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IX LITURGIA CONDIR SUL

5º dia – 28.07.2022

Roteiro adaptado da Missa Crioula para Paraliturgia do CONDIR SUL 

PROCISSÃO DE ENTRADA

Chega um gaúcho com a chama crioula num lampião com uma criança e um jovem 
(demonstrando que o encontro de gerações traz luz para a civilização do amor).

Quando o gaúcho entra as luzes do recinto estão apagadas, quando chegam no 
“palco” todas as luzes se ascendem.

Entram os representantes (um casal por Estado) do Paraná, S. Catarina e Rio Grande 
do Sul (cada um carregando símbolos que demonstre o que mais representa seu 
estado e suas bandeiras).

Entra a Coordenação do CONDIR SUL com a bandeira do CONDIR.

Entra o Pe. com a Cruz que demonstra Cristo no meio de nós.

Enquanto é entoado o canto (                                )

Pe. Faz a sua saudação

Todos que participaram da procissão de entrada ficam “palco” e esperam a entrada de 
dois gaúchos um Maragato de lenço vermelho e um Chimango com lenço branco e 
cada um com uma faca na cintura.

COMENTARISTA:

Vamos unir nesta cruz tosca do mato
Dois lenços que eram rivais
O Chimango e o Maragato
Sabemos quanto pelearam
De lança, garrucha e mango
O colorado Maragato
Contra este branco Chimango
A Cruz de Cristo nos trouxe
A paz, o amor e o perdão.
Queremos que estes dois lenços amarrados 
Possam se unir pela amizade.

Chegando na frente da cruz amarram seus lenços na Cruz e tiram suas armas. 
Demonstrando que onde existe Deus não existe violência, não existe diferença, não 
existe preconceito...

Só assim podemos iniciar o momento de oração pois cada um neste momento está 
desarmado de tudo que impede a união, a solidariedade...
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Padre motiva para que todos possam se libertar de suas amarras e se desarmar.

COMENTARISTA: 
Lê o tema e o lema do 21º ENA e canta-se CÉU, SOL, SUL

Evangelho: João 10,1-16

COMENTARISTA: 
Neste Evangelho Santo de João 10,1-16 quer Jesus ensinar que só há um Bom Pastor 
para o céu todos levar. E este Bom Pastor é o mesmo Cristo Jesus que da terra para o 
céu o rebanho seu conduz.

Alguém leva a Bíblia num pelego; e deste pelego sai fitas com as cores dos CONDIRS 
até o altar.

Nesta almofada teremos fitas penduradas com as cores dos CONDIRS.

Canto de Aclamação

O Homem do Pala Branco

Homilia

Prece Comunitária (uma família)

Pe. Convido a todos bater a porta da querência e ao Pai Santo gritar com toda 
confiança. Após cada invocação pedimos Pai Celeste, escuta a nossa prece.

1.  Pela Querência brasileira, nossa terra, por este chão que é imortal, pelas estâncias, 
pelos peões prendas e patrões te pedimos.

2. Pelas famílias, pelos filhos, pelos pais, pelas instituições que cultuam os valores 
cristãos te pedimos.

3.  Pelos pobres, aos que sofrem, aos pecadores e para os que buscam todo dia com 
afã, um trabalho, terra e pão te pedimos.

4.  Pelo Movimento Familiar Cristão que cresça no amor, no testemunho e na partilha 
te pedimos.

Pe. Conclui

COMENTARISTA:

É chegado o momento de trazermos a este altar os frutos de nossa terra, do nosso 
trabalho e nossas tradições. (Cada estado traz algo próprio de sua região)

Rio Grande A água nesta chaleira para abençoar o coração; a erva mate na cuia, verde 
erva, chimarrão, mas um xirú não se esquece da costela de churrasco.
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Santa Catarina

Paraná

Ao nosso Deus vamos cantar de alma aberta
 
Canto: Patrão Velho  

COMENTARISTA: 

Antes de nos bandear pelas coxilhas da querência, vamos rezar o Pai Nosso e pedir ao 
Patrão Celeste sua benção e que nos acompanhe nas andanças.

•   O Pe. Asperge água da chaleira abençoando todos os presentes.

Benção Final

Canto Final: Querência Amada
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