padroeiro da sua missão entre os jovens. No fim
do IV centenário de seu nascimento, Paulo VI
declarou-o “Doctor divini amoris”.

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA

RITOS INICIAIS
Antífona de entrada Cf. Eclo 39, 8b.10ª.14
O Senhor o encheu do espírito de inteligência e
orientou seus conselhos e sua ciência. As nações
proclamarão sua sabedoria e a assembleia
celebrará seu louvor.

HINO DE LOUVOR
ORAÇÃO DO DIA
Deus eterno, todo poderoso e cheio de
misericórdia, vós suscitastes o bispo São Francisco
de Sales para ser na Igreja um pastor ardoroso
e um mestre cheio de bondade. Concedei-nos
trabalhar ativamente e com o mesmo espírito
de caridade apostólica na nossa missão entre
os jovens. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

24 de janeiro
SÃO FRANCISCO DE SALES (*1815 / +1888

Bispo e Doutor da Igreja
Titular e Padroeiro da Sociedade Salesiana
e da Família Salesiana

LITURGIA DA PALAVRA

FESTA

PRIMEIRA LEITURA (Tg 3, 13-18)

Francisco de Sales nasceu na Saboia no dia
21de agosto de 1567. Depois de sua ordenação
episcopal como bispo de Genebra (1602)
dedicou toda a sua atividade apostólica no
reconquistar novamente para a fé cató1ica a
população do Chablais que se passara para o
protestantismo. Com sua multiforme atividade
educou o povo cristão, mostrando que todas
as vias da espiritualidade poderiam realizarse em qualquer estado de vida. Dedicou-se
totalmente à sua missão de pastor, fazendose simples com os simples, discutindo teologia
com os protestantes, iniciando na “vida devota”
as pessoas desejosas de servir a Cristo, abrindo
para elas os segredos do amor de Deus, sempre
atento em colocar a vida espiritual ao alcance
dos leigos e em tornar amável a devoção. Deu
grande valor à imprensa, promoveu o trabalho e
a cultura, tratando a todos com grande bondade
e sábia mansidão. Morreu em Lião no dia 28
de dezembro de 1622. Incluído entre os santos
em 1665, Pio IX proclamou-o Doutor da Igreja
(1877). Inspirado pela sua “caridade apostólica”
e pela sua “mansidão e paciência evangélica”,
São João Bosco escolheu-o como modelo e

A sabedoria que vem do alto é pureza, paz e
misericórdia.
Leitura da Carta de São Tiago:
Caríssimos, 13quem dentre vós é sábio e
inteligente? Que ele mostre, por seu reto
modo de proceder, a sua prática em sábia
mansidão. 14Mas se fomentais, no coração,
amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem
procedais em contradição com a verdade. 15Essa
não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário,
é terrena, materialista, diabólica! 16Onde há
inveja e rivalidade, aí estão as desordens e
toda espécie de obras más. 17Por outra parte, a
sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura,
depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de
misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e
sem fingimento. 18O fruto da justiça é semeado
na paz, para aqueles que promovem a paz.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
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SALMO RESPONSORIAL (33 (34), 2-3.4-5.6-7.9-9)

PRECES DOS FIÉIS

Feliz de quem confia no Senhor.

Irmãos e irmãs, elevemos a Deus nossa oração
humilde e confiante, por intercessão de São
Francisco de Sales, para que a palavra que
acabamos de escutar produza em nós frutos
abundantes:

1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu
louvor estará sempre em minha boca. 3Minha alma
se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se
alegrem!
2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos
todos juntos o seu nome! 5Todas as vezes que o
busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me
livrou.

Senhor, santificai o vosso povo.

- Pelos bispos e pastores da igreja: para que
animados pelo Espírito Santo, trabalhem com
zelo, paciência e caridade pastoral na construção
de comunidades cristãs abertas também aos
indiferentes e a todos aqueles que não têm fé ou
que perderam a esperança, rezemos ao Senhor.

3. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto
não se cubra de vergonha! 7Este infeliz gritou a Deus,
e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Cf. Jo 10, 14-15)

- 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.

Aleluia, aleluia, aleluia
Jesus, o bom Pastor, conhece suas ovelhas e estas o
conhecem; por elas Ele dá a sua vida.

- Pelos cristãos das diversas confissões religiosas:
para que, iluminados por conhecimento recíproco,
se disponham a um diálogo fraterno e construtivo,
que leve à estima e à confiança mútua, na procura
sincera da unidade em Cristo Salvador, rezemos ao
Senhor.

EVANGELHO (Jo 10, 11-16)
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo
João.

- Pelos jornalistas, escritores e publicitários: para
que, na sua profissão, saibam ler os acontecimentos
à luz do Evangelho e coloquem a cultura a serviço
da promoção integral das pessoas, rezemos ao
Senhor.

Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus: 11“Eu sou o bom
pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. 12O
mercenário, que não é pastor e não é dono das
ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas
e foge, e o lobo as ataca e dispersa. 13Pois ele é
apenas um mercenário e não se importa com as
ovelhas. 14Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas
ovelhas, e elas me conhecem, 15assim como o Pai
me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida
pelas ovelhas. 16Tenho ainda outras ovelhas que não
são deste redil: também a elas devo conduzir; elas
escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e
um só pastor.

- Pela Família Salesiana: para que veja em São
Francisco de Sales o seu modelo e acolha seus
ensinamentos na vida de cada dia, rezemos ao
Senhor.
- Por nós aqui presentes: para que, imitando São
Francisco de Sales, façamos frutificar os talentos
recebidos, trabalhando com disponibilidade para
o reino de Deus, rezemos ao Senhor.
Ó Deus, nosso Pai, que revelai vossa bondade na
vida dos santos, vossos servidores e amigos, acolhei
as preces desta comunidade e derramai sobre
nós os dons do vosso Espírito, para que possamos
testemunhar com alegria a vossa palavra que
ilumina e dá vida. Por Cristo, nosso Senhor.

Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
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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.

SOBRE AS OFERENDAS
Pelo sacrifício que vos oferecemos, Senhor, acendei
em nós o fogo do Espírito Santo que inflamava
de amor o coração de São Francisco de Sales. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Santificai nossa oferenda, ó Senhor

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

PREFÁCIO

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Um mestre de santidade
O Senhor esteja convosco.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus
discípulos, dizendo:

Ele está no meio de nós.
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 louvar-vos e bendizer-vos, Deus eterno e
todo poderoso, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso
Salvador.

Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
libertastes pela cruz e ressurreição.

Vós suscitastes na Igreja São Francisco de Sales,
pastor segundo o vosso coração, para educar na
piedade o povo cristão com seus escritos, sua
palavra e seu exemplo, tornando mais fácil para
todos o caminho da santidade.

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.

Cheio do Espírito de mansidão, ele reconduziu os
pecadores à penitência e procurou restaurar a
unidade dos cristãos pelo vínculo da caridade e da
paz.

Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
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.

Por essa razão, com os anjos e santos, nós celebramos
as maravilhas do vosso amor e proclamamos a vossa
glória, cantando (dizendo) a uma só voz...
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-dosol, 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
Francisco de Sales e todos os santos, que não
cessam de interceder por nós na vossa presença.

Santificai e reuni o vosso povo!

Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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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.

Cristo, nosso Senhor, que em São Francisco de Sales,
deu à sua Igreja um modelo de caridade operante e
um pastor prudente e fiel, vos torne testemunhas
autênticas do seu Evangelho.
Amém.

O Espírito Santo, que, no bispo São Francisco de
Sales, derramou a abundância de seus dons para
guiar o povo cristão, vos torne capazes de acolher
Atendei as preces da vossa família, que está aqui, na
os ensinamentos.
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo Amém.
inteiro.
A bênção de Deus, todo poderoso, Pai e Filho + e
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para
sempre.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os Amém.
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles,
esperamos também nós saciar-nos eternamente da Glorificai o Senhor com a vossa vida; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

A todos saciai com vossa glória!

Graças a Deus.

Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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 (Cf Jo 10, 14.15b)
“Eu sou o Bom Pastor: conheço minhas ovelhas e
elas me conhecem – diz o Senhor –; eu dou a minha
vida pelas minhas ovelhas”.
DEPOIS DA COMUNHÃO
Deus todo poderoso, concedei-nos imitar a doçura
e a caridade de São Francisco de Sales, para que
possamos compartilhar com ele da sua glória no céu.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITOS FINAIS
O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Deus, nosso Pai, que nos reuniu para celebrar a festa
de São Francisco de Sales, vos confirme no seu amor
e na sua paz. Amém.

Pastoral juvenil
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