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“O Reino dos Céus é como a história
do rei que preparou a festa de
casamento do seu filho”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Deus nos reúne nesta liturgia para
que escutando a parábola da festa de casamento que um rei fez para seu filho,
tenhamos a certeza de que o reino é para
os pequenos e marginalizados.
Contemplamos a páscoa de Jesus Cristo
que se manifesta em todas as pessoas e
grupos que vivem uma relação de aliança
e amor com o Deus da vida e com os
marginalizados.
Alegres cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: nº 17 (CD13)/
nº 37 (CD4)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Pai, a força do Filho
em unidade com o Espírito Santo estejam
sempre com vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. ATO PENITENCIAL: nº 148 e nº 151
(CD3)
Dir.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento
para sermos menos indignos de aproximarnos da mesa do Senhor.
(Pausa)
Cantemos pedindo perdão.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
6. HINO DO GLÓRIA: nº193 (CD12) / nº
202 (CD3)
Dir.: Cantemos glorificando a Deus.

7. ORAÇÃO

13. PARTILHA DA PALAVRA

Oremos (pausa): Ó Pai, convidais o mundo
inteiro a participar da mesa festiva do
vosso Filho. Dai-nos um coração pobre
para acolher o vosso convite, e a disposição de partilhar os vossos dons com
todos os nossos irmãos e irmãs. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Jesus intercede por todo o seu povo
junto do Pai. Vamos nos unir à sua oração,
dizendo:
Ouve-nos, Senhor!
Senhor da vida, dá força e perseverança
aos ministros da Igreja para não se cansarem de convidar a todos para o banquete
do reino.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 25,6-10a

Senhor bom pastor, conduz teu povo sofrido a águas repousantes.

9. SALMO RESPONSORIAL: 22(23)

Senhor, recompensa todos os missionários
que tem a missão de chamar todos que
estão nas encruzilhadas dos caminhos
para o banquete do teu reino.

Na casa do Senhor habitarei, eternamente.
O Senhor é o pastor que me conduz; não
me falta coisa alguma. Pelos prados e
campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me
encaminha, e restaura as minhas forças.

(A equipe prepara outras preces de acordo
com a realidade local).
Dir.: Acolhe Deus da vida, os pedidos de
teu povo, por Cristo nosso Senhor. Amém.

Ele me guia no caminho mais seguro,
pela honra do seu nome. Mesmo que eu
passe pelo vale tenebroso, nenhum mal
eu temerei; estais comigo com bastão e
com cajado; eles me dão a segurança!

DEUS FAZ COMUNHÃO

Preparais à minha frente uma mesa, bem
à vista do inimigo, e com óleo vós ungis
minha cabeça; o meu cálice transborda.

16. PARTILHA DOS DONS: nº 523 e nº
526 (CD20)

Felicidade e todo bem hão de seguir-me
por toda a minha vida; e na casa do Senhor
habitarei pelos tempos infinitos.

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI NOSSO

10. SEGUNDA LEITURA: Fl 4,12-14.19-20

Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de
filhos, rezemos juntos: Pai-nosso...

11. EVANGELHO: Mt 22,1-14
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: nº 356
(CD11) / Aleluia + antífona do dia (Lecionário)

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: nº599 (CD12)
/ nº 597 (CD5)
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Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.

Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.
TODOS: Graças a Deus.

19. COMUNHÃO: nº 639 (CD14) / 683
(CD4)

25. LEITURAS DA SEMANA

20. ORAÇÃO

2ª-feira: Rm 1,1-7; Sl 97(98); Lc 11,29-32
3ª-feira: Rm 1,16-25; Sl 18(19); Lc 11,3741
4ª-feira: Est 5,1b-2,2b-3; Sl 44(45); Ap
12,1.5.13a.15-16a; Jo 2,1-11.
5ª-feira: Rm 3,21-30; Sl 129(130), Lc
11,47-54
6ª-feira: Rm 4,1-8; Sl 31(32); Lc 12,1-7
Sábado: Rm 4,13.16-18; Sl 104(105); Lc
12,8-12.

Oremos (pausa): Ó Deus, vós podeis tudo
o que é bom. É isso que nos anima a vos
pedir em confiança o que, por nós, não
podemos. Sendo aqui nosso alimento,
fazei-nos participar de vossa vida divina.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
21. RITO DE LOUVOR: nº 301 e 323(CD18)
(A equipe de liturgia escolhe um hino, uma
louvação, um bendito ou uma ladainha,
conforme o tempo litúrgico e os acontecimentos celebrados e quem preside
motiva a louvação: Agradecidos, elevemos
nossos louvores ao Pai...)

ORIENTAÇÕES
w Dar especial destaque à mesa da
Palavra. Preparar o ambiente com
mais flores, lembrando o clima da
festa de casamento.
w Nos ritos iniciais, após a saudação,
trazer a recordação da vida trazendo os fatos que são manifestações
da Páscoa do Senhor na vida.
w Cuidar que todos os textos bíblicos,
inclusive o canto do salmo, sejam
bem preparados e proclamados
como proposta de Aliança que
Deus faz, “acontecimento de salvação” para a comunidade reunida.
A celebração é sempre memória
da festa de casamento de Jesus
com a humanidade e com cada
um de nós.
w Onde for possível, saudar as pessoas presentes com o abraço da
paz, entregando-lhes uma flor, sinal
da vida nova que o amor faz gerar em virtude da celebração das
núpcias do Filho de Deus com a
humanidade.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO FINAL: nº 770 / nº771 (CD5)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus nos abençoe e nos guarde.
Amém.
Ele nos mostre a sua face e se compadeça
de nós. Amém.
Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua
paz. Amém.
Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e
filho e Espírito Santo. Amém.
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Dia Nacional da Juventude – 25 anos de História
Foi no ano de 1985 que a ONU promulgou o
Ano Internacional da Juventude. Nesse mesmo ano, atendendo aos anseios dos jovens
brasileiros, a Pastoral da Juventude do Brasil,
passa a celebrar o Dia Nacional da Juventude
– DNJ, durante o mês de outubro, anualmente,
no último domingo do mês comemoramos o
DNJ, sempre com um tema diferente e atual,
que aborda a realidade dos jovens brasileiros.
Nesse ano, a reflexão proposta pela Pastoral
da Juventude – PJ, nacional nos convoca a
voltarmos o nosso olhar de modo especial
para as jovens mulheres. O DNJ traz um tema
muito antigo, mas que tem ganhado cada vez
mais força. Vamos valorizar a Mulher com o
tema “Juventude e protagonismo feminino” e
o lema “Jovens mulheres tecendo relações
de vida”. Assim, daremos mais visibilidade a
tantas jovens que doam suas vidas nos grupos
de base, nos movimentos populares e sociais
e na sociedade Brasileira.
No Espírito Santo não será diferente. Mas, com o
dinamismo que nos é próprio vamos celebrar 25
anos da Pastoral da Juventude Capixaba. Uma
juventude que celebra de tempos em tempos
os DNJ estaduais. Capaz de reunir 30, 40 mil
jovens celebrando, esse que é o nosso dia.
Com uma mística e espiritualidade que é característica, Ouvimos juntos, o Eco da Vida;
percebemos que a Vida floresce, quando a
Liberdade Acontece; clamamos por Paz, que
é Dom de Deus! Percebemos que a Vida se
tece de Sonhos e é lançando Nossas Redes
em Águas mais Profundas que fazemos desses
sonhos, realidade.
Mas o dia não é só de festa, temos uma luta
também. Uma luta que não é só da juventude,
mas de toda a sociedade. Precisamos erguer
nossa voz, contra a violência que assola nosso
Estado, que assola nosso País. Que está presente em todos os dias. Que faz pais, mães,
irmãos e irmãs, chorarem a perda de um ente
querido. Nossos jovens estão matando e sendo
assassinados.

Por isso, atenderemos ao chamado nacional, e
levaremos para as ruas da nossa Arquidiocese,
a “Campanha Nacional contra a Violência e o
Extermínio dos Jovens”.
Esse ano, a festa vai acontecer no dia 30 de
outubro. Começando com a recepção dos
jovens que vem de todo o estado, com concentração na Praia de Camburi, as 07h da manhã.
Depois, sairemos em marcha, em direção a
Praça do Papa.
Vamos celebrar o nosso dia com direito a celebração eucarística, apresentações culturais das
quatro Dioceses e muito mais. Venha participar
desse dia você também!
Fernanda Soares e Cezelina Chagas
Atuantes na PJ, jornalistas e integrantes da
Equipe de Comunicação do DNJ 2011
Saiba mais sobre o DNJ
www.dnjcapixaba.com.br
facebook.com/DNJCapixaba
Twitter: @DNJCapixaba

programação
30 de Outubro
07h:
Concentração
08h30: Marcha Capixaba contra a violência e extermínio
de jovens
10h:
Abertura Oficial e Fala sobre os 25 anos da PJ
no Espírito Santo
10h30: Celebração Eucarística
12h:
Apresentação do Grupo Manguerê
13h:
Apresentação Cultural da Arquidiocese de
Vitória
13h15: Apresentação Cultural da Diocese de Cachoeiro
13h30: Show Banda Dogma
14h30: Apresentações culturais da Diocese de São
Mateus
14h45: Apresentação cultural da Diocese de Colatina
15h:
Mística de Envio
15h30: Bateria de uma Escola de Samba – Boa Vista
16h:
Show de Artistas Capixabas pela vida e contra
a violência
17h:
Show com a Banda Afrorreggae
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