MISSA SANTO EUGÊNIO DE MAZENOD VIVE
21 DE MAIO
BISPO DE MARSELHA E FUNDADOR
DOS MISSIONÁRIOS OBLATOS DE MARIA IMACULADA
COMENTÁRIO
Eugênio de Mazenod nasceu no dia 1º de agosto de 1782 em Aix en
Provence, sul da França. Devido a Revolução Francesa em 1789, Eugênio e
a família tiveram que fugir para Itália, onde viverá até os 20 anos e
passará por fortes experiências de encontros, alegrias e muito sofrimento.
Foi na sexta feira da paixão de 1807 que diante do crucificado,
Eugênio fez a experiência de Amor de Deus em sua vida e toma uma
grande decisão: tornar sacerdote a serviço dos pobres. Abraçando o amor
a Cristo e a sua Igreja ficou impressionado com o abandono que estava o
povo de Deus e decidiu ser o servidor e sacerdote dos pobres e sacrificar
por eles a sua vida inteira.
Deus chamou Eugênio a ser um homem de zelo apostólico: pregou aos
pobres em sua própria língua e foi ao encontro do povo onde ele estava.
Seu zelo trouxe outros a serem missionários, que hoje são os Oblatos de
Maria Imaculada. Eugênio morreu em 21 de maio de 1861, deixando como
herança uma congregação que está presente em todo mundo.
Hoje, estamos juntos, como irmãos e irmãs, para celebramos a
Eucaristia e agradecer a Deus pela vida e missão de Santo Eugênio.
Iniciemos a Celebração cantando:
ANTÍFONA DE ENTRADA
O Espírito do Senhor está sobre mim,
Porque ele me ungiu.
Enviou-me para dar a Boa Nova aos pobres
Para juntar os corações despedaçados
SAUDAÇÃO
A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo,
Estejam sempre convosco.
R/
Bendito seja Deus que nos reuniu
No amor de Cristo.

ATO PENITENCIAL
Confiando na misericórdia do Senhor, reconheçamos diante dele que somos
pecadores e lhe peçamos que converta o nosso coração:
Senhor, Tu chamas a te seguir, porém, não estamos atentos á tua Palavra.
Senhor, tende piedade de nós.
R/ Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, Tu nos chamas a viver no amor, porém, nos faltam audácia e a
generosidade para ajudar nossos irmãos e irmãs. Cristo, tende piedade de
nós.
R/ Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, Tu nos garantes que nos perdoa, porém, ás vezes duvidamos que
estejas disposto a nos acolhe. Senhor tende piedade de nós.
R/ Senhor, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza á vida eterna.
R/ Amém.
ORAÇÃO:
Ó Deus, que para anunciar o Evangelho aos pobres enchestes de virtudes
apostólicas a teu bispo Santo Eugênio; concede-nos que, inflamados do
mesmo espírito, aspiremos unicamente o serviço da Igreja e á salvação das
almas.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo na unidade
do Espírito Santo e é Deus pelos séculos dos séculos.
PRIMEIRA LEITURA
Fora do tempo pascal
“Verão os confins da terra a vitória de Deus”

Leitura do profeta Isaías (52,7-10)
Como são belos, sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia
a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a
Sião: “O teu Deus reina”.
Eis a voz das tuas sentinelas; ei-las que levantam a voz, juntas lançam
gritos de alegria, porque com os próprios olhos vêem a Javé que volta a
Sião.
Regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, oh ruínas de Jerusalém!
Porque Javé consolou o seu povo, ele redimiu Jerusalém.
Javé descobriu o seu braço santo aos olhos de todas as nações, e
todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus.
Palavra do Senhor.
Em tempo pascal
“Todos pensavam e sentiam o mesmo”
Leitura dos atos dos Apóstolos (4,31-35)
Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde eles se achavam reunidos. E
todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com
intrepidez a Palavra de Deus.
A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma.
Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía terrenos ou casas,
vendendo-os, traziam os valores das vendas, a cada um, segundo sua
necessidade.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Sl 95,1-2ª, 2b-3,7-8ª, 10
R/
Anuncia as maravilhas do Senhor entre todas as nações!
OU
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Cantai ao Senhor um cântico novo!
Terra inteira, cantai a Javé
Cantai a Javé, bendizei o seu nome.
Proclamai sua salvação, dia após dia.
Anuncia sua glória por entre as nações,
Pelos povos todos as suas maravilhas!

Tributai a Javé, ó famílias dos povos,
Tributai a Javé glória e poder.
Tributai a Javé a gloria do seu nome!
Dizei entre as nações: “Javé é Rei”!
O mundo está firme, jamais tremera.
Ele governa os povos com retidão.
SEGUNDA LEITURA
“Deus quis se valer da necessidade da pregação para salvar aos que
crêem”.
Leitura da primeira carta do Apóstolo São Paulo aos Coríntios 1,18-25;
2,1-5.
Irmãos:
A linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas
para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois está escrito:
destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o
argumentador deste século? Com efeito, visto que o mundo por meio da
sabedoria não conheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprouve a Deus
pela loucura da pregação salvar aqueles que crêem.
Os judeus pedem sinais, e os gregos andam em busca da sabedoria;
nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo,
para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto
judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o
que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza
de Deus é mais forte do que os homens.
Eu mesmo quando fui ter convosco, não me apresentei com o prestígio
da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus. Pois não
quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo
crucificado. Estive entre vós cheio de fraqueza e tremor; minha palavra e
minha pregação nada tinham da persuasiva linguagem da sabedoria, mas
eram uma demonstração de Espírito e poder, a fim de que a vossa fé não
se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus.
Palavra do Senhor.

EVANGELHO
Aclamação
Aleluia. Aleluia.
Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizandoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar
tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o
fim do mundo.
Aleluia. Aleluia.
“O Espírito do Senhor está sobre mim”.
+ Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São
Lucas (4,14-22ª)
Naquele tempo, com a força do Espírito, Jesus voltou para a
Galiléia, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava
nas sinagogas e era glorificado por todos.
Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou
em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe
entregue o livre do profeta Isaías; abrindo-o, encontrou o lugar onde está
escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar a remissão aos presos e
aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e
para proclamar um ano de graça do Senhor.
Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na
sinagoga olhavam-no, atentos. Então começou a dizer-lhes: “hoje se cumpriu
aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura”. Todos testemunhavam a seu
respeito, e admiravam-se das palavras cheias de graça que saiam de sua
boca.
Palavra da Salvação.
ORAÇÃO DOS FIÉIS
Neste dia de festa, nos dirigimos a Deu, nosso Pai, conscientes de que temos
muitas necessidades, porém, confiados à sua inesgotável providência.
Oremos unidos, dizendo:
R/ Lembra-te, Senhor, de teu amor.

1. Santo Eugênio de Mazenod foi o pastor zeloso de seu povo: por todos
aqueles sobre os quais pesa a responsabilidade da igreja, para que
possam discernir claramente as necessidades de salvação dos que estão
chamados a guiar, e lhes proclamem sempre com valentia as exigências do
Evangelho: roguemos ao Senhor.
2. Santo Eugênio se preocupou em pregar a Boa Nova da salvação aos
pobres: para que os missionários do Evangelho procurem sempre ir aos
mais abandonados para ajudar-lhes a redescobrir a plena consciência de
sua dignidade de filhos e filhas de Deus: roguemos ao Senhor
3. Santo Eugênio chamou outros companheiros a entregar-se a Cristo na
vida consagrada: para que aqueles e aquelas que vivem seu carisma sejam
fiéis á sua vocação e mostrem o caminho aos que quiserem seguir a Jesus
com um coração generoso: roguemos ao Senhor.
4. Santo Eugênio amou com ternura á virgem Maria e a ela sempre rezou
com confiança: para que saibamos também nós, alimentar uma verdadeira
devoção a essa boa mãe e ao seu lado encontremos ânimo, consolo e
esperança: roguemos ao Senhor.
5. Santo Eugênio buscava sem cessar a vontade de Deus: para que, a seu
exemplo, possamos estar atentos em discernir a presença divina em meio
aos afazeres cotidianos e saboreemos, desde agora todo o amor que Jesus
Salvador nos tem: roguemos ao Senhor.
Oremos:
Deus de bondade, invocando a intercessão de Santo Eugênio De
Mazenod, colocamos em tuas mãos os nossos pedidos, e te rogamos
conceda-nos viver e trabalhar unicamente para a tua glória e para o bem
de nossos irmãos e irmãs. Por N.S.J.C.
ORAÇÃO SOBRE AS OFERTAS
Aceita, ó Pai os dons que te apresentamos na festa de Santo Eugênio
e reaviva em nossos corações o fogo da tua caridade, para que a
oferenda eucarística acompanhe sempre o dom de toda nossa vida. Por
N.S.J.C.
PREFÁCIO
O Senhor esteja convosco.
R/ Ele está no meio de nós.

Coração ao alto.
R/ O nosso coração está em Deus
Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R/ É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-te
graças sempre e em todo lugar, Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso.
Para difundi teu reino no mundo, nos deste em santo Eugênio um pastor
segundo o teu coração, que fiel ao Evangelho se fez servidor de todos.
Apaixonado por Cristo e pela igreja, anunciou corajosamente
incansavelmente tua palavra de salvação. Seu exemplo e sua paterna
intercessão nos sustentem no caminho da vida para que se cumpra em nós
teu mistério de redenção.
Por isso, com os anjos e os santos, cantamos com alegria o hino de tua
glória.
ANTIFONA DA COMUNHÃO (Jo 15,4-5)
Permanecei em mim e eu em vós, disse o Senhor. Aquele que
permanece em mim e eu nele, esse dá fruto abundante.
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
Ao dar-te graças, Deus de bondade, pela participação neste
banquete eucarístico, concede-nos caminhar na santidade da vida para
sermos participes, com Santo Eugênio, da alegria prometida aos fiéis
servidores do Evangelho. Por N.S.J.C.

O MUNDO DE HOJE NECESSITA DE MISSIONÁRIOS!
A Congregação dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada, foi
fundada por Santo Eugênio De Mazenod.
Com Missionários nos cinco continentes, em mais de 67 países, somos
sacerdotes e irmãos consagrados, juventude oblata e leigos associados ao
carisma que juntos seguimos a Jesus Cristo no jeito de Santo Eugênio.
Se também você deseja ser Cooperador de Cristo Salvador no jeito
de Santo Eugênio ou quer conhecer um pouco mais da nossa família Oblata,
entre em contato conosco:
www.omi.org.br

