
NOVEMBRO 
 
13 de novembro  SANTO ARTÊMIDES ZATTI, religioso 
    Memória 

Para as Filhas de Maria Auxiliadora e as Voluntárias de Dom 
Bosco: memória facultativa 

 
Artêmides (Boretto, Reggio Emilia, 12 de outubro de 1880 - Viedma, Argentina, 15 de 
março de 1951) emigrou com a família para a Argentina no início de 1897 para se 
estabelecer em Bahia Blanca, onde frequentou a paróquia dirigida pelos salesianos. Aos 20 
anos de idade, foi aceito pelo bispo João Cagliero como aspirante salesiano e entrou na 
casa de Bernal, onde lhe foi confiada a tarefa de assistir um jovem padre que sofria de 
tuberculose, contraindo também ele a doença. Enviado para tratamento ao hospital de São 
José em Viedma, conheceu o Padre Evásio Garrone. Com ele, pediu e obteve de Maria 
Auxiliadora a graça da cura, com a promessa de dedicar toda a sua vida ao cuidado dos 
doentes. Em 1908, fez a profissão perpétua como salesiano coadjutor. Começou a ocupar-
se da farmácia ligada ao hospital e mais tarde assumiu a responsabilidade pelo hospital. 
Como «bom samaritano» viveu uma dedicação absoluta aos doentes, reconhecendo neles 
o rosto de Cristo. Na escola de Dom Bosco, fez da Providência a primeira e segura entrada 
do balancete de suas obras. São João Paulo II proclamou-o beato em 14 de abril de 2002 
e o Papa Francisco inscreveu-o no rol dos santos em 9 de outubro de 2022. 
 
 
Ant. de entrada        Cf. Sl 111, 9 
Distribui com largueza aos pobres; 
sua justiça permanece para sempre, 
seu poder eleva-se na glória 
 
COLETA     
Ó Deus, que nos humildes e nos pequenos 
manifestais admiravelmente as grandes obras da vossa graça, 
concedei que, por intercessão de Santo Artêmides [Zatti], 
possamos reconhecer e servir  
o rosto de Cristo em nossos irmãos e irmãs sofredores. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que convosco vive e reina para sempre 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
SOBRE AS OFERENDAS   
Acolhei, ó Pai, os dons do vosso povo 
e concedei-nos, a nós que celebramos 
a obra da imensa caridade do vosso Filho, 
sermos confirmados no amor por vós e pelo nosso próximo 



seguindo o exemplo de Santo Artêmides [Zatti]. 
Por Cristo nosso Senhor. 
 
 
PREFÁCIO   [Prefácio dos santos religiosos] 
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/. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
R/. È nosso dever e nossa salvação. 
 
Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,  
Senhor, Pai Santo,  
Deus eterno e todo-poderoso,  
 
e celebrar a vossa admirável providência 
nos santos e santas que se consagraram ao Cristo,  
vosso Filho e Senhor nosso. 
Neles, chamais novamente os fiéis à santidade original  
e a experimentar, já aqui na terra, 
construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. 
 
Unidos 
à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos a vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz… 
 
Ou: 
 
PREFÁCIO   [Prefácio comum VII] 
Jesus bom samaritano 
 
V/.    O Senhor esteja convosco. 
R/. Ele está no meio de nós. 
V/. Corações ao alto. 
R/. O nosso coração está em Deus. 
V/. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
R/. É nosso dever e nossa salvação. 
 
 



Na verdade, é justo louva-vos e agradecer-vos, Pai Santo,  
Deus Todo-Poderoso e eterno,   
em cada momento de nossas vidas 
na saúde e na doença 
no sofrimento e na alegria,  
por meio de Cristo, vosso servo e nosso redentor. 
 
Em sua vida mortal 
ele passou fazendo o bem e curando  
todos os que eram prisioneiros do mal. 
 
Ainda hoje, como bom samaritano, 
se faz próximo de cada homem, ferido no corpo e no espírito, 
e derrama sobre suas feridas 
o óleo da consolação 
e o vinho da esperança. 
 
Por este dom de vossa graça, 
mesmo a noite da tristeza 
abre-se para a luz pascal 
do vosso Filho crucificado e ressuscitado. 
E nós, juntamente com os anjos e os santos, 
cantamos (dizemos) a uma voz  
o hino da vossa glória: 
 
Ant. da comunhão         Mc 3, 34-35  
«Eis a minha mãe e os meus irmãos:  
quem faz a vontade de Deus, esse para mim é irmão, irmã e mãe», diz o Senhor» 
 
 
DEPOIS DA COMUNHÃO   
Saciados, ó Senhor, 
pela doçura do sacramento da nossa redenção, 
imploramos a Vossa misericórdia: 
fazei que, imitando a caridade de Santo Artêmides [Zatti], 
também nos tornemos participantes da sua glória. 
Por Cristo nosso Senhor. 
 
  



LECIONÁRIO 
 
As leituras são tomadas do Lecionário ferial. 
Se for pastoralmente oportuno, podem-se escolher entre as seguintes. 
 
 
 
PRIMEIRA LEITURA 

Reparte o pão com o faminto.  
 
Do livro do profeta Isaías  
58, 6-11  
 
Assim diz o Senhor: «Não será este o jejum que eu quero: 
romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, 
mandar embora livres os oprimidos, e quebrar toda espécie de jugo? 
 
Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. 
Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. 
Então, brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa; 
à frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. 
Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, 
pedirás socorro, e ele dirá: "Eis-me aqui". 
 
Se destruíres teus instrumentos de opressão, 
e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa; 
e acolheres de coração aberto o indigente 
e prestares todo o socorro ao necessitado, 
nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. 
 
O Senhor te guiará constantemente, 
ele te alimentará no deserto árido, renovará o teu vigor. 
Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis» 
Palavra do Senhor 
 
 
SALMO RESPONSORIAL      Do Salmo 111 (112)  
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
  
Feliz o homem que teme o Senhor 
e nos seus preceitos encontra grande alegria. 



A sua estirpe será poderosa sobre a terra, 
a descendência dos homens retos será abençoada. R. 
 
Prosperidade e riqueza em sua casa, 
sua retidão permanece para sempre. 
Ele brilha na escuridão, luz para os homens justos:  
misericordioso, piedoso e justo. R. 
 
Feliz o homem piedoso e prestativo, 
que resolve seus negócios com justiça. 
Jamais vacilará o homem reto, 
sua lembrança permanece eternamente. R. 
 
Seu coração está tranquilo e nada teme. 
Ele reparte com os pobres os seus bens, 
permanece para sempre o bem que fez 
e crescerão a sua glória e seu poder. R. 
 
 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO    Cf. Lc 8, 15 

R. Aleluia, aleluia. 
 
Felizes os que conservam a palavra de Deus 
num coração íntegro e bom, 
e produzem fruto com perseverança. 
 
R. Aleluia. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO    Lc 10, 27 

 
R. Aleluia, aleluia. 
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, 
com todas as tuas forças e com toda a tua mente, 
e o teu próximo como a ti mesmo. 
    
R. Aleluia. 
 

EVANGELHO 

Quem é o meu próximo? 

 

Do Evangelho segundo Lucas                                                       Lc 10, 25-37 



Naquele tempo, um mestre da Lei se levantou, querendo pôr Jesus em dificuldade, e 
perguntou: "Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna?". Jesus lhe 
disse: "O que está escrito na Lei? Como lês?" Ele então respondeu: "Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda 
a tua inteligência; e ao teu próximo como a ti mesmo!". Jesus lhe disse: "Tu respondeste 
corretamente. Faze isso e viverás". 

Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: "E quem é o meu próximo?". Jesus 
respondeu: "Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. 
Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, e foram-se embora deixando-o quase morto. 
Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, 
seguiu adiante, pelo outro lado. 

O mesmo aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo 
outro lado. 

Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. 
Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou 
o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia 
seguinte, pegou duas moedas de prata entregou-as ao dono da pensão, recomendando: 
"Toma conta dele! Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais". E Jesus 
perguntou: 

"Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos 
assaltantes?". Ele respondeu: "Aquele que usou de misericórdia para com ele". Então Jesus 
lhe disse: "Vai e faze a mesma coisa". 

Palavra da salvação 

  



ORAÇÃO DA COMUNIDADE 
 
 
13 DE NOVEMBRO 
SANTO ARTÊMIDES ZATTI 
 
Dirijamos nossas preces a Deus por intercessão de Santo Artêmides Zatti, para que 
Cristo, que veio ao mundo para evangelizar os pobres e curar os de coração 
contrito, possa também trazer a salvação hoje àqueles que o esperam como seu 
Redentor. 
 
R. Ouvi-nos, Senhor, 
 
1. Pela Igreja: manifeste por todos aqueles que sofrem no corpo e no espírito a caridade 
de Cristo, bom samaritano, que passou beneficiando e curando todos aqueles que eram 
prisioneiros do mal, rezemos. 

2. Pela Família Salesiana: renove o seu compromisso de dedicação à missão educativa e 
pastoral, imitando Santo Artêmides Zatti, que se fez próximo de cada homem e mulher 
feridos no corpo e no espírito, rezemos. 

3. Por todos os doentes e por todos os que trabalham no mundo da saúde: que o 
testemunho de Santo Artêmides, educador na fé no momento da prova e da doença, seja 
uma fonte inspiradora de caridade e de disponibilidade ao amor do próximo, rezemos. 

4. Pelas vocações: o testemunho de santidade de Artêmides Zatti inspire um empenho 
renovado na promoção da vocação à vida consagrada e, em particular, a do salesiano 
coadjutor, rezemos. 

5. Por todos nós reunidos em assembleia eucarística: o testemunho original de santidade 
salesiana de Artêmides Zatti, vivido no acolhimento e no cuidado dos pobres, seja para 
nós sinal e mensagem para vivermos a medida alta da vida cristã de todos os dias, rezemos. 

6. Outras intenções. 
 
Nós vos damos graças, ó Pai: chamastes Artêmides Zatti, salesiano coadjutor, para 
ser um bom samaritano a serviço dos pobres e dos doentes. Ajudai-nos a viver 
fielmente o Evangelho e sermos testemunhas autênticas de vosso amor. Por Cristo 
nosso Senhor. 
 
 


