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BONS CRISTÃOS E  
HONESTOS CIDADÃOS

“Seja feita a tua vontade, como no céu, 
assim também na terra” (Mt 6,10)

Animador: O Senhor que a todos nos 
chamou para uma oração incessante nos 
torne conscientes da sua presença para 
sermos disponíveis ao dom inestimável 
do seu Espírito. O silêncio torne-se em 
nós escuta e meditação do mistério de 
Deus.

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém

Todos: Amém.

CANTO INSPIRADOR  
(ou outro canto que possa ajudar)

Com a melodia do Veni Creator

L1:  Senhor e Criador que és nosso Deus 
Vem inspirar este filhos teus. 
E em nossos corações derrama tua paz. 
E um povo renovado ao mundo mostrarás

L2: Sentimos que tu és a nossa luz 
Fonte do amor, fogo abrasador. 
Por isso é que ao rezar em nome de Jesus, 
Pedimos, nesta hora, os dons do teu amor.

L1:  Se temos algum bem, virtude ou dom 
Não vem de nós, vem do teu favor.       
Pois que sem ti ninguém, ninguém                                                                                       
pode ser bom. Só tu podes criar a Vida 
interior.

L2:  Infunde, pois, agora em todos nós, 
Que como irmãos vamos refletir,  
A luz do teu saber e a força do querer. 
A fim de que possamos juntos construir.  

Animador: Irmãos, ouçamos o  
Evangelho de São Mateus (Mt 6, 1-15).

Tempo de Silêncio

INTRODUÇÃO AO TEMA:

Quando pensei, com outros irmãos, na 
Estreia deste ano percebi claramente o 
quanto o tema é importante e fascinante. 

Simples no título, mas amplo e complexo 
em seu desenvolvimento. 

Depois do trabalho destas semanas, per-
cebi-o ainda mais claramente. Parece-me 
um tema fascinante, útil e complexo. 

Creio sinceramente que precisamos, em 
nossa Família Salesiana, em todos os nos-
sos Grupos, nas diversas nações em que 
trabalhamos, e com as obras mais varia-
das, voltar o olhar para os aspectos que 
têm a ver com a formação do cristão e do 
cidadão.

Pe. Ángel Fernández Artime
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VER O VÍDEO DA ESTREIA 2020

Aponte a câmera de seu celular para 
o QR Code abaixo ou acesse o link do 
vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=K-
gLzGQATeQY&feature=emb_logo

TEMPO DE DESERTO:

1. LEITURA
O que diz o texto? 

Ler a Palavra de Deus com fé, calma e 
atenção.

Atitude: interiorização; silenciar para 
Deus.

2. MEDITAÇÃO
O que o texto me diz?

Refl etir, ruminar, a profundar a Palavra.

Atitude: Aplicação à vida pessoal, 
comunitária, eclesial, mundial...

3. ORAÇÃO
O que o texto me faz dizer a Deus?

Conversar com Deus a partir do texto, 
responder às suas interpelações.

Atitude: louvor, ação de graças, pedido 
de perdão, súplica.

4. CONTEMPLAÇÃO
Ver a realidade com os olhos de Deus.

Sentir a presença de Deus, Saboreá-lo.

Atitude: mergulho no mistério de Deus 
com fé, esperança e amor...

TEXTO PARA MEDITAÇÃO:

Estreia 2020 do Reitor-Mor Pe. Ángel 
Fernández Artime

PROFISSÃO DE FÉ E RENOVAÇÃO 
DOS NOSSOS COMPROMISSOS 
COMO FAMÍLIA SALESIANA

Animador: Juntos, renovemos nosso 
compromisso apostólico como salesia-
nos: 

Todos: Nós cremos que Deus ama os 
jovens. Esta e a fé que se encontra na 
origem da nossa vocação e que motiva 
a nossa vida e todas as nossas atividades 
pastorais. Cremos que Jesus quer parti-
lhar “sua vida” com os jovens: eles são a 
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esperança de um futuro novo e trazem 
em si, oculto em suas expectativas, as 
sementes do Reino. Cremos que o Espí-
rito se faz presente nos jovens e que por 
meio deles quer edificar uma comunida-
de humana e cristã mais autêntica. 

Ele já opera em cada um e nos grupos. 
Confiou-lhes uma tarefa apostólica para 
desenvolver no mundo, que é também o 
mundo de todos nós. Cremos que Deus 
nos está a esperar nos jovens para ofe-
recer-nos a graça do encontro com Ele 
e para dispor-nos a servi-lo neles, reco-
nhecendo-lhes a dignidade e educando-
-os para a plenitude da vida. 

Cremos que o mundo educativo é, para 
nós, o lugar privilegiado do nosso en-
contro com Deus. Amém.

L1: Senhor te pedimos pelos jovens que 
querem ser escutados: que toque no co-
ração da humanidade para que as pes-
soas percebam o valor do diálogo e da 
troca de opiniões, formando verdadeira 
relação de respeito. 

L2: Por todos os jovens que  sentem-se 
incapazes de formar amizades verdadei-
ras e santas e que, pela falta do auxílio de 
bons e fiéis amigos, se perdem na cami-
nhada rumo ao céu.

L3: Te pedimos senhor Deus por todos 
jovens que buscam a felicidade, para 
que eles deixem de procurar a felicidade 
em coisas passageiras e busque a plena 
felicidade em Ti.  

L4: Senhor te pedimos pelos jovens que 
querem viver em mundo mais limpo, 
que depois deste tempo de isolamento 
social possamos perceber o impacto das 
nossas ações no cuidado da nossa casa 
comum.

L5: Senhor te pedimos pelos jovens que 
querem viver amizades verdadeira e não 
virtuais; para que após este período de 
isolamento social possam perceber a im-
portância do contato humano e nas re-
lações que podem ser criadas formando 
verdadeiras comunidades de fé. 

L6: Senhor te pedimos pelos jovens que 
se sente sozinhos para que possam en-
contrar conforto e esperança diante de 
um mundo que nos apresenta individua-
lista e competitivo. 

MOMENTO MARIANO

Animador: A nossa proteção está no 
nome do Senhor. 

Todos: Que fez o céu e a terra.  
Ave Maria... 

Animador: À vossa proteção recorre-
mos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis 
as nossas súplicas em nossas necessida-
des, mas livrai-nos sempre de todos os 
perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.

Animador:  Maria, Auxiliadora dos Cristãos.

 Todos: Rogai por nós. 
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Animador:  Ouvi, Senhor, minha oração. 

Todos:  E chegue a vós meu clamor.

Animador: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele esta no meio de nos. 

Animador:  Oremos. Senhor eterno e 
onipotente, que, pela intervenção do 
Espírito Santo, vos dignastes preparar o 
corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe 
Maria para digna morada do vosso Filho, 
fazei que sejamos livres da morte eterna 
e dos males que nos rodeiam, pela inter-
cessão daquela cuja lembrança hoje nos 
alegra. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos:   Amém 

Animador: A benção de Deus todo-po-
deroso, Pai e Filho e Espírito Santo, Desça 
sobre vós (ti) E permaneça para sempre

Todos:  Amém.

Colaboração: 
Pe. Jonathan Alex da Costa




