CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA

RITOS INICIAIS
Antífona de entrada Cf. Sl 23,4.3
Quem tem mãos inocentes e coração puro subirá o
monte do Senhor e estará em sua santa habitação.
HINO DE LOUVOR
ORAÇÃO DO DIA
Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem
Luís Gonzaga a prática da penitência e a admirável
pureza de vida. Concedei-nos, por seus méritos e
preces, imitá-lo na penitência, se não o seguimos
na inocência. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
LITURGIA DA PALAVRA

21 de junho

PRIMEIRA LEITURA (Sb 7, 7-11)
Preferi a Sabedoria aos cetros e tronos

SÃO LUIZ GONZAGA, RELIGIOSO (1568-1591)

Leitura do Livro da Sabedoria:

Padroeiro da Inspetoria Salesiana do Nordeste

“Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, e
veio a mim o espírito da sabedoria. 8Preferi a
Sabedoria aos cetros e tronos e, em comparação
com ela, julguei sem valor a riqueza; 9a 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. 10Amei-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. 11Todos os bens me vieram com ela, pois
uma riqueza incalculável está em suas mãos”.

FESTA
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Luiz, primogênito dos marqueses de Mântua,
nasceu a Castiglione das Estiviere. Era um jovem
vivaz, impaciente, sem complexo, amava o jogo e
se divertia. A mãe, Maria Tana de Chieri, lhe ensinou
desde pequeno a orientar decididamente a sua vida
a Deus. E com sua tenacidade, conseguiu. Recebeu
a primeira comunhão pelas mãos de São Carlos
Borromeu e cultivou uma forte união com Jesus.
A graça de Deus fez de Luiz um santo com grande
domínio de si, inteiramente dedicado à caridade. O
segredo de seu heroísmo era a oração. Ainda com
12 anos tinha decidido dedicar 5 horas por dia à
meditação. Gradativamente sentiu-se atraído pela
vida religiosa. Com a coragem de suas convicções
venceu a oposição do pai, renunciou à primogenitura
e aos 16 anos entrou na Companhia de Jesus, tendo
como mestre espiritual São Roberto Belarmino. Ele
que cumpria responsavelmente as suas obrigações,
se destacava no estudo, na oração e na caridade
até sentir o desejo das missões e do martírio por
amor a Cristo. Chegou a ocasião, mesmo se muito
diferente do tão esperado testemunho: irrompeu
a peste e Luiz se prodigou de tal modo com os
enfermos que contraindo a doença, morreu.
Catequista dos jovens, solícito com os povos e os
doentes, fez-se tudo para todos. S. Luiz Gonzaga é
modelo e protetor dos jovens que querem viver a
própria fé em Cristo.

Palavra do Senhor. Graças a Deus
SALMO RESPONSORIAL - Sl 15
Vós me ensinais vosso caminho para a vida; junto
de vós felicidade sem limites!
- Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!/
Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor:/
nenhum bem eu posso achar fora de vós!”/ Ó
Senhor, sois minha herança e minha taça,/ meu
destino está seguro em vossas mãos!
- Eu bendigo o Senhor, que me aconselha,/ e até
de noite me adverte o coração./ Tenho sempre o
Senhor ante meus olhos,/ pois se o tenho a meu
lado não vacilo.
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- Eis por que meu coração está em festa,/ minha
alma rejubila de alegria,/ e até meu corpo no
repouso está tranquilo;/ pois não haveis de me
deixar entregue à morte,/ nem vosso amigo
conhecer a corrupção.

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 44“O
Reino do Céus é como um tesouro escondido
no campo. Um homem o encontra e o mantém
escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os
seus bens e compra aquele campo. 45O Reino dos
Céus também é como um comprador que procura
- Vós me ensinais vosso caminho para a vida;/ junto pérolas preciosas. 46Quando encontra uma pérola
a vós, felicidade sem limites,/ delícia eterna e alegria de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens
ao vosso lado!
e compra aquela pérola”.
SEGUNDA LEITURA (Fl 3, 8-14)

Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.

Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que, do
alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus.

PRECES DOS FIEIS

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses 3,8-14
Irmãos: 8Na 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, 9não
com minha justiça provindo da Lei, mas com a
justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem
de Deus, na base da fé. 10Esta consiste em conhecer
a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição,
ficar em comunhão com os seus sofrimentos,
tornando-me semelhante a ele na sua morte, 11para
ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos.
12Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já
seja perfeito. Mas corro para alcançá-lo, visto que
já fui alcançado por Cristo Jesus. 13Irmãos, eu não
julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço:
esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para
o que está na frente. 14Corro direto para a meta,
rumo ao prêmio, que, do alto, Deus me chama a
receber em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.

Iluminados pela Palavra de Deus que nos chama a
um particular projeto de santidade enviando-nos
aos jovens, invoquemos a Deus nosso Pai, fonte de
todo bem:
Senhor, atendei a nossa prece.
- Pelos pastores da Igreja: para que, no seu ministério,
privilegiem o empenho pela santificação do povo
cristão, rezemos ao Senhor.
- Pela Inspetoria Salesiana São Luiz Gonzaga: para
que a exemplo de seu padroeiro, com o espírito
das bem-aventuranças, dê testemunho de caridade
fraterna, rezemos ao Senhor.
- Pelos jovens: para que sejam disponíveis em
oferecer seu serviço generoso e desinteressado
onde se faz mais urgente a necessidade, rezemos
ao Senhor.
- Por nós, presentes nesta Eucaristia: para que, fieis
aos ensinamentos do Evangelho, saibamos haurir
da Eucaristia a força necessária para praticar as
obras de misericórdia, rezemos ao Senhor.
LITURGIA EUCARÍSTICA

Graças a Deus
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mt 5,3)

SOBRE AS OFERENDAS

Concedei-nos, ó Deus, a exemplo de são Luís
Gonzaga, trazer sempre a veste nupcial ao tomar
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o parte no vosso banquete, para que, participando
deste sacramento, nos enriqueçamos com a vossa
Reino dos Céus.
graça. Por Cristo, nosso Senhor.
EVANGELHO (Mt 13, 44-46)
ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
PREFÁCIO
Proclamação
do
Evangelho
de
Jesus
Cristo + segundo Mateus.
O Senhor esteja convosco.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (Bis)

Glória a vós, Senhor.

Ele está no meio de nós.
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Corações ao alto.

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.

O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação

Eis o mistério da fé!
Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
libertastes pela cruz e ressurreição.
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo poderoso.
Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos
em ação de graças este sacrifício de vida e
santidade.

A luz admirável da tua bondade resplandece na
assembleia dos santos, e na festa de São Luiz
reacendeis nos teus filhos a chama da esperança e
da alegria. Destes a ele um vivo amor pela paixão
de Cristo e o ardor da caridade pelos pobres.

Por este sinal de tua bondade, exulta a Mãe Igreja
e nós, unidos à multidão dos anjos e dos santos, Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
proclamamos vossa bondade, cantando (dizendo)
Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
a uma só voz...
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco
e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o
Santo, Santo, Santo...
Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, só espírito.
porque, por Jesus Cristo, vosso filho e Senhor
nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
santidade a todas as coisas e não cessais de reunir
o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
virgem Maria, mãe de Deus, são José, seu esposo,
os vossos apóstolos e mártires, N. (o santo do dia
Santificai e reuni o vosso povo!
ou patrono) e de todos os santos, que não cessam
Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito de interceder por nós na vossa presença.
Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e
mistério.
a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste
Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
mundo: o vosso servo o papa N.*, o nosso bispo
Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, N.*, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo
deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, o povo que conquistastes.
dizendo:
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
Atendei as preces da vossa família, que está aqui, na
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a mundo inteiro.
seus discípulos, dizendo:
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
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Acolhei com bondade no vosso reino os nossos
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles,
esperamos também nós saciar-nos eternamente
da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Deus, Pai amoroso,
por amor a este mundo,
nos enviaste Jesus, teu Filho,
como pastor e salvador.

A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.

Teu Espírito santificador suscitou
Dom Bosco e Madre Mazzarello
e toda a sua Família Religiosa
como colaboradores teus
na salvação da juventude.
Diante de Ti, Pai santo, colocamos
os adolescentes e jovens de hoje
que precisam de educadores
e pastores como seus amigos e guias
no caminho da felicidade e da salvação.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda
a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém!
Antífona de comunhão Sl 77,24-25
O Senhor deu ao seu povo o alimento do céu, e o
homem se nutriu com o pão dos anjos.

Por isso Te pedimos, Pai bondoso,
por Maria, Mãe do teu Filho, Jesus:
abençoa a Família Salesiana
e suscita santas e numerosas vocações
para os vários serviços em tua Igreja
em favor dos jovens e do teu povo.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

DEPOIS DA COMUNHÃO
Ó Deus, tendo-nos alimentado com o pão dos
anjos, fazei que vos sirvamos por uma vida pura
e dai-nos, à semelhança de são Luís Gonzaga, que
hoje celebramos, permanecer continuamente em
ação de graças. Por Cristo, nosso Senhor.
RITOS FINAIS
O Senhor esteja convosco!

Liturgia:

Ele está no meio de nós!

Br. Missa pr. Gl, Pf proprio

Deus, nosso Pai, que nos reuniu para celebrar a Grau da comemoração: Festa – Santo Patrono
festa de São Luiz Gonzaga, vos de a abundância de Leituras prs
sua graça e vos faça saborear a plenitude de seu
amor.
Amém.

Fonte:

Cristo Jesus, que nos libertou do pecado por sua - Messale e Lezionario – Chiesa di Mantova
morte na cruz, vos conceda a coragem de procurar,
acima de tudo, a sua amizade.
Amém.
A bênção de Deus todo-poderoso, Pai e Filho +
e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça
sempre.
Amém.
A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e
o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
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