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3º dia – 26.07.2022

“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde todos se encontrassem pra falar de paz”.
 (Mário Tressoldi / Chico Saga).

“A glória dos jovens é a sua força; e a beleza dos idosos são suas experiências”. 
(Pv. 20, 29).

INTRODUÇÃO: Equipe de Metodologia do ENA

COORDENAÇÃO DO CONDIR NORTE - CÉLIO: 

Prezados irmãos e irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar o terceiro dia de Liturgia, que 
traz à reflexão o tema: “Percursos da Juventude: Tempo de Sonhos e Opções.  A vontade de 
viver e experimentar”.

Vamos dar início a nossa celebração de fé com a declamação de um poema de apresentação 
do CONDIR NORTE.

APRESENTAÇÃO DO CONDIR NORTE (Léa d'Ozéas)

O Condir Norte se apresenta
com alegria e animação. Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão.
Nós viemos de tão longe aprender e estudar o "CHRISTUS VIVIT" nas gerações
e como devem caminhar: criança, jovem e idoso no Viver e Experimentar.

O Norte tem tanta riqueza: vegetais, minerais, muita água, mata virgem, que lindeza!
Só não temos constrangimento de mostrar nossa beleza.
"Nosso céu tem mais pureza, nossas várzeas têm mais flores, nossas flores têm mais vida, 
nossas vidas mais amores."
Isso eu falo, canto e danço com matracas e tambores.

Lá, nós somos povo forte, seringueiro, lenhador, pescador, filhos do Norte.
Temos lutas, temos glórias, temos sangue na história,
nas conquistas muita sorte e nas vitórias muita morte.
 
No Pará tem tacacá, peixe, açaí e pato no tucupi.
Tem pupunha com café, tapioca e castanha-do-pará
O Círio de Nazaré chama todo o povão pra lá.
Tem pororoca, Ilha de Marajó, feira do Ver-o-Peso e no folclore o carimbó.

O Amapá, por sua vez, o imponente Marco Zero. Vão pra lá, vocês! 
Na Serra do Navio tem Bauxita, Cassiterita e Manganês.
O orgulho do Amapá é o Equinócio. Só tem lá.
Cabo Orange, é o ponto extremo. Tem ouro, ferro, clima ameno. E o Céu azul é uma 
prece de louvor ao Deus Supremo.

O Amazonas, o maior Estado, por muitos cobiçado, Manaus é a Capital.
Vai gente de todo lado com os "olhão" arregalado na Riqueza Natural. Vão explorar, 
caçar, pescar, garimpar e desmatar. 
Rios Negro e Solimões, gente negra, Índia e branca...nunca vi lindeza tanta. 
E o Folclore lá por aqueles confins: Caprichoso e Garantido, separado e dividido, é o 
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Boi-Bumbá de Parintins.

Maranhão, terra de renome e gente muito feliz. Tem cocais e palmeirais na Ilha de São 
Luís. Muito sol, rio e mar pra quem quiser visitar. 
Tem Reggae, Cacuriá e São José de Ribamar. 
Tem os Lençóis de Barreirinha, Cachoeira de Carolina, tem a festa do Divino, Tambor 
de Crioula e de Mina. 
Lá é berço de Cultura, Poetas, Literatura. É tudo beleza pura.

O Condir Norte tem tão pouco pra mostrar pra esse povão. 
Mas tem muito amor no peito e na boca uma canção...
Nós viemos de tão longe pra aprender pra estudar o caminhar das Gerações...viver e 
experimentar. 
E gostamos destes rincões. Aqui queremos ficar.

COORDENAÇÃO DO CONDIR NORTE - CÉLIO: 

Chamamos a comunidade do lado norte desse imenso Brasil a participar conosco na 
construção desse diálogo: nossos irmãos do Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão.

CANTO: Xote Da Juventude (Zé Martins)

Refrão (x2)
Eu quero vê, eu quero vê, eu quero vê a juventude acordar
Eu quero vê, eu quero vê todo jovem ocupando seu lugar

Hoje tudo está difícil, não dá nem pra acreditar
Muito jovem ainda tem medo, até mesmo de esperar
Mas se a gente der as mãos pra fazer um mutirão
Este mundo vai mudar

Refrão (x2)

Vim da roça ou da cidade, não importa o lugar
Interessa é o coração, que jamais desanimar
Realizando a união, os jovens darão as mãos
E terão o seu lugar

Refrão (x2)

Nas veredas dessa vida, há um Deus que nos conduz
Nos da força e alegria, ele é a nossa luz
Ilumina o caminho a gente não está sozinho
O companheiro é Jesus

Refrão (x2)

Nossa voz hoje é forte, fruto da nossa união
Ela vence toda morte, refaz a ressureição
É gritar da natureza, mas com a grande certeza
Que lutar não é em vão
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MENSAGEM INICIAL (AMANDA)

Prezados irmãos da Igreja de Deus, presentes neste XXI ENA.

O mundo vem testemunhando ao longo da história a força crescente dos jovens na 
construção social, atuando como verdadeiros protagonistas nos debates políticos no 
âmbito das mais diversas comunidades, desempenhando papel transformador na 
busca de uma sociedade mais democrática.

Na contramão dessa transformação inúmeros desafios a serem superados, como a 
desinformação ou o fácil acesso à má-informação, o comodismo associado ao 
imediatismo, à superficialidade e ao individualismo, a ausência de líderes e o 
consequente enfraquecimento do diálogo familiar, dentre tantos outros.

O Papa Francisco conclama os jovens a despertarem para a vida, a se levantarem e 
lutarem contra o “ativismo de sofá”, que, a propósito, não só a juventude, mas, toda a 
sociedade encontra-se escravizada: Jovem, levanta-te!!! Desperta para a vida!!

Ao nosso redor e às vezes até mesmo dentro de nós, deparamo-nos com a realidade 
de morte física, espiritual, emocional e social, mesmo que fisiologicamente ainda 
exista vida.

O jovem, dentro de seu papel de transformador social, precisa ser respeitado, incluído 
e compreendido, a fim de que participe ativamente do fortalecimento familiar e social 
tão almejado.

É nesse momento que a comunidade mais experiente pode atuar como orientadora, 
abrindo espaços e oportunidades, considerando-os parceiros e colaboradores, a 
propósito, o jovem, considerado sujeito da ação se envolve verdadeiramente no 
processo do protagonismo, quando é incitado a construir e a assumir 
responsabilidades.

ATO PENITENCIAL

DIRIGENTE:  Saudação a Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo.

TODOS: Amém

DIRIGENTE: Manifestando nossos arrependimentos, peçamos perdão a Deus, por 
tudo o que nos afasta Dele e de nossos irmãos.

DIRIGENTE: Senhor, pelos tantos desencontros de gerações que resultam em 
conflitos na família. Perdão Senhor!

TODOS: Senhor Tende Piedade de nós.
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DIRIGENTE: Cristo, porque não vivemos a justiça e o amor que nos ensinastes. Perdão 
Cristo!

TODOS: Cristo, Tende piedade de nós

DIRIGENTE: Senhor, que pregastes a verdadeira paz, perdoa-nos pela ambição da 
humanidade que resulta na crueldade dos conflitos armados e na morte de tantos 
inocentes. Perdão Senhor!

TODOS: Senhor, Tende piedade de nós.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
CANTO: Escuta Israel

Escuta Israel, Javé teu Deus vai falar
Escuta Israel, Javé teu Deus vai falar
Fala Senhor Javé, Israel quer te escutar
Fala Senhor Javé, Israel quer te escutar

DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco

TODOS: Ele está no meio de nós

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos – 5: 39,41

TODOS: Glória a Vós Senhor

E, entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, 
mas dorme.

E riam-se dele; porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da 
menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada.
 
E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi; que, traduzido, é: Menina, a ti te 
digo, levanta-te.

DIRIGENTE: Palavra da Salvação

TODOS: Glória a Vós, Senhor

Escuta Israel, Javé teu Deus já falou
Escuta Israel, Javé teu Deus já falou
Fala Senhor Javé, Israel já te escutou
Fala Senhor Javé, Israel já te escutou
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PARTILHA DA PALAVRA

DIRIGENTE: Queridos e amados irmãos e irmãs. Shalom Adonai, que quer dizer, A  
PAZ DE CRISTO.

Esse Evangelho tem um sentido teológico e nos deixa uma mensagem significativa 
para a caminhada de fé dos jovens  e da juventude acumulada.

Jesus quer ter um encontro particular com cada um, sobretudo com os jovens que  
necessitam da ajuda dos mais experientes  para  lhes conduzir e orientar no caminho 
da fé e da vida.

Ele mostra e nos dá o exemplo de que nem tudo está acabado ao despertar a menina, 
ordenando a ela: Talita Cume:  Menina eu te ordeno, levanta-te! 

Com isso, Jesus convida a cada um de nós, nesse imenso rincão, a despertar para uma 
vida nova. Somos todos responsáveis por segurar nas mãos dos nossos jovens para 
conduzi-los e ajudá-los a discernir o caminho do Senhor, dando continuidade ao 
MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO. 

Pedimos ao Espírito Santo que arda em nossos corações e sopre sobre nós, sobre 
nossas famílias e, sobretudo sobre os nossos filhos e todos os jovens, o dom da 
perseverança, a fim dar continuidade  no serviço do MFC junto à sociedade, servindo 
ao reino de Deus.

Caro Jovens: Não é fácil!! É preciso deixar-se encontrar com Ele. Jesus quer entrar no 
teu coração, na tua alma, na tua vida e quer dirigir o teu espírito. Basta você dar o 
primeiro passo, ouvindo, escutando, compreendendo e respeitando as diferenças; 
assim como Nossa Senhora disse o seu sim, que toda a juventude possa dar seu sim 
despertando para o chamado de nosso Pai.

Cara Juventude Acumulada: Também precisamos exercitar uma escuta ativa, procurar 
participar da vida de nossos filhos, compreender os anos e as diferenças ideológicas 
que nos separam deles, aceitar as mudanças que o tempo, naturalmente traz consigo 
e, com a ajuda do Espírito de Deus, possamos segurar nas mãos dos nossos filhos e 
dos nossos jovens, orientando-os pelos caminhos da fé e da vida: falando com 
sabedoria e ensinando com amor (Pr. 31,26).

Queridos irmão e irmãs, hoje aqui, nesse momento no 21°ENA, possamos todos dizer 
sim a esse projeto de Deus para sermos uma igreja   em saída, acreditando no amor e 
na paz.

Vamos em frente com as bênçãos de Nossa Senhora da Amazônia, que jamais nos 
abandona, que está sempre nos acalentando, nos compreendendo, nos aceitando do 
jeito como somos e nos protegendo.
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Que, como ela, digamos todos “SIM” para essa caminhada de fé e de esperança rumo 
ao fortalecimento do Movimento Familiar Cristão e de todas as famílias, ao encontro 
de Jesus Cristo.

Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo!!!

TODOS: Para sempre seja louvado!!!!!

ORAÇÃO DOS FIÉS

DIRIGENTE: Nesse momento queridos irmãos e irmãs vamos ouvir as nossas preces:

CRIANÇA: Que possamos desfrutar das experiências dos nossos caminhos com o 
coração aberto, vivendo o presente com grandeza.

TODOS: Reavive em nós, Senhor, os nossos sonhos e ilumine as nossas escolhas.

JOVEM: Que não deixemos morrer dentro de nós a alegria, a esperança e as bem 
aventuranças que permeiam a juventude. 

TODOS: Reavive em nós, Senhor, os nossos sonhos e ilumine as nossas escolhas.

JUVENTUDE ACUMULADA: Que mantenhamos viva a nossa inquietude saudável, a 
fim de permanecermos com o nosso coração jovem, disponível e aberto.

TODOS: Reavive em nós, Senhor, os nossos sonhos e ilumine as nossas escolhas.

MEMORIAL AOS MFCISTAS FALECIDOS E APESENTAÇÃO DO BANNER

DIRIGENTE: 

Por todos os MFCistas falecidos, em especial por aqueles que foram arrebatados 
neste tempo de cruel pandemia, nossos queridos irmãos, Graça, Dulcy, Mário Sena E 
Manoel Leal, do Amazonas, Adamor Oliveira, Mário Pereira e Francisco Gouveia, do 
Amapá, Pe. Bruno Sechi do Pará e Dinha, do Maranhão.

Oremos para que obtenham o perdão de suas faltas, recebam a bendita Luz Celestial e 
mereçam contemplar a face do Pai na Eternidade. Eles cumpriram sua missão de fé, 
conforme lhes foi permitido, no campo social, profissional e familiar, ao mesmo tempo 
que ofereceram valiosos préstimos às famílias do MFC do NORTE.

Por estes amigos e por todos os MFCISTAS que já habitam uma morada na Casa do 
Pai, cantemos com fé a Oração da Unidade com nosso Criador.
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CANTO: Pe. Marcelo Rossi – Pai Nosso

Pai nosso que estais no céu
Santificado seja o Teu nome
E venha a nós o Teu reino
E seja feita a Tua vontade

Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu
Eu quase me esqueci, me esqueci
Que o Teu amor vela por mim, vela por mim
Que seja feito assim

Meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu
Eu quase me esqueci, me esqueci
Que o Teu amor vela por mim, vela por mim
Que seja feito assim

O alimento desse dia
Dai-nos agora e sempre
E perdoai nossas ofensas
De um modo maior com que perdoamos

Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu
Eu quase me esqueci, me esqueci
Que o Teu amor vela por mim, vela por mim
Que seja feito assim

Meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu
Eu quase me esqueci, me esqueci
Que o Teu amor vela por mim, vela por mim
Que seja feito assim

E não nos deixeis cair em tentação
Mas livrai-nos de todo o mal, amém

ORAÇÃO PELA PAZ

CONDIR NORTE: Busquemos na Fortaleza do Espírito Santo, converter nosso 
coração, clamando Sabedoria Divina para corrigir nossas divisões e estabelecer a PAZ 
de Cristo entre todas as famílias de Geração em Geração 

TODOS: Dá-nos Tua PAZ, Senhor!

CONDIR NORDESTE: Que tudo quanto ouvimos de nossos pais e aprendemos de 
nossos mestres seja sempre a Seta Indicativa da PAZ fraterna de Jesus no transcorrer 
de todas as idades.

TODOS: Dá-nos Tua PAZ, Senhor!
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CONDIR CENTRO-OESTE: Que as vitórias do passado, antes conquistadas como 
glórias na Juventude sejam hoje grandes e fortes pontes para ações pacificadoras 
entre idosos, jovens e crianças.

TODOS: Dá-nos Tua PAZ, Senhor!

CONDIR SUDESTE: Que ao percebermos o percurso de nossas vidas possamos 
vislumbrar os sonhos e as opções dos jovens e desejar viver e experimentar a PAZ em 
todos os tempos vindouros.

TODOS: Dá-nos Tua PAZ, Senhor!

CONDIR SUL: Que as glórias e a força dos Jovens marquem um verdadeiro e longo 
encontro com a beleza e as experiências dos idosos, num eterno abraço de PAZ, por 
amor ao Cristo.

TODOS: Dá-nos Tua PAZ, Senhor!

MENSAGEM DE PAZ

DIRIGENTE: 
Irmãos, adultos e idosos, não permitamos que com o avançar da idade, as nossas 
experiências acumuladas através dos anos duramente vividos, se tornem barreiras 
para a convivência digna e fraterna com a juventude do presente. Sejam para eles 
zelosos estimuladores de seus avanços.
 
Jovens não se permitam vangloriar-se dos arroubos próprios do seu tempo em 
detrimento da escuta ativa dos exemplos de seus antepassados. Escutá-los lhe será 
benéfico, ao longo do caminho que terão que percorrer em busca de conquistas e 
vitórias.

E agora, bem atentos, participemos da Ladainha dos grandes Homens e Mulheres que 
lutaram e defenderam a PAZ entre os povos amazônicos. E pela PAZ deram suas vidas. 
São agora lembrados por seus feitos heróicos de Fé, em benefício a toda a Região 
Norte, hoje tomados como legado histórico, social e cristão.

ENTRADA DO BANNER COM A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA AMAZÔNIA
(DESCRIÇÃO ICONOGRÁFICA)

COORDENAÇÃO CONDIR NORTE - FELICIDADE

ORIGEM - A ideia surgiu da vontade dos inúmeros devotos de MARIA SANTISSIMA, 
desejosos de terem uma Imagem representativa dos Povos Amazônicos, assim como 
Nossa Senhora do Líbano, Nossa Senhora da África etc.
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E ela surge em 2011, aprovada pelo Vaticano, após resultado do Concurso lançado pela 
Arquidiocese de Manaus para atender os devotos da região, sendo sua Imagem criada 
pela Designer Lara Denys, vencedora do Concurso.

APRESENTAÇÃO: A Mãe Amazônida de Jesus, traz em si os traços caboclos. Sua 
vestimenta foi baseada nas Artes dos Indígenas WALMIRI-ATROARI.

Seu manto trás o tom terracota, que remete às terras amazônicas e ressalta o escuro 
do azul-petróleo, substituindo o tradicional azul-celeste. 

O véu na cor branca destaca a pureza da Virgem.

Nos braços, o Menino Jesus. É um verdadeiro indiozinho curumim, carregado nos 
modos e trejeitos da mãe indígena. 

Nossa Senhora se apresenta com os pés descalços, equilibrados sobre uma VITORIA-
RÉGIA (flor nativa do Rio Amazonas). 
Ao seu redor várias flores, orquídeas brancas e rosas que representam o feminino na 
mulher.

Seu nome oficial é NOSSA SENHORA DA AMAZÔNIA, ressaltando a Fé Mariana da 
Região como um todo.

DETALHE: Segundo a Designer Lara Denys, a Vitória Régia foi escolhida como base 
pra Mãe de Deus, por ser a flor-destaque, própria da Natureza Regional, flutua nas 
águas do Rio Amazonas, nasce em terreno infértil, possui variações de tamanho e cor, 
é apreciada no mundo todo, é belíssima e muito forte, chegando a suportar até 40 
quilos. 

- N. Sa. da Amazônia...

TODOS: Protegei a todos nós!

APRESENTAÇÃO DO VÍDEO-LADAÍNHA DOS DEFENSORES DA AMAZÔNIA
BENÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Todos juntos, vamos rezar a AVE MARIA, em homenagem à Nossa 
Senhora da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida e à todas 
as mães protetoras dos povos indígenas, das comunidades ribeirinhas, das mães 
solteiras, das mães sobreviventes às mortes de seus filhos e de todas as demais que 
são exemplos de amor e dedicação.

TODOS: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as 
mulheres, e bendito é o fruto do Vosso ventre, JESUS. Santa Maria, mãe de Deus, rogai 
por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. AMÉM.
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DIRIGENTE:  Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos juntos, pedir por interseção de 
Nossa Senhora da Amazônia, as bençãos do nosso Criador, Ele que é Pai, Filho e 
Espírito Santos. 

TODOS: Amém

DIRIGENTE: Vamos em Paz e que o Senhor e Nossa Senhora da Amazônia nos 
acompanhe

TODOS: Graças a Deus!

CANTO FINAL – MOMENTO NOVO

Deus chama a gente pra um momento novo 
De caminhar junto com o seu povo.
É hora de transformar o que não dá mais
Sozinho, isolado, ninguém é capaz.

Por isso vem entra na roda com a gente também,
você é muito importante.
Por isso vem entra na roda com a gente também,
você é muito importante. Vem!!!

Não é possível crer que tudo é fácil
há muita força que produz a morte
gerando dor, tristeza e desolação.
É necessário unir o cordão.

(Refrão)

A força que hoje faz brotar a vida
habita em nós pela sua graça.
É ele quem nos convida pra trabalhar,
o amor repartir e as forças juntar.

(Refrão)
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