
 

 

1 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Apresentação 

Queridos e queridas jovens da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim! 

Estamos nos aproximando do EDPJ – Encontro Diocesano da Pastoral da 

Juventude, que será realizado nos dias 05 e 06 de agosto na Paróquia São Miguel 

Arcanjo na cidade de Guaçuí.  

Este subsídio que chega até vocês, quer ser um instrumento de apoio aos 

grupos de jovens para uma reflexão sobre o EDPJ, a inserção dos grupos da Pastoral 

da Juventude junto às CEBs. Neste ano Mariano em que somos convidados a seguir 

o modelo de serviço e humildade de nossa Mãe Maria, queremos aprofundar e 

reafirmar nossas raízes no solo sagrado de nossa ação evangelizadora, as 

Comunidades de Base.   As CEBs, c o m o  I g r e j a  D i o c e s a n a  o nd e  s e  r e a f i r m a 

n o  1 1 º  E nc o nt r o  Es t a d u al  d e  C EB s  es t e  a n o  na  Di o c es e  d e  S ão  

M a t e u s , também nos chama a ser igreja jovem, pois é nela que a PJ começa com 

seus pequenos grupos, que chamamos de grupos de jovens, grupos de base, junto 

em mutirão a grande ciranda de irmandade, de acolhida, de encontro com o outro e 

a outra, sempre em comunidade, em pequenos grupos, tecendo redes, recriando as 

relações pessoais e comunitárias. 

Para o aprofundamento desta reflexão, apresentamos a vocês um pequeno 

subsídio que conta com 3 roteiros para encontros de grupos de jovens.  

Reúna seu grupo, chame outros/as jovens da Paróquia/comunidade e 

embarque nesse trem rumo ao EDPJ que terá como tema “É  n a  base,  e  c o m o 

s i m d e  Mar ia ,  que  ap r en d emos  a  ac o lh er  o  Nov o ” e como I luminação 

Bíb l ica :  A Mãe d e  J es us  d is s e  ao s que es tav am s erv i n do :  Faç am o 

que e l e  man d ar !  J o 2 ,5 .  

 Façamos florescer no chão da Paróquia São Miguel Arcanjo em Guaçuí, muitas 

belezas, partilhas, comunhão e gestos concretos a serviço de nossa Diocese. Nosso 

encontro terá muita coisa legal: Oficinas, músicas, adoração, missão etc. Contamos 

com o carinho de todos, venha conhecer nossa Pastoral, estamos à disposição para 

ajudá-los e que Deus em sua infinita bondade abençoe a cada um de vocês. Que Maria 

mulher do Sim e do serviço possa estar sempre ao lado de vocês, dando coragem, 

discernimento e muita fé. 
 

Com meu carinho especial, 

Venagino da Cunha Bernardi, 

Coordenador Diocesano da Pastoral da Juventude 

Diocese de Cachoeiro do Itapemirim – Leste 2 – ES 
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ORAÇÃO 

 

Deus, Pai de Misericórdia, 

Bendito seja o vosso nome 

Vós que sois a fonte de toda graça 

Olhai pelo vosso povo eleito 

Lançai vosso olhar sobre a nossa juventude 

Acendei em nosso coração a esperança e o desejo de construir 

o vosso projeto: a tão sonhada civilização do amor. 

Jesus, o Enviado do Pai, 

Vós pela Cruz, morte e Ressurreição nos salvastes e nos destes o sopro da vida 

nova. Bendito seja pelo vosso mistério de amor que se derrama sobre nós. 

Diante de vós encontramos a verdadeira alegria e sentido da vida 

Dai-nos a graça de vos amar com toda nossa força e falar do teu amor a tantos  

outros jovens. 

Espírito Santo, 

Que fostes doado a nós no Santo Batismo 

Vós que inspirastes tantos profetas, homens e mulheres do nosso tempo 

Iluminai-nos para que sejamos testemunhas do Evangelho 

Fortalecei-nos na luta contra todo tipo de marginalização e injustiça 

Inspirai-nos com o dom da vossa sabedoria para agirmos e vivermos como 

verdadeiros jovens cristãos. 

Maria, Mãe de Deus e da Igreja, 

modelo de serviço e fidelidade ao projeto do Reino 

Nesse ano mariano a vós consagramos todos os jovens das nossas comunidades 

Ensina-nos a fazer tudo o que o vosso Filho nos ensinou 

Intercedei por nós e por aqueles jovens que sofrem nos vícios, nos presídios, nas 

ruas, nos hospitais e tantas outras periferias existenciais. 

Ajudai-nos a viver no silêncio, na escuta, no serviço e na profecia. 

Amém 
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“O GENTE VENHA VER!” 

Letra e Melodia: Luciana Mozer Cole 

CEB: Santa Ana – Virgínia Velha 

Paróquia: Santo Antônio de Pádua – Rio Novo do Sul 

 

        A            E              A                 D          E     A     A7     D             E            A 

1) Maria está convidando/ a juventude agora// Este Encontro 

Diocesano/  

            E             A          (A7) 

Nossa base revigora (2x) 

 

     D                E       A       E                              A       A7  D        E           A   

Ref: Ó gente venha ver/ nossa Diocese é assim:// Do sul ela é a 

princesa/                                        E                                            A 

A Juventude, quanta beleza. (2x) final (D Dm A) 

 

      A                E             A     D            E            A            A7  D                  

2)  A comunidade é a base/ onde se civiliza o amor// Lá é a minha  

  E                 A        E                            A                  (A7) 

segunda casa/ lá eu busco e louvo ao Senhor.  

     

 

     A            E          A      D               E                 A             A7     D       E 

3) A cidade de Guaçuí/ é um pedacinho do céu// Conosco Jesus,  

      A      E                               A            (A7) 

Maria/ e o Arcanjo São Miguel. (2x)  
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1° Encontro: É na base 
“Eu sou feliz é na comunidade” 

 

Ambientação: Todos/as dispostos em círculo, 

sentados no chão ou em cadeiras, tecidos 

coloridos, vela, bíblia, fotos do grupo. Frases no 

centro (Você é igreja! Nós construímos a igreja com 

nossas cores e alegrias! Somos Igreja jovem!). 

 

Ver:  Um pouco de realidade 

 

       Refrão meditativo: Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus ali 

está (3x) 

 

ODJ: Ofício Divino da Juventude – pág.: 16 

   Recordação da Vida: Momento em que juntos recordamos os fatos que aconteceram 

durante a semana e dia. 

  

Acolhida: 

Sejam bem vindos em nosso primeiro encontro deste subsídio de preparação para o 

EDPJ 2017. Queremos hoje partilhar sobre nossa importante missão na CEB – 

Comunidade Eclesial de Base. É na comunidade que eu sou feliz, e aqui eu partilho 

com meus irmãos meus dons e tudo aquilo que de Deus recebi. A comunidade é um 

espaço onde podemos nos aproximar do sagrado, com nosso jeito simples e humilde 

de fazer pastoral. 

Passo para reflexão: - A coordenação do encontro introduz a temática sobre as CEBs 

perguntando o que o grupo sabe sobre as CEBs? Se já ouviu falar? 

- Em seguida divide o grupo em três subgrupos, cada subgrupo vai refletir a partir 

dessas perguntas: (texto base na página: 15) 

             

Objetivo: Refletir com a gurizada o que é uma CEB, por que falamos que as CEBs são um modelo 

de igreja, elas fazem opção por que tipo de juventude? E a partir disso começar a refletir um pouco sobre 

a identidade da PJ e seu lugar específico de missão. 
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               C: O que é comunidade? 

               E: O que é Eclesial? 

               B: O que é Base? 

Debate: qual a ligação entre o grupo e a comunidade? Qual a importância do grupo 

para a comunidade e da comunidade para o grupo? 

                            

 Julgar: A partir da Palavra                                     

                                          

Salmo: 136 (135)                                                                       

Palavra de Deus: Atos 2, 42-47 - Retrato das Primeiras Comunidades 

Refletindo a Palavra de Deus 

1 – O que mais me chamou atenção no texto? 

2 – Minha comunidade é um pouquinho do retrato das primeiras comunidades? Se é, 

onde? 

3 – O que eu e meu grupo podemos fazer de concreto para contribuir com minha CEB? 

Quais pastorais precisam de minha ajuda?  

 

Agir: Compromisso Comunitário!!! 
 

Que tal descobrir um pouco da história de nossa comunidade... 

Pergunte aos pais, as pessoas mais idosas da comunidade, como que a comunidade 

foi se organizando? Quais eram as maiores necessidades no início e quais são as 

necessidades hoje? Quais foram as contribuições dos/as Jovens nesse processo 

histórico da comunidade?! Havia grupo de jovens? 

Que tal recolher algumas fotos desses momentos (se tiver é claro!) e depoimentos 

de alguns integrantes da comunidade e montar um lindo mural com a história da 

comunidade? 

 

Preces (espontâneas) 
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Oração (canto: Pai-nosso dos Mártires, momento de lembrar tantas vidas juvenis que 

se foram precocemente, tantos jovens que perderam suas vidas)  

O,o,o,o.O,o,o,o. 

Pai nosso, dos pobres marginalizados/ Pai nosso, dos mártires, dos torturados. 

Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida, / Teu nome é 

glorificado, quando a justiça é nossa medida/ Teu reino é de liberdade, de 

fraternidade, paz e comunhão/ Maldita toda a violência que devora a vida pela 

repressão. 

O, o, o, o, O, o, o, o 

Queremos fazer Tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador, / Não vamos seguir as 

doutrinas corrompidas pelo poder opressor. / Pedimos-Te o pão da vida, o pão da 

segurança, o pão das multidões. / O pão que traz humanidade, que constrói o homem 

em vez de canhões. 

Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte, / Perdoa e destrói os 

reinos em que a corrupção é mais forte. / Protege-nos da crueldade, do esquadrão da 

morte, dos prevalecidos/ Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos 

oprimidos/ Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos 

O, o, o, o, O, o, o, o 

Pai nosso, dos pobres marginalizados/ Pai nosso, dos mártires, dos torturados. 

(Pai Nosso rezado, Ave Maria e Oração do EDPJ) 

 

Benção! 

Ó Nazareno, Profeta, Justo e Libertador, Olha para as nossas Comunidades Eclesiais 

de Base do Brasil e da América Latina. Amém 

Abençoa o trabalho, a organização e as lutas do povo. Amém. 

Acompanha nossos irmãos e irmãs das Comunidades. Amém. 

Fortalece esse novo jeito de ser Igreja e abençoa a todos e todas nós que ousamos 

Ser Igreja Jovem”. Amém. 

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

 

Saideira (Canto) 

Teu sol não se apagará, tua lua não será minguante, porque o Senhor será, tua luz, ó 

povo que Deus conduz (3x) 
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2º Encontro: E com o Sim de Maria. 
“Façam o que Ele mandar” 

 

 

 Ambientação: Todos/as dispostos em círculo, 

sentados no chão ou em cadeiras, tecidos 

coloridos, vela, bíblia, imagem de Nossa 

Senhora. Frases no centro (Façam o que Ele 

mandar, Eis-me aqui Senhor). 

 

Ver: Um pouco de realidade 

 

Refrão meditativo: Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou.  

É fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. 

 

                ODJ: Ofício Divino da Juventude – pág.: 16 

 Recordação da Vida: Momento em que juntos recordamos os fatos que aconteceram 

durante a semana. Falar um pouco sobre o compromisso comunitário que foi 

proposto no encontro anterior. Expor o que foi descoberto e apresentar a história da 

comunidade. 

Acolhida: 

Esse é nosso segundo encontro deste subsídio. Falaremos hoje sobre a importância 

do nosso SIM verdadeiro a Deus, assim como foi verdadeiro o SIM de Maria. Ela foi o 

caminho para que a salvação chegasse até nós, em outras palavras, Maria foi uma 

peça importante para que fossemos redimidos diante de Deus Pai. 

Maria mas uma vez entra na vida da humanidade, nas Bodas de Caná, com a missão 

de ajudar a chegar até Jesus. Maria como uma judia, sabia que era uma vergonha para 

os judeus em uma festa faltar vinho. Através do seu olhar maternal, intercessor, Ela 

leva até Jesus a necessidade daqueles noivos. Maria então diz ao servo que façam 

tudo aquilo que Ele vos mandar. Isso remete as nossas vidas, de modo que devemos 

enfrentar nossos desafios, viver alegrias, mas de acordo com o que Jesus disser. Ele 

que deverá dar as direções. Caso sigamos suas orientações, as nossas vidas serão 

cheias de vinhos bons, ou seja, cheias de bênçãos. 

Objetivo: Refletir a importância do Sim de Maria e as necessidade de nós Jovens, de dizer Sim a Deus. 
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Diante dessa leitura dividir os grupos em três subgrupos que deverão refletir a partir 

seguintes perguntas: 

 

• Qual a importância do Sim de Maria na vida do Jovem? 

• Qual a importância do nosso Sim para viver uma vida em Comunidade? 

• O que tem atrapalhado a juventude a dizer Sim a Deus e como posso sanar 

essas dificuldade? 

Depois da reflexão, cada subgrupo deverá expor o que foi discutido para os demais. 

 

Julgar: A partir da Palavra                                     

                                          

Palavra de Deus: João: 2, 1-5. (Bodas de Caná) 

 

Canto: 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. Ele vive Ele reina, Ele é Deus e Senhor 

(Ou outro canto de aclamação) 

 

Refletindo a Palavra de Deus 

1. Qual a reflexão que o texto nos mostra? 

2. Eu como jovem em comunidade, estou fazendo o que Jesus tem me mandado? 

3. Qual a ligação desse evangelho com o Sim dado por Maria? 

 

Agir: Compromisso Comunitário!!! 

Depois de várias reflexões feitas no encontro de hoje, vamos para a casa nos 

preparando para dizer SIM para Deus, principalmente para os serviços missionários e 

comunitários. Procurar saber qual pastoral da minha comunidade está precisando de 

membros e procurar se inserir nas mesmas. 

 

Preces (espontâneas) 
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Oração: Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas 

e corações. 

A Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos 

os filhos sob sua proteção. 

Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida 

de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. 

Vai Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações, vai acabando com o 

ódio, os rancores, mágoas e maldições. 

Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações, vai tirando seus 

filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda 

e protege a todos os seus filhos. Maria Tu és a Mãe também porteira. Vai abrindo o 

coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e 

vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de Ti. 

(Pai Nosso rezado, Ave Maria) 

 

Oração do EDPJ – Pág.: 3 

Benção 

O Deus nos conserve unidos no amor, para que habites em nós a paz de Cristo. Amém. 

Maria santíssima, ajudai nossa juventude a dizer Sim para o chamado de Deus, assim 

como tu fizeste. Amém. 

Que sejamos testemunhas do amor de Cristo no Mundo, socorrendo todos que 

sofrem, para que eles nos recebam um dia, agradecidos, na morada do Senhor. 

Amém. 

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

Saideira (Canto) 

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 vistos me enviou 
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Sou chamado a ser fermento, sal e luz 

E por isso respondi: aqui estou! 

 

- 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! 

 

- Ele pôs em minha boca uma canção 

Me ungiu como profeta e trovador 

Da história e da vida do meu povo 

E por isso respondi: aqui estou! 
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3º Encontro: Que aprendemos a acolher o NOVO. 

“Desça, depressa, JOVEM, porque hoje preciso ficar em sua CASA” 

 

Ambientação:  Todos/as dispostos em círculo, 

sentados no chão ou em cadeiras, no centro 

(na circular) imagens que represente os 

“excluídos” da sociedade, da Igreja, de nossos 

grupos... de uma lado, e do outro Imagens de 

pessoas em Missão, abraços, pessoas se 

acolhendo, tecidos coloridos, bandeira da PJ, vela, bíblia, imagem de Nossa Senhora.  

 

Ver: Um pouco de realidade 

 

Refrão meditativo: Eis me aqui ó Deus, Eis me aqui ó Deus. 

Para fazer a Tua vontade, Eis me aqui ó Deus. 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=i5CpJpNDCO0 

 

ODJ: Ofício Divino da Juventude – pág.: 16 

 

Recordação da Vida: Momento em que juntos recordamos os fatos que 

aconteceram durante a semana. Falar um pouco sobre o compromisso comunitário 

que foi proposto no encontro anterior. Sentiu o desejo de participar de alguma das 

Pastorais? O que conheceu?  

 

Acolhida: 

Chegamos ao nosso terceiro e último encontro de preparação para o EDPJ. 

Refletiremos e rezaremos no encontro de hoje a importância reconhecer e acolher 

Jesus em nossos irmãos e irmãs jovens excluídos e excluídas de nosso meio e de 

nossa realidade. Que se encontram nas ruas, nas periferias, casas de recuperação, 

desabrigados, imigrantes, desempregados, nos que passam fome, frio e sede, nas 

Objetivo: Acolher Jesus em nossa “CASA” (vida), e viver com Ele o NOVO que Ele nos traz. 
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jovens mães precoces, nos que estão no vício do álcool e outras drogas, que sofrem 

com a depressão e tantas outras realidades. 

 

Diante dessa breve leitura dividir os grupos em três subgrupos que deverão refletir 

a partir seguintes perguntas: 

 

 Qual a importância do acolher Jesus em nossa vida? 

 Tenho reconhecido Jesus em mim, no outro e outra, e principalmente nos e 
nas mais necessitados? 

 Como podemos acolher os e as jovens que estão dentro da Igreja e os que 
estão fora? O que tem atrapalhado a acolhida dentro e fora da Igreja?  

Depois da reflexão, cada subgrupo deverá expor o que foi discutido para os demais. 

 

Julgar: A partir da Palavra                                     

                                      

Palavra de Deus: Lucas: 19, 1-10. Jesus acolhe o pecador. 

Canto: Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)  

 

Refletindo a Palavra de Deus 

1. Qual a reflexão que o texto nos mostra? 
2. Eu como jovem em comunidade, estou acolhendo Jesus em minha vida? 
3. Qual a relação desse evangelho com a minha vida? 

 
 

Agir: Compromisso Comunitário!!! 

Depois de várias reflexões feitas no encontro de hoje, vamos procurar agir: Que tal 
o grupo pensar e praticar juntos uma ação concreta de encontro com o outro? Pode 
ser uma visita ao hospital, a um enfermo da comunidade, visita ao asilo, realizar 
uma campanha de doação de alimentos e roupas para famílias da comunidade, 
visitar um grupo dos Alcoólicos anônimos ou Narcóticos Anônimos, visitar um 
orfanato, entre outras ações. 
 
 
Preces (espontâneas) 

 

Oração: Rezemos juntos a ração do EDPJ – Pág.: 
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(Pai Nosso rezado, Ave Maria) 

 
Benção! 

Que Deus esteja em nossa Mente para pensar aquilo que Lhe convém. Amém 

Que esteja em nossos ouvidos para escutarmos atentamente a Sua Palavra. 

Amém 

Em nossos olhos para enxergá-lo na natureza e nas pessoas. Amém 

Em nossos lábios para proclamar as suas maravilhas. Amém 

Em nossas mãos para acolhê-Lo e servir aos nossos irmãos e irmãs. Amém 

Que o Espírito Santo nos ilumine e nos inspire nessa missão, com a 

intercessão da Virgem Maria. 

Em nome do Pai do Filho e Espírito Santo. Amém! 

 

Saideira 

O Profeta. 

 
Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe 

Antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei 

Para ser Meu profeta entre as nações Eu te escolhi 

Irás onde enviar-te: o que te mando proclamarás! 

 

Tenho que gritar, tenho que arriscar 

Ai de mim se não o faço! 

Como escapar de Ti, como calar 

Se Tua voz arde em meu peito? 

Tenho que andar, tenho que lutar 

Ai de mim se não o faço! 

Como escapar de Ti, como calar 

Se Tua voz arde em meu peito? 

 

Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei 

Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei 

Hoje te dou meu povo, para arrancar e demolir 

Para edificar, construirás e plantarás! 

 

Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe 

Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está 

Nada tragas contigo, porque a teu lado Eu estarei 

É hora de lutar, porque Meu povo sofrendo está. 
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Anexos 
 

Texto Base – O que são as Ceb’s 

 

O QUE É CEB ou CEBS? 

 

A palavra CEB significa COMUNIDADE 

ECLESIAL DE BASE. E quando 

colocamos no plural - CEBs, significa 

COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE. 

São grupos de cristãos leigos, que se 

reúnem regularmente, nas casas de 

famílias, na Igreja na celebração da 

Palavra ou na missa ou em centros 

comunitários, a fim de ouvir e 

aprofundar a Palavra de Deus, alimentar a comunhão fraterna e assumir o 

compromisso cristão no mundo. 

 

Chamamos COMUNIDADES porque são grupos formados por pessoas a partir do 

lugar onde moram, nos bairros, periferias, centro, morros, zona rural... que 

procuram viver relações fraternas de partilha, ajuda, solidariedade e serviço. 

 

Dizemos ECLESIAIS, por se tratar de grupos de seguidores dos exemplos de Jesus, 

dos apóstolos, em comunhão com a Igreja. E de BASE porque está presente desde 

o começo da Igreja com os Primeiros Cristãos e também porque é vivida pelo povo 

que está na base humana e cristã, gente pobre ou pessoas que se colocam ao lado 

dos pobres.  

 

As CEBs têm suas raízes nas comunidades formadas pelos Primeiros Cristãos. 

Deles se dizia: "Eles eram um só coração e uma só alma". Formavam comunidades 

sobretudo de pobres ao redor da Palavra de Deus, partilhavam o que tinham e 

testemunhavam a fé até as últimas consequências. 

 

A partir da década de 60 - quando nasceram - as CEBs foram crescendo e se 

espalhando por todo o Brasil. Então, sentiu-se a necessidade de reunir e articular 

essas comunidades para que pudessem trocar experiências e buscar luzes e força 

no compromisso comum.  
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ODJ - OFÍCIO DIVINO DA JUVENTUDE 
 

Ofício da Vigília 

- Venham ó nações, ao Senhor Cantar! (2x) 

  Ao Deus do universo, venham festejar! (2x) 

- Seu amor por nós, firme para sempre! (2x) 

  Sua fidelidade dura eternamente! (2x) 

  (Acendem-se as velas) 

 

- Para ti, Senhor, toda noite é dia! (2x) 
  A escuridão, mais densa logo se alumia! (2x) 

 
- És a luz de Cristo, és a luz da vida! (2x) 
   Cristo Jesus resplende, és nossa alegria! (2x) 
 
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (2x) 
  Este louvor pascal, oferta de amor! (2x) 
 
- Nossas mãos orantes, para o céu subindo! (2x) 
  Cheguem como oferenda, ao som deste hino! (2x) 
 
 Ofício da Manhã 
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor! (2x) 
    Cante esta minha boca, sempre o teu louvor! (2x) 
 
- Venham, adoremos, Cristo ressurgiu! (2x) 
   A criação inteira, o Senhor remiu! (2x) 
 
- Céus e terra dancem de tanta alegria! (2x) 
  Deus com sua justiça nos governa e guia! (2x) 
 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito! (2x) 
  Glória a Trindade Santa, glória ao Deus Bendito! (2x) 
 
  - Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (2x) 
    Com todo universo a Deus louvação! (2x) 
 
Ofício da Tarde 
- Venham ó nações, ao Senhor Cantar! (2x) 
  Ao Deus do universo venham festejar! (2x) 
 
-Seu amor por nós, firme para sempre! (2x) 
 Sua fidelidade dura eternamente! (2x) 
 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito! (2x) 
  Glória a trindade Santa, Glória ao Deus bendito! (2x) 
 
- Ao partir o pão ele apareceu, (2x) 
  Fica Senhor, conosco, já escureceu! (2x) 
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NOITE de ORAÇÃO, ESPITUALIDADE e REFLEXÃO 

Para este momento se faz necessário ter velas, Pão para partilha, imagem de nossa 
Senhora, Cruz de Madeira. Todos ficam sentados no chão onde o clarão da vela, o 
silêncio e os refrãos possam levar a todos a uma profunda reflexão. 

A Comunidade de Taizé (pronuncia-se têzê) é uma comunidade ecumênica Cristã 
em Taizé, Borgonha, França.  A vida na comunidade foca a oração e a meditação 
cristã. Jovens de todo o mundo visitam Taizé todas as semanas para integrar na vida 
da comunidade. Taizé germinou um estilo único de música contemplativa que reflete 
a natureza meditativa da Comunidade. A música de Taizé toca frases simples 
usualmente linhas dos salmos ou outro.  
 
REFRÕES: 
- Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está. 

- Deus é amor, arrisquemos viver por amor / Deus é      amor, ele afasta o medo. 
 
-Indo e vindo Trevas e Luz/ Tudo é graça/ Deus nos Conduz 
 
- Vidas pela vida (vidas pela vida)  
Vidas pelo reino (vidas pelo reino)  
Vidas pelo reino (vidas pelo reino)  
 
Todas as nossas vidas (todas as nossas vidas)  
Como as suas vidas (como as suas vidas)  
Como a vida dela (como a vida dele)  
O mártir Jesus (O mártir Jesus)  
 
Vidas pela vida (vidas pela vida)  
Vidas pelo reino (vidas pelo reino)  
Vidas pelo reino (vidas pelo reino)  
 
Da vida, da vida, da vi-i-da 
 
- Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, / Porque o Senhor será tua luz, 
ó povo que Deus conduz! 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Taiz%C3%A9_(Sa%C3%B4ne-et-Loire)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borgonha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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- Aqui chegando, Senhor/ Que poderemos te dar/ Aqui chegando, Senhor/ Que 
poderemos te dar? 
1- Um simples coração e uma vontade de cantar/ Um simples coração e uma vontade 
de cantar. 
2- Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar/ Recebe nosso louvor e tua paz vem 
nos dar/ 
3 - A tua graça, Senhor, melhor que a vida será/ A tua graça, Senhor, melhor que a vida 
será. 
4- E o teu amor em nós será manancial/ E o teu amor em nós será manancial/ 
5- De água boa a jorrar pra nossa sede estancar/ De água boa a jorrar pra nossa sede 
estancar. 
 
- O Luz do Senhor que vem sobre a terra/ Inunda o meu ser, permanece em nós. 
 
Salmo 138 -Pelos Prados e Campinas 

Pelos prados e campinas verdejantes eu vou/ É o Senhor que me leva a descansar/ 
Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou/ Minhas forças o Senhor vai 
animar 
 
Tu és, Senhor, o meu pastor/ Por isso nada em minha vida faltará. /Tu és, Senhor, o 
meu pastor/ Por isso nada em minha vida faltará (nada faltará) 
 
Nos caminhos mais seguros junto d'Ele eu vou/ E pra sempre o Seu nome eu honrarei/ 
Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou/ Segurança sempre tenho em suas 
mãos 
Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou/ Um lugar em Sua mesa me preparou/ 
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz/ E transborda a minha taça em Seu amor 
 
Com alegria e esperança caminhando eu vou/ Minha vida está sempre em suas mãos/ 
E na casa do Senhor eu irei habitar/ E este canto para sempre irei cantar 
 
EVANGELHO Jo 1,1-18 
Aleluia, Aleluia. 
No princípio era Palavra, e a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória, seu amor 
nos libertou. 
 
Reflexão 
Jesus Luz do Mundo, finalmente nasce da Virgem Maria. (ASCENDE LUZES ENVOLTA 
DE JESUS MENINO) 
Neste lindíssimo evangelho, vemos São João revelar ao mundo a Luz, que é o Verbo, 
e toda sua história: Jesus veio ao mundo e muito dos seus não o reconheceram. Aos 
que o reconheceram, Deus Pai deu a capacidade de se tornarem filhos de Deus. 
 
Conhecemos a Deus Pai por intermédio do Filho que nasce para nós. E sabemos que 
esse nascimento não foi fácil. De toda história que já conhecemos, é valido lembrar 
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que a Virgem Maria não teve um lugar para dar a Luz ao seu Filho. Maria 
provavelmente sentiu além das dores do parto, o medo. Onde seria este parto? Cabia 
a ela somente a confiança em Deus. Toda a sua gestação foi uma gestação de 
confiança. 
 
E muitas vezes assim está o coração do cristão. Vivemos tempos de incertezas e 
medos, e muitas vezes não vemos onde estará a solução para o que trazemos no 
coração. Cabe a nós confiar no Espírito Santo para que Ele nos ajude assim como 
ajudou a Virgem Maria e a São José a confiar nos planos de Deus e enfim ver a 
manifestação de sua glória em nossas vidas. 
 
Que neste dia, onde nos reunimos como coordenação Diocesana e que foi revelado 
o Verbo em toda sua plenitude, que possamos nós acolher em nosso coração a fé, a 
esperança e a caridade que provém de tão grande amor de Deus por nós. Amém. 
 
Hino de Simeão 
O menino de oito dias que Simeão estava segurando, além de ser a consolação de 
Israel, era a Luz prometida a Abraão que trouxe bem-aventurança a todos os 
povos "Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, 
e tornares a trazer os preservados de Israel; também te dei para luz dos gentios, para 
seres a minha salvação até à extremidade da terra" (Is 49:6). 

 O evangelista Lucas é o único a registrar que um homem de nome Simeão tomou 
Jesus nos braços e louvou a Deus. Segundo o médico Lucas, Simeão morava em 
Jerusalém e era justo e temente a Deus (Lc 2:25). 

1. Agora, Senhor podes deixar/ partir em paz teu servidor, / porque os meus olhos já 
contemplam, / da salvação o resplendor! /Segundo a tua palavra vi a tua salvação;/ 
manda em paz teu servidor, no fulgor do teu clarão. 
2. Pra todos os povos preparaste, /a salvação que resplendeu, / a luz que ilumina as 
nações todas, / a glória deste povo teu! / O Espírito de Deus conduzia Simeão/ em seus 
braços recebeu de Deus a consolação! 
3. Pra muitos será este Menino, / razão de queda e elevação, / sinal, entre o povo, 
discutido, / sinal, pois, de contradição! / Pai e mãe maravilhados, / Simeão abençoou; 
a Maria, inspirado/ pelo céu profetizou. 
 
Momento de Reflexão 
Shekinah 
Shekinah é uma palavra hebraica que significa “habitação” ou “presença de Deus”. 
Para os teólogos a tradução que mais se aproxima dessa palavra é “a glória de Deus 
se manifesta”. A palavra shekinah tem várias grafias, entre ela s, shekiná, shechina e 
shekina. 
 
 
 



 

 

21 

1 - Apareceu lá no acampamento/ Montou a sua tenda entre nós/ Compartilhou dos 
nossos sentimentos/ Ouvia pressuroso a nossa voz. 
 
Shekinah Emanuel/ Deus desceu do céu. / Visitou se revelou/ Deus se revelou. 
 
2 - Impressionou por sua caridade/ Chorou com quem chorava demais/ Foi semeando 
luz e liberdade/ Encheu o acampamento de paz.  
 
Preces espontâneas: 
Rezemos irmãos em comunhão e com o coração: 
 
Ouvi o grito que sai do chão, da Juventude em oração (2x) 
 
Pai nosso: 
Mãos dadas simbolizando a partilha e ao amor entre os homens. 
 
Adoração da Cruz: 
Na cruz brilha a mensagem de amor. As flores significam o que cada um de nós pode 
dar a comunidade. 
Adoremos a cruz levando ao redor dela flores, também nossa vida, nosso dia a dia, 
nossa missão. 
Cantemos: 
1- Sempre mais jovem. / Cada dia tu estás mais jovem. / Cada dia vejo-te mais jovem, 
Senhor. / Eu me renovo sempre ao Te encontrar (2x)  
Tu vens ao meu encontro de tão longe, / E o longe não existe para ti.  
Aqui, no coração do meu País, / Um rio de água viva eu descobri. 
2- Porque és jovem. / Cada dia tu estás mais jovem. / Cada dia vejo-te mais jovem, 
Senhor. / Eu me renovo sempre ao Te encontrar (2x)  
Estávamos andando na estrada, / Eu e companheiros de jornada, / Tu vieste a nós 
por primeiro/ Pra nos animar na caminhada.  
3 - Um Cristo Jovem. / Cada dia tu estás mais jovem. / Cada dia vejo-te mais jovem, 
Senhor. / Eu me renovo sempre ao Te encontrar (2x)  
Na mesa que pusestes para nós, / És Tu que vais partir aquele pão. / O gesto que 
traduz fraternidade, / E jovem partilhando o coração.  
4 - Coração jovem. / Cada dia tu estás mais jovem. / Cada dia vejo-te mais jovem, 
Senhor. / Eu me renovo sempre ao Te encontrar (2x)  
Ressuscitado no meio de nós, / Quem está perdido pode te encontrar. / 
Basta escutar a Tua voz. Nos mais necessitados estarás. 
5 - Igreja jovem. / Cada dia tu estás mais jovem. / Cada dia vejo-te mais jovem, Senhor. 
/ Eu me renovo sempre ao Te encontrar (2x) 
 

Momento Mariano 
Neste Ano Mariano queremos ouvir o apelo que Maria nos faz: "Fazei tudo o que Ele 
vos disser". (Jo 2, 5). Na imagem de Nossa Senhora Aparecida “há algo de perene 
para se aprender”.  “Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe” 
(Papa Francisco) 
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Mãe do Céu Morena 
Mãe do Céu more na, Senhora da América latina/ De olhar e caridade tão divina, / de 
cor igual a cor de tantas raças/ Virgem tão serena, / Senhora destes povos tão 
sofridos/ Patrona dos pequenos e oprimidos, / derrama sobre nós as tuas graças. 
 
Derrama sobre os jovens tua luz, / aos pobres vem mostrar o teu Jesus 
Ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe/ Ensina quem tem tudo a partilhar, / Ensina 
quem tem pouco a não cansar/ E faz o nosso povo caminhar em paz. 
 
Derrama a esperança sobre nós, / Ensina o povo a não calar a voz 
Desperta o coração de quem não a cor dou/ Ensina que a justiça é condição de 
construir um mundo mais irmão/ E faz o nosso povo conhecer Jesus. 
 
Momento de Partilha 
Cantemos: Fica Conosco Senhor, é tarde e à noite já vem. Fica conosco Senhor, 
somos teus seguidores também. 
Partilhamos o Pão lembrando daqueles que não tem o pão de cada dia. Quantas 
pessoas ainda passam por necessidades em nosso País e Mundo. Sejamos sempre 
solidários com aqueles que mais precisam de nós. Os Discípulos de Emaús 
reconheceram Jesus na fração do Pão (Lc 21,13-35) 
(Enquanto Partilhamos o pão cantemos) 
 
1- Se calarem a voz dos profetas, / as pedras falarão. / Se fecharem os poucos 
caminhos, / mil trilhas nascerão. 
Muito tempo não dura a verdade, / nestas margens estreitas demais, / Deus criou o 
infinito pra vida ser sempre mais. 
É Jesus este Pão de igualdade, / viemos pra comungar, / com a luta sofrida de um 
povo/ que quer, ter voz, ter vez, lugar. / Comungar é tornar-se um perigo, / viemos 
pra incomodar, / com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar. 
2- O Espírito é vento incessante/ que nada há de prender. / Ele sopra até no absurdo, 
que a gente não quer ver. 
3- No banquete da festa de uns poucos, / só rico se sentou. / Nosso Deus fica ao lado 
dos pobres, / colhendo o que sobrou. 
4- O poder tem raízes na areia, / o tempo faz cair. / União é a rocha que o povo usou 
pra construir. 
 
ORAÇÃO FINAL 
Santa Tereza D Avila 
Nada te perturbe, Nada te espante, / Tudo passa, Deus não muda, / A paciência tudo alcança;/ 
Quem a Deus tem, Nada lhe falta: Só Deus basta. 
Eleva o pensamento, ao céu sobe, / Por nada te angusties, nada te perturbe. / A Jesus Cristo 
segue, com grande entrega, / E, venha o que vier, nada te espante. / Vês a glória do mundo? 
É glória vã;/ Nada tem de estável, Tudo passa. Deseje às coisas celestes, Que sempre duram;/ 
Fiel e rico em promessas, Deus não muda. / Ama-o como merece, Bondade Imensa;/ Quem a 
Deus tem, Mesmo que passe por momentos difíceis;/ Sendo Deus o seu tesouro, Nada lhe 
falta. / SÓ DEUS BASTA! 


