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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Dia Nacional da Juventude

CORAGEM, LEVANTA-TE, JESUS TE CHAMA!

- Destacar o cartaz da CF/15 e/ou tema do DNJ.
- Enquanto se canta repetida vezes o refrão: "Mes-
mo as trevas..." nº 21. Jovens vestidos com as co-
res dos continentes e com velas entram pelo cor-
redor.  Jovem 01: "Jesus, Filho de Davi, tem pie-
dade de mim!" Jovem 02: "Senhor, só Tu tens po-
der de clarear minhas trevas"; depois de dizerem
as frases, acendem o Círio Pascal.  Jovem 03:
"Mestre, que eu veja!" Jovem 04: "Fraternidade
e Sociedade: Eu vim para servir" falam as frases
e acendem as velas do Altar. Jovem 05: "Juventu-

de construindo uma nova sociedade" acende a
vela da Missão. Todos cantam: "Luz radiante,
luz da alegria..." nº 844.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e Irmãs sejam bem vindos à Fes-
ta da Vida. Cristo é a luz radiante que ilu-
mina nossas trevas. Sua Páscoa se faz me-
mória em nossa história. Reunimo-nos ce-
lebrando nossa vida de fé, de comunidade
viva no Mistério Pascal.
C. Celebramos a experiência dos que dei-
xam a cegueira como Bartimeu para en-
contrar Jesus. Hoje queremos enxergar à
luz da Palavra Divina quais caminhos trans-
formar em nossa realidade.

02. CANTO
Sentado à beira da estrada... nº 1.149

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Com amor a Trindade nos acolhe. Em
comunhão com toda a Igreja celebremos
o Dia do Senhor. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. O amor do Pai e do Filho e do Espírito
Santo que cura nossa cegueira, esteja



conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Fomos iluminados em nosso Batismo
pela luz de Cristo. Quando contribuímos
com nosso egoísmo em nossas famílias e
sociedade, cantemos, pedindo a misericór-
dia de Deus.
Tanta esperança... nº 221
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe nossos pecados e nos con-
duza iluminados até a vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. O amor nos faz enxergar o outro. Aju-
da-nos a nos libertar das trevas.  Jesus é a
luz que ilumina nossa vida. Cantemos lou-
vando ao Senhor.
Glória, glória, aleluia... nº 250

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, luz para os cegos e conforto
para os atribulados. No vosso Filho
unigênito nos destes um sacerdote jus-
to e compassivo. Fazei-nos reconhecer
em Cristo a ternura do vosso amor de
Pai. Que encontremos o caminho da fé
que nos conduz para Vós. Por nosso Se-
nhor, Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
Refrão: Tua Palavra é lâmpada para
meus pés, Senhor. // Lâmpada para meus
pés, Senhor. Luz para o meu caminho.//

PRIMEIRA LEITURA: Jr 31, 7-9

L.1 Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.

SALMO RESPONSORIAL - 125(126)
Refrão: Maravilhas fez conosco o Se-
nhor, / exultemos de alegria!

SEGUNDA LEITURA: Hb 5, 1-6

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10, 46-52

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia... (refrão do Lecionário)

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
SUGESTÕES:
NA CELEBRAÇÃO DO DNJ
Nestes 30 anos de ação de graças, a ju-
ventude da Igreja do Brasil procurou apre-
sentar à sociedade um caminho em que a
dignidade humana é parte fundamental para
que haja uma vida plena. Lembramos o que
o Papa Francisco nos diz: "Os cristãos pre-
cisam conhecer profundamente o contexto
no qual eles vivem para pensar linhas de
ação que construam uma sociedade mais
fraterna, justa e digna para todos" (cf. EG,
n. 180).
Nesse ano em que celebramos os 30 anos
do DNJ, queremos partir da reflexão que a
CF de 2015 nos propõe: "Fraternidade:
Igreja e sociedade". Depois de estudarmos
os temas do material do DNJ deste ano, é
bom apresentar os frutos deste trabalho de
missão. (cada tema pode ser apresentado
em forma de cartaz, jogral, falas rápidas,
música, etc)
1º) CONSTRUINDO UMA NOVA SO-
CIEDADE tem como objetivo: Incentivar
os jovens a refletir os desafios da constru-
ção de uma nova sociedade, na qual o jo-
vem - à Luz do Evangelho - assume seu



protagonismo neste caminho de serviço à
vida, à justiça e à paz.
2º) JUVENTUDE E VIDA tem como ob-
jetivo: Favorecer aos jovens uma reflexão
sobre a dignidade da vida e sua entrega pela
causa do Reino.
3º) JUVENTUDE E POLÍTICA tem como
objetivo: Refletir e dialogar sobre nosso
papel como jovens profetas, iluminados pela
Palavra de Deus, nos diferentes espaços de
decisões políticas e relações de poder, a fim
de pautarmos a construção de uma nova
sociedade.
NA CELEBRAÇÃO SEM O DNJ
Hoje a Liturgia nos convida a ir ao encon-
tro do Mestre Jesus. Ele é o "Clarão da
Glória do Pai". Ilumina nossos caminhos de
discípulos missionários do Reino.
Jesus é a "luz" de nossos olhos. A Luz que
nos faz enxergar a vida de uma maneira re-
novada. Faz-nos deixar o "manto" das coi-
sas sem sentido que nos cobrem. Assim
podemos assumir uma vida de significado e
esperança.
O cego de Betsaida foi levado pelos ou-
tros. Foi preciso duas intervenções de Je-
sus para o cego enxergar bem. Já Bartimeu
queria ver Jesus. Gritava: "Jesus, Filho de
Davi, tende compaixão de mim".
Bartimeu são todos os que procuram em
Jesus um caminho de fé. O Evangelho de
hoje é um itinerário de fé e nos mostra isto:
1) Quem sou eu? 2) Que Jesus pode trans-
formar a situação; 3) Persistência no pedir;
4) Romper com o passado: jogar fora o
manto; 5) Saber que quero algo de Jesus;
6) Seguir.
É preciso vermos na comunidade o que
necessita de nossa ajuda. A construção do
Reino depende também do nosso trabalho.
É Deus agindo por nós. Que Cristo nos
mostre que Ele é a única força para a trans-
formação.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. No Batismo recebemos a luz de Cristo.
Ela nos mostra novos caminhos para cons-
truir uma sociedade justa e fraterna. Reno-
vemos nossa fé na Trindade Santa: Creio
em Deus Pai ...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. É dever da Igreja local partilhar a ale-
gria do evangelho até os confins do mundo.
Confiantes em Deus que se inclina e lava os
pés da humanidade inteira, rezemos:
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja
servidora e missionária.
L.1 Deus de amor, abençoai os ministros
ordenados, os consagrados e consagradas,
e os leigos missionários, para que sejam no
mundo sinais de esperança, justiça e
fraternidade, rezemos.
L.2 Olhai pelos que sofrem em meio a tan-
tas necessidades, doenças, dependências,
violência e abandono, que suas dores con-
tribuam para a redenção da humanidade,
rezemos.
L.1 Fazei com que a Campanha Missionária
realizada em todo o Brasil, especialmente
nos pequenos grupos e comunidades, ani-
me os cristãos a serem sal da terra e luz do
mundo, rezemos.
L.2 Iluminai os nossos jovens que celebram
o Dia Nacional da Juventude para que, for-
talecidos na fé, participem com coragem na
transformação da sociedade, rezemos.
L.1 Fortalecei a Igreja na Amazônia com
numerosos missionários e missionárias com-
prometidos na missão profética de defen-
der a vida e servir as comunidades indíge-
nas, ribeirinhas e quilombolas, rezemos.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Deus tem um desejo universal de salva-
ção. Entre a multidão estão também os ce-
gos e os coxos. Jesus cura Bartimeu. E ele
deixa o isolamento da beira da estrada para



"seguir Jesus". A nossa missão é seguir Je-
sus na alegria de lavar os pés uns aos ou-
tros, como nos diz o Papa Francisco: "Não
deixemos que nos roubem o ideal do amor
fraterno!" (EG 101). Neste último domin-
go do Mês das Missões celebramos o Dia
Nacional da Juventude (DNJ). E ainda,
nesta semana, somos convidados a voltar
nossa atenção para a Amazônia. Rezemos
pelos jovens e pela Igreja na Amazônia.
Apresentemos nossas ofertas e nosso
dízimo.
Eu te ofereço o meu viver... nº 425

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
C. Irmãos e irmãs, somos um povo consa-
grado ao Senhor, nosso Deus. Pela força
de nossa vocação batismal participamos do
louvor que Cristo oferece ao Pai. Por Ele
e n'Ele, louvemos e bendigamos ao Pai.
C. É o próprio Cristo que nos oferece a
verdadeira luz que nos impulsiona a sair das
trevas para uma vida nova, onde os valo-
res humanos e cristãos sejam respeitados
como direito e dever de todos.
C. Que este nosso louvor suba até o céu
em comunhão com todos os cristãos que
dedicam suas vidas na busca de um mun-
do justo e fraterno para todos. Com toda
Igreja e com todos os Anjos e Santos, can-
temos o hino que enaltece a glória de Deus:
Deus infinito, nós te louvamos... nº 1.186

13. PAI NOSSO
D. Obedientes à palavra do Salvador e
formados pelo seu divino ensinamento, re-
zemos: Pai-Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Lembremos que somos discípulos mis-

sionários do Senhor. Renovemos nossa
consciência missionária e coloquemos nos-
sas ações para a construção da paz.
Saudemo-nos.
É bonita demais... nº 545

15. ORAÇÃO
D. Pai Santo, concedestes a graça de
celebrarmos hoje o vosso louvor. Fazei
nossa comunidade sinal da reconciliação
e colocai-nos no serviço da unidade e da
paz em vossa Igreja e no mundo. Pedi-
mos-vos por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal
da cruz, o dirigente diz:) O Senhor nos
abençoe, nos livre de todo o mal e nos con-
duza à vida eterna.
T. Amém.
D. "A tua fé te curou!" Ide em paz que o
Senhor nos acompanhe.
T. Graças a Deus!

18. CANTO
Todos membros vivos... nº 761
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Leituras para a Semana
2ª Rm 8, 12-17 / Sl 67(68) / Lc 13, 10-17
3ª Rm 8, 18-25 / Sl 125(126) / Lc 13, 18-21
4ª Ef 2, 19-22 / Sl 18(19A) / Lc 6, 12-19
5ª Rm 8,31b-39 / Sl 108(109) / Lc 13, 31-35
6ª Rm 9, 1-5 / Sl 147(147B) / Lc 14, 1-6
Sáb.: Rm 11, 1-2a.11-12.25-29 / Sl 93(94) / Lc 14, 1.7-11


