Missa do Bem-Aventurado Pe António Chevrier
Antifona de entrada (lc. 4, 18)
«O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus, porque me ungiu para anunciar a BoaNova aos pobres; enviou-me a proclamar a libertação aos cativos.”
Oração Colecta
Senhor, Vós chamastes o Bem-aventurado António Chevrier a fazer-se discípulo do
Vosso Filho, para que a Boa Nova seja anunciada aos pobres. Ajudai-nos a seguir os
exemplos de Cristo pobre e crucificado, a fim de que Vos possamos glorificar. Por Jesus
Cristo.
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses (3, 8-14)
Irmãos: Considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo,
que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo
como lixo, para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar, não com a minha justiça que vem da
Lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na fé.
Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus
sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos
mortos. Não que eu tenha já chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição. Mas continuo a
correr, para ver se a alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso,
irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso numa coisa: esquecendo o que fica para trás,
lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prémio a que Deus, lá do
alto, me chama em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.
Salmo Responsorial (39,10-12)
R. Senhor Jesus, alcançado pelo Vosso amor, anunciarei o Vosso nome aos meus irmãos.
Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação.
Não ocultei a vossa bondade e fidelidade,
no meio da grande assembleia.
Não me recuseis, Senhor, a vossa misericórdia,
protejam-me sempre a vossa bondade e fidelidade.
Alegrem-se e exultem em vós
todos os que vos procuram.
Digam sempre: “Grande é o Senhor”
os que desejam a vossa salvação.
Aleluia
O Espírito do Senhor está sobre mim porque me consagrou para anunciar a Boa Nova
aos pobres. (Lc. 4,18)
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Aleluia
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (11, 25-30)
Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim,
Pai, Eu Te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo Me foi dado por meu Pai. Ninguém
conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o
quiser revelar. Vinde a Mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração, e
encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é
leve».
Palavra da salvação.
Oração sobre as oblatas
Pelo sacrifíco que Vos oferecemos, Senhor, acendei em nós o fogo do Espírito que
levou António Chevrier a unir-se a Cristo e a dar-se totalmente para a salvação dos homens.
Por Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Antifona da comunhão (Jo 13,15-17)
O Filho do Homem veio para servir E dar a vida em resgate pela multidão.
Oração depois da comunhão
Senhor, Vós quereis que os pobres sejam os primeiros convidados para a festa do Vosso
Reino onde fomos saciados. Fazei que nós saibamos ir para o meio deles, como Antônio
Chevrier, para lhes revelar as riquezas do Vosso Evangelho. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor.
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