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“Dai, pois, a César o que é de César e a
Deus o que é de Deus”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste domingo somos convocados
a estar em torno da Palavra e confirmar
nossa missão recebida desde o nosso
batismo. Pertencemos a Deus, pois somos
sua imagem e semelhança, criados para a
liberdade e a vida plena.
Jesus nos ensina a centrarmos nossa vida
e missão em Deus, reconhecendo-O como
único Senhor. Enquanto assumimos nossa
responsabilidade diante do mundo, somos
chamados a dar o nosso sim, testemunhando a primazia absoluta de seu Reino
no nosso agir.

4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A graça de Deus que nos criou, o amor
do Filho que nos salvou e a comunhão do
Espírito estejam com vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO: nº161(CD3) / nº 167(CD3)
Dir.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as
nossas culpas para participarmos com
mais dignidade da mesa da Palavra e da
Eucaristia.
Dir.: Senhor, que sois o caminho que leva
ao Pai, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

Jubilosos celebremos nossa fé, cantando.

Dir.: Cristo, que sois a verdade que ilumina
os povos, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.

3. CANTO DE ABERTURA: nº5 (CD11)/
nº 13(CD24)

Dir.: Senhor, que sois a vida que renova o
mundo, tende piedade de nós.

Ó família das nações, dai ao Senhor, ó
nações, daí ao Senhor poder e glória,
dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!
Oferecei um sacrifício nos seus átrios.

Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Dir.: Deus, todo poderoso e rico em misericórdia, Senhor de nossa vida e de
nossa história, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza
a vida eterna.
Todos: Amém.

Adorai-o no esplendor da santidade, terra
inteira, estremecei diante dele! Publicai
entre as nações: “ Reina o Senhor!”, pois
os povos ele julga com justiça.

6. GLÓRIA: nº191(CD3)/ nº211(CD3)

10. SEGUNDA LEITURA: 1Ts 1,1-5b

Dir.: Entoemos nosso hino de louvor.

11. EVANGELHO: Mt 22,15-21

7. ORAÇÃO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: nº366(CD11)
/ Aleluia + antífona do dia (Lecionário)

Oremos (pausa): Deus eterno e todo poderoso, que nos chamais pelo nome para
o serviço na vossa Igreja. Fazei que vos
amemos de todo o coração e sintamos a
força do vosso nome através de nossos
irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Elevemos nossas preces confiantes
ao Senhor, na certeza de que Ele ouve as
súplicas dos seus filhos, e peçamos:

DEUS NOS FALA

Acolhe, Senhor, nosso clamor!
Olhai para a Igreja que peregrina neste
mundo e a sua missão de ser sinal profético, para que seus batizados não se
cansem de testemunhar com sua vida.

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 45,1.4-6
9. SALMO RESPONSORIAL: 95(96)

Cuidai, Senhor, único Deus, dos nossos
governantes, para que ajam com justiça,
serenidade e amor diante da sociedade,
como nossos representantes legítimos.

Ó família das nações, daí ao Senhor
poder e glória!
Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
Manifestai a sua glória entre as nações e,
entre os povos do universo, seus prodígios!

Dai-nos disposição e coragem para vivermos nosso compromisso de cristãos
em nossas comunidades, amando-vos e
servindo-vos.

Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros
deuses, porque um nada são os deuses
dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus
quem fez os céus.

Dir.: Acolhei, ó Pai, nossos pedidos deste
dia, por meio de Vosso Filho Jesus Cristo,
na unidade do Espírito Santo. Amém.
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23. CANTO FINAL: nº660/ nº774(CD11)

DEUS FAZ COMUNHÃO

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da unidade, nos faça viver na
compreensão mútua, com um só coração
e uma só alma, agora e sempre. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: nº 516(CD4)
/ nº523(CD20)
RITO DA COMUNHÃO

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

17. PAI NOSSO
Dir.: Lembrai-vos de nós, Senhor, quando
vierdes em vossa glória e ensinai-nos a
dizer: Pai Nosso...

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa
força! Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: nº605(CD12) /
nº590(CD26)

Todos: Graças a Deus!

Dir.: Manifestemos nosso amor missionário, desejando-nos a paz.

25. LEITURAS DA SEMANA

19. COMUNHÃO: nº644(CD14) / nº
675(CD14)

2ª-feira: Rm 4,20-25; Sl (Lc 1);
Lc 12,32-21
3ª-feira: 2Tm 4,10-17; Sl 144(145);
Lc 10,1-9
4ª-feira: Rm 6,12-18; Sl 123(124);
Lc 12,39-48
5ª-feira: Rm 6,19-23; Sl 1; Lc 12,49-53
6ª-feira: Rm 7,18-25; Sl 118; Lc 12,54-59
Sábado: Rm 8,1-11; Sl 23(24); Lc 13,1-9

20. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Fazei, Senhor, que
a Eucaristia que recebemos frutifique
em nossa vida com sinais dos valores
eternos. Guiados por eles vos sirvamos
sempre em santidade e graça. Por Cristo
Nosso Senhor. Amém.
21. RITO DE LOUVOR: nº333(CD18)/
nº250

ORIENTAÇÕES

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e depois canta-se
um salmo ou canto bíblico)

w Na partilha da palavra, destacar o
tripé de uma comunidade cristã:
fé, esperança e caridade.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
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Celebrando 25 anos da PJ Capixaba
Nesse ano, a Pastoral da Juventude Capixaba, celebra mais
que o Dia Nacional da Juventude, celebra também os 25 anos
de PJ Capixaba. Em comemoração, além do DNJ Estadual,
temos outros eventos acontecendo pelo Estado. Cine vídeos,
ampliadas, encontros de amigos e por aí vai.
Celebrando sempre, temos a musica, que comemora 25 anos
de história abençoada por Nossa Senhora da Penha, padroeira
do nosso Estado. 25 anos que não foram só flores, nem só
espinhos. Mas de muita luta em defesa de uma juventude que
quer viver. Que tece sua vida de sonhos e duras realidades.
25 anos abençoados de união de uma juventude de quem
anseios e garra para alcançar os objetivos.
PRA CELEBRAR
Letra e Música: Welington Serra Lazarini
Pé na estrada, de sandália.
Segue o dia. Já clareou
Vem ligeiro, sem demora
Vem que a festa já começou
Tem batuque, ciranda lá na vila
Há vida no abraço que se dá
Tem congada na praça da esquina
Lembranças e histórias pra contar
São 25 anos pra celebrar (2x)
Ôôô... E a Penha abençoou
Pela serra e o mar se encantou
Quem aqui chegou
Ta no canto, ta na ginga
De que quem ousa, trabalha e confia
É uma sede, é uma força
É um mistério de amor que anuncia
Juventude que escreve seu caminho
E espalha a utopia pelo ar
Traz o anel que a bandeira já vem vindo
E o vermelho que é pra incendiar

terra molhada, gostinho de brote acompanhado de um bom
café feito em fogão a lenha, onde nos aconchegamos com o
frescor da brisa das montanhas e nos embalamos ao toque
todo especial de nossas casacas.
Tua mística envolve nossas almas, como o ritmo que encanta
nossa juventude e faz nossos corações pulsarem ao som
das baterias das escolas de samba, no molejo do bom forró
pé de serra, nas rimas inteligentes do hip hop, no gingado
do congo e do jongo e na beleza das misturas de raças de
um povo que traz o Espírito Santo na alma.
Foram anos de lutas, desafios, choros, despedidas... E
conquistas, alegrias, esperança, sonhos e projetos de uma
caminhada sem fim. E hoje Senhor, queremos agradecer a
Tua presença amorosa em nosso meio, mesmo quando o
caminho foi penoso e árduo, o Teu ardor jovem, nos deu
forças para continuar o caminhar.
E pela intercessão de Nossa Senhora da Penha, Nossa
Senhora da Vitória, Nossa Senhora da Saúde, São Mateus,
São Pedro, Padre José de Anchieta e, sob esse céu rosado
envolto ao azul do mar, queremos juntar nossas vozes e gritar
um basta a violência e extermínio de nossa juventude e que
seu reino de paz e amor continue sendo o nosso projeto de
vida, onde nos tornemos um só coração e uma só alma
vivendo na civilização do amor...
Amém...
Fernanda Soares
Atuante na PJ, jornalista e coordenadora da Equipe de
Comunicação do DNJ 2011
Saiba mais sobre o DNJ
www.dnjcapixaba.com.br
facebook.com/DNJCapixaba
Twitter: @DNJCapixaba

programação

São 25 anos pra celebrar (2x)
Ôôô... E a Penha abençoou
Pela serra e o mar se encantou
Quem aqui chegou
Nos amores, nas cores, nas dores de um estado inteiro
Nos recantos, encontros, encantos desse meu lugar
Juventude! Vem mostrar teu jeito de evangelizar!
Quem foi que ensinou a lutar?
Quem foi que se pôs a rezar?
Quem foi que inventou a mania de Pjotear
Oração dos 25 Anos da Pastoral da Juventude Capixaba
(Autora: Jakcele Pereira Gusson, jovem atuante da PJ na
Diocese de São Mateus)
Bendito seja senhor Deus do universo e autor da história,
nossos corações estão em festa, celebramos 25 anos de
Pastoral da Juventude em terras capixabas. Somos jovens
que trazem a alegria estampada no rosto e a luta por dias
melhores nas palmas das mãos. Se fizeste homem em
nosso meio, e a tua presença divina nos conduz até as
mais distantes comunidades, onde sentimos o cheiro de

30 de Outubro
07h:
08h30:
10h:
10h30:
12h:
13h:
13h15:
13h30:
14h30:
14h45:
15h:
15h30:
16h:
17h:

Concentração
Marcha Capixaba contra a violência e extermínio de
jovens
Abertura Oficial e Fala sobre os 25 anos da PJ no
Espírito Santo
Celebração Eucarística
Apresentação do Grupo Manguerê
Apresentação Cultural da Arquidiocese de Vitória
Apresentação Cultural da Diocese de Cachoeiro
Show Banda Dogma
Apresentações culturais da Diocese de São Mateus
Apresentação cultural da Diocese de Colatina
Mística de Envio
Bateria de uma Escola de Samba – Boa Vista
Show de Artistas Capixabas pela vida e contra a
violência
Show com a Banda Afrorreggae
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