RITOS INICIAIS

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA

Antífona de entrada Cf. 1 Rs 5,9
Deu-lhe o Senhor a prudência e o saber e um
coração generoso e tão vasto como a areia da
praia no mar.
HINO DE LOUVOR
ORAÇÃO DO DIA
Senhor, nosso Deus, suscitastes São João Bosco,
para dar aos adolescentes e jovens um pai e
mestre, e quisestes que ele, com o auxílio da
Virgem Maria, trabalhasse para o bem de vossa
Igreja. Inspirai-nos o mesmo amor que nos leve
a procurar a salvação de nossos irmãos e irmãs,
para vos servir somente a Vós. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

31 de janeiro
SÃO JOÃO BOSCO, (*1815 / +1888)
Fundador da Família Salesiana

LITURGIA DA PALAVRA

SOLENIDADE

PRIMEIRA LEITURA (Ez 34, 11-12.15-16.23-24.30.31)
A vida de São João Bosco foi marcada de modo
extraordinário pelas intervenções da Providência
e pela presença da Virgem Maria. Nascido em
Castelnuovo d’Asti, no dia 16 de agosto de 1815,
numa família de pobres camponeses, desde
criança sentiu-se chamado a consagrar sua vida
aos jovens. Ordenando-se sacerdote em Turim,
depois de anos de sacrifício, empregou todas as
forças de sua exuberante natureza e do seu zelo
incansável, em fundar obras educativas para a
juventude abandonada, para defender a fé do
povo simples ameaçada, e dar sua contribuição
à evangelização dos povos de terras longínquas.
Confiou este imenso trabalho aos três ramos
da sua Família: à Sociedade de São Francisco de
Sales, ao Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora
e à Associação dos Cooperadores Salesianos
(1876), transmitindo-lhes, como segredo de
êxito no trabalho, o tesouro do seu Sistema
Preventivo: razão, religião e “amorevolezza”;
sistema todo impregnado de caridade, nascida do
encontro vivo com Jesus Cristo, especialmente
na Eucaristia; da confiança ilimitada na Santíssima
Virgem, e da fidelidade à Igreja e seu magistério.
Morreu em Turim, aos 31 de janeiro de 1888. Foi
inscrito no número dos santos por Pio XI, na
Páscoa de 1934; no fim do ano centenário de sua
morte o papa João Paulo II proclamou-o Pai e
Mestre da Juventude (24 de janeiro de 1989).

Farei surgir sobre elas um único pastor
Leitura da Profecia de Ezequiel:
Assim diz o Senhor Deus: 11“Eis que eu mesmo
buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas.
12
Como o pastor toma conta do rebanho quando
ele próprio se encontra no meio das ovelhas
dispersadas, assim irei visitar as minhas
ovelhas e as resgatarei de todos os lugares em
que foram dispersadas num dia de nuvens e
escuridão. 15Eu mesmo apascentarei as minhas
ovelhas e as farei repousar – oráculo do Senhor
Deus. 16Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei
a desgarrada, enfaixarei a da perna quebrada,
fortalecerei a doente, e vigiarei a ovelha gorda
e forte. Vou apascentá-las conforme o direito.
23
Para apascentá-las estabelecerei sobre elas um
único pastor, o meu servo Davi: ele as apascentará
e lhes servirá de pastor. 24Eu, o Senhor, serei o seu
Deus e o meu servo Davi será príncipe entre eles.
Eu, o Senhor, falei. 30Assim saberão que eu, o
Senhor, sou o Deus-com-eles, e eles o meu povo,
a casa de Israel – oráculo do Senhor. 31E quanto a
vós, minhas ovelhas, ovelhas de minha pastagem,
vós sereis seres humanos, e eu sou o vosso Deus
– oráculo do Senhor”
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
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SALMO RESPONSORIAL (Jr 31, 10-14)
O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho.
1. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a
nas ilhas mais distantes: “Quem dispersou Israel
vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu
rebanho!”
2. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou
do poder do prepotente. Voltarão para o monte de
Sião, † entre brados e cantos de alegria afluirão para
as bênçãos do Senhor.
3. Então a virgem dançará alegremente, também
o jovem e o velho exultarão; mudarei em alegria o
seu luto, serei consolo e conforto após a guerra.

SEGUNDA LEITURA (Fl 4, 4-9)
Praticai o que aprendestes de mim,
ou que de mim vistes e ouvistes.
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses:
Irmãos: 4Alegrai-vos sempre no Senhor; eu repito,
alegrai-vos. 5Que a vossa bondade seja conhecida
de todos os homens! O Senhor está próximo! 6Não
vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as
vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas,
acompanhadas de ação de graças. 7E a paz de Deus,
que ultrapassa todo o entendimento, guardará os
vossos corações e pensamento em Cristo Jesus.
8
Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que
é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável
ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável ou
de algum modo mereça louvor. 9Praticai o que de
mim aprendestes, recebestes e ouvistes, ou em mim
observastes. E o Deus da paz estará convosco.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Cf. Jo 13,15)
Aleluia, aleluia, aleluia
Eu vos dei o exemplo, diz o Senhor, para que façais
como eu fiz para vós.

EVANGELHO (Mt 18, 1-5.10)
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo
Mateus.
Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de
Jesus e perguntaram: “Quem é o maior do Reino
dos Céus”? 2Jesus chamou uma criança, colocou-a no
meio deles 3e disse: “Em verdade vos digo, se não vos
converterdes, e não vos tornardes como crianças, não
entrareis no Reino dos Céus. 4Quem se faz pequeno
como esta criança, esse é maior no Reino dos Céus.
5
E quem acolher em meu nome uma criança como
esta, 10Não desprezeis um só destes pequenos! Eu
vos digo que os seus anjos, no céu, contemplam sem
cessar a face do meu Pai que está nos céus”.
1

Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.

PRECES DOS FIEIS
Irmãos e irmãs, nesta celebração em honra do Pai
e Mestre da juventude, elevemos a nossa oração a
Deus Pai, sempre pronto a acolher os pedidos de
seus filhos e filhas:
Ó Senhor, escutai a nossa prece.
- Pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes e diáconos: para
que anunciem o evangelho da verdade e da alegria
com alegre testemunho de sua própria vocação,
rezemos ao Senhor.
- Por todas as pessoas de boa vontade: para que
seu empenho na construção de um mundo melhor
se baseie num amor desinteressado e generoso,
rezemos ao Senhor.
- Pelos salesianos e pelas filhas de Maria Auxiliadora:
para que, imitando São João Bosco na doação
total de sua vida aos jovens, saibam formar neles a
verdadeira imagem de Cristo, rezemos ao Senhor.
- Pelos jovens abandonados, marginalizados e sem
ideal: para que, em cada filho de São João Bosco,
encontrem um amigo que os ajude a orientar a
própria vida de acordo com o Evangelho, rezemos
ao Senhor.
- Por aqueles que se dedicam à educação cristã dos
jovens: para que encontrem no santo padroeiro
um mestre e um guia que os inspire na sua missão,
rezemos ao Senhor.
- Por nós aqui reunidos: para que procuremos sempre
“tudo o que é verdadeiro, justo e santo”, e façamos
de nossa vida uma contínua ação de graças ao Pai,
rezemos ao Senhor.
Deus, sempre fiel, que destes a São João Bosco
um coração grande e generoso, escutai a nossa
oração a fim de que, guiados por vosso Espírito, nos
empenhemos em viver cada dia o que vos pedimos
na fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
SOBRE AS OFERENDAS
Aceitai, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos de
coração sincero; e fazei que vos amemos em tudo
e acima de tudo, para que nossa vida seja um hino
de louvor à vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito
Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o
Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão,
deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos,
dizendo:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
PREFÁCIO
São João Bosco, dom de Deus à Igreja

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a
seus discípulos, dizendo:

O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

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.

É nosso dever e nossa salvação
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, louvar-vos e bendizer-vos
continuamente, Deus eterno e todo poderoso, por
Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Salvador.
Vós, Pai de amor eterno, suscitastes na Igreja São
João Bosco como amigo, irmão e pai dos jovens, para
conduzi-los pelo caminho da salvação.
Vós lhe destes um olhar profético para os novos
tempos a fim de que preparasse as novas gerações
para enfrentar a vida com sabedoria honesta e fé
rica em obras.
Movido pelo vosso Espírito, deu origem a uma
grande Família para continuar em toda a terra sua
missão de pai e mestre.

Eis o mistério da fé!
Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
libertastes pela cruz e ressurreição.

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.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

E nós, reunidos nesta festiva assembleia, elevamos
a vós, ó Pai, um hino de adoração e louvor, e, junto
com os anjos e os santos, proclamamos vossa glória,
cantando (dizendo) a uma só voz...

Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco
e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o
Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito
Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um
só espírito.

Santo, Santo, Santo...

Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo,
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso filho e Senhor
nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e
santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o
vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.

Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos:
a virgem Maria, mãe de Deus, com são José, seu
esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João
Bosco e todos os santos, que não cessam de
interceder por nós na vossa presença.

Santificai e reuni o vosso povo!
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Fazei de nós uma perfeita oferenda!

RITOS FINAIS

E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação
ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a
vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o
vosso servo o papa N., o nosso bispo N.*, com os
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.

O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
O Senhor que inspira todo bom propósito, vos
proteja sempre com a sua graça e vos torne fiéis às
promessas do vosso batismo.

Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Amém.
Cristo, bom Pastor, vos conceda servir os irmãos
com alegria a exemplo do nosso (vosso) santo
Fundador.

Atendei as preces da vossa família, que está aqui, na
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo
inteiro.

Amém.

Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

A vós, que celebrastes com alegria a solenidade
de São João Bosco, conceda o Senhor caminhar
sempre na fé, na esperança e no amor.

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.

Amém.
A bênção de Deus, todo poderoso, Pai e Filho + e
Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para
sempre.
Amém.

A todos saciai com vossa glória!

A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e
o Senhor vos acompanhe.

Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.

Graças a Deus.
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

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.

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

Amém!

Antífona de comunhão (Mt 18, 5)
“Quem acolhe até mesmo um destes pequeninos
em meu nome, é a mim que acolhe”, diz o Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
Ó Pai, que nos alimentastes com este sacramento
de salvação, fazei que imitemos a laboriosidade
incansável de São João Bosco em levar os jovens ao
amor de Cristo, vosso filho, fonte inexaurível de vida
nova. Ele que vive convosco, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Pastoral juvenil
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