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2º dia - 25.07.22

ELE VIVE - O ESPÍRITO DÁ VIDA

Delegação do Condir Sudeste: Entrar dos mais novos aos mais idosos. Entrar com a 
Bandeira do Condir e dos Estados.

APRESENTAÇÃO (20 MIN)

(Com fantasias de carnaval (São Paulo e Rio de Janeiro) Minas e Espírito Santo com 
Congada ou semelhante. Instrumentos musicais, pandeiro, violão, bumbo ou de 
acordo. 

Cantar:   A BANDA

Chico Buarque de Holanda

Estava à toa na vida
O meu amor me chamou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

A minha gente sofrida
Despediu-se da dor
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

O homem sério que contava dinheiro parou
O faroleiro que contava vantagem parou
A namorada que contava as estrelas
Parou para ver, ouvir e dar passagem

A moça triste que vivia calada sorriu
A rosa triste que vivia fechada se abriu
E a meninada toda se assanhou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

Estava à toa na vida
O meu amor me chamou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

A minha gente sofrida
Despediu-se da dor
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor
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O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou
Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou
A moça feia debruçou na janela
Pensando que a banda tocava pra ela

A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu
A Lua cheia que vivia escondida surgiu
Minha cidade toda se enfeitou
Pra ver a banda passar cantando coisas de amor

Mas para meu desencanto
O que era doce acabou
Tudo tomou seu lugar
Depois que a banda passou

E cada qual no seu canto
Em cada canto uma dor
Depois da banda passar
Cantando coisas de amor
Depois da banda passar
Cantando coisas de amo 

Oração (10 min)

Reunida a delegação e toda a Assembleia toma a palavra o Sacerdote 1 e em 
seguida Sacerdote 2)

(Assembléia toda de pé)

ACOLHIDA

•   SACERDOTE 1: 

Senhor meu Deus todo o Brasil aqui presente parou para ver, ouvir e falar de amor, de 
paz e esperança porque ELE VIVE. Esquecemos do nosso cansaço e da nossa dor e 
passamos a estar unidos: crianças, jovens, adultos e idosos. Todos juntos!

Ensina-nos a escutar cada um que está presente nesse momento sublime de partilha. 
Nos deixa iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor. Nos faz como 
caminhantes na busca contínua de Sua verdade. Livra-nos da cegueira de quem 
acredita ter razão, dos favoritismos, de toda ganância que afasta as pessoas e da 
autossuficiência. Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos de Seu amor. Ensina-nos 
a buscar sempre a humanização oferecendo as condições de vida mais elementares 
para as famílias.

•   SACERDOTE 2   

Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, agradecidos pela vida que se renova para 
cada um de nós. Estamos desejosos de construir Teu Reino no trabalho que nos 
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espera. Que o Espírito Santo, que enviastes aos nossos corações e mantém viva a Tua 
presença em nós, nos ensine o que devemos refletir. Que tudo quanto viveremos nesse 
21º ENA nos ensine o que devemos refletir para que, fortalecidos com Tua graça, 
possamos agir e realizar Teus desígnios. Sê Tu, espírito Santo, o inspirador do nosso 
discernimento. 

Discernimento para realizarmos as melhores ações para o bem da evangelização, 
fraternidade e solidariedade cotidiana. Isso porque nossa Fé nos dá a certeza de que 
ELE VIVE!

Música: Porque Ele Vive

 
Deus enviou seu filho amado
Para morrer em meu lugar
Na cruz pagou por meus pecados
Mas o sepulcro vazio está porque ele vive

Porque ele vive, eu posso crer no amanhã
Porque ele vive, temor não há
Mas eu bem sei que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está

Um dia eu vou cruzar os rios
E verei então, um céu de luz
E verei que lá, em plena glória
Vitorioso, vive e reina o meu Jesus

Porque ele vive, eu posso crer no amanhã
Porque ele vive, temor não há
Mas eu bem sei que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está

(Senta-se a assembléia)

ATO PENITENCIAL

•   Leitor (Um casal ou um homem e uma mulher)

No entanto, continuamos a constatar o que não é novidade em nossa história. Os 
Estados, do nosso Condir Sudeste, se apresentam ao mesmo tempo poderosos e 
precários. Continuamos com inúmeros pecados. E, de acordo com a história dos 
nossos estados, nós somos capazes de acolher a muitas pessoas que vieram para o 
Brasil. E, ao mesmo tempo, fomos e somos ainda a cobiça do mundo que ainda se 
apresenta com ideias coloniais.  No mundo atual somos uma soma de valores 
contraditórios. 

Somos Estados ricos e desejados por possibilidades de trabalho, de reservas minerais 
importantes, por produções agrícolas e manufaturadas e etc. Sim, somos 
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possibilidades para muitos, mas ao mesmo tempo cometemos os pecados de uma 
escravidão que permanece a partir do próprio progresso; de discriminações e 
exclusões diversas; de uma servidão ao mercado, e tantos outros pecados. Porém 
tudo isso é misturado a outros valores e sentimentos que nos fazem ter esperança. 

O Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo são estados que vivem 
freneticamente momentos em que a religiosidade, ciência, arte, cultura, progresso 
trazem marcas belas para seus habitantes e, ao mesmo tempo, vivemos tristezas 
infinitas por não mantermos a vida de qualidade para todos. Falta, nesses estados, 
coisas necessárias à dignidade humana. 

Experienciamos o luxo e a miséria em convívio simultâneo e tão próximos. Falta tudo 
para cumprir os mandamentos de Deus e o Novo mandamento colocado por Jesus 
Cristo: “Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei.”

•    Assembléia: 

Senhor, pedimos perdão porque nos afastamos de Sua Verdade.
Pedimos Perdão por não acreditarmos de que a VIDA é para todos.
Pedimos Perdão de não cuidar de não amarmos como o Senhor nos ama. 
Pedimos perdão de não seguir o Seu caminho.

A PALAVRA

FORTALECIMENTO DA FÉ E ESPIRITUALIDADE (30 MIN)

•    Comentarista- (Um casal ou duas pessoas):

 Nos alegremos porque Ele Vive! Esta é a verdade, que é inseparável de qualquer outra 
anterior: Ele está entre nós! E isso nos dá a certeza de que Ele nos perdoa e nos dá uma 
nova chance. 

É preciso recordá-lo com frequência, porque corremos o risco de tomar Jesus Cristo 
apenas como um bom exemplo do passado, como uma recordação, como Alguém que 
nos salvou há dois mil anos. Ele nos salva diariamente. E se não acreditarmos nisso 
ficaremos como antes não nos libertaríamos. É preciso entendermos que Ele é aquele 
que nos enche com a sua graça, Aquele que nos liberta, Aquele que nos transforma, 
Aquele que nos cura e consola É Alguém que vive! É Cristo ressuscitado, cheio de 
vitalidade sobrenatural, revestido de luz infinita. Por isso dizia São Paulo: “Se Cristo 
não ressuscitou, é vã a vossa fé” (1 Cor 15, 17).

•   Leitor 1 (Duas crianças): 

No Evangelho de Marcos, aparece uma pessoa que, ao ouvir Jesus recordar-lhe os 
mandamentos. Afinal, vivemos para a fraternidade e muitos marcham também em 
sentido ao amor fraterno.
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•   Todo Condir Sudeste: 

“Tenho cumprido tudo isso desde a minha juventude” (10, 20). 

(Momento de silêncio) 

Música: 
Te Desejo Vida
Frejat 
 
Eu te desejo vida, longa vida
Te desejo a sorte de tudo que é bom
De toda alegria, ter a companhia
Colorindo a estrada em seu mais belo tomEu te desejo a chuva na varanda
Molhando a roseira pra desabrochar
E dias de sol pra fazer os teus planos
Nas coisas mais simples que se imaginar
E dias de sol pra fazer os teus planos
Nas coisas mais simples que se imaginar

Eu te desejo a paz de uma andorinha
No voo perfeito contemplando o mar
E que a fé movedora de qualquer montanha
Te renove sempre e te faça sonhar

Mas se vier as horas de melancolia
Que a lua tão meiga venha te afagar
E que a mais doce estrela seja tua guia
Como mãe singela a te orientar

Eu te desejo mais que mil amigos
A poesia que todo poeta esperou
Coração de menino cheio de esperança
Voz de pai amigo e olhar de avô
Coração de menino cheio de esperança
Voz de pai amigo e olhar de avô

Eu te desejo vida, longa vida
Te desejo a sorte de tudo que é bom
De toda alegria, ter a companhia
Colorindo a estrada em seu mais belo tom

Eu te desejo a chuva na varanda
Molhando a roseira pra desabrochar
E dias de sol pra fazer os teus planos
Nas coisas mais simples que se imaginar

Eu te desejo a paz de uma andorinha
No voo perfeito contemplando o mar
E que a fé movedora de qualquer montanha
Te renove sempre e te faça sonhar
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Mas se vier as horas de melancolia
Que a lua tão meiga venha te afagar
E que a mais doce estrela seja tua guia
Como mãe singela a te orientar

Eu te desejo muito mais que mil amigos
A poesia que todo poeta esperou
Coração de menino cheio de esperança
Voz de pai amigo e olhar de avô

Eu te desejo a chuva na varanda
Molhando a roseira pra desabrochar
E dias de sol pra fazer os teus planos
Nas coisas mais simples que se imaginar
E dias de sol pra fazer os teus planos
Nas coisas mais simples que se imaginar
E dias de sol pra fazer os teus planos
Nas coisas mais simples que se imaginar

•   Comentarista (Um casal ou duas pessoas): 

Já nos diz o salmo: “Tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, e a minha confiança 
desde a juventude. (...) Instruíste-me, ó Deus, desde a minha juventude e até hoje 
anunciei sempre as tuas maravilhas” (71/70, 5.17). Não há arrependimento de 
gastarmos a própria vida para fazer o bem. Abrir o coração ao Senhor e viver 
contracorrente. Nada disso nos tira a vida. Ao contrário, antes fortalece-a e renova-a: 
“É [o Senhor] quem (…) te rejuvenesce como a águia” (Sal 103/102, 5).

Nesse sentido, Santo Agostinho lastimava-se: “Tarde Vos amei, ó beleza tão antiga e 
tão nova! Tarde Vos amei!” [2]Mas aquele homem rico, que fora fiel a Deus na sua 
juventude, deixou que os anos lhe roubassem os sonhos, preferindo ficar agarrado aos 
seus bens (cf. Mc 10, 22).”

•   Leitor 2 (Mulher grita bem alto e forte)
 
Também diz o profeta Miquéias (6,17):

“Os ricos da cidade são homens violentos; seus habitantes proferem mentiras e, em 
sua boca, a língua só serve para enganar”.

•   Assembléia

Entretanto, na passagem paralela do Evangelho de Mateus, aparece um jovem (cf. Mt 
19, 20.22) que se aproxima de Jesus desejoso de mais (cf. 19, 20), com aquele espírito 
aberto típico dos jovens, que busca novos horizontes e grandes desafios.
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•   Comentarista: 
 
Na realidade, o seu espírito já não era assim tão jovem, porque se apegara às riquezas e 
comodidades. Com a boca, dizia querer algo mais, mas, quando Jesus lhe pede para 
ser generoso e distribuir os seus bens, deu-se conta de que não era capaz de 
desprender-se do que possuía. “Ao ouvir isto, o jovem retirou-se contristado” (19, 22). 
Renunciara à sua juventude.
 
•   Assembléia:

Afinal, a mais bela juventude deste mundo é Ele, Jesus Cristo! Tudo que Ele toca fica 
novo e enche de vida. Ele vive e quer-te vivo!

Música: 
Pra Tudo Acontecer
Suricato

Eu vim aqui só para lhe dizer
Que um novo dia está lá fora
E tá querendo te ver
Viva!

Está nascendo um outro amanhecer!
Já pode abrir a porta
E ver a luz batendo em você

Abra as janelas
Pra ver o sol brilhar!
Deixar a lágrima secar
E viver a vida
Sem medo de perder

Pra tudo acontecer
E ninguém entender porquê

Não temos tempo de olhar pra trás
Sabemos que os dias nunca se repetem iguais

Abra as janelas
Pra ver o sol brilhar!
Deixar a lágrima secar
E viver a vida
Sem medo de perder

Pra tudo acontecer
E ninguém entender porquê

(Oooh, oooh, oooh)
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Pra ver o sol brilhar
Deixar a lágrima secar
Pra tudo acontecer!

•   Leitor 3 (Um e uma jovem)

O Evangelho fala-nos também de algumas jovens prudentes que estavam prontas e 
vigilantes, enquanto outras viviam distraídas e adormentadas (cf. Mt 25, 1-13). Com 
efeito, é possível transcorrer a própria juventude distraída, planando à superfície da 
vida, dormindo, incapaz de cultivar relações profundas e entrar no coração da vida; 
deste modo, porém, preparam-se para um futuro pobre, sem substância. Ou, pelo 
contrário, pode-se ver uma a juventude cultivando coisas nobres e grandes e, assim, 
preparar um futuro cheio de vida e riqueza interior.

•   Leitor 4 (Um idoso e uma idosa falam bem alto): 

Se perdestes o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo? Não desanimes.
 “Senhor, meu Deus e salvador, eu clamo em tua presença, dia e noite.” 
(Salmo 87).

•    SACERDOTE 1:

Podemos perceber que hoje milhares e milhares de jovens podem estar perdendo “seu 
vigor, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade. Mas, diante de cada um 
deles está Jesus. 

•   Leitor 5 (Casal coordenador do Condir Sudeste):

Se perdeste o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade, 
Nosso MFC estará exortando com todo o poder de Jesus Cristo Ressuscitado: “Jovem, 
Eu te ordeno: Levanta-te!” (Lc 7, 14).

Música: 
Linda Juventude (part. Tuia)
Ana Vilela
  
Zabelê, zumbi, besouro
Vespa fabricando mel
Guardo teu tesouro
Joia marrom
Raça como nossa cor

Nossa linda juventude
Página de um livro bom
Canta que te quero
Cais e calor
Claro como o Sol raiou
Claro como o Sol raiou
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Maravilha, juventude
Pobre de mim, pobre de nós
Via Láctea, brilha por nós
Vidas pequenas na esquina

Fado, sina, lei, tesouro
Canta que te quero bem
Brilha que te quero
Luz andaluz
Massa como o nosso amor

Nossa linda juventude
Página de um livro bom
Canta que te quero cais e calor
Claro como o Sol raiou
Claro como o Sol raiou

Maravilha, juventude
Tudo de mim, tudo de nós
Via Láctea, brilha por nós
Vidas bonitas da esquina

Zabelê, zumbi, besouro
Vespa fabricando mel
Guardo teu tesouro
Joia marrom
Raça como nossa cor

Nossa linda juventude
Página de um livro bom
Canta que te quero
Cais e calor
Claro como o Sol raiou
Claro como o Sol raiou

•   SACERDOTE 2

O coração da Igreja está cheio também de jovens santos, que deram a sua vida por 
Cristo, muitos deles até ao martírio. Constituem magníficos reflexos de Cristo jovem, 
que resplandecem para nos estimular e tirar fora da sonolência. Muitos “jovens santos 
fizeram resplandecer os delineamentos da idade juvenil em toda a sua beleza e foram, 
no seu tempo, verdadeiros profetas de mudança; o seu exemplo mostra do que os 
jovens são capazes, quando se abrem ao encontro com Cristo” .

•   Leitor 3 - (Um e uma jovem)

“Através da santidade dos jovens, a Igreja pode renovar o seu ardor espiritual e o seu 
vigor apostólico. Alguns santos muito jovens atraem-nos a voltar ao nosso primeiro 
amor (cf. Ap 2, 4)”. Alguns nem conheceram a vida adulta por darem sua vida aos 
ensinamentos e fé em Jesus Cristo.
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•   Assembléia faz a ladainha (O leitor 3 fala o nome do santo ou beato e a 
assembléia repete: Rogai por nós

 São Sebastião – Rogai por nós.
 São Tarcísio - Rogai por nós
 São Francisco de Assis - Rogai por nós.
 Santa Joana d'Arc - Rogai por nós
 São Domingos Sávio - Rogai por nós. 
 Santa Catarina Tekakwitha - Rogai por nós 
 São Domingos Sávio - Rogai por nós
 Santa Teresa do Menino Jesus - Rogai por nós
 São Charles de Foucauld- Rogai por nós
 Videntes de Fátima, Jacinta, Lúcia e Francisco - Rogai por nós
 O Beato André Phû Yên - Rogai por nós
 Beato Zeferino Namuncurá - Rogai por nós
 Beato Isidoro Bakanja - Rogai por nós
 Beato Pier Jorge Frassati - Rogai por nós
 Beato Marcelo Callo - Rogai por nós 
 Beata Clara Badano - Rogai por nós 
 Beata Chiara Luce - Rogai por nós

•   SACERDOTE 1: 

Que eles e elas, juntamente com muitos e muitos outros jovens que, frequentemente 
no silêncio e anonimato de suas vidas, viveram a fundo o Evangelho, intercedam pela 
Igreja para que esteja cheia de jovens, de todas as idades, alegres, corajosos e 
devotados que ofereçam ao mundo novos testemunhos de santidade.

•   Assembléia: 

Nós somos o agora de Deus. Ele Vive em nós e através de nós

•   Comentarista: 

Depois de observar a Palavra de Deus, não podemos limitar-nos a dizer que as 
crianças e os jovens são o futuro do mundo: são o presente, estão a enriquecê-lo com a 
sua contribuição juntamente com os adultos e os idosos de todas as idades. 

•   Assembléia: 

TODOS SOMOS UM. TODOS SOMOS CONSTRUTORES DO REINO DE DEUS NO AQUI 
E AGORA DO MUNDO.

•   Leitor 3 (Um e uma jovem):

Nós jovens já não somos uma criança, encontramo-nos num momento da vida em que 
começamos a assumir várias responsabilidades, participando com os adultos no 
desenvolvimento da família, da sociedade, da Igreja. Mas os tempos mudam, 
colocando-se a questão: “Como são os jovens hoje? Que sucede agora aos jovens?”
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•   SACERDOTE 2:

“O Sínodo reconheceu que os fiéis da Igreja nem sempre têm o comportamento de 
Jesus. Em vez de nos dispormos a escutá-los profundamente, «prevalece a tendência 
de fornecer respostas pré-fabricadas e receitas prontas, sem deixar assomar as 
perguntas juvenis na sua novidade e captar a sua interpelação».[24]Mas, quando a 
Igreja abandona esquemas rígidos e se abre à escuta pronta e atenta dos jovens, esta 
empatia enriquece-a, porque «permite que os jovens deem a sua colaboração à 
comunidade, ajudando-a a individuar novas sensibilidades e colocar-se perguntas 
inéditas».[25]”

•   Assembléia: 

Não podemos cair na tentação e no pecado de julgar os jovens e apontar defeitos ou 
desastres. Ou, ainda, de nos distanciarmos de sua ajuda no mundo dizendo que são 
injustos. Somos chamados a ser pai, pastor ou guia dos jovens e encontrar a chama 
que continua a arder. Afinal, “A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que 
fumega; com verdade trará justiça” (cf. Is 42, 3). 

•   Leitor 1: (Duas crianças):

Assim é o olhar de Deus Pai que vai direcionar o coração de cada um de nós para ser 
“considerado “terra santa”, diante da qual nós devemos “descalçar” para poder 
aproximar-nos e penetrar no Mistério”.

•   Assembléia:

Por mais que nos afastemos Dele, Ele está em ti, está contigo e jamais te deixa. Ele te 
chama por ti para recomeçar. 

•   Leitor 4 (Casal de Idoso):

Quando te sentires cansado de lutar, envelhecido pela tristeza, os rancores, os medos, 
as dúvidas ou os fracassos estiverem te consumindo, Jesus estará a teu lado para te 
devolver a força e a esperança. Pois, é esse o grande mistério: esperançar 
cotidianamente.

•   Sacerdote1: (Pedir que as pessoas ao lado da outra se entreolhem)

Olhemos uns para os outros. Observe o olhar de quem está perto de ti. Com afeto olhe 
a juventude que há em você. Juventude é ter esperança sempre. Juventude é não ter 
medo! Juventude é ter coragem de crescer na santidade e no compromisso em prol da 
própria vocação.

(Dá um minuto de silêncio)
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•   SACERDOTE 1 Continua

Nossa vocação: O que significa SER o Povo de Deus?

Se somos pastores e fiéis ao projeto de Deus, que é a Humanização e a Justiça para 
TODOS, então estamos a caminho dessa construção. Mesmo aqueles não crentes, que 
quiserem participar dessa missão nos ajudarão com a justiça e questionará quando 
estivermos nos afastando do caminho do projeto.

•   Leitor 2 (Uma mulher) 

Deus vê com olhos diferentes!

“Notemos que Jesus não gostava que os adultos olhassem com desprezo para os mais 
jovens ou os mantivessem, despoticamente, ao seu serviço. Pelo contrário, pedia: “O 
que for maior entre vós seja como o menor” (Lc 22, 26). Para Ele, a idade não 
estabelecia privilégios; e o fato de alguém ter menos anos não significava que valesse 
menos ou tivesse menor dignidade”. 

•   Leitor 4: (Um idoso e uma idosa falam bem alto):

“Nunca nos arrependeremos de gastar a própria juventude a fazer o bem, abrindo o 
coração ao Senhor e vivendo contracorrente. De tudo isto, nada nos tira a juventude, 
antes fortalece-a e renova-a: “É [o Senhor] quem (…) te rejuvenesce como a águia” (Sal 
103/102, 5). Por isso, Santo Agostinho lamentava-se: “Tarde Vos amei, ó beleza tão 
antiga e tão nova! Tarde Vos amei!”[2]Mas aquele homem rico, que fora fiel a Deus na 
sua juventude, deixou que os anos lhe roubassem os sonhos, preferindo ficar agarrado 
aos seus bens (cf. Mc 10, 22)”.

•   Leitor 3: 

Mas, se Ele vive, então poderá estar presente em cada momento da tua vida, para o 
encher de luz. Assim, nunca mais haverá solidão nem abandono. Ainda que todos nos 
abandonem, Jesus permanecerá, como prometeu: “Eu estarei sempre convosco até ao 
fim dos tempos” (Mt 28, 20). Tudo preenche com a sua presença invisível e, para onde 
quer que vás, lá estará Ele à tua espera. É que Ele não só veio, mas vem e continuará a 
vir todos os dias, para te convidar a caminhar para um horizonte sempre novo.

•   Assembléia: 

Contempla Jesus feliz, transbordando de alegria. Alegra-te com o teu Amigo que 
triunfou. Mataram o Santo, o Justo, o Inocente, mas Ele venceu. O mal não tem a última 
palavra. Também na tua vida, o mal não terá a última palavra, porque o teu Amigo, que 
te ama, quer triunfar em ti. O teu Salvador vive.
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•   Leitor 2: 

Se Ele vive, isso é uma garantia de que o bem pode triunfar na nossa vida e de que as 
nossas fadigas servirão para qualquer coisa. Então podemos deixar de nos lamentar e 
podemos olhar em frente, porque com Ele é possível sempre olhar em frente. Esta é a 
certeza que temos: Jesus é o vivente eterno; agarrados a Ele, viveremos e 
atravessaremos, ilesos, todas as formas de morte e violência que se escondem no 
caminho.

•   Leitor 3: 

Qualquer outra solução será frágil e temporária: talvez se mostre útil por algum tempo, 
mas de novo nos encontraremos desprotegidos, abandonados, expostos às 
intempéries. Pelo contrário, com Ele, o coração está enraizado numa segurança 
fundamental, que perdura mais além de tudo. São Paulo diz querer estar unido a Cristo, 
para poder assim “conhecê-Lo a Ele, na força da sua ressurreição” (Flp 3, 10). Tal é a 
força que se manifestará sempre de novo na tua existência, porque Ele veio para dar-te 
a vida, e “vida em abundância” (cf. Jo 10, 10).

TODOS DO CONDIR: 

 Se conseguires apreciar com o coração a beleza deste anúncio e te deixares encontrar 
pelo Senhor; se te deixares amar e salvar por Ele; se entrares na sua intimidade e 
começares a conversar com Cristo vivo sobre as coisas concretas da tua vida, esta será 
a grande experiência, será a experiência fundamental que sustentará a tua vida cristã. 
Esta será também a experiência que poderás comunicar a outros jovens. Porque, “ao 
início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro 
com um acontecimento, com uma Pessoa, que dá à vida um novo horizonte e, desta 
forma, o rumo decisivo”.[69]

CANTO: VOZ E VIOLÃO "JESUS CRISTO EU ESTOU AQUI" - ROBERTO CARLOS

Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui
Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui

Olho pro céu e vejo
Uma nuvem branca que vai passando
Olho na terra e vejo
Uma multidão que vai caminhando
Como essa nuvem branca
Essa gente não sabe aonde vai
Quem poderá dizer o caminho certo
É Você meu Pai
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Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui
Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui

Toda essa multidão
Tem no peito amor e procura a paz
E apesar de tudo
A esperança não se desfaz
Olhando a flor que nasce
No chão daquele que tem amor
Olho pro céu e sinto
Crescer a fé no meu Salvador

Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui
Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui

Em cada esquina eu vejo
O olhar perdido de um irmão
Em busca do mesmo bem
Nessa direção caminhando vem
É meu desejo ver
Aumentando sempre essa procissão
Para que todos cantem
Na mesma voz essa oração

Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui
Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui

Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui
Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui

Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui
Jesus Cristo, Jesus Cristo
Jesus Cristo, eu estou aqui

OFERTAS

•   Leitor 5: Coordenador do Condir Sudeste:

Solicitação de um GESTO CONCRETO para que todos tenham vida:

Depois de tantos meses de inseguranças de diversos sentidos, depois do sofrimento 
de perdermos tantas pessoas queridas em nossas famílias e amizades, precisamos ter  
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a FÉ VIVA na Ressurreição. Ele venceu a morte e renovou nossa esperança. Nos 
apresentou a VIDA PLENA. Nos trouxe o anseio de um “rincão” que reúne a todos para 
falar, esperançar e participar da VIDA da paz divina de Jesus Cristo. Voltando-nos não 
somente para a eternidade, mas na confiança de um olhar para o nosso cotidiano de 
um mundo que necessita de justiça. Esperamos um paraíso, mas faremos uma terra 
mais casa de irmãos com VIDA e alegria para termos a paz concreta em gestos mais 
solidários. Nesses gestos Ele sempre estará VIVO entre nós.

(O Coordenador do Condir Sudeste, DENTRO DO TEMA "ELE VIVE - O ESPÍRITO DÁ 
VIDA", solicita uma coleta solidária pedindo qualquer valor e, depois, FAZER A 
DOAÇÃO para a compra de alimentos ou agasalhos para alguma entidade de 
CRIANÇAS/IDOSOS DA CIDADE DE RIO GRANDE). 

Enquanto recolhe: Ouvir a música Se eu quiser falar com Deus que será tocada.

Música: Se Eu Quiser Falar Com Deus
Gilberto Gil

 
Tenho que ficar a sós
Tenho que apagar a luz
Tenho que calar a voz

Tenho que encontrar a paz
Tenho que folgar os nós
Dos sapatos, da gravata
Dos desejos, dos receios

Tenho que esquecer a data
Tenho que perder a conta
Tenho que ter mãos vazias
Ter a alma e o corpo nus

Se eu quiser falar com Deus
Tenho que aceitar a dor
Tenho que comer o pão
Que o diabo amassou

Tenho que virar um cão
Tenho que lamber o chão
Dos palácios, dos castelos
Suntuosos do meu sonho

Tenho que me ver tristonho
Tenho que me achar medonho
E apesar de um mal tamanho
Alegrar meu coração
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Se eu quiser falar com Deus
Tenho que me aventurar
Tenho que subir aos céus
Sem cordas pra segurar

Tenho que dizer adeus
Dar as costas, caminhar
Decidido, pela estrada
Que ao findar vai dar em nada
Nada, nada, nada, nada
Nada, nada, nada, nada
Nada, nada, nada, nada
Do que eu pensava encontrar

•   Leitor 1 (Todas as crianças do Condir Sudeste)

Jesus VIVE! 
Vamos todos repetir bem alto ELE VIVE!!!!!

•   Assembléia ELE VIVE! (Rezar o Pai Nosso)

•   SACERDOTE 1

APROFUNDAMENTO: LEITURA (1Cor 12,4-11)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de 
ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus 
que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em 
vista do bem comum. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. A outro, a 
palavra da ciência segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé no mesmo Espírito. A outro, 
o dom de curas no mesmo Espírito. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, 
profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, falar línguas estranhas. A outro, 
interpretação de línguas. Todas estas coisas as realizam em um e o mesmo Espírito, 
que distribui a cada um conforme quer.

Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

PARTILHA:   Que coisas são essas que realiza o mesmo Espírito da Vida? 
(Dois minutos de silêncio para todos os presentes refletirem).

•   Leitor 4: 

Nessas coisas pensadas/colocadas na presença de Deus, por todos nós, podemos ver 
três verdades (Deus ama-te, Cristo é o teu salvador, Ele vive), aparece Deus Pai e 
aparece Jesus. Mas, onde estão o Pai e Jesus Cristo, também está o Espírito Santo.
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É Ele que prepara e abre os corações para receberem este anúncio, é Ele que mantém 
viva esta experiência de salvação, é Ele que te ajudará a crescer nesta alegria se O 
deixares agir. O Espírito Santo enche o coração de Cristo ressuscitado e de lá, como 
duma fonte, derrama-Se na tua vida. E quando O recebes, o Espírito Santo faz-te 
entrar cada vez mais no coração de Cristo, para que te enchas sempre mais com o seu 
amor, a sua luz e a sua força.

•   Comentarista: 

Todos os dias invoca o Espírito Santo, para que renove em ti constantemente a 
experiência do grande anúncio. Porque não? Tu não perdes nada e Ele pode mudar a 
tua vida, pode iluminá-la e dar-lhe um rumo melhor. Não te mutila, não te tira nada, 
antes ajuda-te a encontrar da melhor maneira aquilo que precisas. Precisas de amor? 
Não o encontrarás na devassidão, usando os outros, possuindo ou dominando os 
outros; n’Ele, o encontrarás duma forma que te fará verdadeiramente feliz. Buscas 
intensidade? Não a viverás acumulando objetos, gastando dinheiro, correndo 
desesperadamente atrás das coisas deste mundo; chegará duma maneira muito mais 
bela e satisfatória, se te deixares guiar pelo Espírito Santo.

•   Leitor 3: 
 
Buscas paixão? Deixa-te enamorar por Ele, porque – como se lê no estupendo poema 
Enamora-te! Citado na exortação apostólica Christus vivit – “nada pode ser mais 
importante do que encontrar Deus, ou seja, enamorar-se d’Ele de maneira definitiva e 
absoluta”.

•   Assembléia:
 
Aquilo de que te enamoras, prende a tua imaginação e acaba por ir deixando a sua 
marca em tudo. Será isso a decidir o que te arranca da cama pela manhã, o que fazes 
no final da tarde, como transcorres os teus fins de semana, aquilo que lês, o que 
conheces, aquilo que te destroça o coração e o que te faz transbordar de alegria e 
gratidão. 

•   Leitor 2:

“Enamora-te! Permanece no amor! Tudo será diferente”.[70]Este amor de Deus, que 
se apodera apaixonadamente de toda a vida, é possível pelo Espírito Santo, porque “o 
amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado” (Rm 5, 5).

•   Todo o Condir Sudeste: 

Ele é a fonte da juventude melhor. Com efeito, quem confia no Senhor “é como a 
árvore plantada perto da água, a qual estende as raízes para a corrente; não teme 
quando vem o calor, e a sua folhagem fica sempre verdejante» (Jr 17, 8). Enquanto “os 
adolescentes se cansam e se fatigam” (Is 40, 30), aqueles que esperam, confiados no 
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Senhor, “renovam as suas forças. Têm asas como a águia, correm sem se cansar, 
marcham sem desfalecer” (Is 40, 31).

BENÇÃO FINAL: 
•   SACERDOTES DO CONDIR PRESENTES

Benção Franciscana
O Senhor te abençoe e te guarde,
Mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti.
Volte para ti o seu olhar e te dê a paz.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo

CANTO FINAL: JUVENTUDE MISSIONÁRIA - ZÉ VICENTE
Do Reino da Justiça, alegres mensageiros,
Profetas, companheiros, vivendo pela paz.
Em Cristo batizados, ao mundo enviados,
Nós somos missionários do amor que Deus nos traz!

Juventude Missionária Inquieta e Solidária!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária!

Nós temos nossas mãos e os corações abertos
Pra, no momento certo, fazer o amor brilhar.
A fé nos enriquece, servindo a gente cresce,
Aos pobres e excluídos, queremos nos doar!

Juventude Missionária Inquieta e Solidária!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária!

Um mundo nós sonhamos, sem muros, sem fronteiras,
Sem ódios, sem barreiras, sem preconceito e dor.
A terra-mãe cuidada, a vida respeitada,
Culturas dialogando e revelando o seu valor!

Juventude Missionária Inquieta e Solidária!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária!

Na Rede da Irmandade, na juventude em festa,
De Deus se manifesta a graça, a compaixão!
Unidos com Maria, fiéis a cada dia,
Alegres celebremos nossa vida em missão!

Juventude Missionária Inquieta e Solidária!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária!

(DURANTE O CANTO PODE-SE DISTRIBUIR MIMOS AOS PARTICIPANTES - um docinho 
(caracterizando cada um dos 4 estados do Condir), ou outra sugestão que caracterize cada estado.
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