Missa Santo Eugênio de Mazenod Vive
Bispo de Marselha e Fundador da Família OMI
Província do Brasil
1- Canto Inicial
Hino a Santo Eugênio
1. Foi tão gente como tanta gente/ e na vida teve até demais/Mas foi só quando possui
o Cristo/Que viveu a riqueza da paz. No seu tempo sofreu guerra e ódio/ Perdeu fama
a pátria o lar/ Mas o Cristo da Cruz que transforma/Dessas cinzas fez vida brotar.
REFRÃO: Santo Eugênio/ Santo Eugênio/ Como Cristo chamado também/A levar a Boa
Nova aos pobres e viver a riqueza do bem. Santo Eugênio/ Santo Eugênio/Coração
que abraçou todo mundo/Faz também nosso amor/ Ser tão forte, real, tão profundo!
2. Se apaixona por Cristo se entrega/ Diz que o pobre herança querida/ Que precisa
ser gente primeiro/ ser cristão depois santo na vida. Quer gritar pelos cantos da terra/
Quer aos pobres evangelizar/ De seu grito de Pai nascem filhos/ Que com ele também
vão gritar. R.
3. São Oblatos da Imaculada/ Missionários dos pobres do povo/ São irmãos de
oprimidos que sofrem/ É Eugênio vivendo de novo! Ó Maria, Mãe Imaculada/ Com
Eugênio queremos amar/ Faz de nós missionários na vida/ A justiça e a paz proclamar.
R.

2- Ato Penitencial
Kyrie Eleison
Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida/eu te suplico perdão, ó bom pastor.
Kyrie eleison (x3)
Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado/lembra-te de mim, pecador
por tua cruz.
Christe eleison (x3)
Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida/vê as lágrimas do meu
coração e salva-me!
Kyrie eleison (x3)

3- Glória a Deus Nas Alturas (Eliana Ribeiro)
Glória a Deus nas alturas/E paz na terra aos homens por Ele amados/ Senhor Deus, Rei
dos céus, Deus Pai todo poderoso.
Nós vos louvamos/Nós vos bendizemos/ Nós vos adoramos/ Nós vos glorificamos/Nós
vos damos graças por vossa imensa glória/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito/ Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai/ Vós que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós/ Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica
Vós que estais à direita do Pai/ Tende piedade de nós/ Só vós sois Santo/ Só vós o
Senhor/ Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo/ Com o Espírito Santo/ Na glória de Deus Pai.
Amém!/ Na glória de Deus Pai. Amém!/ Na glória de Deus Pai. Amém!/ Na glória de
Deus Pai. Amém

4- Aclamação ao Evangelho
Ref. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
1. O espírito do senhor está sobre mim (Aleluia) Me enviou para evangelizar (Aleluia)
Para curar e restaurar (Aleluia) E ao mais abandonado libertar.
Entre vós deve permanecer (Aleluia) Caridade, caridade e caridade (Aleluia). E lá fora
o fervente zelo (Aleluia) De as almas salvar.

5- Oração da Assembleia
Santo Eugênio, rogai por nós!
Intercedei a Deus por nós.
Santo Homem do Senhor
Dos oblatos fundador
Com Maria Protetora
Testemunha de amor

Intercedei
Intercedei
Intercedei
Intercedei

Pregador do Evangelho
Dos humildes lutador
Dos mais pobres defensor
De Jesus o seguidor

Intercedei
Intercedei
Intercedei
Intercedei

Amigo dos Operários
Libertador dos Cativos
Solidário com os Jovens
Animador das Vocações

Intercedei
Intercedei
Intercedei
Intercedei

Homem de zelo ardente

Intercedei

Advogado da justiça
Jovem Bispo de Marselha
Renovador de nossa igreja

Intercedei
Intercedei
Intercedei

Homem de muita oração
Coração de muito amor
Dos mais pobres servidor
Missionário do Senhor

Intercedei
Intercedei
Intercedei
Intercedei

6- Ofertório
O Pai me Ungiu
1– O Cristo vai à sinagoga em Nazaré / e nos revela, então, quem Ele é: / “O Espírito
pousa sobre mim, / pois foi o meu Pai, Deus de amor que ungiu e enviou-me, enfim”.
O Pai me ungiu, me consagrou, / mandou-me proclamar a Boa-Nova / ao pobre, ao
cego, ao sofredor / anunciar a graça que renova.
2 – Levar a Boa-Nova aos pobres é missão / daquele que recebe a santa unção / aos
corações ir consolar, / tristes reerguer, presos redimir, cego iluminar.
3 – Jesus dá o seu poder sacerdotal / a quem o Pai marcou co’a unção crismal / para
imolar, como instruiu / sobre o santo altar a Hóstia salutar que Ele instituiu.

7-Santo
Deus é santo (CNBB)
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo.
1-O céu e a terra proclamam / A vossa glória (bis)
Hosana, Hosana nas alturas,/ Hosana nas alturas (bis).
2-Bendito é aquele que vem/ Em nome do Senhor (bis)
Hosana, Hosana nas alturas,/ Hosana nas alturas (bis).

8-Comunhão
Vejam: Eu Andei Pelas Vilas
1-Vejam: Eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o Pai me pediu.
Portas eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu.

Por onde formos também nós que brilhe a tua luz/ Fala, Senhor, na nossa voz, em
nossa vida/ Nosso caminho então conduz, queremos ser assim/ Que o pão da vida
nos revigore em nosso "Sim"
2-Vejam: Fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor/ Luzes acendi
com brandura, para a ovelha perdida não medi meu suor.
3-Vejam: Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai/ Pobres, a
esperança que é deles eu não quis ver escrava de um poder que retrai.
4-Vejam: Semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim/ Tramas,
enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim.
5-Vejam: Eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos/ Laços,
recusei os esquemas, Eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos.
6-Vejam: Procurei ser bem claro; o meu reino é diverso, não precisa de Rei/ Tronos,
outro jeito mais raro de juntar os dispersos o meu Pai tem por lei.
7-Vejam: Do meu Pai a vontade eu cumpri passo a passo, foi pra isso que eu vim/
Dores, enfrentei a maldade, mesmo frente ao fracasso eu mantive meu "sim".
8-Vejam, fui além das fronteiras, espalhei boa-nova: Todos filhos de Deus/ Vida, não se
deixe nas beiras, quem quiser maior prova venha ser um dos meus.

9- Ação de Graças
Somos Oblatos
Ouvimos o chamado, ecoando nos que sofrem/ No mundo hoje que <suplica> pelo amor
de Jesus Cristo/ Abrir as portas da vida ao amor que Deus nos dá/ A viver a fé,
carregar a cruz, que Ele morreu pra nos salvar.
Somos Oblatos, não nos deixamos <desanimar>/Somos Oblatos, anunciamos o
Evangelho aos pobres./ Somos Oblatos, partilhamos os dons de Eugênio de
Mazenod/ Somos Oblatos, enviados para o mundo.
Seremos o coração, que bate com o próprio Jesus/ Para quem é marginalizado e quer
se libertar/ Dispostos a curar o mundo, sermos dádivas para todos,/ Vivendo com os
pobres, sendo menores, por Nosso Senhor.
Eugênio nos diz, meus filhos se querem ser oblatos/ devem estar em chamas, buscando a
santidade./ Com fervor por Jesus e sua sagrada Igreja/ E o ardente zelo pela salvação
das almas.

10- Final
MISSIONÁRIO DOS POBRES
1. Um dia um Coração, de um homem com paixão em uma família de fé reuniu. A
homens de um ideal, de entrega total, a homens que outros Cristos desejavam ser.
Deixando seu lugar, família e bem estar, e aos cinco continentes vão. Buscando a justiça,
junto aos oprimidos. Suas preferências a eles dão.
MISSIONÁRIOS DOS POBRES CONSTRUAMOS UM MUNDO NOVO,/ANUNCIANDO
E PROCLAMANDO AS BEM - AVENTURANÇAS DE JESUS LIBERTADOR.
2. Com Audácia e humildade, confiança e pequenez, são chamados a viver o risco da
fé. Buscando novos rumos, levando uma cruz, o reino de justiça construindo vão. Com
solidariedade e fidelidade, pela Igreja e o povo estão. Oblatos de Maria, sempre
caminharão semeando entre os povos Libertação.
3. Testemunhas da fé, da esperança e do amor na transformação da nossa sociedade.
Vivendo como irmãos, em comunidade, reforçam sempre unidos seu grande ideal. Maria
Imaculada sempre caminhará, alimentando seu sonho de missionar. É sua mãe do céu
que em todos seus trabalhos com sua presença abençoará.

Outras opções

11- Imaculada Maria de Deus
Imaculada, Maria de Deus,/ coração pobre acolhendo Jesus./ Imaculada Maria do povo,/
Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.
1-Um coração que era “SIM” para vida,/ um coração que “SIM” para o irmão,/ um
coração que era “SIM” para Deus,/ Reino de Deus renovando este chão.
2-Olhos abertos pra sede do povo,/ passo bem firme que o medo desterra,/ mãos
estendidas que os tronos renegam,/ Reino de Deus que renova esta terra.
3-Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade,/ que os nossos passos se tornem memória/ do
amor fiel que Maria gerou,/ Reino de Deus atuando na história.

12- Missão de todos nós
1-O Deus que me criou, me quis me consagrou para anunciar o seu amor. (bis)
Eu sou como chuva em terra seca pra saciar, fazer brotar eu vivo para amar e pra
servir!(bis).
É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!

2-Eu sou como a flor por sobre o muro/ Eu tenho mel, sabor do céu/ Eu vivo pra amar e
pra servir. (bis).
3-Eu sou como estrela em noite escura./ Eu levo a luz sigo a Jesus./ Eu vivo par amar e
pra servir!(bis).
4-Eu sou, sou profeta da verdade./ canto a justiça e a liberdade./ Eu vivo para amar e
pra servir!(bis).

13- Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus,
exsules filii hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes In hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; et Jesum,
benedictum fructum ventris tui, Nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O
dulcis virgo Maria.

