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CONSAGRAÇÃO A
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
enhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa
real de Davi, descendente de São Joaquim e de
Sant’Ana, sempre que a angústia, o medo e a solidão
me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe. Como
criança carente em busca de alívio, carinho e proteção,
mergulho em teu Coração Imaculado e consagro a
ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas
lembranças, o momento presente e todas as suas
DÀLo}HV R PHX IXWXUR H D YLGD HWHUQD TXH 'HXV PH
reserva no céu. O Sacramento do Batismo, que um dia
UHFHEL PH WRUQRX ¿OKR D  GH 'HXV H ¿OKR D  WHX WXD 
y 0mH ( IH]PH WDPEpP KHUGHLUR D  GH 6HX 5HLQR
Por isso, venho agora renovar, diante de ti, ó Virgem
de Nazaré, as promessas do meu Batismo. E, para que
HXSRVVDVHU¿HODHODVDWpR¿PGHPLQKDYLGDSHoRD
WXDLQWHUFHVVmRMXQWRDRWHX¿OKR-HVXV'RFH6HQKRUD
GH1D]DUpDWLFRQVDJURDJRUDDVPLQKDVDVSLUDo}HV
meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas
UHDOL]Do}HV WXGR R TXH WHQKR H WXGR R TXH VRX
Consagro também todos os dias restantes de minha
vida terrena, pedindo por eles a tua intercessão e a tua
bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios
de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar,
desde já, Senhora de Nazaré, o momento de minha
PRUWH TXDQGR SRU WXDV PmRV H DPSDUDGR D  SHORV
EUDoRV GH WHX HVSRVR 6mR -RVp SRGHUHL ¿QDOPHQWH
ver o teu rosto, abraçar teu Filho Jesus e contemplar a
JOyULDGR3DLQRDPRULQ¿QLWRGR(VStULWR6DQWR$PpP

MENSAGEM DO ARCEBISPO
METROPOLITANO DE BELÉM
CÍRIO DE NAZARÉ
&KHJDDWRGDVDVIDPtOLDVGHYRWDVGH1RVVD6HQKRra de Nazaré, no Círio de 2018, o Livro das Peregrinao}HV FRP RV TXLQ]H HQFRQWURV 6mR SURSRVWDV GH RUDomR H PHGLWDomR WHQGR FRPR IRQWH SULQFLSDO D 3DODYUD
de Deus. Cada página remete à Bíblia e deve conduzir-nos a conhecê-la cada vez mais. Podemos vislumbrar a
quantidade de pessoas que rezarão mais com a Bíblia e
RVIUXWRVTXHHVSHUDPRVSDUDDQRVVDYLGDFULVWmHSDUD
o testemunho que o Senhor espera de nós.
Quem nos conduz pelas mãos é UMA JOVEM
CHAMADA MARIA, a primeira na escuta da Palavra
de Deus, aquela jovem que respondeu ao projeto de
'HXV TXH TXLV GHSHQGHU GHOD SDUD ID]HU DFRQWHFHU D
Encarnação do Verbo!
Abrimos o nosso coração e somos todos chamados a
ser jovens na escuta e na prática da Palavra de Deus. Temos nas mãos a Bíblia e o Rosário. Condição para partiFLSDUEHPGDVSHUHJULQDo}HVpWHUXPFRUDomRDEHUWRD
XQLmRGRVFRUDo}HVHDGLVSRVLomRSDUDGDUWHVWHPXQKR
GH-HVXV6mRRVIUXWRVGR&tULRGH1D]DUpHTXHPSDUWLFLSDGDVSHUHJULQDo}HVpUHVSRQViYHOSRUOHYDUDPXLWDV
outras pessoas sua mensagem!
Venham as bênçãos de Deus Pai + e + Filho e Espírito + Santo sobre todos os irmãos e irmãs, também
em nome de Dom Irineu Roman e Dom Antônio de Assis
5LEHLUR%LVSRV$X[LOLDUHVGH%HOpP
Dom Alberto Taveira Corrêa
Arcebispo de Belém do Pará

MENSAGEM
DO GOVERNADOR

Amigas e amigos,
6HPSUHGLJRTXHR&tULRGH1D]DUppDFHOHEUDomRGDIpHGD
cultura de nossa gente, mas também uma enorme demonstraomR GR TXDQWR SRGHPRV UHDOL]DU JUDQGHV IHLWRV FROHWLYDPHQWH
UHVSHLWDQGR R HVSDoR GR RXWUR GH IRUPD RUGHQDGD H FRP KXPLOGDGH 6H LVVR Mi QmR IRVVH R EDVWDQWH R &tULR GH 1D]DUp p
também uma bela oportunidade da possibilidade do reencontro.
'RUHHQFRQWURHQWUHIDPtOLDVTXHPRUDPHPFLGDGHVGLIHUHQWHV
e distantes, mas também de vizinhos que, mesmo bem ao lado,
PXLWDVYH]HVPDOVHIDODPQRGLDDGLDDLQGDTXHSRVVDFUX]DU
o mesmo caminho na vila, no elevador, nas ruas, no trabalho. O
Círio é, ainda, um momento especial para talvez o principal reencontro, que é com nossos próprios princípios, valores e crenças.
Nesses tempos estranhos que vivemos, onde os valores crisWmRVFRPRRDPRUDRSUy[LPRDIUDWHUQLGDGHHRUHVSHLWRSDUHFHPWHU¿FDGR³IRUDGHPRGD´HVVHUHHQFRQWURSURSLFLDGRSHOR
&tULR GH 1D]DUp p DEVROXWDPHQWH IXQGDPHQWDO 3RU LVVR DLQGD
que seja realizado todos os anos, o Círio é sempre novo e neFHVViULR UHQRYDQGR QRVVD Ip HP 1RVVD 6HQKRUD GH 1D]DUp
nossos laços com os valores cristãos e nos lembrando que todos
VRPRVLQGHSHQGHQWHGHTXDOTXHUFRLVD¿OKRVH¿OKDVGDPHVPD
FULDomR6RPRVD¿QDOWRGRVLUPmRVHPERUDPXLWDVYH]HVQmR
pareça e esqueçamos disso, diante de um noticiário que revela
WDQWDFUXHOGDGHWDQWRGHVDPRUWDQWDIDOWDGHpWLFDHGHSULQFtpios por todos os cantos do planeta e em especial, do Brasil.
Aprendemos com o cristianismo que Salvador do mundo só
tivemos um, H TXH D OLomR IRL GHL[DGD SRU HOH, H UHIRUoDGD SRU

tantos após seus ensinamentos: o amor vence tudo. E que jaPDLVGHYHPRVVXEHVWLPDUDIRUoDWUDQVIRUPDGRUDGRDPRUGLVVH
certa vez um pregador. Nestes tempos de tanta intolerância, isso
chega a soar piegas, PDVVmRQDVSHTXHQDVJHQWLOH]DVHDo}HV
TXH SRGHPRV FRP DPRU WUDQVIRUPDU R PXQGR PDLV IUDWHUQR
justo e de paz. O velho “bom dia”, “com licença” e “desculpe” certamente tornam o dia menos duro e as pessoas mais compreensivas com o outro. Em 2018, aliás, a Igreja Católica celebra
QR%UDVLOR³$QRGR/DLFDWR´UHIRUoDQGRDLPSRUWkQFLDGDTXHOHV
que não estão diretamente ligados à Igreja e seus ritos, mas
GHYHPGLIXQGLUHSUDWLFDURVHQVLQDPHQWRVFULVWmRVQRFRWLGLDQR
8PERPFRPHoRpH[DWDPHQWHSUDWLFDUDERDFRQYLYrQFLDHQWUHWRGRVVHMDPIDPLOLDUHVYL]LQKRVFROHJDVRXGHVFRQKHFLGRV
QDVWDUHIDVGRGLDDGLD
Com tanto aparato tecnológico, conseguimos hoje ver “o outro” em tempo real, independentemente da distância. Resta agora
aprimorar outra aptidão humana, que nenhuma tecnologia pode
ID]HUSRUQyVTXHpDFDSDFLGDGHGHVHYHUQRRXWURFRPSUHHQGHUVXDVGL¿FXOGDGHVVHXVSRQWRVGHYLVWDHFRQYLYHUFRPDVGLIHUHQoDVFRPWROHUkQFLDHUHVSHLWR$¿QDODGLIHUHQoDWHPSHUD
O que machuca é a desigualdade e esta sim, temos de combater.
Que o Círio de Nossa Senhora de Nazaré nos ajude a percorrer esse longo caminho que nos leve ao reencontro. E que, ao
chegar lá, possamos celebrar e reviver, sempre, nosso melhor
ODGR RIHUHFHQGR DR RXWUR DTXLOR TXH TXHUHPRV GH YROWD SDUD
QyVPHVPRVDPRUJHQHURVLGDGHIUDWHUQLGDGH
8PIHOL]HDEHQoRDGR&tULRGH1D]DUp

Simão Jatene
Governador do Pará

CALENDÁRIO DO CÍRIO 2018
EVENTO

DATA

HORA

LOCAL

Manhã de Formação dos
Dirigentes de Peregrinação
Missa do Mandato
Formação Jovens na Corda
Formação Jovens das Escolas
Concurso de Redação
Manhã dos Eleitos
Missa da Abertura da Festa
Abertura de Festa
9LJtOLDGH$GRUDomR LQtFLR
Apresentação do Manto
9LJtOLDGH$GRUDomR ¿QDO
Missa do Traslado
Traslado para Ananindeua
Romaria Rodoviária
Romaria Fluvial
Moto Romaria
Descida da Imagem
Missa da Trasladação
Trasladação
Missa do Círio
Círio
Ciclo Romaria
Romaria da Juventude
Missa Romaria das Crianças
Romaria das Crianças
Romaria dos Corredores
Missa da Procissão da Festa

19/Ago

08:00

Hangar

27/Ago
22/Set
22/Set
23/Set
07/Out
09/Out
09/Out
10/Out
11/Out
12/Out
12/Out
12/Out
13/Out
13/Out
13/Out
13/Out
13/Out
13/Out
14/Out
14/Out
20/Out
20/Out
21/Out
21/Out
27/Out
28/Out

18:00
09:00
15:00
08:00
10:00
18:00
19:00
08:00
18:00
06:30
07:00
08:00
05:30
09:00
11:30
12:30
16:30
17:30
05:30
07:00
08:00
16:00
07:00
08:00
05:30
07:00

Procissão da Festa

28/Out

08:00

Missa de Encerramento
Subida da Imagem
Missa do Recírio
Recírio

28/Out
29/Out
29/Out
29/Out

18:00
05:30
06:00
07:00

Basílica-Santuário
Casa de Plácido
Casa de Plácido
Centro Social Nazaré
Casa de Plácido
Basílica-Santuário
Casa de Plácido
Capela Bom Pastor
Basílica-Santuário
Capela Bom Pastor
Basílica-Santuário
Basílica-Santuário
Ananindeua
Icoaraci
3UDoD3HGUR7HL[HLUD
Basílica-Santuário
Colégio Gentil
Colégio Gentil
Catedral da Sé
Catedral da Sé
Praça Santuário
N.S. do Perpétuo Socorro
Praça Santuário
Praça Santuário
Praça Santuário
Comunidade
Santa Bernadete
Comunidade
Santa Bernadete
Basílica-Santuário
Basílica-Santuário
Praça Santuário
Praça Santuário

PROGRAMAÇÃO LITÚRGICA
DA QUINZENA DO CÍRIO

DE SEGUNDA A SÁBADO
5h15 Terço da Alvorada
5h45 Missa e Consagração
7h Missa e Consagração – TV Nazaré
9h Romaria com Missa
12h Missa e Consagração
15h Adoração – Terço da Misericórdia – Novena
17h Santo Terço
18h Missa com Pregação– TV Nazaré
20h Oração do Terço dos Homens
MISSAS AOS DOMINGOS
0DQKmK±K 3UDoD ±K±K
Tarde: 12h – 16h00 – 18h
Noite: 20h
CONFISSÕES
Diariamente: 8h às 12h e 14h às 20h

MISSAS DA FESTIVIDADE DE
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 2018
08/Seg: MISSA DOS COMUNICADORES E COLETORES FNC
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém – PA
18h Basílica-Santuário.
09/Ter: ABERTURA DA FESTIVIDADE
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém – PA
18h Basílica-Santuário.
10/Qua: ABERTURA DA VIGÍLIA
'RP,ULQHX5RPDQ%LVSR$X[LOLDUGH%HOpP±3$
08h Capela Bom Pastor.
11/Qui: APRESENTAÇÃO DO MANTO
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém – PA
18h Basílica-Santuário.
12/Sex: ANTES DO TRASLADO
'RP,ULQHX5RPDQ%LVSR$X[LOLDUGH%HOpP±3$
07h Basílica-Santuário.
CHEGADA DO TRASLADO EM ANANINDEUA
'RP$QW{QLRGH$VVLV5LEHLUR%LVSR$X[GH%HOpP±3$
20h Paróquia N. Sra. das Graças.
13/Sáb: ANTES DA ROMARIA FLUVIAL
'RP,ULQHX5RPDQ%LVSR$X[LOLDUGH%HOpP±3$
07h Trapiche de Icoaraci.
ANTES DA TRASLADAÇÃO
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém – PA
16h30 Colégio Gentil Bittencourt.

14/Dom: ANTES DO CÍRIO
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém – PA
05h30 Catedral de Belém.
CHEGADA DO CÍRIO
'RP,ULQHX5RPDQ%LVSR$X[LOLDUGH%HOpP±3$
Altar da Praça Santuário.
CAMINHO NEO-CATECUMENAL
Dom Armando Bucciol, Bispo da Diocese do Livramento de
Nossa Senhora e Presidente da Comissão Episcopal para
Liturgia da CNBB.
18h Basílica-Santuário.
15/Seg: EDUCADORES/PROFESSORES
Dom Bernardo Johannes Bahlmann, Bispo de Óbidos – PA
18h Basílica-Santuário.
16/Ter: TERÇO DOS HOMENS MÃE RAINHA
Dom Vital Corbellini, Bispo de Marabá-PA
18h Basílica-Santuário.
17/Qua: RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DE BELÉM
Dom João Muniz, Bispo Prelado do Xingu – PA.
18h Basílica-Santuário.
18/Qui: MOVIMENTO FOCOLARE
Dom José Altevir, Bispo de Cametá – PA
18h Basílica-Santuário.
19/Sex: CATEQUISTAS/CATEQUIZANDOS
Dom Evaristo Spengler, Bispo Prelado do Marajó – PA
18h Basílica-Santuário.

20/Sáb: ANTES DA ROMARIA DA JUVENTUDE
'RP$QW{QLRGH$VVLV5LEHLUR%LVSR$X[LOLDUGH%HOpP±3$
15h Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
CHEGADA DA ROMARIA DA JUVENTUDE
Dom Wilmar Santin, OCarm, Bispo Prelado de Itaituba – PA
19h Basílica-Santuário.
21/Dom: ANTES DA ROMARIA DAS CRIANÇAS
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém – PA
07h Praça Santuário.
GRUPO: DIMENSÃO FAMILIAR
Dom Teodoro Mendes Tavares, Bispo de Ponta de Pedras – PA
18h Basílica-Santuário.
22/Seg: PASTORAL DO DÍZIMO
Dom Flávio Giovenale, Bispo de Santarém – PA
18h Basílica-Santuário.
23/Ter: NOVAS COMUNIDADES
'RP$GROIR=RQ%LVSRGH$OWR6ROLP}HV±$0
18h Basílica-Santuário.
24/Qua: RELIGIOSOS (AS) / MOVIMENTOS MISSIONÁRIOS
Dom Orani João Tempesta, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro – RJ
18h Basílica-Santuário.
25/Qui: CLERO E VOCAÇÕES SACERDOTAIS
Dom José Luís Azcona Hermoso, Bispo Emérito do Marajó – PA
18h Basílica-Santuário.
26/Sex: MOVIMENTO DA DIVINA MISERICÓRDIA
Dom José Pedro Conti, Bispo de Macapá – AP
18h Basílica-Santuário.

27/Sab: LEGIÃO DE MARIA
'RP,ULQHX5RPDQ%LVSR$X[LOLDUGH%HOpP±3$
18h Basílica-Santuário.
28/Dom: ANTES DA PROCISSÃO DA PADROEIRA
'RP$QW{QLRGH$VVLV5LEHLUR%LVSR$X[LOLDUGH%HOpP±3$
07h Comunidade.
ENCERRAMENTO DA FESTA – DIRETORIA DA FESTIVIDADE
DE NAZARÉ
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém – PA
18h Basílica-Santuário.
29/Seg: MISSA DO RECÍRIO
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém – PA
06h Praça Santuário.

COLABORADORES
Dom Alberto Taveira Corrêa
Pe. João Paulo de Mendonça Dantas
Pe. José Adelson Ramos das Mercês
Pe. Luiz Carlos Nunes Gonçalves
Maria Elisa Bessa de Castro
Diretoria de Evangelização

APRESENTANDO OS ENCONTROS
Caros irmãos e irmãs peregrinos,
1RWHPSRHPTXHD,JUHMDQR%UDVLOFHOHEUDR$QRGR/DLFDWR GH
QRYHPEURGHDGHQRYHPEURGH WHUHPRVDRSRUWXQLGDde de contemplar, em cada encontro de nossa preparação para o Círio
GHRWHVWHPXQKRGHXPDMRYHPTXHEXVFRXFRPIpHDPRUYLYHU
santamente a sua vocação cristã.
Como sabemos, o tema do Círio é “Uma Jovem chamada Maria”,
WDOH[SUHVVmRVHHQFRQWUDQR(YDQJHOKRGH/XFDVHpRPRGRFRPR
qual o evangelista apresenta Maria no momento crucial da AnunciaomR,OXPLQDGRVSRUWDOPLVWpULRVDOYt¿FRFRQWHPSODUHPRVDRORQJRGH
QRVVRVHQFRQWURVDMXYHQWXGHGDTXHODTXHIRLHVFROKLGDHQWUHWRGDVDV
mulheres, para ser a mãe do Salvador.
$MXYHQWXGHGD9LUJHP0DULDpXPIDUROTXHLOXPLQDSRUXPODGRD
juventude de hoje, que tem sede de verdade, de vida e de amor, e que
GHVHMD HQFRQWUDU D YHUGDGHLUD IHOLFLGDGH 3RU RXWUR ODGR D MRYLDOLGDGH
de Nossa Senhora interroga toda a Igreja, convidando-a a manter-se
VHPSUHHVSLULWXDOPHQWHMRYHPHDGHGLFDUVHFRPWRGDVDVVXDVIRUoDV
jHYDQJHOL]DomRHjIRUPDomRGRVMRYHQVGHFDGDWHPSR6LPWRGDD
,JUHMD ELVSRVSDGUHVUHOLJLRVRVFDWHTXLVWDVHIDPtOLDV pFRQYLGDGDD
UHGREUDURVVHXVHVIRUoRVHPYLVWDGDHYDQJHOL]DomRGRVMRYHQVSRLV
precisamos que eles sejam santos e comprometidos com a causa do
Evangelho, e que se tornem, como a Virgem Maria, como São Francisco
ou Santa Teresinha, instrumentos de Deus para o rejuvenescimento da
SUySULD,JUHMDHWUDQVIRUPDomRGRPXQGR
No caminho a percorrer, rezaremos, como de costume, o santo terço
a cada Encontro. Neste ano propomos uma novidade, nos encontros
SDUHVUH]DUHPRVR7HUoRGD-XYHQWXGHFRQWHPSODQGRFRPRDX[tOLR
GD9LUJHP0DULDRWHVWHPXQKRGHMRYHQVTXHH[HUFHUDPXPSDSHOGH
destaque na História da Salvação.
4XH RV QRVVRV HQFRQWURV FRP VHXV FkQWLFRV RUDo}HV OHLWXUDV H
UHÀH[}HVQRVDMXGHPDFUHVFHUQDLQWLPLGDGHHQDFRPXQKmRFRPD
9LUJHPGH1D]DUpHTXHHODFRPRERD0mHH0HVWUDQRVIDoDSURgredir na vivência de nossa vida cristã.
Que Nossa Senhora, cuja juventude espiritual é eterna, interceda
por nós, para que percorramos de todo o nosso coração o caminho que
QRVpSURSRVWRHVWHDQR4XHDR¿QDOGHQRVVRV(QFRQWURVQRVVLQWDmos rejuvenescidos espiritualmente e comprometidos com a evangeli]DomRHFRPDIRUPDomRGRVMRYHQV$VVLPVHMD$PpP
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MARIA DE NAZARÉ
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: MARIA DE NAZARÉ
Maria de Nazaré, Maria me cativou,
)H]PDLVIRUWHDPLQKDIp(SRU¿OKRPHDGRWRX
¬VYH]HVHXSDURH¿FRDSHQVDUHVHPSHUFHEHUPHYHMRD
rezar,
(PHXFRUDomRVHS}HDFDQWDUSDUD9LUJHPGH1D]DUp
Menina que Deus amou e escolheu, para mãe de Jesus, o
¿OKRGH'HXV
Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu!
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus!
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a
Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Irmãos e irmãs, iniciamos hoje a nossa preparação para o Círio de 2018. Neste ano, o tema do Círio nos leva a contemplar
R URVWR GH XPD MRYHP PXOKHU TXH IRL HVFROKLGD SHOR DPRU
misericordioso de Deus, para ser a mãe de nosso Jesus
Cristo. O nome dessa jovem é Maria de Nazaré. Pelo seu

“Sim” incondicional a Deus, ela se tornou a Mãe do Salvador
e de todos os seus discípulos.
Ao longo de nossos quinze encontros de preparação para o
Círio, percorreremos um caminho no qual meditaremos soEUHR(YDQJHOKRGD$QXQFLDomR /F HDSUHQGHUHPRV
com a jovem Maria a darmos, no dia-a-dia de nossa vida, o
nosso “sim” a Deus e aos homens por Ele amados.
4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: Santo Agostinho ensinou que “Aquele que te criou
VHPWLQmRWHVDOYDUiVHPWL´(VWDIUDVHQRVDMXGDDFRPSUHender que Deus quis conduzir a humanidade por um caminho
de salvação, que espera a adesão de cada um. Deus conta
com o “sim” de cada homem e de cada mulher.
Quando o arcanjo Gabriel anunciou à Virgem Maria a beleza
GRSURMHWRVDOYt¿FRGH'HXVHOHHVSHURXRVHX³6LP´SDUD
que tudo se realizasse, para que o Verbo de Deus pudesse,
por obra do Espírito Santo, se Encarnar.
Maria era uma jovem, com cerca de 14 ou 15 anos, que, pelos costumes judaicos da época, estava na idade de se casar.
(OD WLQKD XPD IDPtOLD VHXV SDLV VH FKDPDYDP -RDTXLP H
Ana, e estava noiva de José.
8PD MRYHP IHOL] TXH YLYLD FRP DPRU H REHGLrQFLD j Ip GH
,VUDHO&RPDVXDIDPtOLDHRVHXSRYRDMRYHP0DULDUH]DYD
e esperava a vinda do Messias, o Salvador!
O amor divino escolheu Maria de Nazaré, para ser a mãe
GDTXHOHTXHVDOYDULDRVHXSRYR,VUDHOHWRGDVDVQDo}HV2
VHXMRYHP³6LP´DEULXDVSRUWDVGHVXDIDPtOLDGHVHXSRYRH
GHWRGDDKXPDQLGDGHSDUDTXHR¿OKRGH'HXVVH(QFDUQDVse em vista da nossa Salvação.

4XHHODQRVHQVLQHDHVFXWDUD'HXVHDFRPFRQ¿DQoDOKH
RIHUWDUPRVRQRVVR³VLP´4XHHODHQVLQHRVQRVVRVMRYHQVD
DVVXPLUHPFRPDPRURVHXOXJDUQDIDPtOLDQD,JUHMDHQDVRciedade, que o “sim” de cada um deles ajude a propagar entre
os homens a Boa Nova da Salvação. Assim seja. Amém.
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: MARIA CHEIA
DE GRAÇA
Maria Cheia de Graça, Virgem Mãe do Salvador,
Ensina-nos a escutar a Palavra do Senhor. (Bis)
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO
LUCAS (7, 11-16)
(PVHJXLGD-HVXVIRLDXPDFLGDGHFKDPDGD1DLP2VVHXV
discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levavam um morto para
HQWHUUDUXP¿OKR~QLFRFXMDPmHHUDYL~YD8PDJUDQGHPXOtidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheuVHGHFRPSDL[mRSRUHODHGLVVH³1mRFKRUHV´$SUR[LPDQGRVHWRFRXQRFDL[mRHRVTXHRFDUUHJDYDPSDUDUDP(OH
ordenou: “Jovem, eu te digo, levanta-te!” O que estava morto
VHQWRXVHHFRPHoRXDIDODU(-HVXVRHQWUHJRXjVXDPmH
7RGRV¿FDUDPWRPDGRVGHWHPRUHJORUL¿FDYDPD'HXVGL]HQGR³8PJUDQGHSURIHWDVXUJLXHQWUHQyV´H³'HXVYHLRYLVLWDU
o seu povo”. Esta notícia se espalhou por toda a Judéia e pela
redondeza inteira. – Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: O milagre que Jesus realizou é de uma importânFLDH[WUDRUGLQiULD$RSDVVDUSHORYLODUHMRGH1DLPR6HQKRU
contempla um triste cortejo. Uma pobre viúva perdera o seu

~QLFR ¿OKR XP MRYHP TXH SDUWLD GHVWD YLGD GHL[DQGR VXD
mãe desconsolada.
A situação da viúva era dramática, além de ter perdido o seu
~QLFR ¿OKR HQIUHQWDULD XP IXWXUR LQFHUWR SRLV SHORV FRVWXPHVGDpSRFDFDELDDRV¿OKRVDVVHJXUDURVXVWHQWRGHVHXV
pais na velhice. Não era incomum naquela época, em Israel,
HQFRQWUDUPRVYL~YDVVHP¿OKRVTXHYLYLDPPLVHUDYHOPHQWH
O evangelista Lucas nota que quando Jesus contempla o soIULPHQWRGDTXHODYL~YDHOHVHHQFKHGHFRPSDL[mRePRYLGR
por este amor compassivo e misericordioso que Jesus resVXVFLWDRMRYHPTXHPRUUHUD$RID]rOR-HVXVGHXPFHUWR
PRGRWDPEpP³UHVVXVFLWD´DYL~YDSRLVOKHGHYROYHR¿OKRH
FRPHOHOKHDVVHJXUDXPIXWXURGLJQR
1RPXQGRHPTXHYLYHPRVVDEHPRVTXHPXLWDVIDPtOLDVH
HPSDUWLFXODUPXLWRVMRYHQVSDVVDPSRUVLWXDo}HVGH³PRUWH´
o álcool, as drogas, o desemprego, a violência, a depressão...
Rezemos ao Senhor e peçamos que, mais uma vez, Ele derUDPHDVXDPLVHULFyUGLDVDOYt¿FDVREUHRVMRYHQVHDVIDPtlias, que Ele nos ajude a sermos, onde quer que estejamos,
LQVWUXPHQWRVGDVXDFRPSDL[mRSHORVKRPHQVHPXOKHUHVGH
nosso tempo. Sim, que Ele dê a graça de sermos os apóstolos de seu amor e de sua misericórdia no mundo de hoje!
Assim seja. Amém!
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
São Domingos Sávio - Domingos nasceu no dia 2 de abril
de 1842, na província de Turim, no norte da Itália, em uma
IDPtOLD KXPLOGH PDV DR PHVPR WHPSR PXLWR IHUYRURVD -i
GHVGHDPDLVWHQUDLGDGHGHFLGLXLPLWDU¿HOPHQWH-HVXV&ULVWRDSUR[LPDQGRVHGHOHWDQWRTXDQWRSRGLD&RPVHWHDQRV
de LGDGHIH]DSULPHLUDFRPXQKmRHFRPGR]HHQWURXQR

Oratório de São João Bosco. Sob a direção pessoal do granGH VDQWR VDOHVLDQR WUDQVIRUPRXVH HP WDEHUQiFXOR GR 6HQKRUHHPPRGHORHH[HPSORGHDPRUD'HXVHDRSUy[LPR
Foi um verdadeiro apóstolo e missionário de Jesus, com a
simples presença da sua vida.
Quem o conheceu durante a sua vida disse que não era peTXHQR GH HVWDWXUD PDV PDJUR TXDVH IUiJLO 3UHIHULD PDLV
RXYLUGRTXHIDODU(UDKXPLOGHHUHVSHLWRVRGLDQWHGHWRGRV
HWLQKDDKDELOLGDGHQDWXUDOGHDSD]LJXDUDVGLVFXVV}HVHDV
desavenças, que naquela época surgiam quase naturalmente
entre os seus companheiros.
6HX~QLFRLQWHUHVVHHUD'HXVHRPRGRFRPRID]HUFRPTXH
os outros concentrassem as suas energias para servi-Lo meOKRU$TXLOR TXH OKH IDOWDYD D QtYHO GH IRUoD ItVLFD HOH UHFXSHUDYDHPH[FHOrQFLDPRUDOHPIRUWDOH]DGHFRUDomRHHP
DFHLWDomRGDYRQWDGHGH'HXVTXDOTXHUTXHHVWDIRVVH
$SULPHLUDELRJUD¿DGDYLGDGH'RPLQJRVIRLHVFULWDSHORVHX
mestre, São João Bosco, e destas páginas nasceram muitas
YRFDo}HVLQFOXVLYHDGRIXWXUR3DSD%HQWR;9,TXHFRPWDQWDWHUQXUDDGPLUDYDD2EUDGD,QIkQFLD0LVVLRQiULD
'RPLQJRVIDOHFHXFRPDSHQDVTXLQ]HDQRVGHLGDGHQRGLD
9 de março de 1857. Sua Santidade o Papa Pio XII canonizou-o no ano de 1954.
«Como São Domingos Sávio, que todos sejam missionários do
ERPH[HPSORGDERDSDODYUDGDERDDomRHPIDPtOLDFRPRV
YL]LQKRVHFRPRVFROHJDVGHWUDEDOKR&RPHIHLWRHPWRGDV
as idades pode-se e deve-se dar o testemunho de Cristo! O
compromisso do testemunho cristão é permanente e quotidiaQRª 6mR-RmR3DXOR,,+RPLOLDGHGH'H]HPEURGH 1.
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
1

Fonte: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/
LQIDQWLDGRFXPHQWVUFBLFBLQIDQWLDBGRFBBEROHWLQSBSRKWPO

Dirigente:
QXDOIRLDLPSRUWkQFLDGRVLPGDMRYHP0DULDGH1D]DUp"
O que o Evangelho de hoje nos disse?
z4XHPHQVDJHPDYLGDGH6mR'RPLQJRV6iYLRQRVRIHUHFH"
z
z

11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço Mariano (Vide Páginas 102/105)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – ORAÇÃO DE
SÃO FRANCISCO
6HQKRUID]HLPHLQVWUXPHQWRGHYRVVDSD]
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
2QGHKRXYHURIHQVDTXHHXOHYHRSHUGmR
Onde houver discórdia, que eu leve a união
2QGHKRXYHUG~YLGDVTXHHXOHYHDIp
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ï0HVWUHID]HLTXHHXSURFXUHPDLVFRQVRODUTXHVHUFRQVRODdo, compreender que ser compreendido, amar que ser amado.
Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado
e é morrendo que se vive para a vida eterna!

UMA VIRGEM PROMETIDA
EM CASAMENTO
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: QUEM É ESTA QUE AVANÇA
COMO AURORA
Quem é esta que avança como aurora
7HPtYHOFRPRH[pUFLWRHPRUGHPGHEDWDOKD
Brilhante como o sol e como a lua
0RVWUDQGRRVFDPLQKRVDRV¿OKRVVHXV
$KDKDKPLQKDDOPDJORUL¿FDDRVHQKRU
Meu espírito exulta em Deus, meu salvador
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Quem é esta que avança como aurora? Quem é essa que
adentra ao nosso lar? Quem é esta que, em peregrinação, vem
QRVYLVLWDU"eDMRYHP0DULDD0HQLQDGH1D]DUpTXHFKHJD
SDUD QRV DEHQoRDU e D 9LUJHP SURPHWLGD HP FDVDPHQWR D
0mHGH'HXVH0mHQRVVDTXHYHPLOXPLQDUQRVVDIDPtOLD

Seja bem-vinda em nossa casa, Santíssima Virgem! Enriqueça a nossa casa com a marca da sua piedosa humildade,
com a beleza do seu sorriso e a luz do seu olhar.
4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos: 9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: Maria, uma jovem virgem, vivenciou a beleza da
VXDIHPLQLOLGDGHFRPUHWLGmRULFDGHVHQWLGRLQWHJUDGDFDpaz de amar e servir. Maria, uma jovem pura e virtuosa, não
FRQWDPLQDGDSRUPDOHVVHPDLQÀXrQFLDGHLGHRORJLDVYLYHX
FRPSURIXQGDLQWHJULGDGHPRUDOHHVSLULWXDODVXDMXYHQWXGH
*UDoDHYLUWXGH(VIRUoR(LVDVGLPHQV}HVGDVH[XDOLGDde humana. A castidade cristã, vivida tanto no matrimônio,
TXDQWR QD YLUJLQGDGH p VHPSUH XP IUXWR GR FDVDPHQWR GD
JUDoDGLYLQDFRPRHVIRUoRKXPDQR$MRYHP0DULDYLYHXHVVDV GLPHQV}HV FRP XPD FHQWUDGD FRQVFLrQFLD GD SHUVSHFWLYDKXPDQRGLYLQDGR0DWULP{QLRSDUDRTXDOIRLSURPHWLGD
A Puríssima Jovem viveu o tempo do noivado com o Castíssimo José, com responsabilidade e maturidade. Maria, a
jovem cheia de graça, viveu uma verdadeira preparação para
o Matrimônio, seja em sua dimensão humana, seja em sua
GLPHQVmRHVSLULWXDOQRYLYHUDYRFDomRSDUDDTXDOIRLFKDmada, a de esposa e mãe.
eVDELGRTXH'HXVQRVIH]KRPHPHPXOKHU+RPHPHPXlher Ele nos criou para o amor, para a eternidade... Apesar de
vivermos hoje um tempo de riscos à nossa natureza primeira
e última, ou seja, o amor e a eternidade. Há um imensurável
e crescente número de jovens namorados que estão se propondo a vivência de um namoro casto e de uma preparação
orante ao Sacramento do Matrimônio. Tendo a piedosa

MaULDFRPRPRGHORH[HPSODULQ~PHUDVMRYHQVHVWmRVHFRPprometendo com uma vida casta, pura e humilde, superando
D³RQGDGR¿FDU´³DPRGDGRHIrPHUR´DVVXPLQGRXPUHDO
compromisso na dimensão do “para sempre”, “do eterno...”.
Queremos no encontro de hoje, louvar tais propósitos de vida.
6HMDPHOHVH[HPSORVSDUDDVQRYDVJHUDo}HVSRUYLU
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: VAI FALAR NO
EVANGELHO
9DLIDODUQR(YDQJHOKR-HVXV&ULVWRDOHOXLD
Sua Palavra é alimento que dá vida, aleluia!
Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. (Bis)
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO
MATEUS (19, 1-9)
E aconteceu que, tendo Jesus acabado estes discursos,
SDUWLXGD*DOLOpLDHIRLSDUDRVFRQ¿QVGD-XGpLDSRUDOpP
do Jordão. Seguiu-O uma grande multidão e Ele curou-os
DOL$SUR[LPDUDPVH G¶(OH XQV IDULVHXV SDUD R WHQWDUHP H
GLVVHUDP/KH³eOtFLWRUHSXGLDUDSUySULDPXOKHUSRUTXDOquer motivo?” Respondeu Ele: “Não lestes que o Criador,
GHVGHRSULQFtSLRRVIH]KRPHPHPXOKHUHGLVVHµ3RULVVR
R KRPHP GHL[DUi VHX SDL H VXD PmH H XQLUVHi FRP VXD
PXOKHUHIRUPDUmRRVGRLVXPDVyFDUQH"´3RUWDQWRMiQmR
são dois, mas uma carne só. Não separe, pois, o homem, o
que Deus uniu”. - Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: O Sacramento do Matrimônio para nós, cristãos
católicos, não se limita apenas a uma realidade natural, culWXUDORXVRFLDOPXLWRHPERUDWDPEpPGHOHIDoDPSDUWH&RP

HIHLWRRDPRUFRQMXJDOpXPDUHDOLGDGHKXPDQDHVVHQFLDOH
IXQGDPHQWDOSDUDDSHUSHWXDomRGDQRVVDHVSpFLHHSDUDR
equilíbrio social. Contudo, não se trata de um mero comproPLVVRDVVLQDGRHPFDUWyULRePXLWRPDLVTXHLVVR7UDWDVH
isto sim, de um compromisso de vida, um compromisso de
amor e de amor eterno.
Uma vez que um homem e uma mulher dizem “SIM” um ao
outro diante do Senhor Deus e recebem a benção matrimonial, que Dele provém, eles estão assumindo um compromisso para toda a vida. Eis porque Jesus é categórico
DRD¿UPDU³1mRVHSDUHSRLVRKRPHPRTXH'HXVXQLX´
Ele assim o diz porque, embora o Matrimônio integre uma
realidade humana, para além disso ele tem uma natureza
eminentemente divina, na medida em que criado por Deus e
criado para ser eterno.
2DPRUYHUGDGHLURVyH[LVWHQDSHUVSHFWLYDGR³HWHUQR´GR
“para sempre”. Quando o amor alcança a sua mais alta dimensão, ele transcende, alcança o Céu e traz a eternidade
até nós. Porém, só é possível viver o “amor eterno”, “o para
sempre”, na perspectiva do Amor de Deus. Quando nos dei[DPRVLQXQGDUGHVVH$PRU'LYLQR PHVPRHPPHLRjVGL¿FXOGDGHVVRIULPHQWRVWULVWH]DVSURYDo}HVFRQÀLWRV HVVD
eternidade passa a habitar em nós. O amor conjugal é marFDGRSURIXQGDPHQWHSRUHVVDFDUDFWHUtVWLFD
Um sacramento de tamanha beleza e transcendência, o maWULP{QLRH[LJHXPDQmRPHQRVEHODSURIXQGDHFRPSURPLVVDGD SUHSDUDomR e SRLV GH H[WUHPD LPSRUWkQFLD TXH RV
jovens enamorados se preparem com maturidade para o Sacramento do Matrimônio.
(P XPD KRPLOLD R &DUGHDO 5REHUW 6DUDK 3UHIHLWR GD &RQgregação para o Culto Divino, assim se dirigiu aos jovens:
“Queridos jovens, lutem contra qualquer lei que vá contra a
natureza e que queiram lhes impor; oponham-se a qualquer
OHLFRQWUDDYLGDFRQWUDDIDPtOLDVHMDPGDTXHOHVTXHWRPDP

a direção oposta. Tenham coragem de ir contracorrente. Para
nós, cristãos, a direção oposta não é um lugar, é uma pessoa:
p -HVXV &ULVWR QRVVR DPLJR H QRVVR UHGHQWRU´ 5 6DUDK
Homilia em 20.05.2018, na Catedral Notre DameGH3DULV 
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Bartolomea Capitanio - Nasceu em Lovere, Itália, no dia 13 de
MDQHLURGH¿OKDGH0RGHVWR&DSLWDQLRH&DWHULQD&DQRVL2ULXQGDGHXPDIDPtOLDGHKXPLOGHVFRQGLo}HVIRLHGXFDGD
SRUVXDPmHFRPGHOLFDGH]DHFXLGDGRVHXPSURIXQGRVHQtido cristão. Desde menina, Bartolomea mostrou-se inteligente
e esperta, e com uma clara vocação ao ensino. Com notória
sede de conhecimento, aos onze anos e meio, a virtuosa pré-adolescente entrou no Educandário das Irmãs Clarissas, no
0RVWHLURGH/RYHUHRQGHDSUHQGHXUiSLGRWXGRRTXHOKHIRL
HQVLQDGRREWHQGRH[FHOHQWHVDYDOLDo}HV$HGXFDomRUHFHELGD
IRUPRX R VHX WHPSHUDPHQWR FRQIRUPDQGR DV VXDV FRQGXWDV
jVH[LJrQFLDVGR(YDQJHOKR2H[HPSORGHYLGDGDV,UPmV&ODULVVDVVXVFLWRXQRFRUDomRGH%DUWRORPHDRIDVFtQLRGDVDQWLdade. Eis que, aos doze anos, estando em um jogo recreativo,
SURQXQFLRXDVVHJXLQWHVSDODYUDVGLDQWHGHVXDSURIHVVRUDH
colegas: “Quero ser santa, logo santa, grande santa!”.
Em 1822, com apenas 15 anos, obteve o diploma de educadora. Graças à direção espiritual, progrediu na prática das virWXGHVFKHJDQGRDID]HUYRWRVGHFDVWLGDGH&RPDSHQDV
DQRV%DUWRORPHDGHL[RXR(GXFDQGiULRGDV&ODULVVDVHUHWRUnou à sua casa, onde abriu uma escola para crianças pobres.
(PGHQRYHPEURGHDMRYHPHGXFDGRUDIXQGRXR,QVtituto das Irmãs da Caridade, tendo como missão, segundo o
H[HPSOR GR 5HGHQWRU R FXLGDGR GD MXYHQWXGH D DVVLVWrQFLD
aos doentes e uma presença marcante nos mais diversos servioRVSDVWRUDLVHFOHVLDLV1DWXUDOPHQWHH[SDQVLYDHULFDGHGRQV

Bartolomea logo voltou a sua atenção para um novo apostolaGRDMXYHQWXGHIHPLQLQDPXLWRDIHWDGDSRULGHLDVDQWLFULVWmVH
SHODIDOWDGHRULHQWDomRPRUDO(PUD]mRGDVXDDWLYLGDGHSHdagógica, a jovem educadora teve contato com Santa Vicência
*HURVD  (P%DUWRORPHDSDVVRXDWUDEDOKDU
FRPRGLUHWRUDGHXPKRVSLWDOSDUDSREUHVIXQGDGRSHODVLUPmV
*HURVDQDPHVPDFLGDGHGH/RYHUH(LVTXHGXUDQWHRVH[HUFtFLRVHVSLULWXDLVIHLWRVHP6HOOHUHQDTXHOHPHVPRDQR%DUWRlomea escreveu a Regra de uma nova Instituição, para a qual
havia conquistado a adesão de Vicência Gerosa.
A partir de uma sólida e santa amizade de Bartolomea com Vicência Gerosa, unidas por propósitos de santidade e por granGHVLGHDLVSDUDDMXYHQWXGHHPHODVIXQGDUDPDCongregação das Irmãs de Maria Menina3URIHVVDUDPYRWRVVROHQHV
GH SREUH]D REHGLrQFLD H FDULGDGH RIHUHFHUDP D VL PHVPDV
ao serviço dos pobres. A obra cresceu muito rapidamente, com
aumento assombroso de discípulas. Entretanto, a jovem Irmã
%DUWRORPHDGHGLFRXXPFXUWRWHPSRjQRYDREUDSRLVIDOHFHX
em 26 de julho de 1833, com apenas 26 anos. Bartolomea CaSLWDQLRIRLFDQRQL]DGDSHOR3DSD3LR;,,HP
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
z&RPRSRVVRDMXGDUFDVDLVGHQDPRUDGRVDID]HUHPXPDYHU-

GDGHLUDHIUXWXRVDSUHSDUDomRDR6DFUDPHQWRGR0DWULP{QLR"
z2TXHWHQKRIHLWRSDUDDMXGDUFDVDLVTXHHVWmRHPGL¿FXOdade conjugal?
z 2 TXH SRGHPRV ID]HU SDUD HGXFDU QRVVRV MRYHQV H DWp
mesmo adultos dentro da moral católica, tendo em vista a
vocação ao Matrimônio?
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço da Juventude (Vide Páginas 106/107)

12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – UTOPIA
Das muitas coisas / Do meu tempo de criança
Guardo vivo na lembrança / O aconchego do meu lar
1R¿PGDWDUGH4XDQGRWXGRVHDTXLHWDYD
$IDPtOLDVHDMXQWDYD/iQRDOSHQGUHDFRQYHUVDU
Meus pais não tinham / Nem escola e nem dinheiro
Todo dia o ano inteiro / Trabalhavam sem parar
Faltava tudo / Mas a gente nem ligava
2LPSRUWDQWHQmRIDOWDYD6HXVRUULVRVHXROKDU
Eu tantas vezes / Vi meu pai chegar cansado
0DVDTXLORHUDVDJUDGR8PSRUXPHOHDIDJDYD
(SHUJXQWDYD4XHP¿]HUDHVWULSXOLD
$PDPmHQRVGHIHQGLD(WXGRDRVSRXFRVVHDMHLWDYD
O sol se punha / A viola alguém trazia
Todo mundo então pedia / Pro papai cantar com a gente
'HVD¿QDGR0HLRURXFRHYR]FDQVDGD
Ele cantava mil toadas / Seu olhar no sol poente
Correu o tempo / E hoje eu vejo a maravilha
'HVHWHUXPDIDPtOLD4XDQGRWDQWRVQmRDWHP
$JRUDIDODP'RGHVTXLWHRXGRGLYyUFLR
O amor virou consórcio / Compromisso de ninguém
+iWDQWRV¿OKRV4XHEHPPDLVGRTXHXPSDOiFLR
Gostariam de um abraço / E do carinho entre seus pais
Se os pais amassem / O divórcio não viria
Chame a isso de utopia / Eu a isso chamo paz.

PROMETIDA EM CASAMENTO
A UM HOMEM DE NOME JOSÉ,
DA CASA DE DAVI
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
Tu anseias, eu bem sei, por salvação
Tens desejo de banir a escuridão
Abre, pois, de par em par, teu coração
(GHL[DDOX]GRFpXHQWUDU
Deixa a luz do céu entrar (Bis)
Abre bem as portas do teu coração
E Deixa a luz do céu entrar
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade
Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Neste momento de oração, renovemos nosso amor por Maria e que ela
QRV HQVLQH D VHUPRV WHVWHPXQKDV HP WRGDV DV IDVHV GDV
QRVVDV YLGDV GH XP DPRU ¿HO FDVWR IRUWH FRQVWUXLQGR RV
nossos relacionamentos sob a rocha do coração de Deus, o
maior bem de todo casal.

4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: Naquele tempo, o casamento se dava em duas
SDUWHV SULPHLUR KDYLD D SURPHVVD QRLYDGR  H PDLV WDUGH
o casamento se consumava. Assim aconteceu com a jovem
Maria e José. O matrimônio é a coroação do namoro e do noiYDGR SRU LVVR HVVDV GXDV IDVHV GR UHODFLRQDPHQWR D GRLV
são a oportunidade de crescimento no conhecimento recíproco: gostos, valores, história, sentimentos... Trata-se de uma
oportunidade preciosa para que o casal cultive a oração em
comum, aprenda a colocar Deus no centro de suas vidas e a
VHJXLURV6HXVPDQGDPHQWRVFRPR¿]HUDP0DULDH-RVpH
com isso, preparem-se para assumir o Sacramento do Matrimônio, amando o outro, na alegria e na tristeza, na saúde e
na doença, para o resto de suas vidas. Ambos devem estar
prontos a ouvirem a voz de Deus e a cumpri-la. Foi no seio de
XPDIDPtOLDKXPDQDVLPSOHVHKXPLOGHIRUPDGDSRU0DULDH
José, que Jesus Cristo iniciou sua missão, demonstrando a
LPSRUWkQFLDGHXPODUFULVWmRQDIRUPDomRGRVHUKXPDQRHP
WRGDVDVVXDVGLPHQV}HV&RPREHPD¿UPRXR3DSD)UDQFLVFR³'HXVTXLVQDVFHUHPXPDIDPtOLDKXPDQDTXLVWHUXPD
mãe e um pai. Como nós”.$IDPtOLDGH1D]DUpSRUWDQWRpXP
PRGHORGH¿GHOLGDGHXQLGDGHHDPRUHTXHGHYHVHUVHJXLGR
HVSHFLDOPHQWHSHORVMRYHQVTXHVRQKDPHPWHUXPDYLGDIHOL]
1D6DJUDGD)DPtOLD'HXVHVWiQRFHQWURGHVXDVGHFLV}HVH
ocupa sempre o primeiro lugar. São João Paulo II, na concluVmRGD([RUWDomR$SRVWyOLFDFamiliaris Consortio, enaltece a
LPSRUWkQFLDGD6DJUDGD)DPtOLDSDUDWRGDVDVIDPtOLDVFULVWmV
“Por misterioso desígnio de Deus, nela viveu o Filho de Deus
HVFRQGLGR SRU PXLWRV DQRV p SRLV SURWyWLSR H H[HPSOR GH
WRGDV DV IDPtOLDV FULVWmV ( DTXHOD IDPtOLD ~QLFD QR PXQGR
TXHSDVVRXXPDH[LVWrQFLDDQ{QLPDHVLOHQFLRVDQXPDSHTXHna

ORFDOLGDGH GD 3DOHVWLQD TXH IRL SURYDGD SHOD SREUH]D SHOD
SHUVHJXLomRSHORH[tOLRTXHJORUL¿FRXD'HXVGHPRGRLQFRPSDUDYHOPHQWH DOWR H SXUR QmR GHL[DUi GH DMXGDU DV IDPtOLDV
FULVWmVRXPHOKRUWRGDVDVIDPtOLDVGRPXQGRQD¿GHOLGDGH
DRVGHYHUHVFRWLGLDQRVQRVXSRUWDUDVkQVLDVHDVWULEXODo}HV
da vida, na generosa abertura às necessidades dos outros, no
IHOL]FXPSULPHQWRGRSODQRGH'HXVDVHXUHVSHLWR´
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: COMO SÃO BELOS
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor
Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor (Bis)
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO
MATEUS (7, 24-27)
³$TXHOHSRLVTXHRXYHHVWDVPLQKDVSDODYUDVHDVS}HHP
SUiWLFDpVHPHOKDQWHDXPKRPHPSUXGHQWHTXHHGL¿FRXVXD
casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa; ela, poUpPQmRFDLXSRUTXHHVWDYDHGL¿FDGDQDURFKD0DVDTXHOHTXHRXYHDVPLQKDVSDODYUDVHQmRDVS}HHPSUiWLFDp
semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa
na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os
YHQWRVHLQYHVWLUDPFRQWUDDTXHODFDVDHODFDLXHJUDQGHIRL
a sua ruína.” – Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: A construção, quando mal projetada, é insegura e
perigosa. A base da construção vai garantir a sua durabilidade.
Muitos casais veem a sua relação de amor ruir, por terem viviGRRQDPRURHRQRLYDGRGHIRUPDYD]LDHVXSHU¿FLDOFDUHQWH
GRVYHUGDGHLURVYDORUHVHRPDLVLPSRUWDQWHGH'HXVeQHVWD

IDVHTXHVHFRQVROLGDRDPRUTXHHOHpSURYDGRHVHIRUWDOHFH
Bem observou o Papa Bento XVI por ocasião da XXII Jornada
0XQGLDO GD -XYHQWXGH  GH DEULO GH   ³6H VRLV QRLYRV
'HXV WHP XP SURMHWR GH DPRU SDUD R YRVVR IXWXUR GH FDVDO
HGHIDPtOLDHSRUFRQVHJXLQWHpHVVHQFLDOTXHRGHVFXEUDLV
FRPDDMXGDGD,JUHMDOLYUHVGRSUHFRQFHLWRGLIXQGLGRGHTXHR
FULVWLDQLVPRFRPRVVHXVPDQGDPHQWRVHDVVXDVSURLELo}HV
constitua obstáculos à alegria do amor e impeça em particular
GHYLYHUSOHQDPHQWHDTXHODIHOLFLGDGHTXHRKRPHPHDPXOKHU
procuram no seu amor recíproco. O amor do homem e da muOKHUHVWiQDRULJHPGDIDPtOLDKXPDQDHRFDVDOIRUPDGRSRU
XPKRPHPHXPDPXOKHUWHPRVHXIXQGDPHQWRQRGHVtJQLR
RULJLQiULR GH 'HXV´ FI *Q   e FUXFLDO VDOLHQWDU TXH R
Evangelho nos mostra que Deus, contudo, não isentou nossas
IDPtOLDVGDVSURYDo}HV FKXYDHQFKHQWHVHYHQWRV $6DJUDGD
)DPtOLDWDPEpPDVHQIUHQWRXFRPRTXDQGRHQIUHQWRXDIDOWD
GH KRVSHGDJHP HP %HOpP /F    SRU RFDVLmR GR QDVFLPHQWRGH-HVXVHDSHUVHJXLomRGH+HURGHV 0W TXH
resultou na morte das crianças inocentes de Belém. No entanto, é o próprio Jesus que diz, no início da parábola, que a rocha
VmRDV6XDV3DODYUDVRXVHMDp(OHPHVPReERPOHPEUDU
que o Evangelho nos conduz não apenas a ouvi-Lo, mas, também, a praticá-Lo, o que nos levará a vivermos como homens
prudentes, ao invés de insensatos. Eis porque o casamento da
Virgem Maria e São José, que não temeram construir sua casa
sobre a rocha da Palavra de Deus, tornando-se, assim, modelo
SDUDWRGDVDVIDPtOLDVHLPDJHPSHUIHLWDGDYRQWDGHGH'HXV
FRQYLGDWRGRVDVHJXLUHPVHXH[HPSORVHUHPXPDLPDJHPGR
rosto amoroso de Cristo através da vida esponsal.
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
O Jovem Davi  2 6HQKRU LQVDWLVIHLWR FRP D FRQGXWD GH
6DXO UHL GH ,VUDHO PDQGRX TXH 6DPXHO VHX SURIHWD IRVVH
ao encontro de Jessé de Belém, pois havia escolhido um

rei enWUH RV VHXV VHWH ¿OKRV 6DPXHO GHL[RXVH LPSUHVVLRQDU SHOD DSDUrQFLD GRV ¿OKRV PDLV YHOKRV GH -HVVp PDV R
Senhor logo lhe advertiu: “o que o homem vê não é o que
LPSRUWDRKRPHPYrDIDFHPDVR6HQKRUROKDRFRUDomR´
Após Samuel ter constatado que o escolhido do Senhor não
HUDQHQKXPGRVVHLV¿OKRVPDLVYHOKRVTXH-HVVpOKHDSUHsentara, pediu que chamasse o mais jovem, Davi. Assim que
ele chegou, disse o Senhor a Samuel: “Vamos, unge-o: é ele”.
Davi era um jovem que, desde cedo, trabalhava no campo,
pastoreando o rebanho de seu pai. Em certa ocasião, o Rei
Saul procurava alguém que pudesse tocar uma música para
DOLYLDUVXDVSHUWXUEDo}HV8PGRVVHUYRVGHFODURX³&RQKHoR XP ¿OKR GH -HVVp GH %HOpP TXH VDEH WRFDU PXLWR EHP
p YDOHQWH H IRUWH IDOD EHP WHP XP EHOR URVWR H R 6HQKRU
HVWiFRPHOH´ ,6P 'DYLIRLXPMRYHPTXHDWUDLXDV
DWHQo}HV GH 'HXV SHODV VXDV YLUWXGHV UD]mR SHOD TXDO IH]
com que o Senhor declarasse que havia achado um homem
VHJXQGRR6HXFRUDomRHTXHH[HFXWDULDWRGDD6XDYRQWDGH
FI$W 'HQWUHDVVXDVTXDOLGDGHVGHVWDFDPVHHUD
P~VLFR FRQIRUPH UHYHOD RV 6DOPRV HUD YDOHQWH HQFDUDYD
RVGHVD¿RVFRPRSRUWXQLGDGHGHJORUL¿FDUR6HQKRUFXOWLYDYDXPDJUDQGHFRQ¿DQoDHP'HXVWLQKDVHPSUHDFHUWH]D
TXH'HXVQmRIDOKDULDHPFXPSULURSURPHWLGRHUDJXHUUHLUR
traçava estratégias, e tinha um relacionamento estreito com
R 6HQKRU GRV H[pUFLWRV 'HUURWDUD R JLJDQWH ¿OLVWHX *ROLDV
não por patriotismo, mas porque Golias, de um modo desresSHLWRVRGHVD¿DYDRH[pUFLWRGR6HQKRUHUDVLVXGRHPSDODYUDVFDXWHORVRQRIDODUPRGHUDGRVHQVDWRVyEULRJHQWLOGH
presença, amável, cortês, não agia inconvenientemente. Ele
tornou-se o mais importante Rei de Israel, mas é importante
não nos esquecermos que já na sua juventude ressoavam
os traços marcantes de sua personalidade, que impulsionava
VXDFRUDJHPHROHYDYDjYLWyULDQDVEDWDOKDVTXHHQIUHQWDYD
DFRQ¿DQoDHP'HXVDFLPDGHWXGR

10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
z Quais os ensinamentos acerca do relacionamento de namoro,

noivado e matrimônio cristãos eu pude colher deste Encontro?
z Eu, na condição de pai ou mãe, procuro promover em meu
ODUXPPRPHQWRHPTXHPLQKDIDPtOLDSRVVDHVFXWDUD3DODYUD
GH'HXVRUDUXQLGDHIRUWDOHFHURVVHXVYtQFXORVGHDPRU"
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço Mariano (Vide Páginas 102/105)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ –
ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
4XHQHQKXPDIDPtOLDFRPHFHHPTXDOTXHUGHUHSHQWH
4XHQHQKXPDIDPtOLDWHUPLQHSRUIDOWDGHDPRU
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente
E que nada no mundo separe um casal sonhador!
4XHQHQKXPDIDPtOLDVHDEULJXHGHEDL[RGDSRQWH
4XHQLQJXpPLQWHU¿UDQRODUHQDYLGDGRVGRLV
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte
4XHHOHVYLYDPGRRQWHPGRKRMHHPIXQomRGHXPGHSRLV
4XHDIDPtOLDFRPHFHHWHUPLQHVDEHQGRRQGHYDL
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor
(TXHRV¿OKRVFRQKHoDPDIRUoDTXHEURWDGRDPRU
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também (Bis)

A VIRGEM SE
CHAMAVA MARIA
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: FICO FELIZ
)LFRIHOL]HPYLUHPVXDFDVDHUJXHUPLQKDYR]HFDQWDU
)LFRIHOL]HPYLUHPVXDFDVDHFRPPHXVLUPmRVFHOHEUDU
Bendito o nome do Senhor! Bendito o nome do Senhor!
Bendito o nome do Senhor, para sempre! 3x
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Com muita alegria, acolhemos a todos os irmãos e irmãs reuQLGRVDTXLHPQRVVDFDVDSDUDHVWHQRVVRHQFRQWURIUDWHUQR
Como discípulos e missionários somos chamados a escutar
HUHÀHWLUD3DODYUDGH1RVVR6HQKRU-HVXV&ULVWRDH[HPSOR
de Nossa Mãe, Maria Santíssima, que soube guardá-la em
seu coração e também levá-la a toda humanidade com sua
obediência, bondade e humildade.
4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)

5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: ³0DULD IRL PDLV TXH XP LQVWUXPHQWR SDVVLYR GH
'HXVIRLPHGLDQWHRVHXDWLYRFRQVHQWLPHQWRTXHVHGHXD
(QFDUQDomRGH'HXV´ QGR<28&$7 )RLSRUOLYUHYRQWDde que Maria, ainda jovem, decidiu entregar-se a Deus, mesmo mediante todos os riscos que a cultura da sociedade e o
rigor da Lei da época impunham.
0DULDQRVGHXXPH[HPSORGHGHVSRMDPHQWRWRWDOGHVXDYRQWDGHSUySULDXPH[HPSORGHREHGLrQFLDGHFRQ¿DQoDGHUHVLOLência, de integridade, de humildade e solicitude para com Deus,
TXDQGR GHX R VHX 6,0 XP 6LP TXH IRL UHQRYDGR FRQVWDQWHmente no decorrer de sua vida. Maria tornou-se, assim, a Arca
da Aliança e a Porta da Salvação para a humanidade. Educada
FRPYDORUHVFRQFUHWRVGDIpHGDPRUDOGH,VUDHOPDQWHYHVH
¿HOHVHJXUDPHQWHVHPSUHSURQWDDVHUYLUDR6HQKRUHDRVLUmãos, com seu coração bondoso, caridoso e acolhedor.
A juventude tem em Maria o mais belo modelo a seguir. Através de seu testemunho, os jovens são convidados a acolher,
meditar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus, na
certeza de que eles nos indicam a plenitude da vida.
Queridos jovens, não tenhais medo de atender ao chamado
GH'HXV6HGHYDOHQWHVHOLYUHVFRPR0DULD6HMDTXDOIRUVXD
missão, tomem para si a graça de Deus e assumam a resSRQVDELOLGDGHFDPLQKDQGRFRQWUDDFRUUHQWHGHXPFRQWH[WR
cultural, social e moral equivocado e divergente da vontade
GR3$,GHL[DQGRTXHDVXDIpEULOKHQRPXQGR9yVVRLVR
VDOGDWHUUD9yVVRLVDOX]GRPXQGR´ 0W 
Também todos somos chamados à verdadeira conversão e
com Maria construiremos uma intimidade com Jesus. TerePRVHQWmRDIpHHVSHUDQoDQHFHVViULDVSDUDVXSHUDUDVWULEXODo}HVTXHVHDSUHVHQWDPHPQRVVDYLGD
“Fazei resplandecer a Luz de Cristo em nossas vidas! Não espereis por ser mais idosos para vos empenhardes no caminho da
santidade! A santidade é sempre jovem, como eterna é a juvenWXGHGH'HXV´ 'LVFXUVRGR6DQWR3DGUH-RmR3DXOR,,QD9LJtOLD
QD-RUQDGD0XQGLDOGD-XYHQWXGHHP7RURQWRHP 

6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: PALAVRA DE
SALVAÇÃO
Palavra de salvação somente o céu tem para dar Por isso
meu coração se abre para escutar
3RUPDLVGLItFLOTXHVHMDVHJXLU7XDSDODYUDTXHUHPRVRXYLU
3RUPDLVGLItFLOGHVHSUDWLFDU7XDSDODYUDTXHUHPRVJXDUGDU
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO
LUCAS (1, 39-56)
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou
QDFDVDGH=DFDULDVHFXPSULPHQWRX,VDEHO4XDQGR,VDEHO
ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e
,VDEHO ¿FRX FKHLD GR (VStULWR 6DQWR &RP XP JUDQGH JULWR
H[FODPRX³%HQGLWDpVWXHQWUHDVPXOKHUHVHEHQGLWRpRIUXto do teu ventre!” Como posso merecer que a mãe do meu
Senhor me venha visitar. Logo que a tua saudação chegou
aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre.
“Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. Maria disse: “A minha
alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em
Deus, meu Salvador, pois, ele viu a pequenez de sua serva,
HLVTXHDJRUDDVJHUDo}HVKmRGHFKDPDUPHGHEHQGLWD2
3RGHURVRIH]SRUPLPPDUDYLOKDVH6DQWRpRVHXQRPH6HX
amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes
H[DOWRX 'H EHQV VDFLRX RV IDPLQWRV GHVSHGLX VHP QDGD
RVULFRV$FROKHX,VUDHOVHXVHUYLGRU¿HODRVHXDPRUFRPR
KDYLDSURPHWLGRDRVQRVVRVSDLVHPIDYRUGH$EUDmRHGH
VHXV¿OKRVSDUDVHPSUH´0DULD¿FRXWUrVPHVHVFRP,VDEHO
depois voltou para casa. – Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor.

8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: (VWH HYDQJHOKR p ULFR LQWHQVR SURIXQGR VRE R
ponto de vista humanitário e teológico, psicológico e divino, e
QRVWUD]PXLWRVDVSHFWRVSDUDPHGLWDUHUHÀHWLU
0DULDGHL[RXVXDFDVDVXDIDPtOLDHFRUDMRVDPHQWHGHFLGLX
visitar sua prima Isabel. Cheia do Espírito Santo, dispôs-se a
DMXGiODTXDQGRVRXEHTXHHVWDULDQRVH[WRPrVGHJHVWDção. Mesmo sabendo que carregava em seu ventre o Filho
GH'HXVYLDMRXDWp-XGiVHPFRORFDUQHQKXPDGL¿FXOGDGH
humilde e alegremente saudou Isabel. Permaneceu com ela
por três meses e depois voltou para casa.
Destacamos então três grandes virtudes de Maria: A DISPONIBILIDADE, A SOLIDARIEDADE E A HUMILDADE.
$ GLVSRQLELOLGDGH H[LVWH TXDQGR R DWR GH DPDU DR SUy[LPR p
FRORFDGRHPSUiWLFDFRPR-HVXVQRVHQVLQRX 0W 'HYHmos estar atentos ao irmão e suas necessidades de qualquer
natureza. E esse não é aquele que mora em outra cidade ou
RXWURSDtVeDTXHOHTXHYRFrHQFRQWUDWRGRVRVGLDVQDVUXDV
que é seu vizinho, seu colega de trabalho ou o que habita coQRVFRQDPHVPDFDVD$VROLGDULHGDGHpDFRPSDL[mRPRYLGD
SHORDPRUeWRPDUSDUDQyVDGRUHRSUREOHPDGRRXWUR(LVWR
pDPRUYHUGDGHLUReDDomRGR(VStULWR6DQWRHPQyV
Devemos servir com amor. Certa vez, Madre Tereza de CalFXWiH[SOLFRXDVVLPDIRQWHGHVHXDJLU³2VHQKRUQmRGDULD
banho num leproso, por um milhão de dólares! Eu também
não. Só por amor se pode dar banho num leproso”.
A humildade, de mãos dadas com a disponibilidade e a soliGDULHGDGHVHFRPSOHPHQWDPQRH[HUFtFLRGHDPDURSUy[LPR
HDJUDGDUD'HXVFRPR0DULDRIH]SOHQDPHQWH³7RGRPXQdo pode ser grande, porque todo mundo pode servir. Você
não precisa ter diploma universitário para servir. Não precisa
saber concordar sujeito com verbo para servir. Só precisa de
um coração cheio de graça e de uma alma gerada pelo amor”
0DUWLQ/XWKHU.LQJ

9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
São Geraldo Magela - Geraldo nasceu no dia 06 de abril de
1725, numa pequena cidade chamada Muro Lucano, na Itália.
&RP XP ItVLFR PXLWR IUiJLO FUHVFHX VHPSUH DGRHQWDGR 1D
DGROHVFrQFLDTXLVWRUQDUVHXPIUDGHFDSXFKLQKRSRUpPIRL
UHFXVDGRSRUWHUSRXFDUHVLVWrQFLDItVLFD(PFRP
DQRVPRQWRXVXDSUySULDDOIDLDWDULD6HXQHJyFLRSURVSHURX
mas ele doava quase tudo para os pobres. Em 1749, após
grande insistência, seguiu com os missionários redentoristas.
3URIHVVRXRVSULPHLURVYRWRVHPGHMXOKRGH*HUDOGRHUDXPH[FHOHQWHWUDEDOKDGRUMDUGLQHLURVDFULVWmRDOIDLDte, porteiro, cozinheiro, carpinteiro e encarregado de obras.
$SUHQGLDUiSLGRHORJRFRPHoRXWDPEpPDID]HUFUXFL¿[RV
Em 1754, uma de suas obras de apostolado era encorajar
moças que queriam entrar para o convento. Muitas vezes até
garantiu o necessário dote para moças pobres.
Néria Caggiano era uma das moças assistidas por Geraldo.
Porém, ela achou desagradável a vida no convento e dentro
de três semanas voltou para casa. Néria começou a espalhar
PHQWLUDVVREUHDYLGDGDVIUHLUDVHSDUDVDOYDUVXDUHSXWDomRGLULJLXXPDFDUWDD6DQWR$IRQVRRVXSHULRUGH*HUDOGR
e o acusou de pecados e impureza. Geraldo, em vez de se
GHIHQGHUSHUPDQHFHXHPVLOrQFLRH6DQWR$IRQVRQDGDS{GH
ID]HUVHQmRLPSRUDRMRYHPUHOLJLRVRXPDVHYHUDSHQLWrQFLD
IRLQHJDGRD*HUDOGRRSULYLOpJLRGHUHFHEHUDFRPXQKmRH
IRLOKHSURLELGRWRGRRFRQWDWRFRPRVGHIRUD$OJXPWHPSR
GHSRLV1pULD¿FRXJUDYHPHQWHGRHQWHHHVFUHYHXXPDFDUWD
D6DQWR$IRQVRFRQIHVVDQGRTXHDVDFXVDo}HVQmRSDVVDYDPGHFDO~QLD'HVD~GHIUiJLOHP*HUDOGRVRIUHXYLRlentas hemorragias e disenterias. Faleceu em 15 de outubro
GH(PR3DSD/HmR;,,,REHDWL¿FRXHQRGLD
de dezembro de 1904, o Papa Pio X o canonizou.

10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
z Depois de tudo que meditamos sobre as virtudes da Virgem

Maria, podemos nos questionar;
z6HUiTXHFRPR0DULDGHL[DPRVQRVVRVSUySULRVLQWHUHV

ses e, imitando-a, acolhemos em nossa casa e em nosso coração aqueles irmãos que precisam do nosso cuidado, atenção e amor?
z0DULDQRVFRQYLGDDROKDUSDUDRSUy[LPRFRQWHPSODUVXDV

QHFHVVLGDGHVFRORFDQGRQRVHPVHXOXJDU7HPRVIHLWRLVWR
FRPTXHIUHTXrQFLD"
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço da Juventude (Vide Páginas 106-107)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ - A ESCOLHIDA
8PDHQWUHWRGDVIRLDHVFROKLGDIRVWHWX0DULDVHUYDSUHIHUL
da, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.
Maria cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu
povo, nossa mãe sempre serás. (2x)
Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em
seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.

ALEGRA-TE, CHEIA DE GRAÇA!
O SENHOR ESTÁ CONTIGO
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: PERFEITO É QUEM TE CRIOU
Se um dia um anjo declarou, que tu eras cheia de Deus
Agora penso quem sou eu para não te dizer também
Cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada
Se a palavra ensinou que todos hão de concordar
(DVJHUDo}HVWHSURFODPDUDJRUDHXWDPEpPGLUHL
Tu és bendita, ó mãe, Tu és bendita, ó mãe, Bem-aventurada
Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol
$OXDGHEDL[RGHVHXVSpVHQDFDEHoDXPDFRURD
1mRKiFRPRTXHVHFRPSDUDUSHUIHLWRpTXHPWHFULRXVH
2FULDGRUWHFRURRXWHFRURDPRVy0mH [ 1RVVD5DLQKD
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Neste 5º encontro, Deus nos pede especialmente que abraPRVQRVVRFRUDomRDRVHX(VStULWR4XHGHL[HPRVGHODGR
tristezas, rancores e maus pensamentos para que Ele possa
habitar em nosso coração e para que, como Maria, possamos
nos encher da graça de seu amor.

4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: 3HOD SURPHVVD TXH VH YHUL¿FD QR $QWLJR 7HVWDmento, o povo de Deus vivia à espera do Messias. Não raramente, o povo de Israel imaginava o Messias como alguém
UHYHVWLGRGHIRUoDItVLFDTXHLPSRULDDOLEHUWDomRGHVHXSRYR
por meio da espada. Na época de Jesus, supunha-se que
TXDOTXHU¿OKDGH,VUDHOSRGHULDYLUDVHUD0mHGR0HVVLDV
1mRVDELDPHQWUHWDQWRTXHRSURPHWLGR0HVVLDVVHULDR¿OKR
do Altíssimo. Não poderia ser, portanto, a Mãe, uma pessoa
qualquer. Haveria de ser alguém cheia do Espírito Santo, repleta da graça do Senhor!
$RLPDJLQDUHPXPDMRYHPRJUDXGHYLYrQFLDGDIpGHREservância à palavra a ponto de ser escolhida para conceber
o Altíssimo, certamente não encontraremos um paralelo em
outra pessoa; talvez sequer sejamos habilitados a compreender a santidade de um ser merecedor de tal honra: somenWH0DULDIRLSURFODPDGDSHORSUySULR'HXVFRPR&+(,$'(
GRAÇA! Onde há a “graça transbordante”, não pode haver
pecado. Por isso, esta Santa Mãe, também é chamada pelos
seus servos de “Santíssima Virgem”. Os santos ensinaram
que não convinha a Jesus Cristo, o Santíssimo, ser gerado e
QDVFHUGHXPDFULDWXUDLPSHUIHLWDHSHFDGRUD&RPRSRGLDR
Santíssimo Deus, Jesus Cristo, ser concebido num seio que
QmRIRVVHGLJQRG¶(OH"(OHPHVPRHQVLQDQR(YDQJHOKRTXH
QmRVHFRORFDYLQKRQRYRHERPHPRGUHVYHOKRVHGHIHLWXRVRV /F (LVSRUTXHR&ULDGRUHOHYRX0DULDHVWH³9DVR
Insigne de Devoção”, a tão grande santidade.
A escolha de Maria marca para nós o início das respostas, que
'HXVDWUDYpVGHVHX)LOKRRIHUHFHDWRGDDKXPDQLGDde: para

que estamos aqui, como devemos viver e para onde iremos.
Quando a jovem Maria ouviu do anjo Gabriel as primeiras palavras de saudação - “Alegra-te, cheia de graça! O Senhor
HVWiFRQWLJR´WRUQRXVHSRUHOHLomRGLYLQDRPRGHORSHUIHLWR
GHVDQWLGDGHSDUDWRGRVRVMRYHQV$RVGHVD¿RVTXHH[LVWHP
hoje, Maria provê respostas, pois viveu uma santidade conFUHWDHQIUHQWRXGHVD¿RVFRPFRUDJHPHGHWHUPLQDomR1HOD
encontramos o modelo de uma jovem atuante, santa nas atiWXGHV VHP YtFLRV SURIXQGD QDV RUDo}HV (OD FRQYLGD WRGRV
jovens ou não, à oração e a uma vida sacramental, a ser sal
HOX]HQWUHVHXVIDPLOLDUHVHDPLJRVQRKXPLOGHH[HUFtFLRGD
FDULGDGHDH[HPSORGRTXHVHX)LOKRSUHJRXHYLYHX
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: ALELUIA!
ALGUÉM DO POVO EXCLAMA
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (Bis)
$OJXpPGRSRYRH[FODPD³&RPRpJUDQGHy6HQKRUTXHP
te gerou e alimentou!”
-HVXV UHVSRQGH ³Ï PXOKHU SDUD PLP p IHOL] TXHP VRXEH
ouvir a voz de Deus e tudo guardou.
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO
LUCAS (5, 36-38)
“Propôs-lhes também esta comparação: Ninguém rasga um
pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninJXpPS}HYLQKRQRYRHPRGUHVYHOKRVGRFRQWUiULRRYLQKR
novo arrebentará os odres e entornar-se-á, e perder-se-ão
os odres; mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e
assim ambos se conservam.” – Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor.

8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: 2³YDVRPDLVLQVLJQH´0DULDIRLDPRUDGDVDQWDGH
corpo e de alma, escolhida por Deus para ser Mãe de seu Filho.
'HXVQmRSRGHULDHVFROKHUPHOKRUVDFUiULRSDUDDEULJDU6HX¿lho. O melhor odre para o mais sagrado vinho, Jesus Cristo.
0DULDFKHLDGHJUDoDVLJQL¿FDTXHQHODYLYLDR(VStULWRGH
Deus. Também nós devemos ser, em nossos corpos e almas,
templos do Espírito Santo.
Somos templo de Deus, o Espírito Santo habita em nós. “Sem
R3DUiFOLWRQmRSRGHPRVID]HUQDGDGHERP´HQVLQDYDDEHata Elena Guerra. Devemos clamar sempre o Espírito Santo e
se estivermos abertos a Sua graça, seremos instrumentos de
seu amor na Igreja e no mundo em que vivemos. Como morada do Espírito Santo, pais não levam discórdias para casa, ao
FRQWUiULRHOHVVHUmRUHÀH[RVGH'HXVQDFRQFUHWXGHGRGLDDGLD¿OKRVUHVSHLWDUmRVHXVSDLVHSURPRYHUmRDKDUPRQLD
IDPLOLDURVMRYHQVVHPDQWHUmRDOHUWDHGLVWDQWHVGHGURJDV
políticos e governantes privilegiarão o bem comum e não os
interesses particulares. Se estivermos cheios do Espírito, viYHUHPRVFRQIRUPHDYRQWDGHGR6HQKRU
7HPRVTXHQRVHVIRUoDUSDUDQRVWUDQVIRUPDUHPRGUHVQRYRV
para recebermos humildemente em nossas vidas o melhor
YLQKRHDH[HPSORGH0DULDD³FKHLDGHJUDoD´SRGHUHPRV
viver e levar ao mundo o amor e a misericórdia do Deus Vivo
que habita em nós.
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Beata Laura Vicuña/DXUD9LFXxDIRLD¿OKDPDLVYHOKDGR
casamento de José Domingo Vicuña e Mercedes Pino. José
HUDPLOLWDUSHUWHQFHQWHDXPDIDPtOLDQREUHGR&KLOH-iVXD
PmHYLQKDGHXPDFODVVHVRFLDOPDLVEDL[D3RULVVRWDOFDVDPHQWRQmRIRLTXHULGRSHODIDPtOLDGRSDLGH/DXUD
(P  QDVFHX D VHJXQGD ¿OKD GR FDVDO FKDPDGD -~OLD

Amanda. Pouco tempo depois, o pai, José Domingo, veio a
IDOHFHU$ PmH 0HUFHGHV ¿FRX VHP UHFXUVRV SUDWLFDPHQWH
QDPLVpULD/DXUDVXDPmHHVXDLUPmIRUDPPRUDUSHUWRGH
Neuquén. Mercedes, a mãe de Laura, procurou trabalho para o
VXVWHQWRGDIDPtOLD&RQVHJXLXHPSUHJRHPXPDHVWkQFLDTXH
SHUWHQFLDD0DQXHO0RUD(VWHDSUR[LPRXVHORJRGH0HUFHdes e a pressionou para se tornar sua amante. Em troca, ele
abrigaria as três na estância e pagaria o estudo das meninas.
Aparentemente sem outra alternativa, Mercedes aceitou.
'HVVDPDQHLUD/DXUDIUHTXHQWRXRFROpJLRGDV)LOKDVGH0DULD$X[LOLDGRUD/iIRLLQVWUXtGDFXOWXUDOHUHOLJLRVDPHQWH1R
GLD GRLV GH MXQKR GH  IH] VXD SULPHLUD FRPXQKmR -i
QHVWHPRPHQWRPDQLIHVWRXVHDYRFDomRUHOLJLRVD(ODTXHULDVHUYLUD'HXVHD¿UPDYDHVWDUGLVSRVWDDGDUDVXDSUySULD
YLGDSDUDQmRSHFDU/DXUDRIHUHFHXDVXDYLGDD-HVXVHD
Nossa Senhora pela conversão de sua mãe e de sua irmã.
'HGLFDYDVHjRUDomRSURIXQGDGHVGHPHQLQD
'XUDQWHXPSHUtRGRGHIpULDVHVFRODUHV/DXUDIRLYtWLPDGH
dois assédios violentos por parte de Manuel Mora. Laura, poUpP UHVLVWLX (P UHSUHViOLD 0DQXHO GHL[RX GH SDJDU R HVtudo das meninas. Então, o Colégio Salesiano permitiu que
HODVFRQWLQXDVVHPHVWXGDQGRPDV/DXUDVRIULDFRPDVLWXDção de pecado de sua mãe.
Certo dia, Laura decidiu entregar sua vida a Deus para obter a salvação de sua mãe. Dali a poucos meses, adoeceu.
1XPDRXWUDYLVLWDjVXDPmH0DQXHO0RUDDDJUHGLXHDIHULX
PRUWDOPHQWH0DVDQWHVGHIDOHFHU/DXUDGLVVHDVVHJXLQWHV
palavras à sua amada mãe: “Morro; eu mesma o pedi a Jesus. Faz dois anos que ofereci minha vida por ti, para pedir
a graça de sua conversão, mamãe. Antes de morrer, terei a
sorte de ver-te arrependida?”
Mercedes, chorando, respondeu: “Te juro que farei o que me
pedes. Deus é testemunha de minha promessa.”
A pequena Laura deu um sorriso e disse: “Obrigado, Jesus!
Obrigado, Maria! Adeus, mamãe! Agora morro contente!” Em

VHJXLGD/DXUDHQWUHJRXVXDDOPDD'HXV)RLEHDWL¿FDGDSHOR
Papa João Paulo II, em 1988. Laura Vicuña é invocada como
padroeira das pessoas que são vítimas de maus tratos pelos
SDUHQWHV/DXUD9LFXQmFDUWDGHDPRUHGHVDFULItFLRWHUQXUD
de Deus e modelo para os nossos adolescentes e jovens.
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
z À luz do Encontro de hoje, perguntemo-nos: O nosso coração

FRVWXPD HVWDU FKHLR GR (VStULWR GH$PRU GH FRPSDL[mR H GH
Paz, ou temos nos acostumado a viver com ódio, raiva e medo?
z7HPRVVLGRXPUHÀH[RGRDPRUGH'HXVHPQRVVDVIDPtOLDV
e em nosso trabalho?
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço Mariano (Vide Páginas 102/105)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – MAGNIFICAT,
MAGNIFICAT
0DJQL¿FDW0DJQL¿FDWpRFDQWRGHDPRU0LQKDDOPD
engrandece a Deus, meu Salvador.
&DQWDFRUDomRDOHJUHHIHOL]FRPJUDWLGmRD'HXVEHQGL](Bis)
Santo é seu nome que está em toda terra. Puro é seu amor
que alegria encerra. (Bis)
Nossa união é o milagre de amor vindo de Jesus, o nosso
Salvador. (Bis)

ELA PERTURBOU-SE COM ESTAS
PALAVRAS E COMEÇOU A PENSAR QUAL
SERIA O SIGNIFICADO DA SAUDAÇÃO
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: QUANDO TEU PAI REVELOU O
SEGREDO A MARIA
Quando teu Pai revelou o segredo a Maria
4XHSHODIRUoDGR(VStULWRFRQFHEHULD
A ti, Jesus, Ela não hesitou logo em responder
Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver!
Hoje, imitando a Maria que é imagem da Igreja,
1RVVDIDPtOLDRXWUDYH]7HUHFHEHHGHVHMD
&KHLDGHIpGHHVSHUDQoDHGHDPRUGL]HUVLPD'HXV
Eis aqui os teus servos, Senhor!
Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar
E de Ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor
Pra gerar e formar Cristo em nós
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso
6º Encontro de Peregrinação em preparação à nossa grande

IHVWDHPKRPHQDJHPD1RVVD0mHD9LUJHPGH1D]DUp9DPRVWHQWDUDSURYHLWDUDRPi[LPRHVVHPRPHQWRSDUDTXHFDGD
palavra, cada música, cada instante que viveremos aqui nos
IDoDFKHJDUPRVPDLVSHUWRGDTXLORTXH'HXVHVSHUDGHQyV
4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV (Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: O tema do encontro de hoje “Ela perturbou-se com
HVWDVSDODYUDVHFRPHoRXDSHQVDUTXDOVHULDRVLJQL¿FDGR
da saudação” é o versículo 29 do primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas e ocorre após o anjo ter entrado na casa
de Maria e ter-lhe dito “ Ave, cheia de graça, o Senhor é conWLJR(PVHJXLGDRDQMRID]DDQXQFLDomR
Nossa Senhora parou para pensar sobre aquelas palavras e
pH[DWDPHQWHVREUHDQHFHVVLGDGHGHUHÀH[mRTXHTXHUHPRV
meditar em nosso encontro de hoje.
A vida está cada vez mais corrida, não temos tempo para
nada, muito menos para parar e pensar sobre o que estamos
ID]HQGR6HMDQRWUDEDOKRHPFDVDQDHVFRODQDLJUHMDQR
relacionamento com os pais, irmãos, na relação marido e
mulher, temos que ter momentos para avaliar se estamos
agindo adequadamente.
0DVTXDOVHULDDPHOKRUUHIHUrQFLDSDUDDYDOLDUPRVVHHVWDPRVDJLQGRFRUUHWDPHQWH"$QRVVDUHIHUrQFLDGHYHHVWDUQD
Palavra de Deus, na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos
H[HPSORVGH0DULDQRVHQVLQDPHQWRVGD,JUHMD
+RMH HP GLD WRGR PXQGR IDOD GH WXGR Gi RSLQLmR PXLWRV
ID]HP FRPHQWiULRV VREUH D QRVVD YLGD H PXLWDV YH]HV VHguimos a opinião dos outros e não paramos para pensar se,
DRV ROKRV GH 'HXV R TXH IRL VXJHULGR p R PHOKRU SDUD DV
nossas vidas. Será que estamos conduzindo a nossa vida
como Deus gostaria?

³5HÀHWLUpWHUDFRUDJHPSDUDWRPDUGLVWkQFLDYHUDQyVPHVPRVHRVDFRQWHFLPHQWRVFRPRROKDUGDJUDoDGH'HXV´ 'RP
$OEHUWR7DYHLUD&RUUrD $DWXDOVRFLHGDGHHVSHFLDOPHQWHRV
jovens, com o aparecimento da internet e das redes sociais,
FRPDLQIRUPDomRHPWHPSRUHDOpSURSRVLWDGDPHQWHOHYDGD
DQmRUHÀHWLU2KRPHPGHKRMHGLDQWHGHXPDSHUJXQWDEXVFDXPDUHVSRVWDIiFLOHDXWRPiWLFDFRPXPVLPSOHVWRTXHHP
VHX FHOXODU 3RUpP DV LQIRUPDo}HV TXH IDFLOPHQWH QRV FKHgam podem não ser as respostas que Deus queira nos dar.
'LDQWHGDVTXHVW}HVPDLVLPSRUWDQWHVGDYLGDGHYHPRVFULDU
o hábito de parar e meditar, para buscarmos, com a ajuda de
Deus, as melhores respostas para orientar a nossa vida.
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: ALELUIA
QUANDO ESTAMOS REUNIDOS
Aleluia, aleluia, aleluia / Aleluia, aleluia, aleluia
Quando estamos unidos, estás entre nós
(QRVIDODUiVGDWXDYLGD
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: LEITURA DO LIVRO DOS PROVÉRBIOS (3, 21-26)
³0HX ¿OKR JXDUGD D VDEHGRULD H D UHÀH[mR QmR DV SHUFD
de vista. Elas serão a vida de tua alma e um adorno para
teu pescoço. Então caminharás com segurança, sem que
o teu pé tropece. Se te deitares, não terás medo. Uma vez
deitado, teu sono será doce. Não terás a recear nem terrores repentinos, nem a tempestade que cai sobre os ímpios,
porque o Senhor é tua segurança e preservará teu pé de
toda cilada.” – Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: A Sabedoria deve ser um ideal constante na nossa
vida. Ela é um dom de Deus. Nossa Senhora, após o evento

da Anunciação, sabendo da responsabilidade de ser a mãe
GR6DOYDGRUHFRQVFLHQWHGHVXDVOLPLWDo}HVFXOWLYRXHPVXD
YLGDDRUDomRHDUHÀH[mR3RVVLYHOPHQWHFRPRXPDERDMXdia, Maria pedia a Deus a sabedoria necessária para cumprir
VXDPLVVmR1yVVRPRV¿OKRVH¿OKDVGH'HXVTXHSRVVXHP
PXLWDVOLPLWDo}HVHGHIHLWRVFHUWDPHQWHVR]LQKRVQmRFRQseguiremos chegar ao Reino dos Céus.
1DEXVFDSHOD6DEHGRULDpIXQGDPHQWDODUHÀH[mRDRUDomR
o estudo e o desejo sincero de realizar a vontade de Deus.
$UHÀH[mRH[LJHPXLWDVYH]HVTXHQRVDIDVWHPRVGR³EDrulho” do mundo. A participação em retiros, conversas com
SDGUHVUHOLJLRVRVRXSHVVRDVTXHSRVVXDPXPDIRUPDomR
HVSLULWXDOPDLVSURIXQGDSRGHPQRVDMXGDUQHVVHFDPLQKR
2XWURLQVWUXPHQWRPXLWRLPSRUWDQWHTXHSRGHQRVDX[LOLDUQD
UHÀH[mRpR6DFUDPHQWRGD3HQLWrQFLDD&RQ¿VVmRRQGH
DRID]HUPRVXPDUHYLVmRGDQRVVDYLGDSRGHPRVLGHQWL¿FDU
VLWXDo}HVTXHQRVDIDVWDPGH'HXVHHQFRQWUDUIRUoDVSDUD
mudarmos de vida.
A oração também é uma poderosa arma para a nossa camiQKDGDHVSLULWXDO(ODGHYHVHUFRQWtQXDGHSUHIHUrQFLDGLiULD
QmRDSHQDVQRVPRPHQWRVGHGRUHVRIULPHQWR7RGRVRVPRPHQWRVGHQRVVDYLGDSRGHPVHUWUDQVIRUPDGRVHPRUDomRR
FDPLQKRSDUDRWUDEDOKRRVDID]HUHVGHFDVDDVDWLYLGDGHVFRtidianas; a cada momento podemos elevar uma oração a Deus.
O momento mais alto de nossa vida de oração deve ser a Missa; dela devemos participar com todo o amor e de todo coração.
Uma conversa rápida com Deus ou uma missa bem vivida e
participada, podem ser instrumentos de elevação espiritual.
2XWURLQVWUXPHQWRIXQGDPHQWDOpRHVWXGRHPEXVFDGHXP
FRQKHFLPHQWRPDLVSURIXQGRGD3DODYUDGH'HXVDWUDYpVGD
leitura da Bíblia, do Catecismo da Igreja Católica e dos docuPHQWRVGR0DJLVWpULRGD,JUHMDeSRVVtYHODSURYHLWDUPRVDV
PRGHUQDV WHFQRORJLDV SDUD R DSURIXQGDPHQWR GH QRVVD Ip
católica. A verdadeira Sabedoria nos leva a utilizar o dom da
inteligência para o bem.

9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Os Três Pastorinhos de Fátima $VDSDULo}HVGH1RVVD6Hnhora a três crianças em Fátima, Portugal, aconteceram em
1917. Os três pastorinhos eram Lúcia dos Santos, com dez
anos na época, e os seus primos maternos Francisco Marto,
com oito anos, e Jacinta Marto, com sete anos. Muito humildes,
FRPSRXFRHVWXGRPDVPXLWDIpDVWUrVFULDQoDVWLYHUDPVXDV
YLGDVWRWDOPHQWHWUDQVIRUPDGDVGHVGHDSULPHLUDDSDULomRHP
13 de maio de 1917, na cova da Iria. Nesta primeira aparição,
Nossa Senhora pediu às crianças que passassem a recitar diaULDPHQWHRWHUoRID]HUVDFULItFLRVHTXHFRPSDUHFHVVHPQDTXHle mesmo local, no mesmo horário, no dia 13 de cada mês. A
~OWLPDGDVVHLVDSDULo}HVRFRUUHXQRGLDGHRXWXEURGH
'XUDQWH HVVHV VHLV PHVHV DV FULDQoDV HQIUHQWDUDP VRIULPHQWRVIRUDPVXEPHWLGDVDLQWHUURJDWyULRVDFXVDGDVIDOVDPHQWHGH
HVWDUHPPHQWLQGRHGHWHUHPLQYHQWDGRDVDSDULo}HVGH0DULD
)UDQFLVFRWLQKDXPDYLGDHVSLULWXDOSURIXQGDSDVVDYDKRUDV
VHJXLGDVHPRUDomRHPIUHQWHDRVDFUiULR0RUUHXQRGLDGH
DEULOGHDRVDQRVGHLGDGH-DFLQWDDÀLJLDVHFRPR
VRIULPHQWRGRVSHFDGRUHVHRVHXFRUDomRHUDFKHLRGHFRPSDL[mRSRUHOHVHGHGHYRomRDR,PDFXODGR&RUDomRGH0DULD
)DOHFHXQRGLDGHIHYHUHLURGHWDPEpPDRVDQRV
GHLGDGH$SyVDVDSDULo}HV/~FLDSHUFRUUHXXPORQJRHVRIULdo caminho até se tornar Carmelita Descalça, no Carmelo de
São José, em Coimbra. A Irmã Lúcia de Jesus e do Coração
Imaculado permaneceu durante 58 anos no Carmelo, vindo
DIDOHFHUHPGHIHYHUHLURGHDRVDQRVGHLGDGH
$RORQJRGHVXDYLGDUHFHEHXRXWUDVDSDULo}HVGH1RVVD6Hnhora. Escreveu e divulgou as mensagens e os pedidos que
recebeu de Nossa Senhora. Seus restos mortais repousam
na Basílica de Fátima, onde estão também os restos mortais
de Francisco e Jacinta. No dia 13 de maio de 2017, o Papa
Francisco canonizou Francisco e Jacinta Marto.
Ao lermos este breve relato dos 3 pastorinhos, observamos a
IpHDREHGLrQFLDGHVVDVFULDQoDVKXPLOGHV1mRSHQVDYDP
em si, apenas nas pessoas que poderiam ajudar com suas

RUDo}HVHVDFULItFLRV)RUDPSHUVHJXLGRV KXPLOKDGRV DFR
PHWLGRVSRUGRHQoDVJUDYHVPDVQXQFDSHUGHUDPDIpHQHP
GHL[DUDPGHFXPSULU¿HOPHQWHDVXDPLVVmR
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
z$FUHGLWRVHULPSRUWDQWHWHUFRPIUHTXrQFLDPRPHQWRVGH
UHÀH[mRSDUDDYDOLDUVHHVWRXFRQGX]LQGRDPLQKDYLGDFRPR
Deus espera?
z Estou utilizando os instrumentos adequados em busca da
Sabedoria divina?
z Maria recebeu a visita do anjo na Anunciação. Os pastorinhos de Fátima receberam a visita de Nossa Senhora.
,GHQWL¿FR SHVVRDV TXH 'HXV FRORFD QR PHX FDPLQKR FRPR
instrumentos de seu amor e de sua vontade? Estou sendo
instrumento de Deus para outras pessoas?

11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço da Juventude (Vide Páginas 106-107)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – MÃE DO NOVO
HOMEM
Singela doce e pura, Maria de José,
0mHWHUQDHHVFROKLGDpVPmHOHDOGDIp
Seu nome é Maria de Deus.
0DULDVDQWDH¿HOHQVLQDQRVDYLYHUFRPRHVFROKLGRV
Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida.
A nova vida...

O ANJO, ENTÃO, DISSE:
“NÃO TENHAS MEDO, MARIA!
ENCONTRASTE GRAÇA JUNTO
A DEUS”
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: MARIA E O ANJO
Quem serás tu criatura bela / Que encheu meu quarto com
tua luz
2WHXROKDUPHWURX[HDSD]7XDSUHVHQoDPHUHID]
Eu sou o Anjo Gabriel / Venho em nome do Senhor
Darás à luz o Salvador / Serás a mãe do Emanuel
Porque teus lábios tremem tanto assim / Porque não tiras os
teus olhos de mim
Há tanta graça estar diante de ti / E o céu inteiro espera por
teu sim
Não temas doce anjo do Senhor / Escuta o que agora eu
YRXIDODU
Sorri e vai ao céu anunciar / Sim, eu serei a mãe do Salvador
Ave Maria, quanta alegria / O céu se encheu de luz
Pois vai nascer Jesus
Santa Maria, Deus escolheu-te bem
Todos os Anjos cantam Amém!
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a
Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Com muita alegria, acolhemos em nossa casa a todos e a
todas aqui presentes neste nosso 7º Encontro de Peregrinação rumo ao Círio 2018. Esperamos que a ação do Espírito
6DQWR LQXQGH RV QRVVRV FRUDo}HV GH DPRU H GH DOHJULD QR
servir e que Maria, com sua obediência nos encoraje no serviço generoso aos irmãos necessitados. Que neste momento
de evangelização, recebamos a unção do Espírito Santo por
meio de Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima.
4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos: 9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: Há milhares de maneiras de escutarmos o convite
de Deus: no seu Evangelho, nos acontecimentos do mundo
HSULQFLSDOPHQWHQDUHDOLGDGHGHQRVVDFRPXQLGDGHeSUHciso parar um pouco e escutar, como o jovem Samuel: “Falai, Senhor, que vosso servo escuta!” Para dar uma resposta,
além da disponibilidade, precisa-se de generosidade, de entusiasmo, de coragem, de comprometimento com a missão
descoberta. Não devemos esquecer de que, graças a nossa
vocação cristã, somos chamados a nos colocar a serviço do
PXQGRYLYHQGRFRP¿GHOLGDGHD¿OLDomRGLYLQDHDIUDWHUQLGDGHFULVWmWRUQDQGRQRVXPWHVWHPXQKRGHYLGDIDPLOLDUH
SUR¿VVLRQDOSDUDRVQRVVRVLUPmRV
Maria, muito particularmente, sendo uma jovem criatura como
nós, compreendeu o chamado e a ele respondeu com um Sim
WmRSOHQRTXHIRLDWpR¿PGHVXDYLGD0DULDYLYLDLQWHQVDPHQWHRSUHVHQWH(ODIRL0mHSHOD)pPDLVGRTXHELRORJLFDPHQWH
&RPR0DULDRV$SyVWRORVIRUDP¿pLVDRFKDPDGRGH&ULVWR
e, no decorrer da História, inúmeros cristãos também atenderam ao apelo de Cristo.

6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: EU VIM PARA
ESCUTAR
Eu vim para escutar, tua Palavra, tua Palavra, tua palavra de
amor.
Eu gosto de escutar ....
Eu quero entender melhor ....
O mundo ainda vai viver ....
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO
(4,18-21)
1R DPRU QmR Ki WHPRU$QWHV R SHUIHLWR DPRU ODQoD IRUD R
temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é
SHUIHLWRQRDPRU
Mas amamos, porque Deus nos amou primeiro. Se alguém
disser: ‘Amo a Deus”, mas odeia seu irmão, é mentiroso.
Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus
este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu
irmão. – Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente:³'HXVQRVDPRXSULPHLUR´QRVGL]6mR-RmR -R
 2DPRUGH'HXVID]VXUJLUQR8QLYHUVRXPDFRQVFLrQFLDKXPDQDHRID]SDUWLFLSDUGDFRPXQKmRFRPHOHHFRPDV
outras consciências humanas.
'HXVpRDPRUTXHQRVXQL¿FDHQRVOHYDDXPDFRPXQKmR
PDLV SURIXQGD FRP RV KRPHQV (OH TXHU DOPDV DPDQWHV H
QmRHVFUDYDV³'iPH¿OKRWHXFRUDomR´ 3U 
Na medida em que vivemos esta comunhão com Deus, amadurecemos e nos tornamos mais nós mesmos.
Precisamos buscar um humanismo novo, “que permita ao
homem moderno o encontro de si mesmo, assumindo os
valores superiores do amor, da amizade, da gratuidade, da
RUDomRHGDFRQWHPSODomR´ 3DSD3DXOR9,(QFtFOLFDPopulorum Progressio,Q 

Em Maria, esta comunhão se concretiza. Nela encontramos
a lição de uma vida simples, terna, doada, atenta ao Pai,
IUDWHUQDHJUDWXLWDFKHLDGHIpQmRWHPHXGDURVHX6LPDR
chamado de Deus.
Maria é a “Serva do Senhor e dos homens”, silenciosa, humilde e simples, atenta à Palavra de Deus e às necessidades
alheias; contempla, acolhe, ama, serve, convive com os discípulos de seu Filho. Com eles, Maria é uma presença de união
HGHSDUWLFLSDomR$SURIXQGDUHODomRGH0DULDFRPD3DODYUD
GH 'HXV QmR D DOLHQRX GDV TXHVW}HV GH VHX WHPSR 3HOR
FRQWUiULR YLYHX FRP DPRU D VXD PLVVmR HP IDYRU GH ,VUDHO
HGRPXQGR(ODQRVWURX[HDTXHOHTXHpR³'HXVFRQRVFR´
Em nosso tempo, um jovem que vive assim é portador de esSHUDQoD2VMRYHQVFULVWmRVFRPR0DULDSRGHPRIHUHFHUDR
mundo, o “Vinho Novo”, que é Jesus. Deus conta com a juvenWXGHSDUDDH[SDQVmRGHVHX5HLQRQRVHLRGDKXPDQLGDGH
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Santa Maria Goretti - Santa Maria Goretti manteve-se pura
e santa por causa do seu amor a Deus. A Igreja celebra a
virgem e mártir que encantou e continua iluminando os cristãos com o seu testemunho de “sim” a Deus e de “não” ao
SHFDGR1DVFLGDHP&RULQDOGRFHQWURGD,WiOLDHUDGHIDPtOLD
pobre, numerosa e camponesa, mas muito temente a Deus.
&RPDPRUWHGRSDL0DULD*RUHWWLFRPRVVHXVIRUDPPRUDU
QXPORFDOSHUWRGH5RPDVRERPHVPRWHWRGHXPDIDPtOLD
FRPSRVWDSRUXPSDLYL~YRHGRLV¿OKRVVHQGRXPGHOHV$OH[DQGUH$FRQWHFHX TXH HVWH MRYHP SRU YiULDV YH]HV WHQWRX
VHGX]LU*RUHWWLTXH¿FDYDHPFDVDSDUDFXLGDUGRVLUPmR]Lnhos. Por ser uma menina temente a Deus, sua resposta era
VHPSUHFODUDH¿UPH³1mRQmR'HXVQmRTXHUpSHFDGR´
Santa Maria Goretti, certa vez, estava em casa e em oração,
quando o jovem, que era de maior estatura e idade, tentou
QRYDPHQWHVHGX]LOD*RUHWWLUHVLVWLXFRPPDLVXP¿UPHQmR
$UHVSRVWDGH$OH[DQGUHIRUDPIDFDGDV

$VDQWLGDGHGDSHTXHQD*RUHWWLUHVSODQGHFHQDFRQ¿GrQFLDTXH
IH]jVXDPmH³6LPRSHUGRR«/iQRFpXURJDUHLSDUDTXHHOHVH
DUUHSHQGD«4XHURTXHHOHHVWHMDMXQWRFRPLJRQDJOyULDHWHUQD´
2PDUWtULRGHVWDDGROHVFHQWHGHDSHQDVDQRVIRLDFDXsa da conversão do jovem assassino, que depois de sair da
cadeia esteve com 400 mil pessoas, na Praça de São Pedro,
para assistir, ao lado da mãe de Maria Goretti, a sua canonização, que se deu no dia 24 de junho de 1950.
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
Num mundo marcado pela insegurança e pelo imprevisível,
o cristão se apresenta como um peregrino que viaja com a
lâmpada da esperança bem acesa.
z2TXHVLJQL¿FDWHUHVSHUDQoDHPXPDVRFLHGDGHRQGHLPpera a violência, o egoísmo e o desamor?
z Como podemos, concretamente, levar a esperança cristã
aos nossos irmãos?
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço Mariano (Vide Páginas 102/105)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – MARIA MÃE DO
MEU SENHOR
0DULDDPmHGRPHX6HQKRU0DULDXPDÀRULPHQVRDPRU
Maria, Rainha da paz. Maria, rogai por nós ao Pai (2x)
Pois aceitaste o que Deus traçou e se entregou em suas mãos.
Bendita és mais que outra mulher, de Ti nasceu o Salvador.

CONCEBERÁS E DARÁS
À LUZ UM FILHO, E LHE
PORÁS O NOME DE JESUS
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: A ESCOLHIDA
8PDHQWUHWRGDVIRLDHVFROKLGD)RVWHWX0DULDDVHUYDSUH
IHULGD
Mãe do meu Senhor / Mãe do meu salvador
Maria, cheia de graça e consolo / Vem caminhar com teu
povo / Nossa mãe sempre serás (Bis)
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Queridos irmãos, estamos iniciando o nosso 8º Encontro de
Peregrinação rumo ao Círio 2018, sejam todos bem-vindos!
+RMHYHUHPRVRVLJQL¿FDGRGRQRPHGH-HVXV&ULVWRHUH]D
UHPRVSDUDSURFODPiORFRPIpHDVVLPDOFDQoDUErQomRVH
graças em nossas vidas.
4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 108)

5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: Segundo o Catecismo da Igreja Católica, Jesus
quer dizer, em hebraico, “Deus salva” &,& &RQIRUPHRFRVWXPHMXGDLFRFDELDDRSDLGDURQRPHDR¿OKR2
Arcanjo Gabriel revela a José o nome que seria dado ao
Salvador: -RVp¿OKRGH'DYLQmRWHPDVUHFHEHU0DULDSRU
esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito SanWR(ODGDUijOX]XP¿OKRDTXHPSRUiVRQRPHGH-HVXV
porque ele salvará o seu povo de seus pecados 0W
 &RPRVHYrR$QMRIRLFODURDRGL]HURSRUTXrGHVWH
nome: porque Ele salvará o seu povo de seus pecados.
Diz, ainda, o Catecismo da Igreja Católica: O nome de JeVXVVLJQL¿FDTXHRSUySULRQRPHGH'HXVHVWiSUHVHQWHQD
pessoa de seu Filho feito homem para a redenção univerVDOHGH¿QLWLYDGRVSHFDGRV &,& $6DOYDomRSRUpP
veio a nós por uma jovem chamada Maria. Por isso, ecoa
no coração da Igreja um som que a piedade popular acertadamente canta: Da cepa brotou a rama, da rama brotou
DÀRUGDÀRUQDVFHX0DULDGH0DULDR6DOYDGRU. Após a
Anunciação do anjo Gabriel, em Maria é realçada a virtude
de ser uma jovem orante e que revela a todos nós, em seu
0DJQL¿FDW FDQWR SURIpWLFR H GH JUDWLGmR TXH SDUD 'HXV
nada é impossível, como havia declarado o anjo Gabriel
/F   4XH RV MRYHQV DSUHQGDP D RUDU FRP 0DULD H
DVVLP FRPR HOD H[SHULPHQWDU DV PDUDYLOKDV TXH -HVXV
Cristo é capaz de realizar em nossas vidas.
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: BUSCAI
PRIMEIRO O REINO DE DEUS
Buscai primeiro o Reino de Deus / E a sua justiça / E tudo
mais vos será acrescentado / Aleluia! Aleluia!
Não só de pão o homem viverá / Mas de toda palavra / Que
procede da boca de Deus / Aleluia! Aleluia!

7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS
FILIPENSES (2, 9-11)
³3RU LVVR 'HXV R H[DOWRX VREHUDQDPHQWH H OKH RXWRUJRX R
nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome
GH-HVXVVHGREUHWRGRMRHOKRQRFpXQDWHUUDHQRVLQIHUQRV
(WRGDOtQJXDFRQIHVVHSDUDDJOyULDGH'HXV3DLTXH-HVXV
Cristo é Senhor”. – Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: A Palavra de Deus revela para nós, em variadas
VLWXDo}HVRSRGHUHDIRUoDGRQRPHGH-HVXV9DOHOHPEUDU
RHSLVyGLRGDFXUDGRKRPHPFR[RSHORVDSyVWRORV3HGURH
3DXOR2VIDULVHXVHGRXWRUHVTXLVHUDPLPSHGLORVGHSUHJDU
em nome de Jesus. Os apóstolos, porém, negaram-se a dei[DU GH SURQXQFLDU HVVH 6DQWR 1RPH SRLV VDELDP TXH QmR
há salvação em nenhum outro: Esse Jesus, pedra que foi
GHVSUH]DGDSRUYyVHGL¿FDGRUHVWRUQRXVHDSHGUDDQJXODU
Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos
ser salvos $W $VVXPLUR6HX1RPHpUHFRQKHFHU
TXHFDPLQKDPRVVHJXURVHDRPHVPRWHPSRVLJQL¿FDDVsimilarmos a Sua bondade, Sua Misericórdia, Sua Paciência,
Seu Carinho, Seu Amor e, assim, nada temer. Daí o Catecismo da Igreja Católica salientar que O nome de Jesus está
no cerne da oração cristã. Todas as orações litúrgicas são
FRQFOXtGDVSHODIyUPXOD>@±SRU1RVVR6HQKRU-HVXV&ULVto.... A “Ave Maria” culmina no “e bendito é o fruto do vosso
ventre, Jesus” &,&   'HYHPRV FRPSUHHQGHU WRGDYLD
que só é possível mergulhar na graça do poder do nome
de Jesus na medida em que estivermos sob a ação do Espírito Santo, pois, como nos ensina Paulo em sua Primeira
Epístola aos Coríntios, Ninguém pode dizer que Jesus é o

Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo , &RU  
'HVWDIRUPDSHoDPRVD-HVXV&ULVWRDJUDoDGHYLYHUVRED
DomRGR(VStULWR6DQWRHSURQXQFLDUKRMHHVHPSUHFRPIpH
devoção, o Nome Santo do Senhor.
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Beata Chiara Luce Badano - Chiara era uma jovem italiana que gostava de nadar, esquiar, ouvir música e estar com
os amigos, sendo que Deus esteve sempre presente em sua
YLGD6HXVSDLVSHGLUDPXP¿OKRD'HXVGXUDQWHDQRVH
a obtiveram, surpreendentemente. Em 1981, com nove anos,
participa de um Festival da Família, organizado pelo Movimento dos Focolares. É uma revelação: Passei a ter uma
QRYDYLVmRGR(YDQJHOKR±HVFUHYH&KLDUD/XFH±DJRUDTXHro fazer deste livro o único objetivo da minha vida!
$LQGDFHGR&KLDUDH[SHULPHQWRXRVRIULPHQWR$RVGH]HVVHWH
anos, durante uma partida de tênis, uma dor aguda no ombro
levou à trágica descoberta: um tumor dos mais graves, um
RVWHRVVDUFRPD 8P YHUHGLWR GLItFLO GH DFHLWDU Por ti, Jesus.
Se tu queres eu também quero! As terapias são dolorosas,
PDVDVXDRIHUWDD-HVXVpGHFLGLGD4XDQWRPDLVDGRHQoD
SURJULGHPDLVDH[SHULrQFLDGH&KLDUDVHWRUQDLQWHQVD1R
GLD  GH RXWXEUR GH  &KLDUD /XFH GHL[D HVWH PXQGR
Um último sorriso ao pai, Ruggero, e depois uma palavra à
mãe, Maria Teresa: Mamãe, seja feliz, porque eu o sou! Uma
JUDQGH PXOWLGmR SDUWLFLSRX GR IXQHUDO H FRPR HOD PHVPD
KDYLD SHGLGR &KLDUD IRL VHSXOWDGD FRP XP YHVWLGR EUDQFR
como uma esposa que vai encontrar Jesus. Pouco antes de
sua morte, disse: Os jovens são o futuro. Eu não posso mais
correr, mas quero passar a tocha para eles, como nas olimpíadas. Os 25 mil jovens presentes na cerimônia de sua beaWL¿FDomRHPGHVHWHPEURGHGHPRQVWUDPTXHFRP
a sua vida, Chiara Luce Badano testemunhou um modelo de
santidade que todos podem viver.

10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
z9RFrMiWHYHXPHQFRQWURFRP-HVXV"3DUWLOKHVXDH[SH

riência conosco.
z2TXHDYLGDGDMRYHP%HDWD&KLDUD/XFH%DGDQROKHIH]
UHÀHWLU"
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço da Juventude (Vide Páginas 106-107)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – NESTE NOME
HÁ PODER
Jesus! nesse nome há poder
Jesus! nesse nome há poder
O Seu nome é poderoso
Sua glória em toda a terra
Há poder no nome de Jesus (Bis)
O impossível ele pode realizar
O impossível ele pode realizar
O impossível, sim, o impossível
O impossível a mim, ele pode realizar (Bis)
-HVXV-HVXV [
O impossível ele já realizou
O impossível ele já realizou
O impossível, sim, o impossível
O impossível, a mim, ele já realizou (Bis)

ELE SERÁ GRANDE; SERÁ
CHAMADO FILHO DO ALTÍSSIMO,
E O SENHOR DEUS LHE DARÁ O TRONO
DE DAVI, SEU PAI. ELE REINARÁ PARA
SEMPRE SOBRE A DESCENDÊNCIA DE
JACÓ, E O SEU REINO NÃO TERÁ FIM
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: VOU CANTAR TEU AMOR
9RXFDQWDU7HXDPRU6HUQRPXQGRXPIDURO
Eis-me aqui, Senhor / Vem abrir as janelas do meu coração
(HQWmRIDODUHLLPLWDQGRWXDYR]&UHLRHP7L6HQKRU
1DVSHJDGDVGHL[DGDVSRU7L9RXDQGDU
Cantar um canto ensinado por Deus / Com poesia ensinar
QRVVDIp
Plantar o chão, cultivar o amor / Como poetas que querem
sonhar
Pra realizar o que o mestre ensinou / Viemos cear, restaurar
o coração / Fonte de vida no altar a brotar / A nos alimentar
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Caros irmãos e irmãs em Cristo, boa noite! Sejam bem-vindos
ao 9º Encontro de Peregrinação rumo ao Círio 2018. Nesse

GLDTXHUHPRVUHÀHWLUVREUHRSDSHOGH&ULVWRHPQRVVDYLGDH
FRPRRH[HPSORGH0DULDPmHGH&ULVWRHQRVVDPmHSRGH
DX[LOLDUHPQRVVDFDPLQKDGDGHFULVWmRVFRPSURPHWLGRVFRP
o reino de Deus.
4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: A Palavra de Deus é sempre uma só! Ele cumpriu
sua promessa ao enviar-nos seu Filho amado, não para condenar, mas para ser o redentor dos homens. Deus quis que
VHX)LOKRYLHVVHDRPXQGRQRVHLRGHXPDIDPtOLD0HVPR
tendo uma origem divina, Deus não permitiu que Jesus nasFHVVH³yUImR´GHXOKHSDLVWHUUHQRV-HVXVQDVFHXHPXPODU
humilde e pobre, mas repleto de amor paterno e materno.
$YLQGDGH-HVXV&ULVWRQHVVDIDPtOLDIRLSRVVtYHOJUDoDVjDFHLWDomRGH0DULDTXHPHVPRFRQKHFHQGRWRGRVRVGHVD¿RVTXH
LULDHQIUHQWDUDFHLWRXWRWDOPHQWHDQREUHPLVVmRTXHOKHIRLFRQ¿DGD5HOHQGRRVHYDQJHOKRVQRWDPRVTXHGHSRLVGHUHVSRQder positivamente ao chamado divino, Maria costuma “sair de
FHQD´RFXSDUROXJDUGLVFUHWRTXHRDPRUOKHSURS}HSDUDTXH
Jesus apareça de um modo cada vez mais claro e evidente.
(VVHFRPSRUWDPHQWRGH0DULDQRVFRQYLGDDXPDSURIXQGDUHvisão de vida, a uma avaliação das nossas condutas, para que
busquemos entender o papel que Cristo tem em nossa vida.
O verdadeiro cristão é chamado a ser Sal e Luz no mundo,
HYDQJHOL]DU FRP R H[HPSOR H Do}HV H VH QHFHVViULR FRP
palavras. Não se pode ser cristão pela metade. Ser cristão
só em ambientes onde a religião é bem aceita é, na verdade,
comodismo. Devemos ser cristãos na Igreja, mas também na
IDPtOLD HQWUH DPLJRV QR WUDEDOKR QRV GLYHUVRV VHWRUHV HP
que atuamos no dia-a-dia. Devemos acreditar que podemos
DMXGDUDRXWUDVSHVVRDVFRPQRVVRH[HPSORFRQFUHWRGHIpH
FDULGDGHHQ[HUJDQGRQRRXWURVHPSUHRURVWRGH&ULVWR

6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA:
Tua palavra é! / Luz do meu caminho!
Luz do meu caminho, meu Deus! / Tua Palavra é!
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS
GÁLATAS (4, 4-9)
Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho,
QDVFLGRGHPXOKHUQDVFLGRGHEDL[RGDOHLD¿PGHUHGLPLURV
que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de
¿OKRV(SRUTXHYRFrVVmR¿OKRV'HXVHQYLRXR(VStULWRGH
VHX)LOKRDRVVHXVFRUDo}HVRTXDOFODPD³$ED3DL´
$VVLPYRFrMiQmRpPDLVHVFUDYRPDV¿OKRHSRUVHU¿OKR
Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza,
não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor,
sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles
PHVPRVSULQFtSLRVHOHPHQWDUHVIUDFRVHVHPSRGHU"4XHUHP
ser escravizados por eles outra vez? – Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: A palavra que acabamos de escutar chama a nossa atenção para a importância da colaboração humana na
realização dos projetos de Deus. Ele realmente tudo pode;
não precisaria de nós para que seus planos acontecessem.
Entretanto, quando nos convida a sermos co-participantes da
6XD REUD Gi D FDGD XP GH QyV SREUHV H LPSHUIHLWDV FULDturas, a oportunidade de ajudarmos outras pessoas e a nós
mesmos, a crescermos espiritualmente.
2WH[WRQRVFRQYLGDDLQGDDUHÀHWLUTXHR)LOKRGH'HXVQRV
IRLHQYLDGRQDVFLGRGHXPDPXOKHUSDVVDQGRSRUWRGDVDV
IDVHVGHYLGDKXPDQD&ULVWRpYHUGDGHLUR'HXVPDVpYHUdadeiro homem: nasce como qualquer ser humano, cresce,
VRIUHDVGL¿FXOGDGHVHQHFHVVLGDGHVKXPDQDV0DULDHVVD
mulher da qual Ele nasceu, jamais será uma mulher qualquer,
SRLVIRLDTXHODTXHSHUPLWLXTXHR9HUERVH¿]HVVHFDUQH

'HXVQRVWRUQRX¿OKRV'HOHQmRHVFUDYRV¿OKRVKHUGHLURV
GH6HXUHLQR6HXDPRUDRVHUKXPDQRIRLWmRJUDQGHTXH
PHVPRVRIUHQGRSDUDTXHDKXPDQLGDGHIRVVHVDOYDSHUPLtiu a morte de cruz do seu unigênito Jesus Cristo.
$FRQGLomRGH¿OKRVFRPSRUWDXPDEHQomRPDVWDPEpPXPD
UHVSRQVDELOLGDGHRV¿OKRVGHYHPHVWDUGLVSRVWRVDFXLGDUGRV
SDLVHGHVXDKHUDQoD'RPHVPRPRGRHQTXDQWR¿OKRVGH
'HXVQRVpFRQ¿DGDDPLVVmRGHFXLGDUFRPDPRUHUHVSHLWR
GHWRGDDFULDomR$¿OLDomRGLYLQDQRVID]LUPmRVHP&ULVWRSRU
esta razão somos chamados a amar, em Cristo, não somente a
Deus, mas também a todos os nossos irmãos e irmãs.
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
São Luis Gonzaga - Nasceu em Roma, primogênito de um
SUtQFLSH WHYH XPD YLGD DEDVWDGD H FRQIRUWiYHO QD LQIkQFLD
Seu pai desejava que ele seguisse os seus passos, tornandoVHXPVROGDGRHSRVWHULRUPHQWHFRPDQGDQWHGHH[pUFLWRV
(QWUHWDQWR VXD PmH H[HUFHX XP SDSHO LPSRUWDQWH QD VXD
educação, rica em valores e princípios cristãos.
$RV  DQRV /XLV IRL HQYLDGR j )ORUHQoD SDUD VHUYLU FRPR
SDMHP PDLV WDUGH SDVVRX D VHUYLU DR ¿OKR GR UHL 'RP )LOLSH,,QD(VSDQKD(VWXGRX)LORVR¿DHGHGLFRXVHFRPPXLWR
empenho à oração e às leituras espirituais.
Aos 14 anos, ainda morando na Espanha, Luis recebeu sua
primeira comunhão das mãos de um santo: São Carlos BorURPHX$FRQYLYrQFLDFRPRVDQWRVXDVSDODYUDVHDIRUoDGD
(XFDULVWLDIRUWDOHFHUDPHP/XLVRGHVHMRGHVHJXLUD&ULVWR
Assim, decidiu então, tornar-se religioso e ingressar na Ordem
GRV-HVXtWDV6HXSDLWHQWRXYiULDVYH]HVID]rORGHVLVWLUGHVVD LQWHQomR 3DVVRX D OHYiOR D IDUWRV EDQTXHWHV H D IHVWDV
JUDQGLRVDVHQWUHWDQWRSHUFHEHQGRTXHVHX¿OKRQmRVHHQWXsiasmava com esses momentos, compreendeu-o e abençoou
sua escolha. Então, ele renunciou a seu título de nobreza e a
sua herança. Assumiu os serviços mais simples na CompaQKLDGH-HVXVHSDVVRXDDGRWDUXPDSHUJXQWDTXHVHID]LD
GLDQWHGHWRGDVDVVLWXDo}HVHPVXDYLGD De que isso me
serve para a Eternidade? O que irei fazer vai contribuir para
que eu conquiste a vida eterna? São Luis Gonzaga viveu uma

YLGDWRWDOPHQWHGHYRWDGDjFRQ¿DQoDSOHQDHP&ULVWRGHGLFDGRDFRQKHFHUDPDUHVHUYLUD'HXV6XDYLGDIRLFRQVLGHUDGD
um modelo de discernimento e de busca do sentido da vida.
Morreu muito jovem, aos 23 anos, em Roma, após contrair o
WLIR SRU FXLGDU YROXQWDULDPHQWH GH LQ~PHUDV SHVVRDV DWLQJLdas por essa doença. Canonizado em 1726, pelo papa Bento
XIII, é considerado o Padroeiro da Juventude.
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
z Após esse encontro, consigo sentir Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida?
z7HU &ULVWR FRPR 6HQKRU GD PLQKD YLGD VLJQL¿FD ID]HU HVFROKDVTXHDOJXPDVYH]HVVmRGLIHUHQWHVGDVHVFROKDVGR
PXQGR&RPRWHQKRIHLWRDVPLQKDVHVFROKDVGHYLGD"
z &RPSRUWRPH HP WRGRV RV OXJDUHV RQGH HVWRX WUDEDOKR
HVWXGRIDPtOLDDPLJRVJUXSRVGHLJUHMD FRPRXP D YHUGDGHLUR D ¿OKR D GH'HXV"
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço Mariano (Vide Páginas 102/105)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – A ALEGRIA
ESTÁ NO CORAÇÃO
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
eRDPRUTXHVyWHPTXHPMiFRQKHFHD-HVXV
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
eRDPRUTXHVyWHPTXHPMiFRQKHFHD-HVXV

MARIA, ENTÃO,
PERGUNTOU AO ANJO:
COMO ACONTECERÁ ISSO,
SE EU NÃO CONHEÇO HOMEM?
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: ENSINA TEU POVO A REZAR
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus
Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz
Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher
Ensina teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser (Bis)
Maria Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus
(QVLQDWHXMHLWRSHUIHLWRGHVHPSUHHVFXWDUWHX'HXV(Bis)
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a
Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que enche o nosso coUDomR GH DOHJULD H SD] HP QRVVD Ip SHOD SUHVHQoD GR VHX
Espírito em nós, esteja sempre com todos e cada um! ProsseJXLPRVDOHJUHVQRVVDSUHSDUDomRjJUDQGLRVDIHVWLYLGDGHGD
5DLQKDGD$PD]{QLDUHÀHWLQGRVREUHDDQXQFLDomRGH'HXV
a Maria no evangelho de São Lucas. Convido todos a particiSDUPRVFRPUHQRYDGRIHUYRUGRQRVVRHQFRQWURGHKRMH

4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV 9LGH3iJLQD
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: Deus é todo-poderoso e realiza a sua obra através
GD QDWXUH]D H DWp PXLWR DOpP GDV IRUoDV QDWXUDLV +RMH R
tema do nosso encontro consiste na pergunta que a Virgem
QD]DUHQDIH]DQWHDSURSRVWDGR$UFDQMR*DEULHODRH[SRUOKHD¿QDOLGDGHGDVXDPLVVmR³(LVTXHFRQFHEHUiVHGDUiV
jOX]XP¿OKR´ /F ³&RPR"´TXHUVDEHUHOD2XVHMDR
WHPDIDODQRVGHXPDFRQWHFLPHQWRH[WUDRUGLQiULRDPDUDYLlhosa conjunção do elemento divino com o elemento humano.
'HXVHPVHXGHVHMRDSDL[RQDGRSHORKRPHPTXLVPRUDUQR
PHLRGHQyV³(R9HUERVHIH]FDUQHHKDELWRXHQWUHQyVH
nós vimos a sua glória; como a glória do Unigênito do Pai,
FKHLRGHJUDoDHGHYHUGDGH´ -R 
Protagonistas desse episódio são Deus e Maria, jovem capaz de
GRDomRHVDFULItFLR&RPHODDMXYHQWXGHDSUHQGHDVHUGLVSRnível para o serviço de Deus, para a santidade e o martírio, com
RVVDFULItFLRVGHFDGDGLD$VDQWLGDGHGRFRWLGLDQRFRQVLVWHHP
cumprir bem os deveres, estar alegres, praticar a solidariedade.
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: MEU CORAÇÃO
TRANSBORDA DE AMOR
Meu coração transborda de amor / Porque meu Deus é um
Deus de amor
Minha alma está repleta de paz / Porque Jesus é a minha paz
Eu digo aleluia (5x) Eu digo porque,
Eu digo aleluia (5x) aleluia, amém
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS (11, 8-12)
)RLSHODIpTXH$EUDmRUHVSRQGHQGRDRFKDPDGRREHGHceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e

SDUWLXVHPVDEHUSDUDRQGHLD)RLSHODIpTXHUHVLGLXFRPR
estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com
Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Foi pela
IpTXHWDPEpP6DUDDSHVDUGDLGDGHDYDQoDGDVHWRUQRX
FDSD] GH WHU XPD GHVFHQGrQFLD SRUTXH FRQVLGHURX ¿HO R
DXWRU GD SURPHVVD e SRU LVVR WDPEpP TXH GH XP Vy KRmem, já marcado pela morte, nasceu a multidão incomparável à dos astros do céu e inumerável como a areia da praia.
– Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: ³2MXVWRYLYHSHODIp´GL]D3DODYUDGH'HXV +E
  $ 6DJUDGD (VFULWXUD DSUHVHQWDQRV LQ~PHURV WHVWHPXQKRVGHIpFRPR$EUDmRH6DUD(PQRVVDYLGDFRQKHFHPRVPXLWDJHQWHGHIpYHUGDGHLUD
)pTXHHVSHUDHFRQ¿DPDVQmRpFHJDWDPSRXFRDOLHQDGD
Por isso Maria perguntou: “Como acontecerá isso, se eu não
conheço homem?”. Adolescente, ela entende muito bem o que
VLJQL¿FDFRQFHEHUHGDUjOX]DXPDFULDQoD1mRGLVFXWHFRPR
Anjo sobre “o que”, mas sobre o “como”. Sua pergunta demonstra logo que está disposta a obedecer, a se entregar a Deus,
declarando-se serva dele. Entende também que a gravidez vai
DFRQWHFHUQDTXHOHPRPHQWR(LVDSHUSOH[LGDGHHDSHUJXQWD
&202"'DtDH[SOLFDomRGR$QMRTXHYHQFHWRGDG~YLGD2(Vpírito Santo virá sobre ti... Agora! Pois a Deus nada é impossível.
O Altíssimo desce, precisa de um espaço humano, uma carne
TXHRDFROKDGHIRUPDSOHQDGH¿QLWLYD0DULDVDEHTXH'HXVpR
DJHQWHRDXWRUGR0LODJUHR9HUERIHLWRFDUQH2)LOKRTXHHODQRV
GDUiFRPRSUHVHQWHGH1DWDOIHLWRGDFDUQHGHODpRSULPHLURKRmem da nova humanidade, o novo Adão. Graças a Deus e a ela!
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Beato Pier Giorgio Frassati - Quem pensa que os santos são
pessoas tímidas e solitárias, que depreciam esta vida só penVDQGRQDRXWUD¿FDVXUSUHHQGLGRDQWHD¿JXUDGHVWHMRYHP

3LHU*LRUJLR)UDVVDWLHUD¿OKRGHXPDSLQWRUDHGHXPSDLGHVFUHQWHGRQRGHXPJUDQGHMRUQDOLQÀXHQWHHQWUHRVSROtWLFRV
LWDOLDQRVGHVHPSHQKDQGRFDUJRVGHVHQDGRUHHPEDL[DGRU
0HVPRFRPDGHVFUHQoDGRSDL3LHU*LRUJLRSUDWLFDYDDIp5HFHEHQGR-HVXV(XFDUtVWLFRWRGRVRVGLDVGHVHQYROYHXSURIXQGD
vida espiritual, compartilhando-a sempre com os amigos, mostrando-lhes que a santidade é possível para todos! Com 17 anos ingressou na Sociedade Vicentina, dedicando grande parte do seu
WHPSROLYUHDRVHUYLoRGRVPDLVQHFHVVLWDGRVFXLGDQGRGHyUImRV
e dos soldados da 1ª Guerra Mundial que voltavam para casa.
Decidiu cursar engenharia mineral na Universidade Politécnica de Turim, com o objetivo de servir melhor a Cristo entre
os trabalhadores das minas. Cedo começa suas atividades
sociais e políticas. Em 1919 se associou à Federação de Estudantes Católicos e à Ação Católica. Frassati chegou a ser
membro ativo no Partido Popular, que promovia os ensinamentos baseados nos princípios da Doutrina Social da Igreja.
Foi dele a ideia de unir a Federação de Estudantes Católicos
à Organização Católica de Trabalhadores. A caridade não
basta! - dizia ele -, necessitamos de uma reforma social”.
3DUDRMRYHP)UDVVDWLRVSREUHVHVHXVVRIULPHQWRVHUDPRV
SDWU}HV GHOH ( IRLOKHV XP YHUGDGHLUR VHUYR 6XD FDULGDGH
não consistia só em entregar algo para alguém, mas em se
entregar a si mesmo, por inteiro. E essa atitude lhe era susWHQWDGDSRUJUDQGHDPRUD-HVXVH0DULD$PDYDID]HUDGRUDo}HVQRWXUQDVPHGLWDQGRRKLQRGDFDULGDGHGH6mR3DXORH
as palavras de Santa Catarina, que abrasavam seu coração.
Costumava ir ao teatro, à opera e aos museus; amava o esporte, a arte, a música e declamava poemas inteiros de Dante
$OLJKLHUL (Q¿P YHPRV QHVVH MRYHP TXH YLYHU p UHDOPHQWH
uma arte. Não basta nascer, crescer e morrer. Não basta namorar, noivar e casar, ou entrar no seminário, ser diácono e
padre. Ser político, empresário, grande atleta. Viver consiste
em buscar ser o que somos. Ou, como dizia Santa Teresinha:
Ser o que Deus pensa de mim.
3LHU*LRUJLR)UDVVDWLIRLXPPRGHORGHMRYHPOHLJRWRUQDQGR-se popular nas décadas seguintes à sua inesperada morte,

ocorrida em 1925, de poliomielite. Tinha 24 anos. Um campeão da terra para o céu!
São João Paulo II o chamou de Homem das oito bem-aventuranças. 2QRPHRX3DWURQRGRV'HVSRUWLVWDVHREHDWL¿FRX
a 20 de maio de 1990.
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
z 9DPRVFRPHQWDUDD¿UPDomR Como podemos viver de um
modo autêntico em um mundo repleto de “modismos”?
z Como podemos ajudar os jovens perto de nós a praticarem
VXDIpSDUDPHOKRUHQWHQGHURTXH'HXVTXHUGHVXDVYLGDV"
z 4XDQWR QRV GLVSRPRV DR VDFULItFLR SHVVRDO SDUD SUDWLFDU
mos as Obras de Misericórdia? Conosco vence o amor ou o
comodismo?
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço da Juventude (Vide Páginas 106-107)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – SENHORA E RAINHA
O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor
O povo te chama de mãe e rainha porque Jesus Cristo é o
Rei do Céu
(SRUQmRWHYHUFRPRGHVHMDULDWHYHUFRPRVROKRVGDIp
Por isso ele coroa a tua imagem, Maria, por seres a mãe de
Jesus / Por seres a mãe de Jesus de Nazaré
Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de
Jesus Mais bonito é saber quem tu és
Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de
Jesus, o Senhor / Neste mundo ninguém foi maior

O ANJO RESPONDEU:
O ESPÍRITO SANTO DESCERÁ SOBRE TI,
E O PODER DO ALTÍSSIMO TE COBRIRÁ
COM A SUA SOMBRA, POR ISSO, AQUELE
QUE VAI NASCER SERÁ CHAMADO
SANTO, FILHO DE DEUS.
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: MARIA DE DEUS SENHORA DA PAZ
eERPHVWDUPRVMXQWRV1HVWDPHVDGR6HQKRU
E sentirmos Sua presença / No calor do nosso irmão
Deus nos reúne aqui / Em um só Espírito
(XPVyFRUDomR7RGDIDPtOLDYHP
1mRIDOWDQLQJXpP1HVWDFRPXQKmR
E vem, cantando entre nós, / Maria de Deus, senhora da paz
E vem, orando por nós / A mãe de Jesus (Bis)
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
7UDQVERUGDQGR GH DOHJULD QRVVD IDPtOLD VH UH~QH KRMH SDUD
receber neste lar a peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré.
Eis que através desta pequenina imagem recebemos a jovem
Maria, a menina bem-aventurada que disse “Sim” ao projeto do
Criador para a humanidade e, por meio do Santo Espírito, conce-

beu o Filho de Deus. Recebemos aquela cuja santidade permaQHFHLQÀXHQFLDQGRJHUDo}HVDQXQFLDQGRD%RD1RYDGR5HLQR
Seja bem-vinda ao nosso lar, caríssima Menina repleta do
(VStULWR 6DQWR &RP KXPLOGHV GHOLFDGH]DV VRUULVRV ÀRUHV
FkQWLFRV H RUDo}HV DFROKHPRV WDPEpP QyV HVWH DPRURVR
projeto de Deus para a nossa salvação.
4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: O título do encontro de hoje constitui a resposta
dada pelo Anjo à jovem Maria, quando esta lhe perguntou
como aconteceria a Concepção do Filho de Deus em seu venWUHYLUJLQDOMiTXHQmRFRQKHFHUDKRPHPDOJXP'LIHUHQWHPHQWHGH=DFDULDV TXHGXYLGRXTXDQGRR$QMROKHDQXQFLRX
TXHVXDHVSRVD,VDEHOMiQDYHOKLFHGDULDjOX]XP¿OKR D
IHUYRURVD-RYHPQmRGXYLGRXGD0HQVDJHPGH'HXVTXHOKH
IRUDDQXQFLDGDSRU*DEULHO3URYDYHOPHQWHHODLQWXLXRUHDO
VLJQL¿FDGR GDV SDODYUDV GR$QMR SRLV FRQKHFLD D 6DJUDGD
(VFULWXUD$SHUJXQWDTXHGLULJLXDRDUFDQMR*DEULHOIRLXPD
H[SUHVVmRGHVHXGHVHMRVLQFHURHKXPLOGHGHFRPSUHHQGHU
os planos do Senhor e, assim, melhor servi-Lo.
3RGHPRV LPDJLQDU FRPR 0DULD IRL WRPDGD SRU XPD DOHJULD
LQHIiYHOSRUYHUHPVXDYLGDDUHDOL]DomRGDVSURPHVVDVTXH
'HXV¿]HUDDRVHXSRYRDWUDYpVGRVSURIHWDV
Na Sagrada Escritura, a palavra “sombra” constitui um símbolo da presença de Deus. Eis que na Encarnação do Verbo,
o Poder do Altíssimo envolveu a Santíssima Virgem com a
6XD 6RPEUD /XFDV   $ ¿JXUD GD “sombra” H[SUHVVD
SRUWDQWRDDomRRQLSRWHQWHGH'HXV&RPHIHLWRR(VSLULWR
TXHSDLUDYDVREUHDViJXDVGDQGRYLGDjVFRLVDV *rQHVLV
 GHVFHXVREUHDMRYHP0DULDGHPRGRTXHRIUXWRJHUDGR
em seu ditoso ventre é obra divina.

$ H[SUHVVmR XWLOL]DGD SHOR$QMR “O Espírito Te cobrirá com
sua sombra” indica que a concepção de Jesus no ventre virJLQDOGDMRYHPGH1D]DUpIDUVHLDGHPRGRWRWDOPHQWHVREUHnatural, isto é, a concepção de Jesus Cristo seria resultado
da obra criadora de Deus-Pai no interior da puríssima Maria.
3RGHPRVD¿UPDUTXH0DULDDSyVD(QFDUQDomRWRUQRXVH
o Novo Tabernáculo de Deus, a Morada de Deus ou, como
diz um dos títulos com que é invocada na Ladainha, a Arca
da Nova Aliança.
Tendo Nossa Senhora como modelo de escuta e prática da
Palavra, é possível aos jovens do nosso tempo superar a violência e os vícios, vencer o mal do ativismo, do consumismo,
do utilitarismo e da cultura da aparência. A juventude dessa
geração é, pois, convidada a buscar suas raízes nos passos
dados pela bela e santa Menina – Mãe do Verbo Encarnado,
para ler e estudar a Palavra de Deus e a palavra da Igreja; e
para colocá-la em prática.
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: VAI FALAR NO
EVANGELHO
9DLIDODUQRHYDQJHOKR-HVXV&ULVWRDOHOXLD
Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia!
Glória a ti Senhor, toda graça e louvor (Bis)
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS
(1, 26-38)
1RVH[WRPrVRDQMR*DEULHOIRLHQYLDGRSRU'HXVDXPDFLdade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada
com um homem que se chamava José, da casa de Davi e o
nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: “Ave,
cheia de graça, o Senhor é contigo”. Perturbou-se ela com
HVWDV SDODYUDV H S{VVH D SHQVDU QR TXH VLJQL¿FDULD VHPHlhante saudação. O anjo disse-lhe: “Não temas, Maria, pois

encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e daUiVjOX]XP¿OKRHOKHSRUiVRQRPHGH-HVXV(OHVHUiJUDQde e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe
dará o trono de seu pai Davi; e reinará eternamente na casa
GH-DFyHRVHXUHLQRQmRWHUi¿P´0DULDSHUJXQWRXDRDQMR
“Como se fará isso, pois não conheço homem”? Respondeu-lhe o anjo: “O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do
Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente
santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também
,VDEHOWXDSDUHQWDDWpHODFRQFHEHXXP¿OKRQDVXDYHOKLFH
e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a
Deus nenhuma coisa é impossível”. Então disse Maria: “Eis
aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela”. – Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente:1DIUDVHWtWXORGRHQFRQWURGHKRMH O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a
sua sombra. Por isso Aquele que nascer de ti será chamado
Santo, Filho de Deus /XFDV pSRVVtYHOLGHQWL¿FDUTXH
R$QMR*DEULHORIHUHFHj6DQWtVVLPD9LUJHP0DULDXPYLVOXPbre da Trindade Santa: O Espírito Santo, O Altíssimo (Pai) e
o Filho de Deus (Jesus).
A Anunciação/Concepção do Filho de Deus no ventre da Puríssima Virgem Maria é o grandioso e belo Mistério que encerra a presença da Santíssima Trindade; mistério este que
todos os dias recordamos ao recitarmos o Angelus:   ³2
Anjo do Senhor, anunciou a Maria, e Ela concebeu do EspíriWR6DQWR´ ³(LVDTXLDHVFUDYDGR6HQKRUIDoDVHHPPLP
VHJXQGRDYRVVD3DODYUD´H ³(R9HUER'LYLQRVHIH]FDUQH
e habitou entre nós”.
$H[SUHVVmRKDELWRXHQWUHQyVVLJQL¿FDOLWHUDOPHQWHTXH'HXV
DUPRXVXDWHQGDHQWUHQyV, recorda-se assim o Santuário que

serviu como morada de Deus no deserto. O Santuário é uma
LPDJHPSURIpWLFDGH-HVXVR)LOKRGH'HXVTXHHQFDUQRXVHID]HQGRPRUDGDQRYHQWUHGLWRVRGD9LUJHPGH1D]DUp
Em Cristo, todos são chamados a participar do Novo Povo
GH'HXVTXHSRUPHLRGH-HVXVRIHUHFHDR3DLQR(VStULWR
a sua adoração e o seu louvor. Nós, cristãos da Amazônia,
ID]HPRV SDUWH GHVWH 1RYR 3RYR VRPRV KHUGHLURV GD 3URPHVVDDQXQFLDGDSHOR$QMR*DEULHOVRPRV¿OKRVGHVVD,JUHja que nasceu da Cruz e da Ressurreição de Cristo.
&RPRGLVFtSXORVGR6HQKRUWDPEpPVRPRV¿OKRVGD9LUJHP
Maria, a quem invocamos com o especial título de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia. A nós também é
dada a Missão de, sob a unção do Espírito Santo, anunciar a
Boa Nova do Reino. Que o Ano da Juventude, que ora vivemos, e o Círio de 2018, nos encoragem na vivência da nossa
missão evangelizadora!
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Beata Maria José de Jesus - Nascida no Rio de Janeiro em
 GH IHYHUHLUR GH  IRL EDWL]DGD FRP R QRPH GH +Rnorina de Abreu. Filha primogênita do historiador ateu João
Capistrano de Abreu, perdeu a mãe, Maria José de Castro
Fonseca, quando tinha apenas 8 anos. Foi criada pela avó
PDWHUQDDSRHWLVD$GpOLD-RVH¿QDGH&DVWUR)RQVHFD'DIDmília aprendeu o gosto pela história, a poesia e a música. Aluna do prestigiado Colégio Nossa Senhora da Imaculada ConFHLomR+RQRULQDIDODYDÀXHQWHPHQWHVHWHLGLRPDV LQFOXLQGR
RODWLP ,QWHJUDQWHGDHOLWHFDULRFDGRV¿QVGRVpFXOR;,;H
LQtFLRGRVpFXOR;;DEHODMRYHPHUDGHVWDTXHQDVIHVWDVHQtre a capital do então Estado da Guanabara e Petrópolis, com
muitos amigos, tendo também namorado alguns rapazes. Em
um desses bailes, no ano de 1902, quando tinha 20 anos, ela
RXYLX XP FKDPDGR TXH YLQKD GR SURIXQGR GR VHX FRUDomR
ODUJRX HQWmR D IHVWD H IRL SDUD FDVD 'HSRLV GHVVH GLD QXQca

PDLV IRL D PHVPD $EDQGRQRX D YDLGDGH H D LQWHQVD YLGD
social de outrora, passando a cuidar dos pobres e doentes,
IUHTXHQWDQGR GLDULDPHQWH D 3LD 8QLmR GDV )LOKDV GH 0DULD
Como “Consagrada de Nossa Senhora”, a jovem Honorina
passou a ter uma vida de oração, penitência e caridade.
Em 10 de janeiro de 1911, aos 29 anos, sem olhar para trás,
Honorina ingressou no Carmelo de Santa Teresa para se casar com Jesus Cristo. Passou a chamar-se Irmã Maria José
GH-HVXV1R&DUPHORFXLGRXGDURXSDULDHGDFR]LQKDIRL
mestra das noviças e, em pouco tempo, tornou-se a Priora do convento, o que se repetiu por sete vezes seguidas.
Traduziu integralmente para o português a obra de Santa
Teresa d’Ávila. Ela também traduziu do alemão o livro “A Imitação de Cristo”. O pai não a visitava, mas o poeta Manuel
Bandeira, sim; ele tinha uma prima, Irmã Maria do Carmo,
também carmelita no mesmo Carmelo de Madre Maria José
GH -HVXV 0DQXHO %DQGHLUD DVVLQRX R SUHIiFLR GH XPD GH
suas obras, Sonetos e poemas.
Em 1959, Madre Maria José de Jesus morreu em odor de
6DQWLGDGH)RLEHDWL¿FDGDHPSHOR3DSD-RmR3DXOR,,
Honorina de Abreu é, para os jovens do século XXI, um modelo de juventude santa; santidade esta que se estendeu à
sua vida adulta e à velhice até a sua entrada no Céu.
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
Como a humilde Mãe de Jesus, tenho meditado, escutado
e praticado a Palavra de Deus?
z7HQKRDSURYHLWDGRDVSHUHJULQDo}HVGH1RVVD6HQKRUDGH
Nazaré, neste tempo de preparação espiritual para o Círio
 SDUD HIHWLYDPHQWH PXGDU DV PLQKDV SRVWXUDV H FRQdutas, abandonar a vida de pecado e assumir uma vida na
graça de Deus?
z 2 TXH HX WHQKR IHLWR SDUD IRPHQWDU D HYDQJHOL]DomR HP
especial, dos jovens?
z

11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço Mariano (Vide Páginas 102/105)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – VÓS SOIS O
LÍRIO MIMOSO
9yVVRLVROtULRPLPRVR'RPDLVVXDYHSHUIXPH
Que ao lado do santo esposo / A castidade resume
Ó Virgem mãe amorosa / Fonte de amor e de fé
Dai-nos a bênção bondosa / Senhora de Nazaré!
Se em vossos lábios divinos / Um doce riso desponta
Nos esplendores dos hinos / Nossa alma aos céus se levanta

TAMBÉM ISABEL, TUA PARENTA,
CONCEBEU UM FILHO NA SUA VELHICE.
ESTE JÁ É O SEXTO MÊS DAQUELA
QUE ERA CHAMADA ESTÉRIL
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: REUNIDOS AQUI
Reunidos aqui, Só para louvar o Senhor
Novamente aqui, em união.
Algo bom, vai acontecer, algo bom Deus tem para nós
Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor.
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a
Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Bem-vindos irmãs e irmãos a mais um Encontro de PeregriQDomR e FRP LPHQVD DOHJULD TXH UHFHEHPRV FDGD XP GH
vocês para rezarmos e partilharmos juntos.
Vamos aproveitar este momento de oração para silenciar o
nosso coração, permitindo que a voz de Deus penetre no
mais íntimo de nosso ser através de seu Santo Espírito e nos
WUDQVIRUPHHPKRPHQVHPXOKHUHVIRUWHVFKHLRVGHFRQ¿DQ
ça e de esperança.
4XH0DULDQRVVDPmHQRVDMXGHDDFROKHUHPQRVVRVFRUDo}HV
DTXLORTXH'HXVTXHUQRVIDODU

4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV 9LGH3iJLQD
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: &RQVWDQWHPHQWH QRV GHSDUDPRV FRP VLWXDo}HV
para as quais é humanamente impossível ver uma saída,
uma solução.
A Sagrada Escritura diz que “para Deus nada é impossível”
/F HTXH³D'HXVWXGRpSRVVtYHO´ 0W (PRXtras palavras, podemos dizer: Com Deus tudo tem jeito!
eLVVRPHVPR'HXVpXP'HXVDPRURVRTXHQRVDPDLPHQsamente, Ele é mestre em realizar milagres. E por que Ele opera milagres? Primeiro porque Ele é Deus, segundo porque Ele é
um Pai que se compadece de nós, que conhece as nossas neFHVVLGDGHVHSRUQRVDPDUWDQWRDRQRVYHUVRIUHURXSUHFLVDU
PXLWRGHDOJR(OHLQWHUYpPHPQRVVRIDYRUSDUDQRVYHUIHOL]HV
ou simplesmente para realizar em nós o seu plano de amor.
,VDEHO GHVHMRX SRU WRGD YLGD XP ¿OKR H FRP FHUWH]D FRVWXmava pedir a Deus que lhe concedesse essa benção em sua
YLGD PDV R WHPSR IRL SDVVDQGR H QDGD DFRQWHFLD H jTXHOD
DOWXUD MiHVWDYDLGRVD MiHUDFRQVLGHUDGDXPDPXOKHUHVWpULO
Ser estéril naquele tempo era considerado um sinal de “castigo
divino”, um “ramo seco”, uma presença morta na sociedade
porque também impedia que o marido tivesse uma descendênFLD*HUDU¿OKRVDRFRQWUiULRHUDVLQDOGD³EHQomRGLYLQD´ &I
6DOPR ,VDEHOFRQWLQXRXVXDYLGD¿HODR6HQKRUFXLGDQdo da casa e de seu marido, e, quando talvez já não esperasse, Deus lhe concedeu a graça de engravidar. Quanta alegria
,VDEHOGHYHWHUVHQWLGR(TXDQWDSUHRFXSDomRWDPEpPD¿QDO
MiHVWDYDHPXPDLGDGHDYDQoDGD0DVFRQ¿RX1DTXHOHTXH
tudo pode e seguiu sua vida com a certeza de que Deus estaria
FRPHODGDQGROKHIRUoDVHFRUDJHPSDUDHQIUHQWDURIXWXUR
Vivemos em uma sociedade na qual não se valorizam as pessoas idosas, menosprezamos sua capacidade de produzir e

DVXDDSDUHQWHOHQWLGmRLQWHOHFWXDOeXPDSHQD1mRLPDJLnamos o quanto elas são capazes ainda de colaborar com
sua sabedoria e conselhos e até com sua presença amorosa. Vemos tantos avôs e avós tomando conta de seus netos
e, na maioria das vezes, sendo verdadeiros “pais” e “mães”,
criando, educando e assistindo seus netos para a vida.
3HoDPRV DR 6HQKRU TXH DXPHQWH D QRVVD FRQ¿DQoD TXH
aprendamos a esperar com paciência a realização de seus planos em nossa vida e que também aproveitemos este encontro
SDUDUHÀHWLUVREUHDYDORUL]DomRGDSHVVRDLGRVDGHVXDVDEHdoria e de quantas coisas lindas e ricas ela tem a nos transmitir.
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: É IMPOSSÍVEL
Olho em tudo e sempre encontro a Ti
(VWiVQRFpXQDWHUUDDRQGHIRU
Em tudo que me acontece encontro teu amor
-iQmRVHSRGHPDLVGHL[DUGHFUHUQRWHXDPRU
É impossível não crer em Ti / É impossível não Te encontrar / É impossível não fazer de Ti meu ideal (2X)
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO
LUCAS (2, 36-40)
1DTXHOHWHPSRKDYLDWDPEpPXPDSURIHWLVDFKDPDGD$QD
¿OKDGH)DQXHOGDWULERGH$VHU(UDGHLGDGHPXLWRDYDQoDGD
quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o
PDULGR'HSRLV¿FDUDYL~YDHDJRUDMiHVWDYDFRPRLWHQWDH
quatro anos. Não saía do Templo, dia e noite servindo a Deus
FRPMHMXQVHRUDo}HV$QDFKHJRXQHVVHPRPHQWRHS{VVHD
ORXYDUD'HXVHDIDODUGRPHQLQRDWRGRVRVTXHHVSHUDYDPD
OLEHUWDomRGH-HUXVDOpP'HSRLVGHFXPSULUHPWXGRFRQIRUPH
a Lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade.
2PHQLQRFUHVFLDHWRUQDYDVHIRUWHFKHLRGHVDEHGRULDHD
graça de Deus estava com ele. – Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor.

8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente:
$QD HUD XPD SURIHWLVD GH LGDGH Mi DYDQoDGD TXH YLYLD QR
WHPSORHHVSHUDYDFRPFRQ¿DQoDR6DOYDGRUTXHIRUDSURPHtido por Deus nas escrituras. “Não saía do templo, dia e noite
servindo a Deus com jejuns e orações”. Pela sua persistência
HFRQ¿DQoDQD3DODYUDGH'HXV$QDIRLDJUDFLDGDHUHFRQKHceu em Jesus, o Filho de Deus. Por isso, ela não se cansava
GHIDODUDWRGRVVREUHRPHQLQRFRPSDODYUDVGHHVSHUDQoD
e louvor a Deus.
6HQyVWDPEpPSHUPDQHFHUPRV¿UPHVQR³WHPSOR´LVWRpQD
oração, no serviço a Deus, na adoração, com a nossa mente e o
nosso coração voltados para Deus e para sua vontade, com certeza distinguiremos a chegada de Jesus, como uma criança pequeninha que vem de mansinho e nos torna pessoas melhores
aos olhos de Deus. Jesus Cristo que nasce no nosso coração
vem como criança, mas também cresce em nós em sabedoria e
graça na medida em que perseveramos no Seu conhecimento
HQD6XDLQWLPLGDGH'HVVHPRGRDSHUVHYHUDQoDGDSURIHWLVD
$QDpSDUDQyVXPH[HPSORDVHUVHJXLGRPHVPRTXHMiWHQKDmos esperado muito e nada ainda tenha acontecido.
A jovem Maria, ao receber a notícia pelo Anjo de que seria a
mãe do Salvador, não duvidou da Palavra de Deus e Lhe deu
RVHX6LPDFUHGLWDQGRHPVXDSURPHVVDHFRQ¿DQGRTXH(OH
jamais a desampararia.
,VDEHOFRPRDSURIHWL]D$QDMiWLQKDXPDLGDGHDYDQoDGDPDV
DFUHGLWDQGRQRVGHVtJQLRVGH'HXVFRQFHEHXP¿OKRQDYHOKLFHHFRPWRGDDVGL¿FXOGDGHVTXHSRGHULDWHUQmRGHVDQLPD
mas, ao contrário, louva a Deus por essa benção em sua vida.
4XHRVH[HPSORVGH$QD,VDEHOH0DULD QRV DMXGHPD VHU
SHVVRDVFKHLDVGHHVSHUDQoDHFRQ¿DQoDHP'HXVSHVVRDV
TXHVHGHL[DPFRQGX]LUSHOR(VStULWRQDYLYrQFLDHQRWHVWHmunho do Evangelho.

9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Santa Inês - Inês nasceu em Roma, por volta do ano 304.
6HXQRPHYHPGRJUHJRHVLJQL¿FDSXUD3HUWHQFHXDXPD
QREUHIDPtOLDURPDQDHVHJXQGRRVFRVWXPHVGRVHXWHPSR
IRLFXLGDGDSRUXPDDLD XPDEDEi TXHVyDGHL[DULDDSyVR
FDVDPHQWR'HVGHSHTXHQDIRLHGXFDGDQDIpFULVWm
Santa Inês tinha cerca de 12 anos quando um pretendente
VHDSUR[LPRXGHODVHJXQGRDWUDGLomRHUD¿OKRGRSUHIHLWR
GH5RPDHHVWDYDHQFDQWDGRSHODEHOH]DItVLFDGH,QrV0DV
a sua beleza principal era de outra ordem, era a pureza que
XQHD'HXV'HPDQHLUDVHFUHWDHODWLQKDIHLWRXPDGHVFRberta vocacional, era chamada a ser uma virgem consagrada
ao Senhor; diante de tal chamado, consagrou-se ao Senhor.
O jovem que a cortejava surpreendia-se com os sucessivos
“nãos” que recebia de Inês. Acabou por denunciá-la às autoridades romanas; era o tempo do Imperador Diocleciano, que
perseguiu obstinadamente os cristãos. Santa Inês tornou-se
XP PRGHOR GH Ip H IRUWDOH]D SRLV GLDQWH GDV DXWRULGDGHV
HGRSUySULRLPSHUDGRUHODVHDSUHVHQWRXFRPRFULVWmHIRL
DPHDoDGDFRPRIRJRHDWRUWXUDPDVHPQHQKXPPRPHQWR
QHJRXDVXDIpHRVHXDPRUSHOR'LYLQR(VSRVR
$X[LOLDGDSHOR(VStULWR6DQWRFRPPXLWDVDEHGRULDHODSHUPDQHFHX¿HODVXDFRQVDJUDomRD'HXVDVDXWRULGDGHVYHQdo que não podiam vencê-la, mandaram, então, degolar a
jovem cristã. Ela perdeu a cabeça, mas não o coração, que
¿FRXSDUDVHPSUHHP&ULVWR
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
*XLDGRVSHODSDODYUDGH'HXVHSHODVUHÀH[}HVGHVWHHQFRQWURTXHQRVFRQYLGDPDFUHVFHUQDIpHQDHVSHUDQoD
UHÀLWDPRV

À luz do testemunho de Ana, Isabel e Maria, como está a
VXDFRQ¿DQoDHP'HXV"9RFrWHPSURFXUDGRYLYHUGHDFRUGR
com a vontade Dele?
z

z 9RFr p SHUVHYHUDQWH QDV FRLVDV GH 'HXV

RUDomR GLiULD
JUXSRGHRUDomRVHUYLoRQDLJUHMDHHWF RXGHVLVWHFRPIDFLOLGDGHGLDQWHGDVGL¿FXOGDGHV"
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço da Juventude (Vide Páginas 106-107)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – QUERO OUVIR
TEU APELO
Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor e
responder. / Na alegria te quero servir, e anunciar o teu reino
de amor.
E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor.
Pois disponível estou para sevir-te, Senhor.

PARA DEUS
NADA É IMPOSSÍVEL.
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: PELAS ESTRADAS DA VIDA
Pelas estradas da vida nunca sozinho estás
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. (Bis)
Se pelo mundo os homens, sem conhecer se vão,
não negues nunca a tua mão, a quem te encontrar.
Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar.
Luta por um mundo novo de unidade e paz
Se parecer tua vida inútil caminhar,
lembra que abres caminho, outros te seguirão
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e acolhidos a
mais um Encontro de Peregrinação rumo ao Círio 2018.
Ao longo deste momento de oração, unidos à Virgem Maria
e sob a unção do Espirito Santo, entraremos em comunhão

FRP'HXV(OHIDUiGHQRVVRODUXPDSHTXHQD,JUHMDGRPpVWLFD1DFHUWH]DGHVHUPRVRXYLGRVGHL[HPRVQRVVRVFRUDo}HVDEHUWRVSDUD(OHHQWUDUHID]HUQHOHVVXDPRUDGD'HVHjamos um alegre e proveitoso encontro para todos.
4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente:4XDQWDVYH]HVMiRXYLPRVIDODUTXHRQRVVR'HXV
é o Deus do Impossível, e que Ele é onipotente, que tudo pode
UHDOL]DU"  2XYLPRV PXLWDV YH]HV PDV WHPRV XPD IUDTXH]D
KXPDQD±DIDOWDGHIp±TXHQRVLPSHGHGHDFUHGLWDUQHVVD
YHUGDGH 'HYLGR D IDOWD GH FRQ¿DQoD GH VHXV FRPSDWULRWDV
-HVXVQmRS{GHID]HUPXLWRVPLODJUHVHP1D]DUp FI0DWHXV
 1RVVD6HQKRUDSRURXWURODGRpSRUWDGRUDGHXPD
Ip TXH QmR VH DEDOD GLDQWH GRV GHVD¿RV GDV WULEXODo}HV H
GRV VRIULPHQWRV$ UHVSHLWR GD Ip GH 0DULD 6mR /XLV 0DULD
*ULJQLRQGH0RQWIRUWD¿UPDTXHIRL³DPDLRUTXHMiKRXYHQD
WHUUDPDLRUTXHDGHWRGRVRVSDWULDUFDVSURIHWDVDSyVWRORVH
WRGRVRVVDQWRV´ FI7UDWDGRGD9HUGDGHLUD'HYRomRQ 
O anjo Gabriel sabia disso, que Deus realiza o impossível.
(OHFRQKHFLDDKLVWyULDGH6DUD *Q DPmHGH,VDDF
conhecia a história de Ana, a mãe de Samuel, que era consiGHUDGDHVWpULO 6P DVVLPFRPRFRQKHFLDDKLVWyULD
de Isabel, a mãe de João Batista. Em todas elas, o impossível
se tornou possível, através da misericórdia de Deus. SeguraPHQWHDIDOWDGHIpHDHVWHULOLGDGHQmRID]HPSDUWHGDYLGD
GH0DULDHGHVXDUHODomRFRP'HXV(ODpDPXOKHUGDIp
por isso não hesita em permitir que a misericórdia de Deus
FRQWLQXHVHPDQLIHVWDQGRQDKLVWyULDGDKXPDQLGDGHHGHVWH
modo, ela nos ajuda a acreditar no Deus do Impossível.

6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: É COMO A
CHUVA QUE LAVA
eFRPRDFKXYDTXHODYDeFRPRRIRJRTXHDUUDVD
7XDSDODYUDpDVVLPQmRSDVVDSRUPLPVHPGHL[DUXPVLQDO
7HQKRPHGRGHQmRUHVSRQGHUGH¿QJLUTXHHXQmRHVFXWHL
Tenho medo de ouvir o teu chamado, Virar do outro lado
(¿QJLUTXHQmRVHL
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: LEITURA DO LIVRO DO ÊXODO (14, 15-18. 26-31)
“O Senhor disse a Moisés: “Por que clamas a mim? Dize aos
¿OKRV GH ,VUDHO TXH VH SRQKDP D FDPLQKR ( WX OHYDQWD D
WXDYDUDHVWHQGHDPmRVREUHRPDUHIHUHRSDUDTXHRV
LVUDHOLWDVSRVVDPDWUDYHVViORDSpHQ[XWR9RXHQGXUHFHUR
coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço,
H WULXQIDUHL JORULRVDPHQWH VREUH R IDUDy H VREUH WRGR R VHX
H[pUFLWRVHXVFDUURVHVHXVFDYDOHLURV2VHJtSFLRVVDEHUmR
que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso
WULXQIRVREUHRIDUDyVHXVFDUURVHVHXVFDYDOHLURV´
O Senhor disse a Moisés: “Estende tua mão sobre o mar, e
as águas voltar-se-ão sobre os egípcios, seus carros e seus
cavaleiros”. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao
romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios
TXHIXJLDPIRUDPGHHQFRQWURDHOHHR6HQKRUGHUULERXRV
egípcios no meio do mar.
As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo
RH[pUFLWRGRIDUDyTXHKDYLDGHVFLGRQRPDUDRHQFDOoRGRV
LVUDHOLWDV1mR¿FRXXPVHTXHU0DVRVLVUDHOLWDVWLQKDPDQGDGRDSpHQ[XWRQROHLWRGRPDUHQTXDQWRDViJXDVIRUPDYDP
uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele
dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os
cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande
SRGHUTXHR6HQKRUWLQKDH[HUFLGRFRQWUDRVHJtSFLRV3RULVVR
RSRYRWHPHXR6HQKRUHFRQ¿RXQHOHHHPVHX6HUYR0RLVpV´
– Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.

8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: A Sagrada Escritura nos mostra Deus agindo na
KLVWyULD GRV KRPHQV WDQWR SRU Do}HV FRPR SRU SDODYUDV H
WRGDVDVVXDVLQWHUYHQo}HVVmRVDOYt¿FDVHQTXDQWRGLULJLGDV
para a salvação em Cristo.
$OLEHUWDomRGR(JLWRIRLPDUFDGDWDQWRSHORVYiULRVPLODJUHV
que Deus operou contra o Faraó, quanto pelo sinal decisivo da
passagem do Mar Vermelho. Naquele episódio, Deus estendeu
VHXEUDoRIRUWHSDUDGLYLGLUDViJXDVGHPRGRDSHUPLWLUTXH
passassem seus eleitos. Israel sai das águas como um povo
QRYRDRSDVVRTXHR)DUDyHVHXVFDUURVDIXQGDUDPQRDELVmo. Esse mesmo povo viverá o ápice de sua história quando
tiver diante de si a pessoa do Messias, nascido de uma mulher,
0DULDDTXDOSHODREHGLrQFLDHIpDVVXPHDQREUHPLVVmRGH
colaborar com o plano de salvação para a humanidade.
Como vemos, desde a origem da vida humana na terra, a humanidade procura, tateando, o seu caminho. Faz perguntas,
ID]H[SHULrQFLDVHGHVFREHUWDV9DLHYROXLQGR0DVHQFRQWUD
QRVHXFDPLQKRGL¿FXOGDGHVHOLPLWDo}HV
O homem sente-se preso por várias amarras e aspira à liEHUGDGH ([SHULPHQWD D HVFUDYLGmR VHQWHVH GRPLQDGR RX
WHQWD GRPLQDU (VWD GRPLQDomR DSDUHFH VRE YiULDV IRUPDV
DVHQVXDOLGDGHHRVH[RRSRGHUHFRQ{PLFRHSROtWLFRDPLVpULDDVGURJDVDLJQRUkQFLDHDVIRUPDVWHQGHQFLRVDVGRV
meios de comunicação, as leis e o moralismo, a inversão dos
valores e a violência.
eSUHFLVRTXHRSRYRGD1RYD$OLDQoDVHYROWHGHWRGRRFRração para este Deus Único e Salvador, para que, prodigiosamente, possa atravessar este mar tenebroso dos tempos
DWXDLVTXHGHVHVWUXWXUDQRVVDVIDPtOLDVGHL[DQGRSULQFLSDOmente, nossas crianças e jovens vulneráveis a todas essas
IRUPDVGHHVFUDYLGmRLPSHGLQGRDFRQVWUXomRGHXPDVRFLHdade autenticamente cristã.
Elevemos humildemente nossas mãos em direção à Imagem

GH1RVVD6HQKRUDDTXDOFRPRPmHSDVVRXSHODVGL¿FXOdades que são comuns a todas as mães em todos os tempos,
FRPR R FRPSURPLVVR GH HGXFDU RV VHXV ¿OKRV FXLGDU GDV
WDUHIDVGRPpVWLFDVHGHHVSRVD6XSOLTXHPRVDHODTXHQRV
alcance, junto ao Deus do impossível, a sabedoria necessária
SDUDEHPFRQGX]LUPRVQRVVDVIDPtOLDV
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
São Tarcísio - Tarcísio pertencia à comunidade cristã de Roma.
No decorrer da terrível perseguição do imperador Valeriano,
muitos cristãos estavam sendo presos e condenados à morte.
1DVWULVWHVSULV}HVjHVSHUDGRPDUWtULRRVFULVWmRVGHVHMDYDP
DUGHQWHPHQWHSRGHUIRUWDOHFHUVHFRP&ULVWR(XFDUtVWLFR2GLItFLOHUDFRQVHJXLUHQWUDUQDVFDGHLDVSDUDOHYDUDFRPXQKmR
1DV YpVSHUDV GH QXPHURVDV H[HFXo}HV GH PiUWLUHV R 3DSD
Sisto II não sabia como levar o Pão dos Fortes aos cristãos
encarcerados. Foi então que Tarcísio, com cerca de 12 anos de
LGDGHRIHUHFHXVHGL]HQGRHVWDUSURQWRSDUDHVWDSLHGRVDWDUHID'LDQWHGRSHULJR7DUFtVLRH[SHULPHQWDYDDIRUWDOH]DGLYLQD
sentia-se capaz de entregar a própria vida para garantir que a
Sagrada Comunhão chegasse aos cristãos necessitados.
Comovido com esta coragem, o Papa entregou-lhe uma pequena teca com as Hóstias sagradas que deviam servir como
FRQIRUWR HVSLULWXDO DRV SUy[LPRV PiUWLUHV 4XDQGR 7DUFtVLR
passava pela via Ápia, alguns rapazes notaram seu estranho
comportamento e, suspeitando de algum segredo dos crisWmRVFRPHoDUDPDLQWHUURJiORDFHUFDGHVXDVLQWHQo}HV(OH
porém, negou-se a responder. Bateram nele e o apedrejaram.
Depois de morto, revistaram-lhe o corpo, nada achando com
UHIHUrQFLDDR6DFUDPHQWRGH&ULVWR6HXFRUSRIRLUHFROKLGR
SRUXPVROGDGRTXHYLYLDVHFUHWDPHQWHDIpFULVWmHOHROHYRX
às catacumbas, onde recebeu uma digna sepultura.
$LQGDVHFRQVHUYDPQDVFDWDFXPEDVGH6mR&DOLVWRLQVFULo}HV
e restos arqueológicos que atestavam a veneração que Tarcísio

JUDQMHRXQD,JUHMD5RPDQD7DUFtVLRIRLGHFODUDGRSDGURHLURGRV
FRURLQKDV 6XD YLGD H VHX PDUWtULR QRV IDODP GD LPSRUWkQFLD
GD(XFDULVWLDHGR$PRU6HXH[HPSORQRVLQWHUURJDDFHUFDGR
DPRUD'HXVHGRDPRUDRSUy[LPR4XH6mR7DUFtVLRLQWHUFHGD
por nós e nos ajude a viver a beleza da vocação cristã. Amém.
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
6RPRVFKDPDGRVDYLYHUHFRQYLYHUFRPRLUPmRVHFRPR¿lhos de Deus. Chamados a construir um mundo mais humano
HPDLVIUDWHUQR
z9RFrMiGHVFREULXRFDPLQKR

D9RFDomR TXHGHYHVHJXLU
para sua realização como cristão na Igreja e no mundo?
z&RPRSRGHPRVXQLUYRFDomRHSUR¿VVmR"

11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço Mariano (Vide Páginas 102/105)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – QUÃO GRANDE
ÉS TU
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Fico a pensar nas obras de tuas mãos
No céu azul de estrelas pontilhado
O teu poder mostrando a criação
Então minh’alma, canta a ti, senhor
Quão grande és tu! Quão grande és tu (Bis)

MARIA DISSE:
‘EIS AQUI A SERVA DO SENHOR! FAÇASE EM MIM SEGUNDO A TUA PALAVRA'
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: EIS-ME AQUI SENHOR
Eis-me aqui Senhor! / Eis-me aqui Senhor!
Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu Amor
Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu amor
Eis-me aqui Senhor
O Senhor é o Pastor que me conduz / Por caminhos nunca
YLVWRVPHHQYLRX6RXFKDPDGRDVHUIHUPHQWRVDOHOX](
por isso respondi: aqui estou!
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
(VWDPRV TXDVH QR ¿P GRV QRVVRV HQFRQWURV GH SUHSDUDomR
para o Círio. O tema de hoje nos coloca diante da atitude amorosa de serviço da Virgem Maria, uma atitude que deve nortear
as nossas vidas: somos servos de Deus chamados a colocar
HPSUiWLFDD6XDYRQWDGH$EULQGRRVQRVVRVFRUDo}HVDR(V
StULWR6DQWRDFROKDPRVDRPi[LPRWXGRRTXHR6HQKRUQRV
dirá ao longo deste encontro. Que cada palavra, ensinamento e
WHVWHPXQKRQRVDMXGHDFRQIRUPDUQRVVDYLGDDR(YDQJHOKR

4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: A ação de Deus respeita sempre o livre-arbítrio do
homem e, assim, Maria proclama livremente a sua vontade.
Com o seu “Faça-se em mim segunda a sua palavra”, ela
inaugura o tempo da salvação que se realiza em Jesus CrisWRVHX)LOKR$RORQJRGDKLVWyULD'HXVIDORXDRVHXSRYR
SRUPHLRGHSURIHWDVQDSOHQLWXGHGRVWHPSRVIDORXQRVSRU
meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as
FRLVDVHSHORTXDOWDPEpPFULRXRXQLYHUVR +E (P
Cristo a autorrevelação de Deus chega ao seu ápice.
Ao enviar o seu Filho, ungido pelo Espírito, Deus nos propôs
um caminho de salvação. Somos todos chamados a imitar,
GLDULDPHQWH R )LDW R 6LP  GD MRYHP 0DULD HP QRVVDV YLdas. A cada dia, devemos proclamar com amor e entusiasmo,
como Maria: “Eis aqui a Serva do Senhor! Faça-se em mim
segundo a tua palavra”.
Cheia do Espírito Santo, a Virgem de Nazaré também nos
ensina que devemos suplicar sempre o dom do Espírito, para
que possamos percorrer com retidão o caminho da salvação.
6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA: ALELEUIA, A
MINHA ALMA ABRIREI
Aleluia, aleluia a minh’alma abrirei. Aleluia, aleluia Cristo é
meu Rei (Bis)
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS
GÁLATAS (2, 19-21)
³1DUHDOLGDGHSHODIpHXPRUULSDUDDOHLD¿PGHYLYHUSDUD
Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não
sou eu; é Cristo que vive em mim. A minha vida presente, na

FDUQHHXDYLYRQDIpQR)LOKRGH'HXVTXHPHDPRXHVH
entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus; mas,
em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em
vão.” – Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente:1RWH[WRTXHOHPRV3DXORWHVWHPXQKDDVXDHQtrega total a Cristo. Ele vive numa comunhão com Cristo tão
SHUIHLWDTXHSRGHD¿UPDUjá não sou eu quem vive, é Cristo
que vive em mim. A vida de Paulo entregue a Cristo nos recorda as palavras da Mãe de Deus por ocasião da AnunciaomR³(LVDTXLDVHUYDGR6HQKRUIDoDVHHPPLPVHJXQGR
D WXD SDODYUD´ 3RGHPRV LPDJLQDU TXmR FKHLD GH JUDoD IRL
DYLGDGRDSyVWRORGRVJHQWLRVTXHYLYHXFRPIpHDPRURV
VRIULPHQWRVHDOHJULDVGDPLVVmRDSRVWyOLFD
$ HQWUHJD GH 3DXOR D &ULVWR QRV UHFRUGD D SHUIHLWD HQWUHJD GH0DULDD'HXV&RPDVXDFRQ¿DQoD SOHQD HP 'HXV
SURFODPRXVH VHUYD GR 6HQKRU H RIHUHFHX VXD YLGD SDUD D
UHDOL]DomR GR SURMHWR VDOYt¿FR GH 'HXV VHP FRPSUHHQGHU
SRVVLYHOPHQWHWRGDDH[WHQVmRGRTXHUHUGLYLQR
&RPR0DULDTXHIRLDPmHHDSULPHLUDGLVFtSXODGH-HVXV
&ULVWR 3DXOR H PXLWRV RXWURV HQWUHJDUDP FRP FRQ¿DQoD
VXDV YLGDV D 'HXV HP IDYRU GD HYDQJHOL]DomR GR PXQGR
&RQWHPSODQGR HVWHV H[HPSORV EXVTXHPRV UHÀHWLU VREUH R
quanto estamos buscando ser, pensar, agir e sentir como Jesus Cristo, para que possamos, de um modo verdadeiro e
SURIXQGRUHSHWLURJHVWRGHQRVVD6DQWD0mHQRVHQWUHJDQdo completamente a Deus.
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Santa Teresa do Menino Jesus - Nasceu no dia 2 de janeiro
de 1873, em Alençom, na França. Desde o nascimento teve
XPDVD~GHIUiJLO6HXQRPHGHEDWLVPRHUD0DULD)UDQFLVFD
Teresa Martin.

6XDPmHIDOHFHXTXDQGR7HUHVLQKDWLQKDDSHQDVTXDWURDQRV
Por isso, a menina se apegou à sua irmã mais velha, Paulina,
que passou a ser tida por ela como segunda mãe. Paulina,
porém, seguindo a própria vocação, entrou para o Carmelo.
7HUHVLQKD¿FRXPXLWRGRHQWHFDXVDQGRJUDQGHSUHRFXSDomR
em seu pai e irmãs. Um dia, porém, enquanto contemplava
uma imagem da Imaculada Conceição de Maria, de quem
seus pais eram devotos, a Virgem sorriu para Teresinha e
HVWD¿FRXFXUDGD'HVVHGLDHPGLDQWH7HUHVLQKDGHFLGLXHQtrar para o Carmelo. Suas irmãs, que também se tornaram
IUHLUDVHUDP0DULD3DXOLQD/H{QLDH&HOLQD
Santa Teresinha estava decidida a entrar para a ordem das carmelitas descalças, mas, como tinha apenas 14 anos, não poderia, por causa das regras da Igreja. Mas ela não desistiu. Numa
YLDJHPIHLWDj,WiOLDWHYHDDXGiFLDGHSHGLUDR3DSD/HmR;OOO
que lhe desse autorização para entrar precocemente no Carmelo. Em abril de 1888, ela entra para o Carmelo com o nome de
7HUHVDGR0HQLQR-HVXV)H]VXDSUR¿VVmRUHOLJLRVDHPVHWHPEURGHQDIHVWDGD1DWLYLGDGHGD9LUJHP0DULDDFUHVFHQWDQGRDRVHXQRPHXPDUHIHUrQFLDj6DJUDGD)DFHGH-HVXV
Depois de nove anos vividos no Carmelo, no dia 30 de setembro de 1897, a jovem religiosa morreu de tuberculose. Tinha
DSHQDVDQRVHVXDV~OWLPDVSDODYUDVIRUDP Oh!…amo-O.
Deus meu,…amo-Vos.
6DQWD7HUHVLQKDOHYRXDVpULRR&DPLQKRGH3HUIHLomRGHVFULWRSRUVXDIXQGDGRUD6DQWD7HUHVD'¶ÈYLODUHYHODQGRDR
PXQGRTXHDSHUIHLomRHDVDQWLGDGHSRGHPHVWDUWDPEpP
QDVSHTXHQDVFRLVDVQRVSHTXHQRVJHVWRVHREULJDo}HVFRWLGLDQDVTXHID]HPRVFRPDPRU(ODGL]LDSigamos o caminho da simplicidade. Entreguemo-nos com todo o nosso ser
ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. O
zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração.
$EHDWL¿FDomRGH6DQWD7HUHVLQKDVHGHXHPVXDFDnonização em 1925. No dia 19 de outubro de 1997, o Papa
João Paulo II proclamou Santa Teresa do Menino Jesus e da
Sagrada Face, doutora da Igreja.

10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
z'LDQWHGRVH[HPSORVGHDGHVmRjYRQWDGHGH'HXVTXHQRV

IRUDP DSUHVHQWDGRV KRMH FRPR WHPRV YLYLGR D YRQWDGH GH
Deus em nossas vidas?
z7HPRVEXVFDGRLPLWDURH[HPSORGH-HVXV&ULVWRQDYLYrQ

FLDGHQRVVRVUHODFLRQDPHQWRV IDPtOLDDPLJRVWUDEDOKR "
11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço da Juventude (Vide Páginas 106-107)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ – MARIA DA
MINHA INFÂNCIA
Eu era pequeno, nem me lembro
Só lembro que à noite, ao pé da cama
Juntava as mãozinhas e rezava apressado
Mas rezava como alguém que ama
Nas Ave-Marias que eu rezava
Eu sempre engolia umas palavras
E muito cansado acabava dormindo
Mas dormia como quem amava
Ave - Maria, Mãe de Jesus / O tempo passa, não volta
mais / Tenho saudade daquele tempo / Que eu te
chamava de minha mãe / Ave - Maria, Mãe de Jesus /
Ave - Maria, Mãe de Jesus

E O ANJO RETIROU-SE
DE JUNTO DELA
1 – ENTRADA DA IMAGEM
CANTO DE ENTRADA: DERRAMA O TEU AMOR AQUI
Senhor, eu quero obedecer a Tua voz
Derrama o Teu Espírito sobre todos nós
Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do Teu coração. Derrama em nós tua unção.
Derrama o teu amor aqui! / Derrama o teu amor aqui! / Faz
chover sobre nós água viva!
2 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Vamos dar início ao Encontro, invocando a Trindade Santa.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
±$&2/+,'$ IHLWDSHORDQ¿WULmRGHIRUPDHVSRQWkQHDRX
conforme abaixo)
Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Neste
momento em que nos reunimos em oração, em preparação
ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, queremos renovar o
nosso amor a Jesus e a sua mãe Maria Santíssima. Que o
Espírito Santo nos motive a vivermos este encontro com o
FRUDomRDEHUWRFKHLRGHIpHDPRU

4 – ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO:
Todos:9LQGH(VStULWR6DQWRHQFKHLRVFRUDo}HVGRVYRVVRV
¿pLV(Vide Página 109)
5 – TEMA DO ENCONTRO
Dirigente: Para que os planos de Deus se realizassem era
necessário o sim de Maria, uma jovem mulher que, diante
dos olhos de Deus, era cheia de qualidades para realizar Seu
SURMHWR VDOYt¿FR 'HXV SRGHULD WHU HVFROKLGR RXWUD PDQHLUD
SDUDWUD]HU6HX)LOKRDRPXQGRPDVHVFROKHXID]rORDWUDYpVGHXPDIDPtOLDGHXPDMRYHPYLUJHPHGHVHXHVSRVR
José. Deus poderia ter escolhido uma outra mulher, mas Ele
quis escolher “a mulher”, aquela que, aos seus olhos, era
cheia de graça e que tinha todas as qualidades para receEHUHPVHXVHLRRVHX¿OKR$OWtVVLPRDTXHOHTXHYLULDSDUD
realizar o plano de amor de seu Pai para a humanidade. Só
HODHQFRQWURXJUDoDGLDQWHGH'HXVHDHQFRQWURXSHODIRUoD
GH VXDV RUDo}HV H SHOD JUDQGH]D GH VXDV YLUWXGHV 0DULD
UHFHEHXRGRPGDGLYLQDPDWHUQLGDGHSRUTXHWHYHIpHSHOD
IpVHWRUQRXEHPDYHQWXUDGD
Maria era apenas uma jovem quando o anjo anunciou que
ela seria a mãe do Filho de Deus, mas apesar de sua pouca
idade ela soube assumir em sua vida as responsabilidades
que viriam e com elas todas as suas consequências. Maria
SURFXURXDEULUVHDRVGHVD¿RVGR&ULDGRUHGHL[RXTXHD3Dlavra de Deus se encarnasse em seu seio. Renovou o seu
VLPD(OHHPWRGRVRVPRPHQWRVHQIUHQWRXFRUDMRVDPHQWH
WRGDVDVGL¿FXOGDGHVPDVQmRUHFXRXMDPDLVFRQ¿RXFRP
total submissão, nos planos divinos. Ela disse sim ao anjo,
DRVSODQRVGR3DLVHPGXYLGDUFRQ¿DQGRWRWDOPHQWHQD6XD
providência. Que os jovens de hoje possam se espelhar em
Maria que não teve medo, que não se envergonhou de seguir
os desígnios de Deus.

6 – CANTO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA:
A Vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós (Bis)
eIHOL]TXHPHVFXWDDSDODYUDHDJXDUGDHPVHXFRUDomR
7 – ESCUTA DA PALAVRA
Leitor: LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO
(1 JO 5, 1-5)
7RGR DTXHOH TXH FUr TXH -HVXV p R &ULVWR IRL JHUDGR SRU
Deus, e quem ama aquele que gerou amará também aquele
TXHGHOHIRLJHUDGR(HVWHpQRVVRFULWpULRSDUDVDEHUTXH
DPDPRVRV¿OKRVGH'HXVTXDQGRDPDPRVD'HXVHSRPRV
em prática os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto: que observemos os seus mandamentos. E os seus
PDQGDPHQWRVQmRVmRSHVDGRVSRLVWRGRRTXHIRLJHUDGR
de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o munGRDQRVVDIp4XHPpRYHQFHGRUGRPXQGRVHQmRDTXHOH
TXHFUrTXH-HVXVpR¿OKRGH'HXV"– Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.
8 – REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA
Dirigente: O apóstolo João, no trecho que lemos de sua primeira carta, trata da relação entre o amor a Deus e a obeGLrQFLD(OHQRVH[RUWDDYLYHUPRVHPWRWDOFRPXQKmRFRP
'HXVHQRVUHFRUGDTXHQRVVDIpSUHFLVDHVWDUDOLFHUoDGDQR
DPRUD(OHHDRVLUPmRV$IppXPDDUPDTXHQRVIRLFRQ¿Dda para vencermos o mundo.
João, o discípulo amado, era cheio do Espírito Santo, seu discurso gira em torno da verdade da divindade de Jesus Cristo.
Jesus veio ao mundo como homem, nasceu de uma virgem,
cresceu, morreu e ao terceiro dia Ressuscitou. João insiste em nos ensinar que Deus é amor e que por causa desse
amor devemos viver seus mandamentos. Reparem que ele
H[DOWDD'HXVDVXDSDODYUDTXHVmRVHXVPDQGDPHQWRVH
RDPRUTXHGHYHVHUH[SUHVVRSHORVLUPmRVFRPRSURYDGH
que O amamos verdadeiramente.

$RPHGLWDUPRVHVWDSDODYUDQmRSRGHPRVGHL[DUGHOHPEUDU
da Virgem Maria, que também era cheia do Espírito Santo,
TXH VRXEH DPDU D 'HXV FRP WRGDV DV VXDV IRUoDV H TXH
SRU FDXVD GHVVH DPRU IRL REHGLHQWH D (OH DWp R ¿P 0DULD
IRL GHVWHPLGD DFHLWRX VHU D PmH GR ¿OKR GH 'HXV PHVPR
sabendo das consequências que viriam. E por que ela não
teve medo? Em primeiro lugar, porque amava a Deus e, por
DPiOR IRL REHGLHQWH FUHX QDV SDODYUDV GR DQMR DFUHGLWRX
que Deus jamais a abandonaria. Por ser uma mulher de oração, em tudo buscava colocar em prática a Palavra de Deus.
Finalmente, por estar sempre disponível aos irmãos, gostava
de ajudar e colaborar com todos. Tanto é verdade que, após
o anjo anunciar que ela seria a mãe do Salvador, ela pôs-se
a caminho para ajudar sua prima Isabel, que também estava
JUiYLGD4XHEHORH[HPSORSDUDDQRVVDMXYHQWXGH3HUFHEHPRVFRPR0DULDIRLHpSURIXQGDPHQWHVHQVtYHODRVRXWURV
as suas dores e necessidades.
Peçamos hoje à Virgem Maria que nos ajude a colocar sempre Deus em primeiro lugar em nossas vidas e que, por amor
a Ele, amemos verdadeiramente uns aos outros.
9 – JOVENS EXEMPLOS DE FÉ
Dirigente:
Guido Schaffer*XLGR6FKDIIHUQDVFHXQRGLDGHPDLR
GHHP9ROWD5HGRQGD 5- 'HSRLVVHPXGDSDUD&Rpacabana com seus pais, onde mora até sua entrada no SePLQiULR$SUHQGHDDPDURPDURVXUIDQDWXUH]DHRVHVportes em geral.
Em 1991, conclui o ensino médio no Colégio Sagrado CoraomRGH0DULD(PIRUPDVHHPPHGLFLQDSHOD8QLYHUVLGDGH6RX]D0DUTXHVHDRPHVPRWHPSRIXQGDRJUXSR
de oração “Fogo do Espírito Santo”, na Igreja Nossa Senhora da Paz.

(PLQLFLDVXDUHVLGrQFLDPpGLFDQDV(QIHUPDULDVGD
Santa Casa de Misericórdia do Rio e se dedica ao atendimento da população de rua com as Missionárias da Caridade. No ano 2000, viaja a Roma e a diversos Santuários
da França e de Portugal, por ocasião do Ano Santo. Em
Lisboa, ao voltar de Fátima, revela a seus pais o desejo de
VHUSDGUHVHQGRTXHHVVHFKDPDGRVHFRQ¿UPDHPGH
novembro, quando, durante sua oração diária, ouve a voz
de Jesus que o chama pra doar sua vida aos necessitados.
,QLFLDRFXUVRGH)LORVR¿DQR0RVWHLURGH6mR%HQWRQR5LR
de Janeiro, mas continua seu trabalho médico voluntário
com as Missionárias da Caridade, na Santa Casa e na Pastoral da Saúde. Reside em Queluz por alguns meses trabaOKDQGRFRPRPpGLFRYROXQWiULRGD3UHIHLWXUDHQR$PEXODWyrio Padre Pio em Cachoeira Paulista.
De 2006 a 2007, cursa os dois primeiros anos de Teologia no Mosteiro de São Bento, no Rio, dando continuidade
aos seus trabalhos médicos e de evangelização. Em 2008,
ingressa no Seminário Arquidiocesano de São José para
concluir o curso de Teologia. No ano seguinte, no dia 1º de
PDLRPRUUHSUDWLFDQGRVXUIFRPDPLJRVQDSUDLDGRUHFUHLR
dos Bandeirantes. Em 2015, no dia 17 de janeiro, dá-se a
DEHUWXUDR¿FLDOGHVHXSURFHVVRGHEHDWL¿FDomRHFDQRQL]Dção e em 2017 encerra-se a etapa diocesana do processo,
que é enviado à Congregação para a Causa dos Santos,
para ulteriores análises.
10 – PARTILHA DO ENCONTRO
Dirigente:
Vamos agora partilhar:
z&RPRHQIUHQWDURVGHVD¿RVHGHFLV}HVGRFRWLGLDQR"
z Buscamos escutar a voz de Deus, através da oração, quando precisamos tomar alguma decisão em nossa vida?
z Como podemos ajudar-nos mutuamente?

11 – ORAÇÃO DO TERÇO (Intenções Livres)
Terço Mariano (Vide Páginas 102/105)
12 – ORAÇÃO CONCLUSIVA
Oração do Círio (Vide Página 109)
13 – SINAL DA CRUZ
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos...
Todos: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
14 – CANTO FINAL COM ABRAÇO DA PAZ - MARIA NAS
BODAS DE CANÁ
4XDQGRIDOWRXYLQKRQDTXHODIHVWD
0DULDWXSHUFHEHVWHHPWRGRVKDYLDDÀLomR
Olhaste para Teu Filho e pediste a Ele
E Jesus te atendeu, a graça aconteceu
$iJXDIRLWUDQVIRUPDGDHPYLQKRSUDWRGRV
4XDQGRIDOWRXDDOHJULDHPPLQKDYLGD
Tu percebeste o cansaço em meu coração
Olhaste pra Teu Filho e pediste a ele
E Jesus te atendeu, veio e me socorreu
Hoje eu canto alegre o mesmo canto seu
26HQKRUIH]HPPDUDYLOKDV26HQKRUIH]HPPDUDYLOKDV
26HQKRUIH]HPPDUDYLOKDV
Santo é o Senhor!

TERÇO MARIANO

• Sinal da cruz
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
• Oração do Oferecimento
'LYLQR-HVXVQyV9RVRIHUHFHPRVHVWHWHUoRTXHYDPRVUHzar, meditando nos mistérios da Vossa Redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa
Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e
a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção.
• Credo
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do seu e da terra.
( HP -HVXV &ULVWR VHX ~QLFR )LOKR 1RVVR 6HQKRU TXH IRL
concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem
0DULD SDGHFHX VRE 3{QFLR 3LODWRV IRL FUXFL¿FDGR PRUWR H
sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos.
Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição
da carne, na vida eterna. Amém.
• Pai-Nosso
3DL1RVVRTXHHVWDLVQRVFpXVVDQWL¿FDGRVHMDYRVVRQRPH
YHQKDDQyVRYRVVRUHLQRVHMDIHLWDDYRVVDYRQWDGHDVVLP
na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
SHUGRDLQRVDVQRVVDVRIHQVDVDVVLPFRPRQyVSHUGRDPRVD
TXHPQRVWHPRIHQGLGRHQmRQRVGHL[HLVFDLUHPWHQWDomR
mas livrai-nos do mal. Amém.

• Ave-Maria
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois
YyV HQWUH DV PXOKHUHV H EHQGLWR p R IUXWR GR YRVVR YHQWUH
Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém.
• Glória ao Pai
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
• Jaculatória
2K PHX -HVXV SHUGRDLQRV OLYUDLQRV GR IRJR GR LQIHUQR
Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as
que mais precisarem.
• Oração de Agradecimento
,Q¿QLWDVJUDoDVYRVGDPRV6REHUDQD5DLQKDSHORVEHQHItcios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais.
'LJQDLYRVDJRUDHSDUDVHPSUHWRPDUQRVGHEDL[RGHYRVVR
poderoso amparo e para mais nos obrigar vos saudamos com
XPD6DOYH5DLQKD«
• Salve-Rainha
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e espeUDQoD QRVVD VDOYH$ YyV EUDGDPRV RV GHJUHGDGRV ¿OKRV
de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale
de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos
misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mosWUDLQRV -HVXV EHQGLWR IUXWR GR YRVVR YHQWUH y FOHPHQWH
ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós,
Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém

• Ladainha (opcional)
Senhor, tende piedade de nós / Senhor tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós / Cristo...
Senhor, tende piedade de nós / Senhor...
Mãe da alegria celeste! Rogai por nós
Fonte abençoada da paz! Rogai...
Cooperadora generosa da redenção! Rogai...
Imagem puríssima da Igreja! Rogai...
5HI~JLRGRVSHFDGRUHV5RJDL
&RQIRUWRGRVGHVDPSDUDGRV5RJDL
Missionária da santa esperança! Rogai...
$X[tOLRGRSRYRGH'HXV5RJDL

 Segundas e Sábados (MISTÉRIOS GOZOSOS OU DA ALEGRIA)
Primeiro Mistério: Contemplemos a anunciação do anjo GaEULHOj9LUJHP0DULD FI/F
Segundo Mistério: Contemplemos a Virgem Maria visitando
DVXDSULPD,VDEHO FI/F
Terceiro Mistério: Contemplemos o nascimento do Menino
-HVXVQDJUXWDHP%HOpP FI/F
Quarto Mistério: Contemplemos a apresentação de Jesus
QRWHPSORHDSXUL¿FDomRGH1RVVD6HQKRUD FI/F
Quinto Mistério: Contemplemos o encontro de Jesus no temSORHQWUHRVGRXWRUHVGDOHL FI/F

 Quintas-feiras (MISTÉRIOS LUMINOSOS OU DA LUZ)
Primeiro Mistério: Contemplemos o batismo de Jesus no rio
-RUGmR FI0W
Segundo Mistério: Contemplemos a auto revelação de JeVXVQDV%RGDVGH&DQi FI-R
Terceiro Mistério: Contemplemos Jesus anunciando o Reino
GH'HXVFRQYLGDQGRQRVjFRQYHUVmR FI0F

Quarto Mistério:&RQWHPSOHPRVD7UDQV¿JXUDomRGH-HVXV
QR0RQWH7DERU FI0F
Quinto Mistério: Contemplemos a instituição da Eucaristia.
FI/F

 Terças e Sextas-feiras (MISTÉRIOS DOLOROSOS OU DAS
DORES)
Primeiro Mistério: Contemplemos a agonia de Jesus Cristo
QR+RUWRGDV2OLYHLUDV FI/F
Segundo Mistério: Contemplemos a Flagelação de Jesus,
FUXHOPHQWHDoRLWDGRHPFDVDGH3LODWRV´ FI0F
Terceiro Mistério: Contemplemos Jesus Cristo sendo coroaGRGHHVSLQKRV FI0F
Quarto Mistério: Contemplemos Jesus carregando a pesada
FUX]DWpR0RQWH&DOYiULR FI0F
Quinto Mistério: &RQWHPSOHPRV D FUXFL¿FDomR H PRUWH GH
-HVXV&ULVWRQDFUX] FI/F

 Quartas-feiras e Domingos (MISTÉRIOS GLORIOSOS OU
DA GLÓRIA)
Primeiro Mistério: &RQWHPSOHPRVDUHVVXUUHLomRWULXQIDQWH
GH-HVXV FI0W
Segundo Mistério: Contemplemos a ascensão admirável de
-HVXVDRFpX FI0F
Terceiro Mistério: Contemplemos a vinda do Espírito Santo
VREUHRV$SyVWRORVH1RVVD6HQKRUD FI$W
Quarto Mistério: Contemplemos a Virgem Santíssima sendo
HOHYDGDDRFpX FI/XPHQ*HQWLXPQ
Quinto Mistério: Contemplemos a coroação de Nossa SeQKRUDFRPR5DLQKDGRFpXHGDWHUUD FI$S 

TERÇO DA JUVENTUDE
Credo
Pai Nosso
3 Ave Marias
Glória ao Pai

 Primeiro Mistério: $KLVWyULDGRMRYHP'DYL ,6P
Uma das coisas que mais entristece um jovem é não receber
DFRQ¿DQoDGRVPDLVYHOKRV+iTXHPGLJDTXHRMRYHPpQDturalmente irresponsável. Pelo jeito, Deus não pensa assim,
SRLV FRQ¿RX RV PRPHQWRV PDLV LPSRUWDQWHV GD KLVWyULD GD
VDOYDomRDSHVVRDVMRYHQV9DPRVUH]DUHUHÀHWLUVREUHHVWD
história do jovem Rei Davi.
Pai Nosso
10 Ave Marias
Glória ao Pai

 Segundo Mistério:8PDMRYHPFKDPDGD0DULD /F
Se a história acontecesse nos nossos dias, Maria estaria cursando os primeiros anos do Ensino Médio. Não teria mais
que 16 anos. E Deus colocou em suas mãos a decisão mais
LPSRUWDQWHGDKLVWyULDeFODURTXHHVWHpXPFDVRWRGRHVSHFLDO0DVQRVID]SHQVDUQDFRQ¿DQoDTXHGHYHPRVWHUHP
QRVVRVMRYHQV4XDQWRVGHOHVHVWmRHPWHPSRGHGHFLVmRe
SUHFLVRDIpHDFRUDJHPGH0DULDSDUDGDUXPSDVVR0DV
QmRVHPDQWHVTXHVWLRQDURVLJQL¿FDGRGDVFRLVDVFRPRIH]
a jovem de Nazaré. Juventude é tempo de questionamento,
GHID]HUPXLWDVSHUJXQWDV0DVQR¿QDOGHWXGRpSUHFLVRWHU
também a disponibilidade de Maria.
Pai Nosso
10 Ave Marias
Glória ao Pai

 Terceiro Mistério:$DGROHVFrQFLDGH-HVXV /F

No início de sua adolescência, Jesus aparece com um destes
meninos perguntadores: por que isso? Por que aquilo? Fa]LD WDPEpP VXDV DYHQWXUDV GHL[RX VHXV SDLV SUHRFXSDGRV
TXDQGRGHVDSDUHFHXQRPHLRGHXPDH[FXUVmR4XHPMiQmR
passou por essa situação? Não basta crescer em tamanho.
Também não basta passar no vestibular e ser bem visto peORVRXWURV1mRpVX¿FLHQWHFUHVFHUHPVDEHGRULD2MRYHP
precisa de um crescimento integral: no corpo, na mente, no
coração...diante de Deus e diante da sociedade.
Pai Nosso
10 Ave Marias
Glória ao Pai

 Quarto Mistério:8PMRYHPTXHGLVVHQmR 0W
Este jovem tem alguma coisa a ver com você? Um barco precisa
VROWDUDVDPDUUDVHMRJDUIRUDDOJXPSHVRSDUDDYDQoDUHPGLUHção ao alto mar. O que é que está pesando demais em seu coração? Será que essa não é a causa de muitas de suas tristezas?
Pai Nosso
10 Ave Marias
Glória ao Pai

 Quinto Mistério: Um jovem que disse sim

Se o jovem rico disse não e colheu tristeza, João disse sim e tornou-se símbolo de ternura, alegria e amor. O jovem João esteve
presente em momentos marcantes da vida de Jesus. Porém, o
que mais chama a atenção é que João, o mais jovem dos apósWRORVIRLR~QLFRDVHJXLUDWpDFUX](VWDIRUWDOH]DpRJUDQGH
dom que pedimos nesta oração. Diante dos apelos da droga, da
YLROrQFLDGDYLGDVH[XDOLUUHVSRQViYHOGDPRGDHGHWDQWRVRXtros caminhos que conduzem à morte, o jovem é chamado a escolher o caminho da vida. Basta dar um passo...os outros virão!
Pai Nosso
10 Ave Marias
Glória ao Pai
Salve Rainha

TERÇO DA MISERICÓRDIA

No início: Pai Nosso... Ave-Maria... Creio.
Nas contas grandes
(WHUQR3DLHX9RVRIHUHoRR&RUSRH6DQJXH
Alma e Divindade de Vosso diletíssimo Filho,
1RVVR6HQKRU-HVXV&ULVWRHPH[SLDomRGRV
nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Nas contas pequenas:
3HODVXDGRORURVD3DL[mRWHQGHPLVHULFyUGLDGH
nós e do mundo inteiro.
1R¿PGRWHUoRGL]HUWUrVYH]HV
Deus Santos, Deus Forte, Deus Imortal,
tende piedade de nós e do mundo inteiro.

ORAÇÃO DO CÍRIO
Senhor, nosso Pai, estamos unidos em nome de Jesus, vosso
Filho, conduzidos pelo Espírito Santo de Amor. Nós vos agraGHFHPRVSHORGRPGDIpFULVWmTXHQRVUH~QHHSHOD,JUHMDTXH
QRVFRQGX]SHORVFDPLQKRVGDYLGDIHOL]QHVWDWHUUDHSDUDD
eternidade. Pai eterno, Vós nos destes de presente a Virgem
de Nazaré, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja e nossa Mãe.
8QLGRVD0DULDSHGLPRVFRPFRQ¿DQoDHQYROYHLQRVFRPODoRV
de amizade e com cordas de amor, trazei-nos para perto de vós,
de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Acendei, ó Pai, em nossos
FRUDo}HV R &tULR GD )p GD (VSHUDQoD H GD &DULGDGH (QFKHL
QRVVRV FRUDo}HV FRP D DOHJULD GR (YDQJHOKR 4XH R SRYR GH
Nossa Senhora de Nazaré, Rainha e Padroeira da Amazônia,
VHMDWHVWHPXQKD¿HOGR(YDQJHOKR9LYHQWH±-HVXV&ULVWRSDUD
o crescimento de vosso Reino de paz e justiça, Reino de vida e
verdade, Reino do amor e da graça. Amém

ORAÇÃO AO
DIVINO ESPÍRITO SANTO
Todos: 9LQGH (VStULWR 6DQWR HQFKHL RV FRUDo}HV GRV YRVVRV
¿pLVHDFHQGHLQHOHVRIRJRGR9RVVR$PRU(QYLDLRYRVVR(VStULWRHWXGRVHUiFULDGRHUHQRYDUHLVDIDFHGDWHUUD
Oremos: Ï'HXVTXHLQVWUXtVWHVRVFRUDo}HVGRVYRVVRV¿pLV
FRP D /X] GR (VStULWR 6DQWR ID]HL TXH DSUHFLHPRV UHWDPHQWH
todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre
de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, Amém!

LADAINHA DE
NOSSA SENHORA

Senhor, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, ouvi-nos
Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos
Cristo, atendei-nos
Deus Pai do céu, tende piedade de nós
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende
piedade de nós
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Mãe de Cristo,
Mãe da Igreja
Mãe da divina graça,
Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe sempre virgem,
Mãe imaculada,
Mãe digna de amor,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,

LADAINHA DE
NOSSA SENHORA

Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem clemente,
9LUJHP¿HO
(VSHOKRGHSHUIHLomR
Sede da Sabedoria,
Fonte de nossa alegria,
Vaso espiritual,
Tabernáculo da eterna glória,
Moradia consagrada a Deus,
Rosa mística,
Torre de Davi,
7RUUHGHPDU¿P
Casa de ouro,
Arca da aliança,
Porta do céu,
Estrela da manhã,
6D~GHGRVHQIHUPRV
5HI~JLRGRVSHFDGRUHV
&RQVRODGRUDGRVDÀLWRV
$X[tOLRGRVFULVWmRV
Rainha dos Anjos,
Rainha dos Patriarcas,
5DLQKDGRV3URIHWDV
Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
5DLQKDGRVFRQIHVVRUHVGDIp
Rainha das Virgens,

LADAINHA DE
NOSSA SENHORA

Rainha de todos os Santos,
Rainha concebida sem pecado original,
Rainha assunta ao céu,
Rainha do santo Rosário,
Rainha da paz.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós.
Todos: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

CANTOS EXTRAS

 CANTOS DE ENTRADA
1 - Pelas estradas da vida
Pelas estradas da vida nunca sozinho estás
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. (Bis)
Se pelo mundo os homens, sem conhecer se vão,
não negues nunca a tua mão, a quem te encontrar.
Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar.
Luta por um mundo novo de unidade e paz
Se parecer tua vida inútil caminhar,
lembra que abres caminho, outros te seguirão
2 - Vós sois o lírio mimoso
9yVVRLVROtULRPLPRVRGRPDLVVXDYHSHUIXPH
Que ao lado do santo esposo a castidade resume
Ó Virgem mãe amorosa, fonte de amor e de fé
Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré!
Se em vossos lábios divinos um doce riso desponta
Nos esplendores dos hinos nossa alma aos céus se levanta
Vós sois a ridente aurora de divinais esplendores
4XHDOX]GDIpUHYLJRUDQDVDOPDVGRVSHFDGRUHV
E lá da celeste altura do nosso trono de luz
Dai-nos a paz e ventura por vosso amado Jesus!

3 - Maria de Nazaré
Maria de Nazaré, Maria me cativou.
)H]PDLVIRUWHDPLQKDIp(SRU¿OKRPHDGRWRX
¬VYH]HVHXSDURH¿FRDSHQVDUHVHPSHUFHEHUPHYHMRDUH]DU
(RPHXFRUDomRVHS}HDFDQWDUSUD9LUJHPGH1D]DUp
0HQLQDTXH'HXVDPRXHVFROKHXSUD0mHGH-HVXVR¿OKR
de Deus,
Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus.
Maria que eu quero bem, Maria do puro amor,
Igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor.
(PFDGDPXOKHUTXHDWHUUDFULRXXPWUDoRGH'HXV0DULDGHL[RX
Um sonho de Mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz.
0DULDTXHIH]R&ULVWRIDODU0DULDTXHIH]-HVXVFDPLQKDU
Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.
4 - Senhora e Rainha
O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor
O povo te chama de mãe e rainha porque Jesus Cristo é o
Rei do Céu
(SRUQmRWHYHUFRPRGHVHMDULDWHYHUFRPRVROKRVGDIp
Por isso ele coroa a tua imagem, Maria, por seres a mãe de Jesus
Por seres a mãe de Jesus de Nazaré
Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus
Mais bonito é saber quem tu és
Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus,
o Senhor
1HVWHPXQGRQLQJXpPIRLPDLRU
Aquele que lê a Palavra Divina por causa de Nosso Senhor
Já sabe que o Livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo
é o intercessor
Porém, se podemos orar pelos outros, a mãe de Jesus
pode mais
Por isso te pedimos em prece, ó Maria, que leves o povo à
Jesus Porque de levar a Jesus entendes mais

5 - Virgem de Nazaré
Virgem de Nazaré, Mãe da concórdia / derrama sobre nós
misericórdia.
Virgem de Nazaré, luz que nos guia, / Ave Maria! Ave Maria!
9LUJHPGH1D]DUp0mHFDULQKRVDRVFXODQRVVDIURQWHJHQHURVD
9LUJHPGH1D]DUpJUDoDHSRGHUOLYUDRQRVVRPXQGRGRVRIUHU
9LUJHPGH1D]DUpIRUoDHHVSHUDQoDDOFDQoDQRVGH'HXV
paz e bonança.
6 - Círio outra vez
4XDQGRDYLGDID]QDVFHURPrVGHRXWXEUR
Eu descubro uma graça bem maior
4XHPHID]YROWDUQRWHPSRHVHUPHQLQR
E ao som do sino ver a vida amanhecer
Ver o povo em procissão tomando as ruas
Anunciando que é Círio outra vez
Que a Rainha da Amazônia vem chegando
Vem navegando pelas ruas de Belém
Corda que avança o corpo cansa só pra alma descansar
eRPHXROKDUFKRUDQGRDRYHURWHXROKDUHPPLP
Tão pequenina na Berlinda segues a recolher
Flores e amores que o teu povo quer te dar
Ó Virgem Santa, teu povo canta, Senhora de Nazaré!
Tu és Rainha e tens no manto as cores do açaí
Soberana e tão humana tão mulher tão mãe de Deus
Nossa raça, nosso sangue, descendência que acolheu
O mistério encarnado continuas revelando e por isso
hoje é Círio outra vez.

7 - Oração do Romeiro
Minha doce mãezinha, Senhora Rainha de Nazaré
eVDQRVVD6DQWLQKDGHIHVDGLYLQDDPLJDSDUDRTXHYLHU
6HPSUHQRVVRUHI~JLRVHJXURQDDQJ~VWLDHHPWXGRRTXHIRU
Em teus braços lançamos nossos desenganos, acertos,
aperto e temor
9HQGRDWXDEHUOLQGDSDVVDQGRÀRULGDWmROLQGDQRPHLRGHQyV
A emoção entorpece meu corpo, estremece minha alma, me
trava a voz
6ROXoDQGREDL[LQKRWHURJRQRVSURWHJHHDPSDUDQDGRU
Nos ensina a ter sempre a vida unida a Jesus, no perdão e
no amor
Refrão: Hoje em tudo o que faço, te rogo e ofereço com Fé
E sigo sempre os teus passos, Mãe de Nazaré
E se tropeço ou fracasso, tu me manténs de pé
Eu nada temo em teus braços, minha mãe de Nazaré
Quando chega o teu Círio, um quase delírio transborda o
meu coração
Eu não sei se caminho sozinho ou se me carregas, pela
multidão
9RXRUDQGRHFDQWDQGRRWHXQRPHPDVDIpTXDVHTXHPH
consome
eWmRIRUWHHVVHDPRUTXHFDUUHJRTXHQmRKiFRPRH[SUHVVDU
Quando toco a tua corda, algo dentro me acorda me envolve
HPHUHID]
O teu manto reluz nos meus olhos, o pranto me escorre e me
cobre de paz
6ROXoDQGREDL[LQKRWHURJRQRVSURWHJHHDPSDUDQDGRU
Nos ensina a ter sempre a vida unida a Jesus, no perdão e
no amor

8 - Consagração à Nossa Senhora
ÏPLQKD6HQKRUDHWDPEpPPLQKDPmHHXPHRIHUHoR
inteiramente todo a vós,
E em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo
o que sou, desejo que a vós pertença.
,QFRPSDUiYHOPmHJXDUGDLPHGHIHQGHLPHFRPR¿OKRH
propriedade vossa. Amém.
&RPR¿OKRHSURSULHGDGHYRVVD$PpP
9 - Nossa Senhora da Berlinda
3RUTXHHXWHQKRHVSHUDQoDHPXLWDIp
Porque eu quero ter amor bem mais ainda
Porque te amo, Senhora de Nazaré
4XHURSX[DUDFRUGDGDWXDEHUOLQGD
Ave, Ave ó Senhora da Berlinda
Ave Maria este é meu grito de fé
$YH$YH'HXVWHIH]DÀRUPDLVOLQGD
Ave, Ave Maria, Senhora de Nazaré.
A tua corda, me enlaça nesta hora
Me prende a Deus de corpo, alma e coração
Assim é doce ser escravo teu Senhora
Servindo a Deus em cada homem meu irmão (Bis)
Em Nazaré eras escrava do Senhor
Porém ninguém viveu maior libertação
Cordas de Deus te amarraram por amor
Foi a graça que prendeu teu coração (Bis)
3X[DUDFRUGDGDEHUOLQGDpSDUDPLP
O compromisso de levar-te e te seguir.
3HORVFDPLQKRVGHVWDYLGDDWpR¿P
eVyID]HUDTXLORTXH-HVXVSHGLU(Bis)

10 - Quando teu Pai revelou o segredo a Maria
Quando teu Pai revelou o segredo a Maria
4XHSHODIRUoDGR(VStULWRFRQFHEHULD
A ti, Jesus, Ela não hesitou logo em responder
Faça-se em mim, pobre serva o que a Deus aprouver!
Hoje imitando a Maria que é imagem da Igreja
1RVVDIDPtOLDRXWUDYH]7HUHFHEHHGHVHMD
&KHLDGHIpGHHVSHUDQoDHGHDPRUGL]HUVLPD'HXV
Eis aqui os teus servos, Senhor!
Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar
E de Ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor
3UDJHUDUHIRUPDU&ULVWRHPQyV
3RUXPGHFUHWRGR3DL(ODIRLHVFROKLGD
Para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida
Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração
Foi quem melhor cooperou com a Tua missão
Na comunhão recebemos o Espírito Santo
E vem contigo Jesus, o teu Pai sacrossanto
Vamos agora ajudar-te no plano da salvação
Eis aqui os teus servos, Senhor!
Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar
E de Ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor
3UDJHUDUHIRUPDU&ULVWRHPQyV
No coração de Maria, no olhar doce e terno
Sempre tiveste na vida um apoio materno
Desde Belém, Nazaré, só viveu para Te servir
Quando morrias na cruz Tua mãe estava ali
0mHDPRURVDGD,JUHMDTXHUVHUQRVVRDX[tOLR
5HSURGX]LUQRVFULVWmRVDVIHLo}HVGH7HX)LOKR
&RPR(ODIH]HP&DQiQRVFRQYLGDD7HREHGHFHU
Eis aqui os Teus servos, Senhor!

Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar
E de Ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor
3UDJHUDUHIRUPDU&ULVWRHPQyV
11 - Quem é esta sombra tão bela
Quando o amor quis na terra reinar
A sua palavra quis ao mundo anunciar
A sua celeste harmonia ansiava entre nós ressoar
Quem é esta sombra tão bela morrendo no sol
Resplandece mais
E este silêncio altíssimo de amor
Maria, és tu!
Pra realizar este plano
O senhor quis encontrar um silêncio de amor
A luz nesta sombra brilhou
E a harmonia no silêncio ecoou
Quem é esta sombra tão bela morrendo no sol
Resplandece mais
E este silêncio altíssimo de amor
Maria, és tu!
De ti queremos em eterno cantar
Imenso céu que contém o amor
Tu és a mãe e por ti veio entre nós
O senhor, o senhor!
Quem é esta sombra tão bela morrendo no sol
Resplandece mais
E este silêncio altíssimo de amor
Maria, és tu!
12 - Maria da Eucaristia
4XmRJUDQGHJUDoDDSyVXPDFRQVDJUDomRIHLWDSRU3HGUR
por Tiago ou por João.

A mãe que alimentou Jesus em seu ser, comunga agora o
Deus comunhão
Quanta alegria a de Maria receber Jesus na Eucaristia.
O corpo do Filho que um dia ela gerou, foi ela quem
primeiro O comungou.
(XLPDJLQRTXHQDTXHODUHIHLomRHVWDYDMXQWRDTXHODTXH
sempre O seguiu
A Mãe que deu a luz o Cristo meu Senhor comeu do pão
que o Filho serviu
Quanta alegria a de Maria que gerou o Deus que em seu
ventre um dia alimentou.
Ser novamente sua morada por isso és bendita e agraciada
0DJQL¿FDW
0DJQL¿FDW0DJQL¿FDWpRFDQWRGHDPRU0LQKDDOPD
engrandece a Deus, meu Salvador.
&DQWDFRUDomRDOHJUHHIHOL]FRPJUDWLGmRD'HXVEHQGL] ELV
2. Santo é seu nome que está em toda terra. Puro é seu
DPRUTXHDOHJULDHQFHUUD ELV
3. Nossa união é o milagre de amor vindo de Jesus, o nosso
6DOYDGRU ELV
14 - Vem Maria, vem
Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar
Tão difícil, rumo ao Pai. [bis)
Vem, querida Mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor
4XHIH]GRWHX&RUSRVXDPRUDGDTXHVHDEULXSUDUHFHEHU
o Salvador.
Nós queremos, ó Mãe, responder ao amor do Cristo Salvador
&KHLRVGHWHUQXUDFRORFDPRVFRQ¿DQWHVHPWXDVPmRVHVWD
oração.

15 - A escolhida
8PDHQWUHWRGDVIRLDHVFROKLGDIRVWHWX0DULDVHUYDSUHIHULGD
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.
Maria cheia de graça e consolo, venha caminhar com
teu povo, nossa mãe sempre serás. (2x)
Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que
em seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu
Salvador.
16 - Quem é esta que avança como aurora
Quem é esta que avança como aurora.
7HPtYHOFRPRH[pUFLWRHPRUGHPGHEDWDOKD
Brilhante como o sol e como a lua.
0RVWUDQGRRVFDPLQKRVDRV¿OKRVVHXV
$KDKDKPLQKDDOPDJORUL¿FDDR6HQKRU
0HXHVStULWRH[XOWDHP'HXVPHX6DOYDGRU
17 - É bom estarmos juntos
eERPHVWDUPRVMXQWRVQHVWDPHVDGR6HQKRU
E sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão
Deus nos reúne aqui em um só Espírito, um só coração
7RGDIDPtOLDYHPQmRIDOWDQLQJXpPQHVWDFRPXQKmR
E vem cantando entre nós
Maria de Deus, Senhora da Paz
E vem orando por nós a Mãe de Jesus (2x)
Maria, nossa mãezinha nos convida a união
VXDSUHVHQoDXQHID]QRVWRGRVPDLVLUPmRV
Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração
E apresenta ao Filho que se dá no vinho que se dá no pão.

18 - Primeira Cristã
Primeira cristã, Maria da luz. Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus
Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor
Nossa Senhora da milhões de luzes
Que o meu povo acende pra te louvar
Iluminada, iluminadora
Inspiradora de quem quer amar
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus 5HIUmR
Primeira cristã, Maria do lar. Ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar
Primeira cristã, Maria da paz. Ensinas, ó Mãe, como é que
'HXVID]
Primeira cristã sempre a meditar
Vivias em Deus, sabias orar
3ULPHLUDFULVWm¿HOD-HVXV
Por todo o lugar, na luz e na cruz.
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O Belo de Nossa Senhora
Decerto há perguntas sobre como Nossa Senhora consegue encantar tanto os paraenses; a resposta,
contudo, é muito simples: porque Ela está em tudo o
TXHpEHORQR3DUiPDVSULQFLSDOPHQWHQDVUHODo}HVH
conquistas humanas.
$FKXYDYHVSHUWLQDRFDIpQR¿QDOGDWDUGHRS{UGRVROVmRDOJXQVH[HPSORVGHUHÀH[RGD%HOH]DGH
Nossa Senhora no cotidiano dos paraenses. E o Círio
WDPEpPLOXVWUDSHUIHLWDPHQWHWRGDHVVDPDJQLWXGHYHU
a multidão de devotos acompanhando a Santa, o manto que cobre todos os anos, as mãos erguidas quando
Ela passa, a magia presente no ar – é tudo majestoso.
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E todo esse encanto não dura apenas no momento da procissão, mas durante o resto do dia, quando
as pessoas voltam para suas casas para almoçar com
VXDVIDPtOLDVULUEULQFDUDPDU1RHQWDQWRRSRGHUGH
Nossa Mãe vai muito além disso.
A realização de sonhos, a bondade, o amor, a amizade – Ela também está em tudo isto. Caso contrário,
por que veríamos as pessoas agradecendo pelas casas que conseguiram comprar, os vícios que não possuem mais, o emprego obtido, o diploma conquistado,
o amor encontrado?
eSRULVVRTXHRSRYRGR3DUiWHPXPDUHODomRWmR
íntima com Nossa Senhora: porque Ela sempre está
por perto, ajudando, encantando com sua Beleza as
FRLVDV0DVGHIRUPDDOJXPDRHQFDQWDPHQWRpPHQRU
para alguém que não é do Pará. Nossa Senhora anda
com todos. Guiando como uma estrela.

ORAÇÃO DO
PAPA FRANCISCO PELOS JOVENS
[Em vista do Sínodo dos Bispos de 2018 sobre o tema:
©2VMRYHQVDIpHRGLVFHUQLPHQWRYRFDFLRQDOª@
Senhor Jesus, a tua Igreja a caminho do Sínodo dirige
o olhar a todos os jovens do mundo. Pedimos-te que,
com coragem, assumam a própria vida, olhem para as
UHDOLGDGHVPDLVERQLWDVHPDLVSURIXQGDVHFRQVHUYHP
sempre um coração livre.
Acompanhados por guias sábios e generosos, ajuda-os
a responder à chamada que Tu diriges a cada um deles, para realizar o próprio projeto de vida e alcançar a
IHOLFLGDGH0DQWpPDEHUWRRVHXFRUDomRDRVJUDQGHV
sonhos tornando-os atentos ao bem dos irmãos.
Como o Discípulo amado, também eles permaneçam
ao pé da Cruz para acolher a tua Mãe, recebendo-a
como um dom de ti. Sejam testemunhas da tua Ressurreição e saibam reconhecer-te vivo ao lado deles
anunciando com alegria que Tu és o Senhor.
Amém.
Franciscus

(L’Osservatore Romano, ed. em Português, n. 15 de 13 de abril de 2017)
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SEJA DEVOTO

A Basílica de Nazaré sempre dedicou, ao longo dos anos, parte dos
UHFXUVRV¿QDQFHLURVGRDGRVSHORSRYRQRDWHQGLPHQWRGHFRPXQLGDGHV
H IDPtOLDV FDUHQWHV GRQGH R VXUJLPHQWR GH VXDV 2EUDV 6RFLDLV ,VWR
além da rotineira conservação do próprio templo, capelas e locais de
SDVWRUDOGHVSHVDVGHFRQVHUYDomRHUHPXQHUDomRGRVIXQFLRQiULRV1R
entanto, os valores arrecadados só cobriam os custos com muito aperto.
Preparando-se para a sua elevação como Santuário, criou-se em
2005 a ADENAZA - associação dos devotos e devotas de Nossa
Senhora de Nazaré YLVDQGR PHOKRU GLIXQGLU D WmR ERQLWD GHYRomR
PDULDQD FRPR WDPEpP DUUHFDGDU UHFXUVRV SRU PHLR GH GRDo}HV
espontâneas, para que suas obras pudessem ser mantidas e ampliadas.
Os Devotos são cadastrados e, todos os meses, recebem uma
FDUWDGR3DGUH5HLWRUFRPSDODYUDVGHFRQ¿DQoDQRDPRUGH'HXVH
LQWHUFHVVmRGDPLODJURVD3DGURHLUD6HJXHWDPEpPXPEROHWRSDUDID]HUHPVXDVGRDo}HVHPTXDOTXHUDJrQFLDRXLQVWLWXLo}HVTXHUHFHEDP
pagamento de boletos.
A Virgem Mãe de Nazaré guarda em seu manto divino todos os
sócios da Adenaza!
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