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“Eles falam, mas não praticam”
DEUS NOS REÚNE

3. CANTO DE ABERTURA: nº 13 (CD24)
/ nº4 (CD11)
4. SAUDAÇÃO INICIAL

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Amados e amadas de Deus, estamos já nos dirigindo para o final de mais
um ano litúrgico e a Palavra de Deus nos
orienta a reconhecermos Jesus como o
único Mestre.
O Reino querido por Jesus não é mera
utopia ou algo que está distante de nós,
mas acontece todas as vezes que nos
dispomos a servir. Esta é a dinâmica para
aqueles que querem seguir o Mestre e ter
a vida mais próxima do Evangelho.
Neste domingo, também fazemos unidade com toda a Juventude, clamando por
seus anseios e denunciando toda forma
de violência e extermínio.
Movidos pelo amor de Deus, iniciemos
nossa celebração cantando.

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre com vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO: nº161 (CD3)/ nº 174(CD12)
Dir.: Jesus não veio para condenar, mas
para salvar a humanidade e reconciliar
todas as criaturas com a sua cruz. Confiantes na sua misericórdia, peçamos o
perdão para as nossas faltas, cantando.
Dir.: Que a misericórdia de Deus venha em
nosso auxílio, perdoe nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: nº206(CD3) / nº199(CD12)

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: nº381(CD16)
/ Aleluia + antífona do dia (Lecionário)

Dir.: No Filho, o Pai revela sua grandeza e
majestade. Entoemos nosso louvores com
o canto do glória.

13. PARTILHA DA PALAVRA

7. ORAÇÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

Oremos (pausa): Ensinai-nos, ó Deus de
poder e misericórdia, a vos servir com
total disponibilidade para que a nossa
vida testemunhe o que proclama nossa
boca. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Apresentemos nosso louvor e as
necessidades de todo o povo ao Senhor,
Deus da aliança.
Todos: Escuta-nos, Senhor!
Concedei à vossa Igreja, Pai de bondade,
sabedoria para guiar seu povo rumo às
maravilhas que nos reservaste.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Ml 1,14b2,2b.8-10

Firma, ó Deus, os passos dos humilhados e injustiçados para que sejam
confortados com as maravilhas de tua
ação libertadora.

9. SALMO RESPONSORIAL: 130(131)
Guardai-me, ó Senhor, convosco, em
vossa paz!

Protegei a juventude das ciladas da violência e fazei que ela encontre a verdadeira paz e os frutos da justiça em teu amor.

Senhor, meu coração não é orgulhoso,
nem se eleva arrogante o meu olhar; não
ando à procura de grandezas nem tenho
pretensões ambiciosas!

Dir.: Ouvi, ó Pai, o clamor do teu povo que
espera confiante na tua escuta. Por Cristo,
nosso Senhor.

Fiz calar e sossegar a minha alma; ela
está em grande paz dentro de mim, como
a criança bem tranquila, amamentada no
regaço acolhedor de sua mãe.

DEUS FAZ COMUNHÃO

Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e
por toda a eternidade!

16. PARTILHA DOS DONS: nº527(CD20)
/ nº518 (CD4)

10. SEGUNDA LEITURA: 1Ts 2,7b-9.13

RITO DA COMUNHÃO

11. EVANGELHO: Mt 23,1-12

17. PAI NOSSO
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Dir.: A bênção do Deus todo-poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Unamos nossas mãos e clamemos
com a juventude a uma só voz com as
mesmas palavras de Cristo: Pai Nosso...

Dir.: Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe!

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 593(CD26)/ nº
595(CD19)

Todos: Graças a Deus.

Dir.: “A paz é fruto da justiça” e só acontece
com a nossa ação. Coloquemos a nossas
mãos a serviço, desejando-nos a paz.

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Rm 11,29-36; Sl 68(69);
Lc 14,12-14
3ª-feira: Rm 12,5-16ª; Sl 130(131),
Lc 14,15-24
4ª-feira: Jó 19,1.23-27a; Sl 42(41);
1Cor 15,51-57; Jo 6,37-40
5ª-feira: Rm 14,7-12; Sl 26(27);
Lc 15,1-10
6ª-feira: Rm 15,14-21; Sl 97(98);
Lc 16,1-8

19. COMUNHÃO: nº 695(CD4) /
nº647(CD14)
20. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Fortalecidos com o
Corpo do Vosso Filho, esperamos ó Deus
de clemência, participar dos benefícios
da vossa graça e partilhá-la com os irmãos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
21. RITO DE LOUVOR: nº 1144/ nº 1148
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e depois canta-se
um salmo ou canto bíblico)

ORIENTAÇÕES
w Neste último domingo do mês
de outubro a Igreja dá atenção
especial à juventude. Valorizar a
presença dos jovens da comunidade na participação da liturgia e
acolhida.
w Em um local adequado, preparar um painel com imagens e
reportagens que sobre violência
e extermínio dos jovens.
w Durante o abraço da paz, um
jovem entra com uma bandeira
branca e cobre o painel, num
gesto simbólico de pedido de
paz para a juventude.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO FINAL: nº 769(CD11) /
nº771(CD5)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus, que em Cristo manifestou a sua
caridade e verdade, nos faça mensageiros
do Evangelho e testemunhas do seu amor
no mundo. Amém.
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Como dar um basta à violência e ao
extermínio de Jovens?
Quando falamos da Campanha Nacional
contra a Violência e o Extermínio de Jovens
as perguntas e dúvidas mais recorrentes
giram no sentido sobre como fazer para
participar da campanha e ajudar na conscientização do tema.
É muito simples! A partir de pequenas
ações podemos participar dessa importante ferramenta em defesa da vida das
juventudes. Sabe como?
Vamos lá! Primeiro pesquise sobre o que é
a Campanha, como começou, a partir de
que motivação, quais são os seus objetivos,
os seus eixos temáticos e de ação. Após
isso, você pode desenvolver uma série de
ações. Você pode montar em seu bairro
e/ou comunidade um grupo de estudo
sobre Juventude e Violência e trabalhar
com a metodologia de multiplicação de
conhecimentos.
Você pode realizar numa praça, pátio de
Igreja e/ou associação de moradores sessões de cinema seguido de debate sobre
temas afins, muitos são os filmes que rendem ótimas reflexões; Você pode panfletar
materiais de divulgação e conscientização
nas escolas, faculdades, praças públicas,
feiras livres, saída de missas, etc.
E você ainda pode participar das reuniões
da Campanha que acontece todo terceiro
sábado de cada mês às 09h30min, na
Cúria Metropolitana de Vitória.
Viu como é fácil? Vamos juntos gritar e

girar o mundo, chega de violência e extermínio de jovens! Junte-se a nós nessa
luta e faça a diferença na defesa da vida
das juventudes!
Um convite a favor da vida: Imperdível!
Uma grande festa acontece no dia 30 de
outubro, a partir de 08 horas da manhã.
Começando com a recepção dos jovens
que vem de todo o estado, com concentração na Praia de Camburi. Depois, saímos
em marcha, em direção a Praça do Papa.
Autores: 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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