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V LITURGIA CENTRO-OESTE

1º dia – 24.07.2022 

Mantra:
 
“Desde a manhã preparo uma oferenda e fico Senhor, à espera do teu sinal, e fico 
Senhor, à espera do teu sinal”. (cantar até o povo se acalmar e entrar no clima da 
oração)

COMENTARISTA: 

Mario Zan - figura “carimbada” em Brasília, na época de sua construção, onde realizava 
shows aos trabalhadores da construção civil. Durante três meses, ele e o quarteto do 
Capitão Furtado percorreram dezenas de cidades do Sudeste e Centro-Oeste do país. 
Nessa mesma excursão, Mario compôs “Chalana”, uma de suas mais conhecidas 
músicas. Ele disse em entrevista: “A inspiração me veio ao ver, da janela do quarto de 
um hotel em Corumbá, uma chalana subindo o rio Paraguai”,. O que pouca gente sabe 
é que, com a Chalana foi-se um grande amor de Mário. Mário então, convocou seu 
parceiro Arlindo Pinto para compor a letra da faixa que tornou-se  símbolo e hino da 
região. Convidamos os srs Marcon e Milton a subir no palco para iniciarmos a Entrada 
da Delegação do Condir Centro-Oeste: Marcon e Milton toca o berrante.

A delegação entra com roupas das colônias Japonesas, boliviana, Paraguaia, Gaúcha, 
libanesa, … portando adereços específicos destas colônias.  Dançando e cantando a 
música "chalana". Entra um mais novo sendo conduzido por um mais idoso, ou uma 
criança ao meio de dois mais velhos. Colocar os mais velhos com os mais novos. Entrar 
com a Bandeira do Condir e dos Estados. No data show slides das cidades de MS, MT. 

APRESENTAÇÃO (20 min.) 

Cantar:   CHALANA

Lá vai uma chalana, bem longe se vai
Riscando o remanso do Rio Paraguai
Oh chalana, sem querer, tu aumentas minha dor
Nessas águas tão serenas vais levando o meu amor
E assim ela se foi, nem de mim se despediu
A chalana vai sumindo lá na curva do rio
E se ela vai magoada eu bem sei que tem razão
Fui ingrato, eu feri o seu meigo coração

SAUDAÇÃO: 

É motivo de grande alegria, iniciarmos neste domingo, dia do Senhor, o 1º dia do 21º 
ENA. Graças ao empenho concorde e complementar de todos os CONDIRs que 
compõem o MFC, possa esta oração matinal fortalecer e se estender até os confins do 
Brasil, na unidade na fé, que tem o seu supremo modelo na unidade Trinitária.

Por sua revelação, “o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como a 
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amigos, e com eles se entretém para convidá-los  à comunhão consigo e nela recebê-
los”. A resposta adequada a este convite é a fé.
 
CANTO: 

Nas horas de Deus amém. (Zé Vicente)

2. Nas horas de Deus, amém!

Pai, Filho, Espírito Santo
Luz de Deus em todo canto
Nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém!

Que o bem nos favoreça
Que o mal não aconteça
Nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém!

Que o coração do meu povo
De amor se torne novo
Nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém!

Que a semana seja boa
Que ninguém vague à toa
Nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém!

Deus abençoe os Mfecistas
As crianças e as catequistas
Nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém! 

Deus abençoe a juventude
E todos que os ajude
Nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém! 

Deus abençoe as lideranças
Que promovem as mudanças
Nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém! 
Nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém!

COMENTARISTA: 

Toda a finalidade deste ENA, dos estudos aqui praticados, da doutrina defendida e 
dos ensinamentos ministrados, deve estar voltada no amor que não acaba. É preciso 
fazer sempre com que apareça o Amor de Nosso Senhor para compreendermos que
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cada ato não tem outra origem senão o Amor, nem outro fim senão o Amor. 

CANTO: Tua Palavra é Luz do meu caminho. (Zé Vicente)

COMENTARISTA: 

Segundo Colossenses 2, 12-14, somos livres em Cristo. Portanto, os cristãos agora são 
livres e não devem se submeter a nada ou a ninguém que não seja Cristo.

EVANGELHO: Lc 11, 1-13

HOMÍLIA:
COMENTÁRIO: 

O verdadeiro discípulo de Jesus está em contínuo diálogo com o Mestre. São muitas as 
maneiras de intensificar essa relação interpessoal. Diante da pergunta do discípulo, o 
Mestre lhes oferece um modelo de oração. Apresente neste momento suas questões 
ao Mestre. Pergunte a Ele. (Momento de Silêncio)

PRECES DA COMUNIDADE
SÚPLICA: 

Naquele dia em que gritei, vós me escutaste, ó Senhor. 

CENTRO-OESTE: Que o Reino de Deus se estabeleça na terra e reconheçamos que 
temos tudo o que é necessário para uma vida digna de filhos e filhas de Deus. 

Condir Sudeste: Que sua justiça e amor se manifestem; que possamos buscar o teu 
Reino; que na vida de cada dia, invistamos de vida plena; que não deixemos de 
construir o pão de amanhã

Condir Norte: Senhor, perdoe-nos como repartimos o perdão; não nos deixe 
abandonar o caminho de Jesus e assim, cair em tentação.

Condir Nordeste: Pai, que neste ENA possamos conhecer a Ti, o Deus único e 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Que possamos buscar a salvação e o 
conhecimento da verdade e entender que não existe debaixo do céu outro nome dado 
à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. 

Condir Sul: Que o Espírito Santo, isto é, a força de Deus que leva o homem a viver 
conforme a vida de Jesus Cristo seja a invocação nesta abertura litúrgica do ENA, seja 
presença em todos os MFCs deste imenso rincão brasileiro.

Sl 137,3-8 TODOS: 

MULHERES: Javé fará tudo por mim.
  Javé, o teu amor é para sempre!
  Não abandones a obra de Tuas mãos.
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HOMENS: Quando eu gritei, Tu me ouviste, e aumentaste a força em minha alma

ORAÇÃO DO PAI NOSSO

- Deus Onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das 
vossas criaturas, Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai 
em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, 
para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. 

- Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra 
que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e 
não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. 

- Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da 
terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a 
reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso 
caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. 
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. (Papa Francisco)

COMENTÁRIO: 

Gn 18,27 - “Eu me atrevo a falar ao meu Senhor, embora eu seja pó e cinza.”

Devemos estar abertos a situações corriqueiras, pois é através delas que Deus se 
manifesta para fazer o seu dom. O dom que Deus promete muitas vezes parece 
impossível e até mesmo sem cabimento para os homens, contudo, é através da 
impossibilidade dos homens que Deus torna possível a realização do seu projeto.

Bênção: 

(por duplas – frente a frente – estender  os braços e colocar as mãos nos ombros um/a 
do outro/a, enquanto a pessoa que anima reza ou canta): 

– “O Senhor te abençoe e te guarde!

–  O Senhor faça resplandecer sobre ti seu olhar e te conceda sua graça!

–  O Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a Paz!” ( Nm 6, 24).

–  E permaneçamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. T.: Amém!
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