CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
13 de maio
SANTA MARIA DOMINGAS MAZZARELLO
(*1837 / +1881)
Co-fundadora, junto com Dom Bosco, do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora
(FMA)
FESTA
SOLENIDADE para as FMA

LITURGIA DA PALAVRA
Maria Domingas Mazzarello nasceu em Mornese
(Alessândria, Itália), no dia 9 de maio de 1837, numa
família de camponeses, primeira de sete filhos.
Trabalho intenso e alegre vida cristã marcavam o
convívio familiar. Com 15 anos ofereceu-se a Deus
com o voto de castidade. Pouco tempo depois entrou
na Associação das Filhas de Maria Imaculada,
empenhando-se mais intensamente nos serviços de
apostolado e de caridade. O encontro com Dom
Bosco (1864) assinalou para ela uma etapa decisiva.
O Santo, que andava amadurecendo um projeto
apostólico para as meninas, com a colaboração de
Maria Mazzarello criou a comunidade das Filhas de
Maria Auxiliadora. Em 1872 Maria Mazzarello fez os
votos religiosos e foi eleita superiora; neste serviço
desenvolveu insuperáveis talentos de mãe e
animadora. No dia 14 de maio de 1881, com apenas 44
anos, faleceu na nova Casa mãe de Nizza Monferrato
(Asti). Foi canonizada em 24 de junho de 1951 por Pio
XII, reconhecida como Cofundadora do Instituto das
Filhas de Maria Auxiliadora.
RITOS INICIAIS
Antífona de entrada Cf. Sl 118 (117), 16. 29
A mão do Senhor fez maravilhas; a mão do Senhor
me levantou. Dai graças ao Senhor, porque Ele é
bom! “Eterna é a sua misericórdia!” (TP Aleluia)
HINO DE LOUVOR
ORAÇÃO DO DIA
Senhor, nosso Deus, em Santa Maria Domingas
Mazzarello, nos ofereceis um modelo luminoso de
vida cristã e religiosa, por sua humildade profunda e
ardente caridade. Concedei-nos procurar vossa
verdade na simplicidade do coração e testemunhá-la
sempre, em nossas ações de cada dia. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

PRIMEIRA LEITURA (Ap 19, 1.5-9a)
Louvai o nosso Deus todos os seus servos
Leitura do Livro do Apocalipse de São João:
Eu, João, ouvi como que o forte rumor de uma
grande multidão que aclamava, no céu: “Aleluia! A
salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso
Deus”. Então, uma voz saiu do trono, convidando:
“Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos
os que o temeis, pequenos e grandes”. Eu ouvi ainda
como que a voz de uma grande multidão como que o
som de águas torrenciais e o som de fortes trovões.
A multidão clamava: “Aleluia! O Senhor, nosso Deus,
o Todo-poderoso passou a reinar. Fiquemos alegres
e contentes, e demos glória a Deus, porque chegou o
tempo das núpcias do Cordeiro. Sua esposa já se
preparou. Ela pode agora vestir-se com linho
brilhante e puro” O linho significa as obras justas dos
santos. E o anjo me disse: “Escreve: Felizes os
convidados para o banquete das núpcias do
Cordeiro”.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL (Sl 148)
Seu louvor estará sempre em minha boca
1. Louvai o Senhor Deus nos altos céus,
louvai-o no excelso firmamento!
Louvai-o, anjos seus, todos, louvai-o,
louvai-o, legiões celestiais!
2. Louvai-o, sol e lua, e bendizei-o,
louvai-o, vós, estrelas reluzentes!
Reis da terra, povos todos, bendizei-o,
e vós, príncipes e todos os juízes.
3. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes,
anciã os e criancinhas, bendizei-o!
Louvem o nome do Senhor, louvem-no, todos,
porque somente o seu nome é excelso!

4. A majestade e esplendor de sua glória
ultrapassam em grandeza o céu e a terra.
Ele exaltou seu povo eleito em poderio.
Ele é o motivo de louvor para os seus santos.
É um hino para todos os filhos de Israel,
este povo que Ele ama e lhe pertence.

Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e com toda
a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu
entendimento; e a teu próximo como a ti mesmo!”.
Jesus lhe disse: “Respondeste corretamente. Faze
isso e viverás”.
Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.

SEGUNDA LEITURA (1 Cor 1, 26-31)
O que para o mundo não tem nome, Deus escolheu

Credo – Solenidade para as FMA

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios:

PRECES DOS FIEIS
A Deus Pai, que revela aos simples e aos humildes as
riquezas do Evangelho, elevemos com confiança e
gratidão as nossas preces:

Irmãos, reparai em vós mesmos, os chamados: não
há entre vós muitos sábios de sabedoria humana,
nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre.
Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu
para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é
fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é
forte. Deus escolheu o que para o mundo não tem
nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim
mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. É
graças a ele que vós estais em Cristo Jesus, o qual se
tornou para nós, da parte de Deus: sabedoria, justiça,
santificação e libertação, para que, como está
escrito: “quem se gloria, glorie-se no Senhor”.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Cf. Mt 11, 29)
Aleluia, aleluia, aleluia
Sede meus discípulos, porque sou manso e humilde
de coração e encontrareis descanso para vós.
EVANGELHO (Lc 10, 21-28)
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação
do
Evangelho
de
Jesus
Cristo + segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Jesus exultou no Espírito Santo e disse: 'Eu te louvo,
Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste
essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste
aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu
agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e
ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai; e ninguém
conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o
Filho o quiser revelar. E voltando-se para os
discípulos em particular, disse-lhes: “Felizes os olhos
que veem o que vós estais vendo! Pois eu vos digo:
muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estais
vendo, e não viram; quiseram ouvir o que estais
ouvindo e não ouviram”. Um perito da Lei se
levantou e, querendo experimentar Jesus,
perguntou: “Mestre, que devo fazer para receber a
vida eterna em herança?”. Jesus lhe disse: “Que está
escrito na Lei? Como lês?”. Ele respondeu: “Amarás o

Renovai-nos, Ó Pai, no vosso Espírito.
- Pela Igreja: para que, atenta e dócil ao Espírito, saiba
ler os sinais dos tempos que instam pelo advento do
Reino de Deus, rezemos ao Senhor.
- Pelos membros da Família Salesiana: para que, a
exemplo de Santa Maria Mazzarello, vivam com
entusiasmo a sua doação a Deus e aos irmãos,
rezemos ao Senhor.
- Pelas Filhas de Maria Auxiliadora: para que, fiéis ao
Espírito da co-fundadora, vivam sua vocação com um
generoso serviço à Igreja de nosso tempo, rezemos
ao Senhor.
- Pelos jovens: para que experimentem o poder
libertador do Evangelho de Cristo, e adiram fortes
convicções de vida humana e cristã, rezemos ao
Senhor.
- Por nossa assembleia: para que, pela participação na
única mesa da Palavra e do Pão da vida, reforce os
vínculos da fraternidade e da comunhão, para o bem
da nossa sociedade, rezemos ao Senhor.
Ouvi, ó Pai, as preces que vos apresentamos na festa
de Santa Maria Mazzarello, e concedei que sejamos
fiéis às promessas do nosso Batismo e mereçamos
agradar-vos nas intenções e nas obras. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
LITURGIA EUCARÍSTICA
SOBRE AS OFERENDAS
Aceitai, Senhor, os dons que vos apresentamos na
festa de Santa Maria Domingas Mazzarello, que nos
destes como mestra de vida, e concedei que, no
nosso trabalho de cada dia, respondamos com
alegria ao vosso chamado. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
PREFÁCIO
Virgem sábia e Vigilante
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.
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.
Em Santa Maria Domingas Mazzarello, virgem sábia e
vigilante, fizestes brilhar a fidelidade solícita e a
bondade paciente, a humildade sincera e a pobreza
laboriosa, a obediência alegre e a plena confiança em
Vós.
Por vosso Espírito, Vós a chamastes para fundar,
juntamente com São João Bosco, uma nova família
religiosa, e a oferecer aos jovens um sinal do imenso
amor, que manifestastes em Cristo, vosso Filho.
Por isso, 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...
Santo, Santo, Santo...
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.
Santificai e reuni o vosso povo!
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:
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:
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.
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!
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.
Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
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, Santa maria Domingas Mazzarello e todos os
santos, que não cessam de interceder por nós na
vossa presença.
Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
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.

A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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 (Cf. Lc 10, 21)
“Eu vos louvo, ó Pai, por terdes escondido estas
coisas aos sábios e inteligentes e as terdes revelado
aos pequeninos. Sim, pai, assim dispusestes em vossa
benevolência. (TP Aleluia)
DEPOIS DA COMUNHÃO
Deus, nosso Pai, que a participação nesta mesa
eucarística, a exemplo de Santa Maria Domingas
Mazzarello, aumente em nós o ardor da caridade, e
nos estimule a desejar-vos cada vez mais, único e
sumo bem, edificando em nós a caridade fraterna e
aumentando a alegria de vos servir em nossos
irmãos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
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!

RITOS FINAIS
O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Deus, nosso Pai, que nos reuniu para celebrar a Festa
de Santa Maria Domingas Mazzarello, vos conceda
viver sempre na humildade e na caridade evangélica.
Amém.
Cristo ressuscitado, que tornou Santa Maria
Domingas Mazzarello, participante de seu mistério
de paixão e de glória, transformai nossa vida, numa
alegre e fecunda oferta de bem.
Amém.
O Espírito Santo, que em Santa Maria Domingas
Mazzarello derramou os dons da piedade e do
conselho, vos dê constância na busca de Deus e no
serviço da Igreja.
Amém.
A bênção de Deus, todo poderoso, Pai e Filho + e
Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para
sempre.
Amém.
A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.

* Indulgentiae Plenaria

