! 

–2   Ao seu encontro caminhemos com louvores, * 
     e com cantos de alegria o celebremos! 
 Repete-se a antífona. 

 

–3   Na verdade, o Senhor é o grande Deus, * 
o grande Rei, muito maior que os deuses todos. 

–4   Tem nas mãos as profundezas dos abismos, * 

     e as alturas das montanhas lhe pertencem; 

–5  o mar é dele, pois foi ele quem o fez, *  

     e a terra firme suas mãos a modelaram.  

Repete-se a antífona. 
 

–6   Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, *  

      e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
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=7  Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, †  

     e nós somos o seu povo e seu rebanho, *  

      as ovelhas que conduz com sua mão.  

Repete-se a antífona. 
 

=8  Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: † 
“Não fecheis os corações como em Meriba, * 

8 como em Massa, no deserto, aquele dia, 
– em que outrora vossos pais me provocaram, *  

apesar de terem visto as minhas obras”.  

Repete-se a antífona. 
 

=10 Quarenta anos desgostou-me aquela raça †  
     e eu disse: “Eis um povo transviado, * 

11 seu coração não conheceu os meus caminhos!” 
– E por isso lhes jurei na minha ira: * 

“Não entrarão no meu repouso prometido!” 
 Repete-se a antífona. 

 
(Rezado): 

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

   Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
(Cantado): 

Demos glória a Deus Pai onipotente 
e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, †  

e ao Espírito que habita em nosso peito *  

pelos séculos dos séculos. Amém. 
 
Repete-se a antífona. 
 
 

Hino 
 
O refrão e as estrofes entre parênteses podem ser omitidos. 

 

 

A graça que se escreve com teu nome  

é dom do Senhor à sua Igreja, 

Aníbal, amante do Evangelho, 

pastor és de Cristo entre os povos. 
 
 
Foste trabalhar na vinha; 
com o terno mandamento de Cristo 

incitaste outros a pedir ao Senhor: 
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“rogai ao dono da messe!”. 
 
Os pobres que foram teus amigos 
abriram-te as portas do Reino, 

e tu os saudaste com a paz 
doada pelo Ressuscitado aos fiéis. 

 
(Despontou a luz clara da aurora 
e Deus respondeu à tua invocação;  

pediste e a sabedoria te foi dada: acreditaste Nele, Senhor do teu 
coração. 

 
Do alto a sua força te inundou, curaste, servo bom, corpos e 
mentes; pelo sopro que dobra toda dureza tiraste da vida o 

verdadeiro bem. 
 
Aos fracos doaste a tua força, aos órfãos, a casa e as 

vestes; saciaste de todos a sede 
oferecendo-lhes a água do Amor.) 

 
Fundamentaste na cruz o teu saber, leste mais este livro que 
outros; firme defensor dos aflitos, 
Aníbal, intercede por nós ao Senhor. 

 

Ó Pai que nos santos vos alegrais,  nós vos louvamos pelo vosso 
Filho no qual vos alegrastes com o Espírito; 
honra, glória e júbilo para sempre. Amém! 

 
Ant. 1   Deus nos chamou por meio do Evangelho 

para realizar a glória de Jesus Cristo. (T.P. Aleluia) 
 

Salmo 62(63),2-9 
Sede de Deus 

 

–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,* 
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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.      Deus nos chamou por meio do Evangelho 

para realizar a glória de Jesus Cristo. (T.P. Aleluia) 
  
Ant. 2   Brilhe aos homens vossa luz; vendo eles vossas obras 

dêem glória ao Pai celeste (T.P. Aleluia). 

 

Cântico Dn 3,57-88.56 

Louvor das criaturas ao Senhor 
 

–57 Obras do Senhor, bendizei o Senhor,* 
        louvai–o e exaltai–o pelos séculos sem fim! 

–58 Céu s 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.) 
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–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! 

–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 o Glória ao Pai. 
 
Ant.      Brilhe aos homens vossa luz; vendo eles vossas obras 

dêem glória ao Pai celeste (T.P. Aleluia). 
 
 
Ant. 3   Tornei-me servo de todos 

a fim de ganhar muitos a Cristo Senhor (T.P. Aleluia). 

 

 

 

 



 

7 
 

Salmo 149 
A alegria e o louvor dos santos 

 

–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! 

–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.     Tornei-me servo de todos 

a fim de ganhar muitos a Cristo Senhor (T.P. Aleluia). 
 

 
Leitura breve                                                    Hb 13,7-9a 
Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e, 
considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, 
hoje e sempre. Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha. 

 
Responsório breve 

Fora do Tempo pascal: 

R. Colocastes sentinelas 
* Vigiando vosso povo. R. Colocastes. 

V. Anunciam, dia e noite, vosso nome, ó Senhor. 
* Vigiando. Glória ao Pai. R. Colocastes. 

 
No Tempo pascal: 

R. Colocastes sentinelas vigiando vosso povo. 
* Aleluia, aleluia! R. Colocastes. 

V. Anunciam, dia e noite, vosso nome, ó Senhor. 
* Aleluia. Glória ao Pai. R. Colocastes. 
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Cântico evangélico, ant. 
Sacerdote exemplar, pai dos órfãos, defensor dos pobres, vós que colocastes em 

prática o que ensináveis, intercedei por nós ao Senhor. (T.P. Aleluia) 

 
CÂNTICO EVANGÉLICO (BENEDICTUS) Lc 1,68-79 

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

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Cântico evangélico, ant. 

Sacerdote exemplar, pai dos órfãos, defensor dos pobres, vós que colocastes em 
prática o que ensináveis, intercedei por nós ao Senhor. (T.P. Aleluia) 
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Preces 
 

Demos graças a Deus Pai que chamou Santo Aníbal Maria para ser na Igreja um 
exemplo orante pelas vocações e um pai amoroso aos pequenos e os pobres; 

rezemos: 
 
R: Enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe R. 

 
 
Vós que suscitais na vossa Igreja pastores fiéis para guiar o vosso povo, 
- fazei que o papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos e os missionários anunciem 

o evangelho da caridade e da alegria com um generoso testemunho da própria 
vocação.            R. 

 
Vós que em todo tempo chamais homens e mulheres para seguir Cristo casto, pobre e 
obediente com a doação total de si, 
- suscitai generosas vocações para a Igreja e para as Famílias Religiosas por ele 
fundadas. R. 

 
Vós que nos dais a alegria de celebrar a solenidade de Santo Aníbal Maria, pastor 
segundo o coração do vosso Filho, 
- fazei que possamos ser sempre confortados pelo seu exemplo e pela sua 
intercessão. R. 

 
Vós que fizestes de Santo Aníbal Maria um modelo de vida espiritual, 

- abençoai e multiplicai os leigos e as leigas que compartilham na Igreja o carisma do 
Rogate. R. 

 

Vós que inspirastes Santo Aníbal Maria a orientar e promover os jovens, 

- fazei que nos empenhemos em sua formação, transmitindo-lhes a verdadeira 
imagem de Cristo, homem 
perfeito. R. 

 
Vós que prometestes o Reino dos céus àqueles que reconhecem vosso Filho nos 
pobres, sofredores e marginalizados, 
- tornai-nos instrumentos da vossa Providência para aqueles que são provados na 

sua condição humana. R. 
 
(intenções livres) 

 
Oração pelas vocações  
 
Ó Coração dulcíssimo de Jesus,  
ao dizer:  “Rogai ao senhor da messe  
que envie operários para sua messe”,  
nos destes a confiança de nos atender  
quando vos pedimos esta grande graça.  
Para obedecer a este vosso mandamento,  
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suplicamos: Enviai, Senhor, operários  
e operárias à vossa messe. 
 
Pai nosso... 
 
*Depois do Pai-nosso diz-se imediatamente, sem o convite Oremos, a oração 
conclusiva. 

 
Oração 

 
Ó Deus, esperança dos humildes, refúgio dos pobres e pai dos órfãos, que fizestes 
do presbítero Santo Aníbal Maria um insigne apóstolo da oração pelas vocações, por 
sua intercessão, enviai para a vossa messe dignos operários do evangelho, e 
concedei que, animados do mesmo espírito de caridade, cresçamos no amor para 

convosco e para com o próximo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 

 

* Se um sacerdote ou diácono preside as Laudes, é ele quem conclui, dizendo: 

 
O Senhor esteja convosco. 
R. Ele está no meio de nós.  
 

 

Abençoe-vos Deus todo-poderoso,  
Pai e Filho e Espírito Santo. 
R. Amém. 

 
 
Havendo despedida, acrescenta-se: 
 
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R. Graças a Deus. 
 
Não havendo sacerdote ou diácono, e na recitação individual, conclui-se assim: 
 

O Senhor nos abençoe,  
nos livre de todo o mal  
e nos conduza à vida eterna. 
R. Amém. 

 
 

FONTE: LITURGIA DAS HORAS DA FAMÍLIA DO ROGATE, 2014. ADAPTAÇÃO: CENTRO ROGATE DO BRASIL, 2020. 


