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“Quando um migrante vier morar junto a ti, na vossa terra, não o explorareis;
esse migrante que mora entre vós; amá-lo-ás como a ti mesmo;
pois vós mesmos fostes migrantes na terra do Egito. Eu sou o Senhor” (Lv 19, 33-34).

Ó Deus, que destes à vossa Igreja, no bispo São João Batista Scalabrini,
um incansável pastor dos migrantes, concedei-nos que, por sua intercessão,
promovamos, através do anúncio do Evangelho, a unidade da família humana.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo...

E, por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei ajuntar todas as nações e línguas, e
elas virão e verão a minha gloria. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos
sobreviventes às nações: a Társis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, à Grécia.
e às ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles
proclamarão a minha glória entre as nações. Farão como fazem os israelitas quando
apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros; também
dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte, em Jerusalém, como
oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, ce montados em mulas e camelos, diz o
Senhor. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor.

Palavra de Deus

Todos os povos louvam ao Senhor.

Deus edificou a sua cidade sobre Sido, o monte santo.
O Senhor tem mais amor pela cidade de Jerusalém
do que por qualquer outro lugar de Israel.
O cidade de Deus, todos falam das suas coisas maravilhosas.



ALLELUIA

EVANGELHO (Lc 10, 30-37)

Deus disse: “Alguns do meu povo vivem no Egito e na Babilônia.
E outros nasceram na Filisteia, em Tiro, e até na Etiópia”.
Mas dos que vivem em Sião, Deus disse:
“Eu conheço cada pessoa que nasce em Jerusalém”.
É a cidade construída pelo Deus Altíssimo.

O Senhor escreverá no registro dos povos:
“Esta pessoa nasceu em Sião”.
O povo de Deus dançará e cantará, dizendo:
“Sião e o lugar onde recebemos tudo o que é bom”

Alleluia, alleluia
Eu vos dou um novo mandamento, diz o Senhor:
que vocês se amam, como eu os amei.
Alleluia

Do Evangelho segundo Lucas

Disse Jesus: “Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de
assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase
morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o
homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita; quando chegou ao lugar e 0
viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se
encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou lhe as
feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu proprio animal,
levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao
hospedeiro e lhe disse: “Cuide dele.
Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. “Qual destes três você
acha que foi o proximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” “Aquele que
teve misericórdia dele’, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: “Vá e faça o mesmo’.

Palavra do Senhor



ORAÇÃO DOS FIÉIS

C.

Resposta às invocações: Escutai-nos, Senhor.

1.

2.

3.

4.

5.

C.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Em comunhão com o Filho, sustentados pelo Espírito Santo, dirigimos
nossa oração ao Pai.

Que a Igreja possa ser governada por pastores santos, dispostos a dar suas
vidas pelo povo de Deus, a eles confiados. Rezemos.

Que aqueles com responsabilidades civis e políticas promovam a cultura de
solidariedade e aceitação mútua. Rezemos.

Para os migrantes mais pobres e desarraigados, que ainda não encontraram um
lugar na sociedade de acolhimento. Rezemos.

Que possamos acolher o outro em sua diversidade e que cada gesto de
rejeição ou de racismo seja banido. Rezemos.

Para os Institutos da Família Scalabriniana, nascidos do coração do São
João Batista Scalabrini, para que sejam sempre mais entusiasmados com sua
vocação e missão e cresçam em numero e santidade. Rezemos.

Ó Deus, que na vida de Jesus favoreceu os pobres, escutai a oração que
dirigimos a vós por todos os pobres de hoje. Pedimos isto por intercessão do
São João Batista Scalabrini, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor.

Acolhei com bondade, ó Pai, os dons que vos oferecemos, e transformai-nos na
humanidade nova e reconciliada, pela qual o São João Batista Scalabrini deu
sua vida. Por Cristo nosso Senhor.



PREFÁCIO

ANTIFONA APOS A COMUNHAO

APÓS A COMUNHÃO

Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos graças,
Senhor, Pai Santo, Deus da aliança e da paz.

Vós chamastes Abraão e o fizestes sair de sua terra
para constitui-lo pai de todos os povos.
Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo
e conduzi-lo à terra prometida.
Na plenitude dos tempos, nos enviastes o vosso Filho,
hóspede e peregrino em meio de nós,
para nos redimir do pecado e da morte;
e nos doastes o Espírito Santo
para fazer de todas as Nações um só povo,
que tem por tarefa a construção do Reino;
por condição, a vossa liberdade;
e por mandamento, o amor mútuo.

Por essa razão, os anjos e os santos do céu,
as mulheres e os homens da terra,
unidos num só coração,
proclamamos jubilosos o vosso amor dizendo...

O Bom Samaritano teve compaixão.
Va e faça o mesmo.

Pai Santo, a participação no sacramento do vosso amor reacenda em nós o fogo da
caridade, que levou o São João Batista Scalabrini a fazer-se tudo para
todos, a fim de promover a justiça, a paz e a unidade entre os povos.
Por Cristo nosso Senhor.


