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“Amarás o Senhor teu Deus, e ao teu
próximo como a ti mesmo”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Reunidos como irmãos para vivenciarmos o grande presente que Deus
nos deixou, “amemo-nos uns aos outros,
como Ele nos amou.”
No amor aos irmãos, especialmente aos
mais necessitados, encontraremos a face
de Deus que clama pela nossa ação missionária. Em comunhão com toda a Igreja,
rezamos com todo fervor, neste dia, pelas
Missões.
Impulsionados pelo Evangelho de Cristo,
iniciemos nossa celebração.
3. CANTO DE ABERTURA: nº 1118/nº3
(CD11)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

Dir.: A nós aqui reunidos, paz e fé da parte
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO: 163(CD23) / nº 182(CD3)
Dir.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte,
também nós somos chamados a morrer
para o pecado e ressurgir para uma vida
nova. Reconheçamo-nos necessitados
da misericórdia do Pai e clamemos seu
perdão, cantando.
6. GLÓRIA: nº206(CD3) / nº 199(CD12)
Dir.: No Filho, o Pai revela sua grandeza e
majestade. Entoemos nosso louvores com
o canto do glória.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, quisestes que
a vossa Igreja fosse sacramento da salvação para todas as nações. Despertai
nossos corações para a missão e aumentai o fervor do nosso amor pelo Reino que
acontece aqui e agora. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Todos: Ó Deus, Pai de todos os povos,
Vós que nos abraçais com a ternura de
uma mãe, ouvi o clamor das multidões
da Amazônia e do mundo inteiro desejosas de Vos conhecer e Vos amar.
Ensinai-nos a Vos servir, na partilha
da Fé e dos Bens, que Vós mesmos nos
destes. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Ex 22,20-26
9. SALMO RESPONSORIAL: 17(18)

Dir.: Acolhei Senhor as preces que vos
elevamos em alta voz pelos missionários,
por Cristo, nosso Senhor!

Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força
e salvação.
Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força,
minha rocha, meu refúgio e salvador! Ó
meu Deus, sois o rochedo que me abriga,
minha força e poderosa salvação.

DEUS FAZ COMUNHÃO

Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga,
sois meu escudo e proteção: em vós espero! Invocarei o meu Senhor: a ele a glória!
E dos meus perseguidores serei salvo!

16. PARTILHA DOS DONS: nº 529(CD25)
/ nº 542(CD25)

Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo! E louvado seja Deus, meu salvador!
Concedeis ao vosso rei grandes vitórias
e mostrais misericórdia ao vosso ungido.

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI NOSSO

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

Dir.: Inspirados na Palavra de Jesus que
nos envia em missão, ousamos proclamar: Pai Nosso...

11. EVANGELHO: Mt 22,34-40
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: nº
356(CD11)/ Aleluia + antífona do dia
(Lecionário)

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: nº 597(CD5) /
nº 604(CD26)
Dir.: Aos enviados em missão, Jesus
sempre deixava uma palavra de paz e pedia
que ao entrar em uma casa dissessem: “A
paz esteja nesta casa.” Seguindo o apelo
de paz promovido por Jesus, desejemonos uns aos outros a paz que Ele nos dá.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Numa só fé e num só amor, elevemos
juntos nossas vozes, rezando a Oração
Missionária 2011:

19. COMUNHÃO: nº 630(CD4) /
nº344(CD8)
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Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

20. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, alimentados
pelo Pão da Vida, queremos anunciar
o Vosso nome a todas as nações. Fazei
que impulsionemos o Reino de Deus com
o testemunho da Eucaristia. Por Cristo
nosso Senhor. Amém.

Dir.: Vamos em paz, firmes na fé, alegres
na esperança e solícitos na caridade!
Todos: Graças a Deus!
25. LEITURAS DA SEMANA

21. RITO DE LOUVOR: nº 323 e nº
1151(CD18)

2ª-feira: Rm 8,12-17; Sl 67(68); Lc 13,10-17
3ª-feira: Rm 8,18-25; Sl 125(126); Lc
13,18-21 (Memória de Santo
Antônio Galvão)
4ª-feira: Rm 8,26-30; Sl 12(13); Lc 13,22-30
5ª-feira: Rm 8,31-39; Sl 108(109);
Lc 13,31-35
6ª-feira: Ef 2,19-22; Sl 18(19A); Lc 6,12-19
(Festa dos Santos Simão e Judas
Tadeu)
Sábado: Rm 11,1-2.11-12.25-29;
Sl 93(94); Lc 14,1.7-11

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

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS

ORIENTAÇÕES

23. CANTO FINAL: nº 1110/ nº 773

w Antes do início da celebração,
propiciar um momento de recolhimento, oração e acolhida mútua
a partir do canto: “Onde reina o
amor, fraterno amor. Onde reina o
amor, Deus aí está.”
w A equipe de acolhida providencie
pequenos corações com frases
diversificadas sobre o amor e entregue às pessoas que chegam
para a celebração. No momento
do abraço do Paz, eles poderão
ser trocados pelos presentes.
w Para a bênção final, o dirigente
convida a todos os presentes a
se voltarem para a porta principal
e dá a bênção missionária.

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja conosco!
(Cada um coloque a mão no ombro de
quem está ao seu lado)
Deus esteja em nossos lábios para bem
anunciarmos o Reino; Deus esteja em
nossa inteligência para compreendermos
cada pessoa que encontrarmos; Deus
esteja em nossos braços e mãos para
bem acolhermos os outros; Deus esteja
em nossos pés nos levando a cada pessoa
que precisar; Deus seja bênção e força
para a missão!
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Juventude em Marcha contra a violência e o
extermínio de jovens
No Espírito Santo, a juventude também está mobilizada
na luta pelo fim da violência. Os jovens não agüentam
mais tanta destruição da vida e do direito de sonhar
da juventude capixaba. Por isso, no dia 30 de outubro
vamos realizar uma grande marcha a favor da vida e
contra a violência e o extermínio de jovens.
A marcha capixaba contra a violência o extermínio
de jovens fará parte da programação do Dia Nacional
da Juventude. Nossa concentração será a partir das
7h na Praia de Camburi, em Vitória. De lá partiremos
em marcha para a Praça do Papa, onde haverá uma
programação diversificada para atrair e agradar a
todas as juventudes do nosso Estado.
Vamos juntos dizer um Basta contra toda e qualquer
forma de violência contra a juventude.
Saiba mais sobre a campanha:
A Campanha Nacional Contra Violência e o Extermínio
de Jovens é uma ação articulada de diversas organizações para levar a toda sociedade o debate sobre
as diversas formas de violência contra a juventude,
especialmente o extermínio de milhares de jovens
que estão acontecendo no Brasil.
Com isso, a campanha objetiva avançar na conscientização e desencadear ações que possam mudar essa
realidade de morte. A iniciativa nasceu da reflexão da
15ª Assembléia Nacional das Pastorais da Juventude
do Brasil, realizada em maio de 2008.
De lá para cá várias ações têm sido realizadas pelo
país no intuito de trabalhar os três eixos que norteiam
a campanha, a saber: Formação política e trabalho
de base; Ações de massa e divulgação e Monitoramento da mídia e denúncia quanto à violação dos
direitos humanos.
Oração da Campanha Nacional contra Violência
e Extermínio de Jovens
Deus da Vida, da beleza, das cores e dos sonhos,
ajuda-nos a construir uma sociedade mais justa,
amorosa e pacífica, onde possamos viver irmanados
e de forma digna e feliz.
Deus Libertador, olha para a juventude brasileira e
afasta dela todas as formas de violência, principalmente o extermínio, que derruba tantos jovens cheios
de sonhos, projetos e potencialidades.
Pai/Mãe da Juventude, Tu sabes o quanto gostamos
de viver, de sonhar, de brincar, de namorar e de fazer
tantas coisas boas. Não permita que roubem de nós
esses direitos tão essenciais.

não deixemos de acreditar em nossos sonhos e de
organizar as nossas lutas em busca da Civilização do
Amor, do Outro Mundo Possível, do Reino de Deus.
Somos teus discípulos e tuas discípulas jovens que,
de mãos dadas e com os pés fincados no chão,
seguimos em marcha contra a violência e o extermínio de jovens, numa estrada banhada de sangue,
que desejamos ver, sempre mais banhada de flores,
sonhos e de justiça.
Caminha conosco, Senhor, porque a luta não é fácil e
somente em Ti encontraremos força e coragem para
não ter medo e nem desistir da marcha.
A vida da juventude está clamando por nossa ação e,
como a jovem Maria, dizemos SIM a este chamado e,
com cores e jeitos diversos, pintaremos a bandeira
da Paz tão desejada por nossos povos.
Amém, axé, awerê, aleluia!
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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