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APRESENTAÇÃO

XXVIII Jornada Mundial da Juventude

A XXVIII Jornada Mundial da Juventude tem lugar

na cidade do Rio de Janeiro de 22 a 29 de julho de

2013. A Cidade Maravilhosa recebe milhares de jovens

provenientes de mais de 190 paı́ses do mundo. Com a

previsão de 11 mil sacerdotes, 1500 bispos e 60 car-

deais, o Povo de Deus acolhe o convite que foi feito

pelo Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, para

celebrar, no Brasil, a Terra de Santa Cruz, a segunda

Jornada Mundial da Juventude realizada na América

Latina, que por mercê da Providencia Divina, será a

primeira Viagem Apostólica de Sua Santidade o Papa

Francisco.

Ao longo da Jornada Mundial o Santo Padre realiza

vários encontros pastorais que evocam o tema escolhi-

do para este grande encontro: « Ide e fazei discı́pulos

entre todas as nações » (Mt 28, 18). O primeiro, com o

mundo do sofrimento, expresso na visita ao Hospital

da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da

Penitência, onde o Papa Francisco inaugura um centro

médico-hospitalar destinado ao tratamento e recupe-

ração de jovens dependentes quı́micos, vı́timas das

drogas, um legado social fruto da XXVIII edição da

Jornada Mundial da Juventude que, assim, dá inı́cio a

uma nova tradição nas jornadas. O meio esportivo



também será contemplado com um encontro que con-
tará com a participação de jovens atletas, nesta cidade
em que serão realizados, nos próximos anos, os jogos
Olı́mpicos e a Copa do Mundo.

A seguir, o Santo Padre encontra-se com a realida-
de da pobreza extrema na visita aos jovens e demais
moradores da comunidade da Varginha, e, de modo
semelhante, na residência Arquiepiscopal em que se
reunirá com os jovens que se encontram sob medida
sócio-educativa e que experimentam a dura realidade
do cárcere em tão tenra idade. Igualmente digno de
nota será o Encontro com a sociedade civil que salien-
ta a importância de evangelizar o mundo da cultura,
junto a pessoas que exercem liderança em diversas
áreas da sociedade; além do encontro com os voluntá-
rios, os bispos do CELAM, seminaristas e finalmente
com os cerca de dois milhões de peregrinos vindos de
todas as partes do mundo.

O presente ritual foi preparado pelo Ofı́cio para
Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontı́fice em colabo-
ração com os membros do Comitê Organizador Local,
responsáveis pela Liturgia dos Atos Centrais, a fim de
que possa ajudar a compreender o conteúdo de cada
ato litúrgico celebrado e seu respectivo significado.

« Ide e fazei discı́pulos entre todas as nações »
(Mt 28, 18)

O tema escolhido pelo Santo Padre para esta Jor-
nada, « Ide e fazei discı́pulos entre todas as nações »
(Mt 28, 18), nos recorda a urgência missionária do

8 APRESENTAÇÃO



momento histórico em que vivemos marcado pelo se-

cularismo que tenta apagar a presença da Fé Cristã na

sociedade pós-moderna. Num tempo em que se verifi-

ca um afastamento da prática religiosa e até mesmo

um rechaço dos valores cristãos, em muitas regiões

cuja história e cultura foram marcadas pela fé cristã, a

Igreja, que nos convida a uma Nova Evangelização,

convoca os jovens a serem protagonistas de um novo

e redobrado anúncio do Evangelho. De fato, a Jornada

Mundial da Juventude se insere plenamente como

ponto alto deste Ano da Fé que celebramos.

Ao prometer a Pedro, em Cesareia de Felipe, as

Chaves do Reino do Céu, instituindo-o seu represen-

tante na comunidade dos fiéis, o Senhor fez dele, e de

seus sucessores, o sinal visı́vel de unidade do Povo de

Deus. Hoje Pedro, na pessoa do Santo Padre o Papa

Francisco, nos convida a um novo impulso missioná-

rio, a levar a Boa Nova a todos os povos e nações, não

somente junto às pessoas onde o nome do Senhor

ainda não tenha sido anunciado, mas também às na-

ções de tradição cristã vı́timas da indiferença de uma

sociedade neo-paganizada. Continua ressoando em

nossos ouvidos o anúncio do Senhor: « Ide pelo mundo

inteiro e anunciai o Evangelho a toda Criatura »

(Mc 16, 5). Este convite missionário dirige-se de modo

particular às periferias das grandes cidades, não so-

mente geográficas, mas nas situações extremas, « as

periferias » onde o povo fiel está mais exposto à inva-

são daqueles que querem saquear a sua fé. (Cf. Papa

Francisco, Homilia Missa do Crisma, 2013).
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Os jovens do mundo inteiro convocados pelo Santo

Padre à cidade do Rio de Janeiro são exortados a

anunciar com redobrado ardor missionário a fé que

brota do Cristo, Redentor dos homens, cuja imagem

de braços abertos, edificada sobre o monumental pe-

destal do Morro do Corcovado, é para todo o povo

cristão e principalmente para as novas gerações, um

convite perene para propagar a fé e transmiti-la a to-

dos aqueles que dela se afastaram. Os jovens, sentine-

las do amanhã, como dizia o bem aventurado João

Paulo II, fundador das Jornadas Mundiais da Juventu-

de, são chamados a tomar consciência da grande res-

ponsabilidade de construir em Jesus Cristo a Civiliza-

ção do Amor.

Celebrações Litúrgicas

I. Aparecida

Dentro de sua Visita Apostólica à cidade do Rio de

Janeiro na 5a Jornada Mundial da Juventude, que

acontecerá de 22 a 29 de julho deste corrente ano de

2013, o Papa Francisco decidiu vir até Aparecida, e

aqui, junto da imagem da Mãe Aparecida, ter seu mo-

mento pessoal de piedade mariana, consagrando-Lhe

seu pontificado que está se iniciando e, particular-

mente, a Jornada Mundial, e celebrar a Eucaristia, o

mistério maior de nossa fé.

É um momento especial para o Papa Francisco que

volta até aqui como Pontı́fice, onde já esteve como
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cardeal, durante a 5a Conferência Geral Episcopal La-
tino-americano e caribenho, de 13 a 31 de maio de
2007. Será um momento especial também para nós,
povo brasileiro, que, desde a primeira aparição públi-
ca do Papa Francisco, imediatamente após sua eleição
como Sumo Pontı́fice de nossa Igreja, sentimo-nos ca-
tivados por seu coração bondoso, acolhedor. Desde
então, emerge este desejo em nós de somar forças
com ele, de lhe estar sempre ao lado, sobretudo,
com nossa solidariedade suplicante junto ao Altı́ssimo,
rogando-lhe bênçãos e luz para sua missão de nos
confirmar na fé. O Santuário Nacional o acolhe! O
Brasil o acolhe neste grande templo da Padroeira! O
Brasil quer aprender da Mãe Aparecida a se pôr de
mãos postas junto ao Pai pelo Papa Francisco, romeiro
de Nossa Senhora!

Este livro litúrgico contém:

a) A prece pessoal que o Papa Francisco fará dian-
te da Mãe Aparecida na capela reservada do Santuário
Nacional, dedicada aos Doze Apóstolos, local onde o
fiel tem o contato mais próximo com a veneranda
imagem;

b) Os textos completos da Eucaristia que o Santo
Padre presidirá na manhã do dia 24 de julho. Trata-se
da celebração própria do dia de Nossa Senhora
Aparecida – 12 de outubro – que tem as leituras de
Est 5, 1b-2; 7, 2b-3 com salmo responsorial 44 e
Ap 21, 1.5.13a. 15-16a e evangelho de Jo 2, 1-11. Será
usada a Oração Eucarı́stica III;
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c) A oração oficial da Consagração a Nossa Senho-
ra Aparecida, rezada ao final das Eucaristias celebra-
das no Santuário Nacional.

d) A oração da bênção da Imagem de Santo Antô-
nio de Santana Galvão — Frei Galvão, nas dependên-
cias do Seminário Bom Jesus. Posteriormente essa
imagem monumental será locada no Santuário Arqui-
diocesano, dedicado ao santo, na cidade de Guaratin-
guetá (SP).

O Papa Francisco vem a Aparecida para dividir
com a Mãe, a grande responsabilidade de seu Pontifi-
cado e buscar junto d’Ela a força que Ela sempre teve
em sua missão igualmente difı́cil. Em seu coração,
pulsa forte também seu cuidado pastoral, paterno
para com nossa Juventude.

Que a Mãe Aparecida, sempre atenta a nós e a
nosso caminhar, se for o caso, perceba e clame a
Seu Filho que em nós está faltando o vinho do amor,
do empenho missionário, da própria vida: « eles não
têm mais vinho »! E que Ela nos providencie a todo o
custo esse « vinho bom», pois, sem ele, só estruturas,
só esforços não constroem o Reino, pois o Reino é
feito de « vinho », de graça, de amor, de solidariedade,
de vida partilhada! Também pela Mãe Aparecida, haja
muito « vinho bom» no Pontificado do Papa Francisco,
no coração de nossa Juventude, no coração de todos e
cada um de nós!
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II. Rio de Janeiro

1) Visita ao Hospital da Venerável Ordem Terceira da
Penitência

Após o regresso de sua visita ao Santuário Nacional
da Padroeira do Brasil, o Santo Padre dirige-se ao
hospital da Ordem Terceira da Penitência, onde será
inaugurado um complexo médico-hospitalar para
atendimento das vı́timas das drogas, que permanecerá
assim, como legado da XXVIII Jornada Mundial da
Juventude. Após a visita à Capela do Hospital em
que o Santo Padre se recolhe em oração, os presentes
— corpo medico, religiosos e religiosas — ouvem sua
palavra e inauguram a nova obra social. O encontro
termina com uma oração e com a benção do local.

2) Visita a Comunidade de Varginha

Pela manhã do dia 25 julho, o Santo Padre reúne-se
com a comunidade carente de Varginha, onde visita a
capela dedicada a São Jerônimo Emiliani, fruto do
trabalho pioneiro dos Padres Somáscos e das Irmãs
Missionárias da Caridade e lá abençoará o novo altar.
Após as palavras de acolhida do Sr. Arcebispo Dom
Orani João Tempesta, o Santo Padre proferirá um
discurso à comunidade juntamente com sacerdotes e
religiosas que assistem pastoralmente esta porção do
povo de Deus, terminando com a oração do Pai-Nosso
e com a bênção.
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3) Liturgia da Palavra e Acolhida dos Jovens ao Santo
Padre

Ao entardecer deste mesmo dia, o Santo Padre di-
rige-se à célebre praia de Copacabana, acompanhado
do Pastor da Arquidiocese, Arcebispo Dom Orani João
Tempesta, em cuja orla, o esperam jovens peregrinos
dos cinco continentes. Vindo do forte de Nossa Senho-
ra de Copacabana, o Sumo Pontı́fice percorre o trajeto
até local determinado, saudando e abençoando a mul-
tidão ao longo do caminho. Chegado até o trono no
presbitério, os jovens entoam um canto de boas-vindas
preparado para esta ocasião. Após as palavras de
Boas-Vindas do Sr. Arcebispo, o Papa Francisco
agradece a presença de todos os peregrinos. O encon-
tro segue com um momento «Rio de Fé » em que
150 jovens reproduzem artisticamente o dia-a-dia da
Cidade Maravilhosa. Ao final do ato, cinco jovens re-
presentando todos os continentes saúdam a chegada
do Santo Padre à JMJ Rio 2013.

Após o ato artı́stico inicia-se o momento Litúrgico
com a procissão e proclamação solene do Santo Evan-
gelho (Lc 9, 28b-36) após o qual o Santo Padre profere
a homilia. O momento de oração é concluı́do com
preces em várias lı́nguas, o canto do Pai-Nosso e
benção do Santo Padre.

4) Festa do Perdão

Na manhã do dia 26/7, o Santo Padre se dirige à
Quinta da Boa-Vista, uma antiga residência do perı́odo
imperial cercada por um magnı́fico bosque. Após a
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visita aos participantes da Feira Vocacional, o Santo
padre se dirige à Capela do Santı́ssimo para oração
pessoal, ao final da qual ouve a confissão de 5 jovens,
manifestando a importância do Sacramento da Recon-
ciliação, manifestando com este gesto que « a con-
fissão dos pecados é uma virtude do humilde, uma
virtude cristã e humana » (Papa Francisco, Homilia
na Capela da Casa Santa Martha, 29/04/2013).

5) Oração do Angelus

Terminado o encontro na Quinta da Boa-Vista,
o Santo Padre se dirige à residência oficial do Ar-
cebispado, o Palácio São Joaquim, onde, após o
encontro com os jovens que se estão sob medida só-
cio-educativa, o Santo Padre dirige-se aos responsáveis
do Comitê Organizador Local da JMJ Rio 2013 e às
religiosas na Capela do Palácio, e após se recolher para
oração pessoal, o Sumo Pontı́fice vai até a sacada do
Palácio São Joaquim, onde reza o Angelus Domini
com os fiéis, profere um discurso, e abençoa a todos
os presentes.

6) Celebração da Via-Sacra

Pela tarde deste mesmo dia, o Santo Padre se
dirige ao Forte de Copacabana, de onde seguirá em
direção à cátedra da qual acompanhará com os
peregrinos as meditações da Via-Crucis, cujo texto
foi especialmente preparado para os jovens por dois
sacerdotes dehonianos, Pe. Zezinho e Pe. Joãozinho,
conhecidos pelos seus trabalhos com juventude por
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todo o Brasil. As estações serão encenadas por
centenas de jovens voluntários, recordando aos
peregrinos os passos do Senhor Jesus, que caminha
conosco ao longo de nossa vida e de nossa história.
O encontro termina com a Oração proferida pelo
Santo Padre.

7) Santa Missa com os Bispos

Pela manhã do sábado, dia 27 julho, o Santo Padre
se dirige à monumental Igreja Catedral Metropolitana
do Rio de Janeiro, onde celebrará a Santa Missa com
os senhores Bispos, com a presença de sacerdotes,
seminaristas e religiosas. A Catedral de São Sebastião,
dedicada em 1979, na festa da Assunção da Virgem
Maria, evoca uma pirâmide maia, numa alusão aos
povos que habitaram o Continente Latino-Americano
e que receberam dos Missionários o dom da Fé. Nela,
por três vezes, o Bem-aventurado Papa João Paulo II,
fundador das Jornadas Mundiais da Juventude, esteve
presente, celebrando a Santa Missa. A celebração será
marcada pela beleza do canto gregoriano executado
pela Schola Cantorum do Seminário Arquidiocesano
de São José que cantará a Missa de Angelis, e pelo
coral de jovens da Arquidiocese acompanhados de
uma Orquestra Sinfônica composta por jovens pro-
venientes de uma comunidade carente do Rio de
Janeiro.

O texto da Missa celebrada será retirado da «Missa
para Evangelização dos Povos », como um convite
neste Ano da Fé, a um redobrado ardor missionário
em vista da Nova Evangelização.
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8) Vigı́lia dos Jovens no Campus Fidei

Pela tarde deste mesmo dia, o Santo Padre se dirige
ao Campus Fidei, onde o aguardam milhões de jovens
peregrinos para um dos momentos mais esperados de
toda a Jornada: a Vigı́lia de Oração.

Neste imenso campo preparado especialmente pa-
ra a realização do encontro com o Santo Padre, foram
dispostas dezenas de capelas Eucarı́sticas nas quais, ao
longo da noite, os peregrinos se revezarão em Adora-
ção Eucarı́stica. Os jovens, chegados desde as primei-
ras horas da manhã, aguardam a chegada do Papa ao
som de cantos, da recitação do Santo Rosário e da
Liturgia das Horas.

A cerimônia se divide em duas partes: Após a
chegada do Santo Padre, recebido ao som das
aclamações, em honra a Cristo Jesus, o Papa
Francisco saúda os jovens peregrinos. Segue-se uma
celebração artı́stica que recordará o tema da JMJ Rio
2013: « Ide e fazei discı́pulos entre todas as nações »
(Mt 28, 18). Cinco jovens darão seus testemunhos de
encontro com Cristo e entre cada um deles haverá um
momento artı́stico seguido de cantos.

Concluı́dos os testemunhos, o Santo Padre dirige a
todos suas palavras neste momento tão esperado por
todos os peregrinos. Após um breve silêncio, o Sumo
Pontı́fice se dirige à sacristia para paramentar-se.

Inicia-se o canto de Procissão do Santı́ssimo Sacra-
mento que é trazido em um ostensório com andor por
quatro diáconos, dando inı́cio ao momento de Adora-
ção Eucarı́stica. Após a oração do Santo Padre e de
momentos de silêncio e cantos, a Vigı́lia é concluı́da
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com a bênção do Santı́ssimo Sacramento, seguida do
canto da Salve Regina.

9) Missa de Envio no Campus Fidei

Terminada a Vigı́lia, e após passar a noite no
grande Campus Fidei, os jovens são despertados na
manhã do dia 28 de julho e convidados ao grande
louvor matinal com a Oração das Laudes. O texto da
Missa celebrada será retirado da «Missa para Evan-
gelização dos Povos », com leituras próprias.

A Liturgia Eucarı́stica inicia-se com o Canto oficial
da Jornada Mundial da Juventude, executado por um
coral composto de cantores religiosos de todo o Brasil,
tendo à frente sacerdotes que evangelizam através da
música sacra. Os cantos para a Santa Missa foram
escolhidos através de um concurso nacional com a
participação de jovens de todo o Brasil.

A primeira leitura, retirada do Profeta Jeremias
(Jr 1, 4-10), recorda a vocação do jovem profeta,
enviado pelo Senhor a anunciar a sua Palavra. A
Epı́stola, um trecho da carta de São Paulo aos Corı́n-
tios (1 Cr 9, 16-23) nos faz ouvir, dos lábios do Apósto-
lo, que pregar o Evangelho não é motivo de glória,
mas uma necessidade. O Evangelho, (Mt 28, 16-20),
nos recorda o momento da Ascensão do Senhor e o
envio Missionário dos Apóstolos: « Ide e fazei discı́pu-
los entre todas as nações » (Mt 28, 18); tema da jorna-
da que celebramos.

Após a homilia, os peregrinos recitam com o Papa
o Sı́mbolo da Fé e fazem a oração dos fiéis em várias
lı́nguas. Ao ofertório, trazem em procissão o Pão e
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Vinho, matéria do sacramento que nos recorda que,

embora muitos e vindo de todas as partes do mundo,

formamos um só Corpo.

A jovem Assembleia de peregrinos presidida pelo

supremo Pastor da Igreja Universal e por tantos Bispos

do mundo inteiro em comunhão com ele, com os seus

sacerdotes, é sinal visı́vel de que embora presente no

mundo inteiro, somos uma só Igreja chamada a anun-

ciar a todos os povos que Jesus Cristo é o Senhor e a

fazer-nos discı́pulos d‘Ele.

Ao final da Missa, o Santo Padre abençoa e entrega

a dez jovens uma pequena imagem do Cristo Reden-

tor, sı́mbolo da Cidade Maravilhosa, como sinal de

envio missionário, um convite a todos a fazerem do

tema da Jornada Mundial da Juventude uma realidade

em todas as partes do mundo.

Terminada a entrega, o Santo Padre anuncia o

local escolhido para a próxima Jornada Mundial da

Juventude e recita a oração do Angelus Domini,

concluindo a Santa Missa com a Bênção Apostólica.

10) Encontro com os Voluntários

Na tarde do domingo 28 de julho, a caminho do

Aeroporto do Galeão, o Santo Padre detém-se no Rio

Centro para saudar e abençoar os jovens voluntários

que ao longo de dois anos, de modo generoso e alegre,

ofereceram seus trabalhos e serviços para a elabora-

ção e celebração da Jornada. Com sua presença

discreta e seu trabalho muitas vezes escondido, eles
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recebem agora o agradecimento oficial do Vigário de
Cristo na Terra. O Papa Francisco lhes dirige suas
paternais palavras, reza com eles e abençoa a todos.

* * *

Neste Ano da Fé, a Igreja que está no Brasil enri-
quecida com a presença de jovens do mundo inteiro
em comunhão com o Santo Padre o Papa Francisco,
roga a Santı́ssima Virgem Maria, Nossa Senhora Apa-
recida, Padroeira do Brasil, que conceda de seu Filho
Jesus que a Jornada Mundial da Juventude possa ser
para todos nós um momento forte do anúncio do
evangelho e que cada peregrino possa ser protagonista
da Nova Evangelização: « Ide e fazei discı́pulos entre
todas as nações » (Mt 28, 18).
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QUARTA-FEIRA

24 de Julho de 2013

10:30 horas

APARECIDA

SANTUÁRIO NACIONAL

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA





RITOS INICIAIS

O Santo Padre chega ao Santuário Nacional, onde é acolhido
pelo Capela e se dirige imediatamente a Capela dos 12 Apóstolos,
no segundo andar, onde está exposta a imagem da Virgem.

ORAÇÃO DO PAPA DIANTE DA IMAGEM

DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Santo Padre:

Mãe Aparecida, como Vós um dia,

assim me sinto hoje diante

do vosso e meu Deus,

que nos propõe para a vida uma missão

cujos contornos e limites desconhecemos,

cujas exigências apenas vislumbramos.

Mas, em vossa fé de que

« para Deus nada é impossı́vel »,

Vós, ó Mãe, não hesitastes,

e eu não posso hesitar.

C. « Eis aqui a serva do Senhor!
Faça-se em mim segundo a tua palavra! ».



Santo Padre:

Assim, ó Mãe, como Vós,

eu abraço minha missão.

Em vossas mãos coloco minha vida

e vamos Vós-Mãe e Eu-Filho

caminhar juntos, crer juntos, lutar juntos,

vencer juntos como sempre juntos

caminhastes vosso Filho e Vós.

C. «Mulher, eis o teu filho! ». Filho, « eis a tua Mãe! ».

D. Mãe Aparecida,

um dia levastes vosso Filho

ao templo para O consagrar ao Pai,

para que fosse inteira disponibilidade

para a missão.

Levai-me hoje ao mesmo Pai,

consagrai-me a Ele com tudo

o que sou e com tudo o que tenho.

C. « Aqui estou! Envia-me! ».
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Santo Padre:

Mãe Aparecida,

ponho em vossas mãos,

e levai até o Pai a nossa e vossa juventude,

a Jornada Mundial da Juventude:

quanta força, quanta vida,

quanto dinamismo brotando e explodindo

e que podem estar a serviço da vida,

da humanidade.

C. Pai, acolhei, santificai vossa juventude!

D. Finalmente, ó Mãe, vos pedimos:

permanecei aqui,

sempre acolhendo vossos filhos

e filhas peregrinos,

mas também ide conosco,

estai sempre ao nosso lado

e acompanhai na missão

a grande famı́lia dos devotos,

principalmente quando

a cruz mais nos pesar,

sustentai nossa esperança e nossa fé.

C. « Sê fiel até à morte, e eu te darei a coroa da vida »,

Amém!
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CANTO DE ENTRADA

BOAS-VINDAS

O Senhor Cardenal Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo de
Aparecida, saúda e acolhe o Santo Padre. Depois, faz-se a troca
de presentes entre o Santo Padre e o Sr. Cardeal. A Imagem
de Nossa Senhora Aparecida, recebida pelo Papa Francisco, é
colocada em seu trono.

O Santo Padre faz a incensação do altar, acompanhado somente
pelo órgão.

SAUDAÇÃO

Santo Padre:

Em nome do Pai e do Filho e do Espı́rito Santo.

C. Amém.

D. Irmãos e Irmãs,

o Deus da esperança,

que nos cumula de toda alegria

e paz em nossa fé,

pela ação do Espı́rito Santo,

esteja convosco.

C. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
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MONIÇÃO INTRODUTÓRIA E ATO PENITENCIAL

Santo Padre:

Irmãos e Irmãs,

Deus nunca se cansa de nos perdoar,

nós é que nos cansamos

e não queremos pedir perdão.

Deus é Pai amoroso,

confiantes ofertemos-Lhe nossas faltas

e acolhamos Seu perdão!

Momento de silêncio.

O coro e a assembleia cantam o Canto Penitencial.

Santo Padre:

Deus todo-poderoso

tenha compaixão de nós,

perdoe os nossos pecados

e nos conduza à vida eterna.

C. Amém.
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HINO DE LOUVOR

O coro e a assembleia:

Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso:
nós vos louvamos,
nós vos bendizemos,
nós vos adoramos,
nós vos glorificamos,
nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor,
só vós, o Altı́ssimo, Jesus Cristo,
com o Espı́rito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
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ORAÇÃO COLETA

Santo Padre:

Oremos.

Ó Deus todo-poderoso,

ao rendermos culto

à Imaculada Conceição de Maria,

Mãe de Deus e Senhora nossa,

concedei que o povo brasileiro,

fiel à sua vocação e vivendo na paz

e na justiça,

possa chegar um dia à pátria definitiva.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

na unidade do Espı́rito Santo.

C. Amém.
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LITURGIA DA PALAVRA

PRIMEIRA LEITURA

«O que me pedes, Ester;
o que queres que eu faça? »

Leitura do Livro de Ester 5, 1b-2; 7, 2b-3

Ester revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se
no vestı́bulo interno do palácio real, frente à residência
do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do
trono, frente à entrada.
Ao ver a rainha Ester parada no vestı́bulo, olhou para
ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que
tinha na mão, e Ester aproximou-se para tocar a ponta
do cetro.
Então, o rei lhe disse: «O que me pedes, Ester; o que
queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade
do meu reino, ela te seria concedida ».
Ester respondeu-lhe: « Se ganhei as tuas boas graças, ó
rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida — eis o
meu pedido! — e a vida do meu povo — eis o meu
desejo! ».

Palavra do Senhor.

C. Graças a Deus.



SALMO RESPONSORIAL 44

C. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto:
que o Rei se encante com vossa beleza!

1. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto:
« Esquecei vosso povo e a casa paterna!
Que o Rei se encante com vossa beleza!
Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor! C.

2. O povo de Tiro vos traz seus presentes,
os grandes do povo vos pedem favores.
Majestosa, a princesa real vem chegando,
vestida de ricos brocados de ouro. C.

3. Em vestes vistosas ao Rei se dirige,
e as virgens amigas lhe formam cortejo;
entre cantos de festa e com grande alegria,
ingressam, então, no palácio real ». C.
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SEGUNDA LEITURA

Mas o filho foi levado para junto de Deus
e do seu trono

Leitura do Livro do Apocalipse de São João
12, 1. 5. 13a. 15-16a

Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida
do sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça
uma coroa de doze estrelas.
E ela deu à luz um filho homem, que veio para gover-
nar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi
levado para junto de Deus e do seu trono.
Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o
dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado
à luz o menino.
A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás
da mulher, a fim de a submergir.
A terra, porém, veio em socorro da mulher.

Palavra do Senhor.

C. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

C. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Disse a mãe de Jesus aos serventes:
« Fazei tudo o que Ele disser ».

C. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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EVANGELHO

« Eles não têm mais vinho »

Diácono:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

c Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
João 2, 1-11

C. Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, houve um casamento em Caná da
Galileia. A mãe de Jesus estava presente.

Também Jesus e seus discı́pulos tinham sido convida-
dos para o casamento.

Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse:
« Eles não têm mais vinho ».

Jesus respondeu-lhe: «Mulher, por que dizes isto a
mim? Minha hora ainda não chegou ».

Sua mãe disse aos que estavam servindo: « Fazei o que
ele vos disser ».

Estavam seis talhas de pedra colocadas aı́ para a
purificação que os judeus costumam fazer. Em cada
uma delas cabiam mais ou menos cem litros.

Jesus disse aos que estavam servindo: « Enchei as
talhas de água ».

Encheram-nas até a boca.

Jesus disse: « Agora tirai e levai ao mestre-sala ».
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O mestre-sala experimentou a água que se tinha
transformado em vinho. Ele não sabia de onde
vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois
eram eles que tinham tirado a água.

O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse:
« Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e,
quando os convidados já estão embriagados, serve o
vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até
agora! ».

Este foi o inı́cio dos sinais de Jesus. Ele o realizou em
Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus
discı́pulos creram nele.

Palavra da Salvação.

C. Glória a vós, Senhor.

O Santo Padre beija o livro dos Evangelhos e abençoa a assembleia
com ele.

HOMILIA

Silêncio para a reflexão pessoal.
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PROFISSÃO DE FÉ

Santo Padre:

Creio em Deus Pai todo-poderoso,

Assembleia:

criador do céu e da terra.
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espı́rito Santo;
nasceu da Virgem Maria;
padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado.

Desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus;
está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espı́rito Santo;
na Santa Igreja Católica;
na comunhão dos santos;
na remissão dos pecados;
na ressurreição da carne;
na vida eterna. Amém.
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ORAÇÃO UNIVERSAL

Santo Padre:

Pela mediação de Jesus,

único Senhor e Salvador,

e pela intercessão de sua mãe,

a Senhora Aparecida,

elevemos as nossas orações a Deus,

nosso Pai!

C. Senhora Aparecida, intercedei a Deus por nós!

1. Pela Igreja, para que seja sempre mais comprome-

tida com a vida do nosso povo, especialmente dos mais

fracos, pequenos e pobres, rezemos! C.

2. Pelo Papa Francisco, para que conte com as luzes

e forças do Alto e com a proteção e carinho de

Nossa Senhora em sua missão de nos confirmar na

fé, rezemos! C.

3. Por nossos Bispos, Presbı́teros e Diáconos, pelos

religiosos e religiosas, para que, iluminados pelo Espı́-

rito Santo, sejam sensı́veis e solidários às necessidades

do nosso povo, rezemos! C.

4. Pelo Brasil, por nossos governantes e por todo o

povo brasileiro, para que possamos construir um paı́s

que preserve e favoreça a vida da natureza e de todas

as pessoas, rezemos! C.

36 APARECIDA – 24 DE JULHO DE 2013



5. Por todos os jovens reunidos na Jornada Mundial
da Juventude, para que redescubram, na Pessoa de
Jesus Cristo ressuscitado, o fundamento de sua fé,
rezemos! C.

Santo Padre:

Senhor,

pela intercessão da Senhora Aparecida,

confiamos a Vós as nossas necessidades.

Atendei-nos por vosso Filho

e nosso Senhor Jesus Cristo

na unidade do Espı́rito Santo!

C. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

O Santo Padre recebe as oferendas de pão e de vinho para o

sacrifı́cio.

Santo Padre:

Bendito sejais, Senhor, Deus do universo,

pelo pão que recebemos da vossa bondade,

fruto da terra e do trabalho humano,

que agora vos apresentamos

e para nós se vai tornar pão da vida.

C. Bendito seja Deus para sempre!

Diácono:

Pelo mistério desta água e deste vinho,

possamos participar da divindade do vosso Filho,

que se dignou assumir a nossa humanidade.

Santo Padre:

Bendito sejais, Senhor, Deus do universo,

pelo vinho que recebemos da vossa bondade,

fruto da videira e do trabalho humano,

que agora vos apresentamos

e para nós se vai tornar vinho da salvação.

C. Bendito seja Deus para sempre!



Santo Padre:

De coração contrito e humilde,

sejamos, Senhor, acolhidos por vós;

e seja o nosso sacrifı́cio de tal modo oferecido

que vos agrade, Senhor, nosso Deus.

Lavai-me, Senhor, de minhas faltas

e purificai-me de meus pecados.

CONVITE À ORAÇÃO

Santo Padre:

Orai, irmãos e irmãs,

para que, levando ao altar as alegrias

e fadigas de cada dia,

nos disponhamos a oferecer um sacrifı́cio

aceito por Deus Pai todo-poderoso.

C. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifı́cio,
para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a santa Igreja.
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ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Santo Padre:

Acolhei, ó Deus,

as preces e oferendas apresentadas

em honra de Maria,

Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho;

concedei que elas vos sejam agradáveis

e nos tragam a graça da vossa proteção.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA

PREFÁCIO

Maria e a Igreja

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Corações ao alto.

C. O nosso coração está em Deus.

D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

C. É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e necessário,

é nosso dever e salvação

dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,

Senhor, Pai Santo,

Deus eterno e todo-poderoso.

A fim de preparar para o vosso Filho

mãe que fosse digna dele,

preservastes a Virgem Maria

da mancha do pecado original,

enriquecendo-a com a plenitude

da vossa graça.



Nela, nos destes as primı́cias da Igreja,

esposa de Cristo,

sem ruga e sem mancha,

resplandecente de beleza.

Purı́ssima, na verdade,

devia ser a Virgem que nos daria o Salvador,

o Cordeiro sem mancha,

que tira os nossos pecados.

Escolhida entre todas as mulheres,

modelo de santidade e advogada nossa,

ela intervém constantemente em favor

de vosso povo.

Unidos à multidão dos anjos e dos santos,

proclamamos a vossa bondade,

cantando a uma só voz:

Todos aclamam:

Santo, Santo, Santo,
Senhor, Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Santo Padre:

Na verdade, vós sois santo,

ó Deus do universo,

e tudo o que criastes proclama o vosso louvor,

porque, por Jesus Cristo,

vosso Filho e Senhor nosso,

e pela força do Espı́rito Santo,

dais vida e santidade a todas as coisas

e não cessais de reunir o vosso povo,

para que vos ofereça em toda parte,

do nascer ao pôr-do-sol,

um sacrifı́cio perfeito.

C. Santificai e reuni o vosso povo!

Une as mãos e as estende sobre as oferendas e juntamente com os
concelebrantes diz:

Por isso, nós vos suplicamos:

santificai pelo Espı́rito Santo

as oferendas que vos apresentamos

para serem consagradas,



Une as mãos e traça o sinal da cruz sobre o pão e o cálice ao
mesmo tempo, dizendo:

a fim de que se tornem

o Corpo e c o Sangue de Jesus Cristo,

vosso Filho e Senhor nosso,

que nos mandou celebrar este mistério.

C. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

O Santo Padre com os concelebrantes:

Na noite em que ia ser entregue,

ele tomou o pão,

deu graças,

e o partiu

e deu a seus discı́pulos,

dizendo:

inclina-se levemente

Tomai, todos, e comei:

isto é o meu Corpo,

que será entregue por vós.

Mostra ao povo a hóstia consagrada, coloca-a na patena, fazendo
genuflexão para adorá-la.
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Então prossegue:

Do mesmo modo,

ao fim da ceia,

ele tomou o cálice em suas mãos,

deu graças novamente,

e o deu a seus discı́pulos,

dizendo:

inclina-se levemente

Tomai, todos, e bebei:

este é o cálice do meu Sangue,

o Sangue da nova e eterna aliança,

que será derramado por vós

e por todos

para remissão dos pecados.

Fazei isto em memória de mim.

Mostra o cálice ao povo, coloca-o sobre o corporal e faz genu-
flexão para adorá-lo.

Santo Padre:

Eis o mistério da fé!

A coral entoa com a assembleia:

C. Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
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Santo Padre:

Celebrando agora, ó Pai,

a memória do vosso Filho,

da sua paixão que nos salva,

da sua gloriosa ressurreição

e da sua ascensão ao céu,

e enquanto esperamos a sua nova vinda,

nós vos oferecemos em ação de graças

este sacrifı́cio de vida e santidade.

C. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

O Santo Padre com os concelebrantes:

Olhai com bondade

a oferenda da vossa Igreja,

reconhecei o sacrifı́cio

que nos reconcilia convosco

e concedei que, alimentando-nos

com o Corpo e o Sangue do vosso Filho,

sejamos repletos do Espı́rito Santo

e nos tornemos em Cristo

um só corpo e um só espı́rito.

C. Fazei de nós um só corpo e um só espı́rito!
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O primeiro concelebrante, de braços abertos, diz:

Que ele faça de nós uma oferenda perfeita

para alcançarmos a vida eterna

com os vossos santos:

a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu esposo,

os vossos Apóstolos e Mártires,

e todos os santos,

que não cessam de interceder por nós

na vossa presença.

C. Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Segundo concelebrante:

E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,

que este sacrifı́cio da nossa reconciliação

estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.

Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja,

enquanto caminha neste mundo:

o vosso servo o papa Francisco,

o nosso irmão Raymundo, bispo de Aparecida,

o bispo Darci José, com os bispos do mundo inteiro,

o clero e todo o povo que conquistastes.

C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Atendei às preces da vossa famı́lia,

que está aqui, na vossa presença.

Reuni em vós, Pai de misericórdia,

todos os vossos filhos e filhas

dispersos pelo mundo inteiro.

C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas!
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Terceiro concelebrante:

Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida
e todos os que morreram na vossa amizade.
Unidos a eles,
esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória,
por Cristo, Senhor nosso.

C. A todos saciai com vossa glória!

Por ele dais ao mundo
todo bem e toda graça.

Santo Padre:

Por Cristo,

com Cristo,

em Cristo,

a vós, Deus Pai todo-poderoso,

na unidade do Espı́rito Santo,

toda a honra e toda a glória,

agora e para sempre.

C. Amém.
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RITO DA COMUNHÃO

Santo Padre:

Obedientes à palavra do Salvador

e formados por seu divino ensinamento,

ousamos dizer:

Santo Padre:

Pai nosso

Assembleia:

que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu;
o pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.



Santo Padre:

Livrai-nos de todos os males, ó Pai,

e dai-nos hoje a vossa paz.

Ajudados pela vossa misericórdia,

sejamos sempre livres do pecado

e protegidos de todos os perigos,

enquanto, vivendo a esperança,

aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

Assembleia:

Vosso é o reino,

o poder e a glória para sempre!

Santo Padre:

Senhor Jesus Cristo,

dissestes aos vossos Apóstolos:

Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.

Não olheis os nossos pecados,

mas a fé que anima vossa Igreja;

dai-lhe, segundo o vosso desejo,

a paz e a unidade.

Vós, que sois Deus,

com o Pai e o Espı́rito Santo.

C. Amém.
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Santo Padre:

A paz do Senhor esteja sempre convosco!

C. O amor de Cristo nos uniu.

Diácono:

No Espı́rito de Cristo ressuscitado,
saudai-vos com um sinal de paz!

O Santo Padre parte o pão consagrado sobre a patena e coloca um
pedaço no cálice, rezando em silêncio:

Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus,

o Cristo e Senhor nosso,

que vamos receber,

nos sirva para a vida eterna.

Enquanto isto, canta-se: Cordeiro de Deus.

O Santo Padre, de mãos unidas, reza em silêncio:

Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo,

que, cumprindo a vontade do Pai

e agindo com o Espı́rito Santo,

pela vossa morte destes vida ao mundo,

livrai-me dos meus pecados e de todo mal;

pelo vosso Corpo e pelo vosso Sangue,

dai-me cumprir sempre a vossa vontade

e jamais separar-me de vós.
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Santo Padre:

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!

Eis o Cordeiro de Deus,

que tira o pecado do mundo.

C. Senhor, eu não sou digno
de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

O Santo Padre reza em silêncio:

Que o Corpo de Cristo

me guarde para a vida eterna.

Comunga o Corpo de Cristo. Depois, segura o cálice e reza em
silêncio:

Que o Sangue de Cristo

me guarde para a vida eterna.

Comunga o Sangue de Cristo.

Toma a patena ou o cibório e, mostrando a hóstia um pouco
elevada aos que vão comungar, diz a cada um:

O Corpo de Cristo.

C. Amém.

Silêncio para a oração pessoal.
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ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Santo Padre:

Oremos.

Alimentados com o Corpo

e o Sangue de vosso Filho,

nós vos suplicamos, ó Deus:

dai ao vosso povo,

sob o olhar de Nossa Senhora

da Conceição Aparecida,

irmanar-se nas tarefas de cada dia para

a construção do vosso reino.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.
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CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA

Santo Padre:

Ó Maria Santı́ssima,

pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo,

em vossa querida imagem de Aparecida,

espalhais inúmeros benefı́cios

sobre todo o Brasil.

Eu, embora indigno de pertencer

ao número de vossos filhos e filhas,

mas cheio do desejo de participar

dos benefı́cios de vossa misericórdia,

prostrado a vossos pés,

consagro-vos o meu entendimento,

para que sempre pense no amor

que mereceis;

consagro-vos a minha lingua

para que sempre vos louve

e propague a vossa devoção;

consagro-vos o meu coração,

para que, depois de Deus,

vos ame sobre todas as coisas.
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Recebei-me, ó Rainha incomparável,

vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe,

no ditoso número de vossos filhos e filhas;

acolhei-me debaixo de vossa proteção;

socorrei-me em todas

as minhas necessidades,

espirituais e temporais,

sobretudo na hora de minha morte.

Abençoai-me, ó celestial cooperadora,

e com vossa poderosa intercessão,

fortalecei-me em minha fraqueza,

a fim de que,

servindo-vos fielmente nesta vida,

possa louvar-vos, amar-vos

e dar-vos graças no céu,

por toda eternidade.

Assim seja!

O Santo Padre incensa a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

O coro e a assembleia: Dai-nos a bênção.
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BÊNÇÃO FINAL

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

Diácono:

Inclinai-vos para a Bênção.

Santo Padre:

Deus que,

pelo parto da santı́ssima Virgem Maria,

quis com sua bondade,

remir o gênero humano,

se digne enriquecer-vos com sua bênção!

C. Amém.

D. Em todo o tempo e em todo o lugar,

que vós sintais a proteção daquela

de quem pudestes receber o Autor da vida!

C. Amém.

D. Vós, que vos reunistes no dia

de hoje para celebrar devotamente

sua comemoração,

possais levar convosco os dons de gozo

espiritual e recompensa celeste!

C. Amém.

56 APARECIDA – 24 DE JULHO DE 2013



Santo Padre:

Pela intercessão

de Nossa Senhora Aparecida,

Rainha e Padroeira do Brasil,

abençoe-vos Deus todo-poderoso,

Pai c e Filho c e Espı́rito c Santo.

C. Amém.

Diácono:

A alegria do Senhor seja a vossa força;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe!

C. Graças a Deus.
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SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO

DE APARECIDA

BÊNÇÃO DA IMAGEM DE SÃO FREI GALVÃO

Santo Padre:

Pela força de um único Espı́rito aqui reunidos,

dentre muitas famı́lias,

e todos chamados à santidade,

oremos humildemente ao Deus único,

nosso Pai.

Silêncio.

Oremos:

Ó Deus, fonte de toda graça e santidade,

olhai com piedade para nós,

vossos filhos e filhas,

que preparamos esta imagem

de Santo Antonio de Santana Galvão,

e fazei-nos experimentar

o poder da intercessão

de tão excelso amigo e co-herdeiro de Cristo,

e testemunha exemplar da vida evangélica.

Em nome do c Pai c do Filho

c e do Espı́rito Santo.

C. Amém.
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QUARTA-FEIRA

24 de Julho de 2013

17:30 horas

RIO DE JANEIRO

VISITA AO HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO

DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

ENCONTRO NA VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA
DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA





O Santo Padre chega à capela do hospital, faz un momento de

oração pessoal e oferece ao Frei um presente.

O Santo Padre desloca-se para o palco.

Saudação do Arcebispo de Rio de Janeiro, Dom Orani João

Tempesta e do representante do legado social do COL.

Saudação do Frei coordenador do projeto.

Saudação e testemunho de dois assistidos que no final entregam

um presente ao Santo Padre.

Canto e os presentes acendem suas velas.

ALOCUÇÃO DO SANTO PADRE

PAI NOSSO

Santo Padre:

Rezemos, com amor e confiança,

a oração que o Senhor Jesus ensinou:

Assembleia:

Pai nosso que estais nos céus,

santificado seja o vosso nome;

venha a nós o vosso reino,

seja feita a vossa vontade,

assim na terra como no céu;

o pão nosso de cada dia nos dai hoje;

perdoai-nos as nossas ofensas,

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido;

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do mal.



BÊNÇÃO FINAL

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Bendito seja o nome do Senhor.

C. Agora e para sempre.

D. O nosso auxı́lio está no nome do Senhor.

C. Que fez o céu e a terra.

D. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,

Pai c e Filho c e Espı́rito c Santo.

C. Amém.

O Santo Padre poderá aspergir água benta sobre placa come-
morativa.
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QUINTA-FEIRA

25 de Julho de 2013

11:00 horas

RIO DE JANEIRO

COMUNIDADE DE VARGINHA EM MANGUINHOS

ENCONTRO NA COMUNIDADE DE VARGINHA





INTRODUÇÃO

O Santo Padre chega à capela São Jerônimo Emiliani e, na porta,
beija o crucifixo e faiz aspesão e asperge com água benta. Em
seguida se recolhe em oração por alguns instantes e concede a
benção ao altar.

SAUDAÇÃO

Santo Padre:

Em nome do Pai e do Filho e do Espı́rito Santo.

C. Amém.

D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,

o amor do Pai

e a comunhão do Espı́rito Santo

estejam convosco!

C. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.



BÊNÇÃO DO ALTAR

Santo Padre:

Nossa comunidade, meus irmãos,

está alegremente reunida

para a bênção deste altar.

Com toda a atenção sigamos este rito

e peçamos a Deus que olhe benigno

para a oblação da Igreja,

que será oferecida nesta mesa,

e faça de seu povo uma dádiva eterna.

Todos rezam em silêncio por um momento.

Bendito sois, ó Deus,

que recebestes o sacrifı́cio de vosso Cristo,

oferecido na ara da cruz,

para a redenção do gênero humano;

e, para celebrar sua memória,

reunis, com amor de Pai,

vosso povo ao redor da mesa do Senhor.

Olhai, pois, Senhor, para este altar

que preparamos para celebrar

vossos mistérios;

seja ele o centro de nosso louvor

e ação de graças,
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a ara onde, no mistério,

oferecemos o sacrifı́cio de Cristo;

a mesa onde partiremos o pão e beberemos

o cálice da unidade;

seja a fonte de onde nos jorre perene

a água da salvação,

e, aproximando-nos de Cristo, a pedra viva,

nele cresçamos qual templo santo,

e sobre o altar do coração,

possamos oferecer uma vida santa

como sacrifı́cio agradável,

em louvor de vossa glória.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.

O Santo Padre asperge o altar com água benta e em seguida oferta

um presente ao pároco.

ENCONTRO COM A COMUNIDADE

O Santo Padre dirige-se a um campo de futebol da comunidade.

No caminho entra em uma casa de uma famı́lia. Chegando ao

campo o Santo Padre é recebido com um canto.

Segue-se a saudação do Senhor Arcebispo de Rio de Janeiro, Dom

Orani João Tempesta e de um dos membros da comunidade.

Após a saudação de um dos membros da comunidade é ofertado

um presente ao Santo Padre.

ALOCUÇÃO DO SANTO PADRE
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ORAÇÃO FINAL

Santo Padre:

Rezemos, com amor e confiança,

a oração que o Senhor Jesus ensinou:

Assembleia:

Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu;
o pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
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BÊNÇÃO FINAL

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Bendito seja o nome do Senhor.

C. Agora e para sempre.

D. O nosso auxı́lio está no nome do Senhor.

C. Que fez o céu e a terra.

D. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,

Pai c e Filho c e Espı́rito c Santo.

C. Amém.

ENCONTRO NA COMUNIDADE DA VARGINHA 69





QUINTA-FEIRA

25 de Julho de 2013

19:00 horas

RIO DE JANEIRO

PRAIA DE COPACABANA

CELEBRAÇÃO DE BOAS VINDAS

« MESTRE, É BOM ESTARMOS AQUI »





Depois dos cantos, o Senhor Arcebispo de Rio de Janeiro, Dom
Orani João Tempesta saúda e acolhe o Santo Padre.

O Santo Padre responde a saudação com um breve intervento.

Saudação da parte de cinco jovens dos diferentes continentes.

Apresentação simbólica da fé do povo brasileiro.

Entronização da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Introdução à celebração litúrgica.

SAUDAÇÃO

Santo Padre:

Em nome do Pai e do Filho e do Espı́rito Santo.

C. Amém.

D. A paz esteja convosco.

C. O amor de Cristo nos uniu.



ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

C. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Quero ouvir o Que o Senhor irá falar,
Tua palavra vai Minha Vida transformar.
Luz para o meu Caminho,
Verdade e Vida.

C. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

EVANGELHO

Diácono:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

c Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas 9, 28b-36

C. Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e
Tiago, e subiu à montanha para rezar. Enquanto reza-
va, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou
muito branca e brilhante. Eis que dois homens esta-
vam conversando com Jesus: eram Moisés e Elias.
Eles apareceram revestidos de glória e conversavam
sobre à morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém.
Pedro e os companheiros estavam com muito sono.
Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois ho-
mens que estavam com ele. E quando estes homens se
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iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, é bom
estarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti,
outra para Moisés e outra para Elias ». Pedro não sabia
o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quan-
do apareceu uma nuvem que os cobriu com sua som-
bra. Os discı́pulos ficaram com medo ao entrarem
dentro da nuvem. Da nuvem, porém saiu uma voz
que dizia: « Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai
o que ele diz! » Enquanto a voz ressoava, Jesus encon-
trou-se sozinho. Os discı́pulos ficaram calados e
naqueles dias não contaram a ninguém nada do que
tinham visto.

Palavra da Salvação.

C. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA
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ORAÇÃO UNIVERSAL

Santo Padre:

Repletos de esperança,

elevemos nossas preces, clamando:

C. Ó Senhor, escutai a nossa prece!

Português:

1. Pela Santa Igreja de Deus, presente em toda face da

terra, para que a celebração do Ano da Fé, seja um

forte tempo de renovação e de difusão da Boa Nova

que nos foi transmitida pelo Senhor, rezemos ao

Senhor. C.

Italiano:

2. Per il nostro amato Santo Padre Francesco, che

oggi colma il nostro cuore di gioia con la sua presenza.

Perché la sua testimonianza e i suoi insegnamenti ci

aiutino a vivere sempre più la fede che professiamo,

preghiamo. C.

Espanhol:

3. Por la Jornada Mundial de la Juventud, que cele-

bramos en Rı́o de Janeiro, por los jóvenes aquı́

reunidos de todas partes del mundo, para que sea un

momento de profundo encuentro con Cristo y un
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estı́mulo a la evangelización de las nuevas generacio-
nes, oremos al Señor. C.

Inglês:

4. For all of those who do not know Christ and for
those who have lost their faith, that through our testi-
mony, the light of Truth and joy, which spring from
encountering the Lord, may be poured out into their
hearts. We pray to the Lord. C.

2. Pelo nosso amado Santo Padre, o Papa Francesco,
cuja presença nos alegra o coração, para que seu
testemunho e ensinamentos nos ajudem a viver cada
vez mais a fé que professamos, rezemos ao
Senhor. C.

3. Pela Jornada Mundial da Juventude, que celebra-
mos no Rio de Janeiro, para que os jovens aqui reuni-
dos de todas as partes do mundo, vivam um profundo
encontro com Cristo, e recebam um estı́mulo para
a evangelização das novas gereções, rezemos ao
Senhor. C.

4. Por todos aqueles que não conhecem a Cristo e
pelos que perderam a fé, para que através do nosso
testemunho, cheguem a seus corações a luz da verda-
de e a alegria que brota do encontro com Deus, reze-
mos ao Senhor. C.
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PAI NOSSO

Santo Padre:

Nossas preces concluamos

com a oração que o Senhor nos ensinou:

O coro e a assembleia:

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimı́tte nobis débita nostra,
sicut et nos dimı́ttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed lı́bera nos a malo. Amen.
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SAUDAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL

Santo Padre:

Dóminus vobı́scum.

C. Et cum spı́ritu tuo.

D. Sit nomen Dómini benedı́ctum.

C. Ex hoc nunc et usque in sǽculum.

D. Adiutórium nostrum in nómine Dómini.

C. Qui fecit cælum et terram.

D. Benedı́cat vos omnı́potens Deus:

Pater, c et Fı́lius, c et Spı́ritus c Sanctus.

C. Amen.

Diácono:

Ide em paz,
e o Senhor vos acompanhe.

C. Graças a Deus.
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SEXTA-FEIRA

26 de Julho de 2013

18:00 horas

RIO DE JANEIRO

PRAIA DE COPACABANA

VIA-SACRA COM OS JOVENS





SAUDAÇÃO

Santo Padre:

Em nome do Pai e do Filho e do Espı́rito Santo.

C. Amém.

D. Nós te adoramos e te bendizemos,

Senhor Jesus Cristo,

redentor da humanidade.

C. Tua entrega na cruz nos dá a Vida,
mostra o Caminho, revela a Verdade!

ORAÇÃO

Santo Padre:

Oremos.

Ó Pai, enviaste o Teu Filho Eterno

para salvar o mundo

e escolheste homens e mulheres para que,

por Ele, com Ele e n’Ele,

proclamassem a Boa-Nova a todas as nações.

Concede as graças necessárias

para que brilhe no rosto de todos

os jovens a alegria de serem,

pela força do Espı́rito,

os evangelizadores de que a Igreja

precisa no Terceiro Milênio.

Por Cristo, Nosso Senhor.

C. Amém.



1a ESTAÇÃO

Jesus é condenado à morte

Um inocente foi condenado.

Ele trouxe um projeto de vida.
Ele quis libertar os irmãos.
Veio propor que seu povo tomasse a história
nas mãos.
E foi condenado a morrer.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Fui atraı́-
do pelo teu divino Coração. Venho das fronteiras do
mundo. Sou missionário e encontro no meu caminho
muitos jovens inocentes que todos os dias são conde-
nados à morte pela pobreza, pela violência e por todo
tipo de consequências do pecado que nos machuca
desde as origens da humanidade. Quero seguir teus
passos na certeza de que tudo posso n’Aquele que
me fortalece e se Deus é por nós, quem será contra
nós? (Cf. Fil 4, 13; Rm 8, 31-32).
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2a ESTAÇÃO

Jesus toma a cruz aos ombros

Assumiu uma cruz que não era dele.

Ele disse que a vida é coragem.
Que é preciso lutar sem cessar.
Veio ensinar que é preciso mudar
o que é trevas em luz.
E eis que lhe dão uma cruz.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Fui con-
vertido pelo teu divino Coração. Tomaste sobre os
ombros minhas dores e misérias (Cf. Is 53, 4). Era
minha a cruz que te feriu. Quero completar o teu
sacrifı́cio em minha vida, deixando-me tocar por tão
grande amor e dando testemunho com as palavras e
com o exemplo ali onde o mundo precisa. Levarei
para sempre a tua cruz no meu peito e as tuas palavras
no meu coração. Quero ser instrumento deste amor
que nunca se cansa de amar.
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3a ESTAÇÃO

Jesus cai pela primeira vez

A cruz foi ficando pesada.

Ele disse que a vida é ternura.
Que é preciso saber perdoar.
Veio mostrar que até mesmo quem erra
tem Deus como Pai.
E ao peso da cruz ele cai.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Nas
quedas sou animado pelo teu humilde Coração. Sou
voluntário numa comunidade de recuperação de jo-
vens que caı́ram na dependência quı́mica. São vı́timas
de um comércio violento e cruel. São desfigurados e
correm o risco de permanecer no chão. Vejo teu rosto
na face de cada um deles. Ensina-me a ser como o
bom samaritano que, para além dos discursos, tem
coragem de levantar quem está caı́do à beira do ca-
minho e cuidar de suas feridas (Cf. Lucas 10, 25-37).
Neste gesto de solidariedade salutar, ensina-me que
somente em ti encontraremos a total transfiguração.
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4a ESTAÇÃO

Jesus encontra sua aflita mãe

Dor de filho, dor de mãe!

Ele via o valor das mulheres.
E as mulheres buscou libertar.
Veio mostrar que a mulher traz em si
o mistério do ser.
E vê sua mãe a sofrer.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Contem-
plo a profunda comunhão de amor entre o teu Cora-
ção e o coração de tua mãe. É uma comunhão reden-
tora! Aquela troca silenciosa de olhares no caminho da
cruz fala mais do que qualquer discurso ou palavra. A
dor do filho é realmente a dor da mãe. Isto me faz
pensar nas lutas em favor da vida da sua concepção
até o seu fim natural. Nós mulheres temos uma voca-
ção muito forte para defender tudo o que vive. Não
podemos aceitar a violência de quem se acha no direi-
to de interromper uma vida indefesa. Queremos pro-
clamar com tua mãe: O Senhor fez em mim grandes
coisas. Derruba do trono os arrogantes e eleva os hu-
mildes. Manifesta a força de seu braço e nos sustenta
nos caminhos da nova evangelização (Cf. Lc 1, 46-55).
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5a ESTAÇÃO

Simão Cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz

Converteu-se enquanto ajudava Jesus.

Sua cruz carregava cansado.
Esmagado de tanta opressão.
E eis que um colono que chega
do campo levou sua cruz.
Sofria também com Jesus.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Fui cha-
mado pelo teu divino Coração. Sou um jovem voca-
cionado a caminho do sacerdócio. O teu apelo ressoa
muito forte no meu interior: Quem quiser ser meu
discı́pulo, tome sua cruz e siga-me! Mas nem sempre
compreendo que a luz passa pela cruz. Ao carregar
um pouco do teu fardo quero aprender os caminhos
da configuração a ti. Que um dia eu possa dizer: eu
vivo, mas não sou eu que vivo; é Cristo que vive
em mim (Cf. Gal 2, 20). Faz de mim um ministro
transparente. Livra-me da tentação dos primeiros
lugares e ensina-me a ser um bom pastor, que dá a
vida para congregar teu povo na unidade.
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6a ESTAÇÃO

Verônica enxuga o rosto de Jesus

A mulher que não se calou.

Tinha um rosto de homem do povo.
Tinha marcas de luto e de dor.
Tanto sofreu que de escarros e sangue se desfigurou.
Mas alguém o seu rosto enxugou.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Sou con-
sagrada ao teu divino Coração no serviço ao meu
irmão. Não posso me calar quando encontro nas
vias-sacras da vida tantas vı́timas de uma « cultura de
morte »: mulheres prostituı́das e famı́lias na miséria,
enfermos sem atendimento e idosos desprezados, mi-
grantes sem terra e jovens desempregados, pessoas
excluı́das da cultura digital e minorias tratadas com
preconceito... a lista é grande, meu Senhor. Ao enxu-
gar as lágrimas, o suor e o sangue do rosto destes
irmãos e irmãs vejo maravilhada que a tua face
fica estampada no lenço da minha solidariedade
(Cf. Mt 25, 31-46). Ensina-me a sempre unir mı́stica
e militância, fé e vida, céu e terra, porque o Pai é nosso
e somos irmãos, mas o pão também é nosso e somos
cristãos, ou seja, gente que acredita no milagre de
repartir.
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7a ESTAÇÃO

Jesus cai pela segunda vez

Quem caiu subindo, caiu para o alto!

Ele disse que a vida é um presente.
Para quem não parou nem cansou.
Leva nos ombros com garra e coragem
a cruz dos irmãos.
E mais uma vez cai ao chão.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-nos aqui! Encon-
tramos em teu Coração a nossa morada. Desde que
começamos a namorar ensaiamos o jeito certo de
construir uma famı́lia que tem papel fundamental
na transmissão da fé e da vida. Contemplando a tua
paixão entendemos que tudo isso foi por amor. Apren-
demos, porém, que as nossas paixões não são um
fundamento seguro. Só constrói sobre a rocha, quem
edifica no amor (Cf. Mt 7, 24-27). Dá-nos a sabedoria
de começar a construção pelos fundamentos e não
pelo telhado. Ensina-nos que cada escolha exige re-
núncias. Se cairmos, Senhor, seja sempre avançando
e nunca desistindo. Mesmo nas quedas, não permita
que nos afastemos de ti.
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8a ESTAÇÃO

Jesus consola as mulheres de Jerusalém

Vocação de mulher: do berço até a cruz.

No caminho por onde ele ia.
A sofrer quase só sem ninguém.
Algumas mulheres chorando seguiram Jesus sofredor.
Eram mães solidárias na dor.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! No teu
Coração tão humano aprendi o valor salvı́fico do
sofrimento e da dor. Completo na minha carne o
que falta aos teus sofrimentos pelo teu Corpo, que
é a Igreja (Cf. Col 1, 24). Não posso esquecer que a
redenção se realizou pela tua cruz, ou seja, pelo teu
sacrifı́cio. Isto me ensina que a dor faz parte da con-
dição humana e é tocada inteiramente pelo teu amor
que salva. Isto não me leva a uma resignação alienada,
mas me faz consciente de que algumas dores são opor-
tunidades para me unir à tua cruz. É um mistério que
apenas quem sofre unido a ti pode discernir na medida
certa. Ensina-me que na hora da dor melhor do que
falar sobre Deus é falar com Deus. A prece consola
mais que a explicação.
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9a ESTAÇÃO

Jesus cai pela terceira vez

Depois disso, não mais caiu!

Outra queda e já é a terceira.
E ele cai de cansaço no chão.
É como tantos que sofrem de fome de amor e de pão.
E sucumbem de tanta opressão.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! No teu
Coração de mestre encontrei a Verdade. Venho do
mundo dos estudos. Eles fazem parte da minha missão
neste momento. O conhecimento e a ciência me en-
cantam, mas muitas vezes me seduzem e até induzem
a imaginar que não preciso de ti. Mas meu coração
tem sede de um amor e de uma verdade que superam
os amores e as verdades desta terra. Apenas na tua
Verdade encontro a sabedoria eterna. E neste tesouro
encontro as forças para não mais cair. Apenas quem
encontra a Verdade, para além dos limites do corpo,
fica verdadeiramente de pé.
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10a ESTAÇÃO

Jesus é despojado de suas vestes

Era pobre e mais pobre morreu!

Arrancaram-lhe as vestes que tinha.

Sortearam a que lhe restou.

Tão despojado e não tendo mais nada

a si mesmo se deu.

Era pobre e mais pobre morreu.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Teu

Coração me ensina tantas maneiras de promover a

comunhão. Faço parte desta geração que nasceu

conectada por meio da Internet. Sei que as redes so-

ciais são uma possibilidade para construir relações

verdadeiras, mas exigem muita atenção para não ficar

refém das forças de dispersão que despojam a juven-

tude de sua identidade. A manipulação da inteligência

é uma delas. Isto nos pode levar à alienação dos

direitos religiosos, sociais e até polı́ticos. Olhando para

o teu despojamento total no caminho da cruz eu

peço em nome de minha geração: que a tua graça

nos ensine os caminhos para evangelizar o « continen-

te digital » e nos deixe atentos à possivel dependência

ou confusão entre o real e o virtual, correndo o risco

de dispensar o encontro com as pessoas por contatos

na rede.
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11a ESTAÇÃO

Jesus é pregado na cruz

Feita de dois riscos foi a sua cruz.

Tendo dois assaltantes ao lado.
Foi pregado na cruz que levou.
Crucificado, agredido insultado, Jesus perdou.
Ao algoz que o feriu e matou.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! No teu
divino Coração encontrei a verdadeira liberdade.
Estou consciente daquilo que disse João Paulo II: « a
pior das prisões é um coração fechado ». Milhões de
jovens estão presos cumprindo pena por um erro
cometido. Teu olhar de perdão no alto da cruz me
faz pensar que é possı́vel mudar de vida. Ensina-me
que a tua cruz uniu a terra e o céu e os teus braços
abertos acolhem a todos, até quem está na prisão
(cf. Mt 25, 43). É bom saber que amas não ape-
nas quem é justo e santo, mas também o pecador
(cf. Rm 5, 8). Obrigado, Senhor, pela tua imensa
compaixão!
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12a ESTAÇÃO

Jesus morre na cruz

O autor da vida aceitou morrer.

Esmagado ferido e vencido.
Derrotado ele nem reagiu.
Agonizou e expirou como quem nada pode fazer.
É a vida que vemos morrer.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Em teu
Coração encontrei a vida e a vida em plenitude. Co-
nheces bem os limites de minha condição fı́sica. Vivo
um tempo difı́cil de purificação. A doença é a minha
cruz. Aceita-me unido a ti neste momento. A certeza
de que estás comigo faz cada minuto valer a pena.
Gostaria de viver muitos anos, mas o que é isso diante
da eternidade? Então, Senhor, fortalece em mim a fé,
a esperança e a caridade. E que eu escute de tua boca
a frase que consolou tantos doentes e sofredores: « Tua
fé te salvou, vai em paz! » (Cf. Lc 8, 48).
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13a ESTAÇÃO

Jesus é descido da cruz

Maria e os discipulos o descrucificaram.

Parecia estar tudo acabado.
Jesus Cristo descia da cruz.
Morto e sem vida Maria o recebe sem nada falar.
É meu povo que eu vejo a chorar.

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! É ma-
ravilhoso escutar as lições do teu divino Coração.
Passo os dias no silêncio de sons e palavras. Não con-
sigo ouvir com os ouvidos, mas escuto tua voz em
meu coração. Ao ver-te descido da cruz, repousar no
colo piedoso de tua querida mãe, sinto que todos os
discursos são insuficientes e uma única palavra já
é demais. Existem momentos em que o silêncio e a
contemplação falam muito mais. Ensina-me a descru-
cificar os meus irmãos. Que o meu testemunho seja
um silencioso grito de amor e de solidariedade.
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14a ESTAÇÃO

Jesus é sepultado

Semeado no silêncio fecundo.

Sepultado na rocha mais fria.
Nada mais se podia esperar.
Ia com ele o projeto de vida que veio ensinar.
É meu povo escondido e a rezar

Meditação:

Senhor Jesus, Cristo Redentor, aqui estamos, en-
via-nos! (Cf. Is 6, 8). Queremos ser um só coração e
uma só alma. Iremos a todas as nações da terra para
dar testemunho de que encontramos o verdadeiro
caminho para a vida. A semente de tua Palavra caiu
em nossos continentes. Não ficará sepultada na terra.
Ensina-nos a cultivá-la para que nasçam os frutos de
uma nova evangelização.

– Que o Leste Europeu seja marcado pela paz e pela
liberdade religiosa.

– Que a Europa supere a agressiva onda de seculari-
zação pelo anúncio corajoso da fé.

– Que a África supere a violência e construa a Igreja
como famı́lia e a famı́lia como Igreja.

– Que a América do Norte reconheça as culturas que
afastam do Evangelho.

VIA-SACRA COM OS JOVENS 97



– Que a América Latina e o Caribe encontrem camin-
hos para superar a injustiça e a violência.

– Que a minoria cristã da Ásia seja presente como
semente fecunda, mesmo quando perseguida.

– Que a Oceania sinta mais fortemente o compro-
misso de anunciar o Evangelho!

(Texto inspirado na Mensagem Final do Sı́nodo

da Nova Evangelização para a transmissão da fé, n. 13)

Santo Padre:

Nós te adoramos e te bendizemos,

Senhor Jesus Cristo,

redentor da humanidade.

C. Tua entrega na cruz nos dá a Vida,
mostra o Caminho, revela a Verdade!
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Santo Padre:

Oremos.

Ó Cristo, Redentor da humanidade,

Tua imagem de braços abertos

no alto do Corcovado acolhe todos os povos.

Em Tua oferta pascal,

nos conduziste pelo Espı́rito Santo

ao encontro filial com o Pai.

Os jovens,

que se alimentam da Eucaristia,

Te ouvem na Palavra

e Te encontram no irmão,

necessitam de Tua infinita misericórdia

para percorrer os caminhos do mundo

como discı́pulos missionários

da nova evangelização.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.

ALOCUÇÃO DO SANTO PADRE
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ORAÇÃO FINAL

Santo Padre:

Rezemos, com amor e confiança,

a oração que o Senhor Jesus ensinou:

Assembleia:

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimı́tte nobis débita nostra,
sicut et nos dimı́ttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed lı́bera nos a malo. Amen.

100 RIO DE JANEIRO – 26 DE JULHO DE 2013



RITO DE CONCLUSÃO

BÊNÇÃO

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Bendito seja o nome do Senhor.

C. Agora e para sempre.

D. O nosso auxı́lio está no nome do Senhor.

C. Que fez o céu e a terra.

D. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,

Pai c e Filho c e Espı́rito c Santo.

C. Amém.





SÁBADO

27 de Julho de 2013

9:00 horas

RIO DE JANEIRO

CATEDRAL DE SÃO SEBASTIÃO

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA





RITOS INICIAIS

CHEGADA DO PAPA

O Santo Padre é recebido à porta da Catedral pelo Arcebispo de
Rio de Janeiro e pelo Cabido.

Beija o crucifixo e faz a aspersão com água benta.

BOAS VINDAS

O Senhor Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta
saúda e acolhe o Santo Padre.

Após a saudação do Arcebispo, o Santo Padre oferta-lhe um
presente.

SAUDAÇÃO

Santo Padre:

Em nome do Pai e do Filho e do Espı́rito Santo.

C. Amém.

D. A paz esteja convosco.

C. O amor de Cristo nos uniu.



MONIÇÃO INTRODUTÓRIA E ATO PENITENCIAL

Santo Padre:

O Senhor Jesus,

que nos convida à mesa da Palavra

e da Eucaristia,

nos chama à conversão.

Reconheçamos ser pecadores e invoquemos

com confiança a misericórdia do Pai.

D. Tende compaixão de nós, Senhor.

C. Porque somos pecadores.

D. Manifestai Senhor a vossa misericórdia.

C. E dai-nos a vossa salvação.

D. Deus todo-poderoso

tenha compaixão de nós,

perdoe os nossos pecados

e nos conduza à vida eterna.

C. Amém.
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INVOCAÇÕES

O coro e a assembleia cantam as invocações:

Kyrie eléison.

Christe eléison.

Kyrie eléison.

HINO DE LOUVOR

O coro e a assembleia:

Glória in excélsis Deo
et in terra pax homı́nibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedı́cimus te,
adorámus te glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex caeléstes,
Deus Pater omnı́potens.
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fı́lius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad solus Sanctus,
tu solus Dóminus,
tu solus Altı́ssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spı́ritu:
in glória Dei Patris.
Amen.
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ORAÇÃO COLETA

Santo Padre:

Oremos.

Ó Deus,

que desejais a salvação de todos

e que cheguem ao conhecimento da verdade,

vede a extensão da vossa messe

e enviai operários,

para que o Evangelho

seja anunciado a toda a criatura.

E fazei que o vosso povo,

reunido pela palavra da vida

e sustentado pela força dos sacramentos,

possa caminhar com alegria

na estrada da salvação e do amor.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

na unidade do Espı́rito Santo.

C. Amém.
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LITURGIA DA PALAVRA

PRIMEIRA LEITURA

« Eu te coloquei como luz para as nações,
para que leves a salvação até os confins da terra »

Leitura dos Atos dos Apóstolos 13, 46-49

Naqueles dias, Paulo e Barnabé declararam aos
judeus: « Era preciso anunciar a palavra de Deus
primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos
considerais indignos da vida eterna, sabei que nos
vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que
o Senhor nos deu: “Eu te coloquei como luz para as
nações, para que leves a salvação até os confins da
terra” ». Os pagãos ficaram muito contentes, quando
ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor.
Todos os que eram destinados à vida eterna,
abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor
espalhava-se por toda a região.

Palavra do Senhor.

C. Graças a Deus.



SALMO RESPONSORIAL 66(67), 2-3.5.7-8

C. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,
que todas as nações vos glorifiquem!

1. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, *
e sua face resplandeça sobre nós!.
Que na terra se conheça o seu caminho *
e a sua salvação por entre os povos. C.

2. Exulte de alegria a terra inteira, *
pois julgais o universo com justiça;
os povos governais com retidão, *
e guiais, em toda a terra, as nações. C.

3. A terra produziu sua colheita: *
o Senhor e nosso Deus nos abençoa.
Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, *
e o respeitem os confins de toda a terra! C.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

C. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Jesus, primeiro evangelizador,
a igreja continua a tua missão,
porém precisa ainda ser evangelizada
e sempre renovada por uma conversão

C. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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EVANGELHO

Diácono:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

c Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos 16, 15-20

C. Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discı́pu-
los, e disse-lhes: « Ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura! Quem crer e for batizado
será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais
que acompanharão aqueles que crerem serão estes:
expulsarão demônios em meu nome, falarão novas
lı́nguas; se pegarem em serpentes ou beberem algum
veneno mortal não lhes fará mal algum; quando impu-
serem as mãos sobre os doentes, eles ficarão cura-
dos ». Depois de falar com os discı́pulos, o Senhor
Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus.
Os discı́pulos então saı́ram e pregaram por toda parte.
O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por
meio dos sinais que a acompanhavam.

Palavra da Salvação.

C. Glória a vós, Senhor.

O Santo Padre beija o livro dos Evangelhos e abençoa a assembleia
com ele.

HOMILIA

Silêncio para a reflexão pessoal.
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ORAÇÃO UNIVERSAL

Santo Padre:

Caros irmãos,

confiantes na providência divina

que nos reúne hoje nesta solene celebração,

elevemos ao Senhor nossas humildes preces:

C. Senhor escutai a nossa prece.

Diácono:

Oremos por toda a Igreja:

Oremos em silêncio.

1. Para que anuncie a todos os povos que Deus os
ama, mostrando que o mundo é o lugar de encontro
com o homem e do anúncio da Boa nova. Que Ela
continue o que Jesus começou, permitindo em todos
os povos o florescer e o crescimento do Reino de Deus
já instaurado. Rezemos ao Senhor.

C. Senhor escutai a nossa prece.

Diácono:

Oremos pelo Santo Padre:

Oremos em silêncio.

2. Pelo Papa Francı́sco, Sucessor de São Pedro e ca-
beça do Colégio dos Bispos, que sempre iluminado
pelo Espı́rito Santo, nos conduza em unidade ao
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encontro com Aquele que tem Palavra de vida eterna.

Rezemos ao Senhor. C.

Diácono:

Oremos pelos Bispos:

Oremos em silêncio.

3. Para que, como pastores e servidores do Evan-

gelho, vivam intensamente o amor a Jesus Cristo

e a Igreja, na intimidade da oração e doação de si

mesmos aos irmãos a quem presidem e santificam

na caridade. Rezemos ao Senhor. C.

Diácono:

Oremos pelos Padres:

Oremos em silêncio.

4. Pelos sacerdotes do mundo inteiro, que configu-

rados e unidos a Jesus Cristo, e ungidos pelo Espı́-

rito Santo, sejam um dom para a comunidade de

fiéis, sendo imagem do Bom Pastor. Rezemos ao

Senhor. C.

Diácono:

Oremos pelo Jovens:

Oremos em silêncio.

5. Para que vivendo a amizade com Cristo, possam ser

instrumentos de Deus para a renovação do mundo; e
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para que a Jornada Mundial da Juventude seja uma
oportunidade para descobrir se Deus lhes chama ao
sacerdócio, à vida consagrada, ou ao matrimônio.
Rezemos ao Senhor. C.

Diácono:

Oremos pela Sociedade:

Oremos em silêncio.

6. Para que as estruturas sociais sejam buscadas e
elaboradas à luz dos valores cristãos, e que a Palavra
de Cristo possa indicar os caminhos para a justiça e o
amor em nossas sociedades. Rezemos ao Senhor. C.

Santo Padre:

Sede propı́cio, ó Deus,

às súplicas de vosso povo,

para que sem demora alcancemos

de vossa bondade o que,

por vossa inspiração,

pedimos cheios de fé.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

O Santo Padre recebe as oferendas de pão e de vinho para o

sacrifı́cio.

Santo Padre:

Bendito sejais, Senhor, Deus do universo,

pelo pão que recebemos da vossa bondade,

fruto da terra e do trabalho humano,

que agora vos apresentamos

e para nós se vai tornar pão da vida.

C. Bendito seja Deus para sempre!

Diácono:

Pelo mistério desta água e deste vinho,

possamos participar da divindade do vosso Filho,

que se dignou assumir a nossa humanidade.

Santo Padre:

Bendito sejais, Senhor, Deus do universo,

pelo vinho que recebemos da vossa bondade,

fruto da videira e do trabalho humano,

que agora vos apresentamos

e para nós se vai tornar vinho da salvação.

C. Bendito seja Deus para sempre!



Santo Padre:

De coração contrito e humilde,

sejamos, Senhor, acolhidos por vós;

e seja o nosso sacrifı́cio de tal modo oferecido

que vos agrade, Senhor, nosso Deus.

Lavai-me, Senhor, de minhas faltas

e purificai-me de meus pecados.

CONVITE À ORAÇÃO

Santo Padre:

Orai, irmãos e irmãs,

para que o sacrifı́cio da Igreja,

nesta pausa restauradora

na caminhada rumo ao céu,

seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.

C. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifı́cio,
para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a santa Igreja.
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ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Santo Padre:

Contemplai, ó Deus,

a face do vosso Cristo,

que se entregou para a salvação de todos

a fim de que por ele,

em todo o mundo,

vosso nome seja engrandecido

entre as nações,

e um sacrifı́cio único se ofereça por toda

a parte em vossa honra.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA

PREFÁCIO

A Igreja a caminho da unidade

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Corações ao alto.

C. O nosso coração está em Deus.

D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

C. É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e necessário,

é nosso dever e salvação dar-vos graças

e cantar-vos um hino de glória e louvor,

Senhor, Pai de infinita bondade.

Pela palavra do Evangelho

do vosso Filho

reuniste uma só Igreja

de todos os povos,

lı́nguas e nações.



Vivificada pela força do vosso Espı́rito

não deixais, por meio dela,

de congregar na unidade todos

os seres humanos.

Assim, manifestando

a aliança do vosso amor,

a Igreja transmite constantemente

a alegre esperança do vosso reino

e brilha como sinal da vossa fidelidade

que prometestes para sempre

em Jesus Cristo, Senhor nosso.

Por esta razão,

com todas as virtudes do céu,

nós vos celebramos na terra,

cantando com toda Igreja

a uma só voz:

Todos aclamam:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedı́ctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Santo Padre:

Na verdade, ó Pai, vós sois santo

e fonte de toda santidade.

Santificai, pois, estas oferendas,

derramando sobre elas o vosso Espı́rito,

a fim de que se tornem para nós

o Corpo e c o Sangue de Jesus Cristo,

vosso Filho e Senhor nosso.

C. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Une as mãos e as estende sobre as oferendas e juntamente com os
concelebrantes diz:

Estando para ser entregue

e abraçando livremente a paixão,

ele tomou o pão,

deu graças,

e o partiu

e deu a seus discı́pulos,

dizendo:

inclina-se levemente



Tomai, todos, e comei:

isto é o meu Corpo,

que será entregue por vós.

Mostra ao povo a hóstia consagrada, coloca-a na patena, fazendo

genuflexão para adorá-la.

Então prossegue:

Do mesmo modo,

ao fim da ceia,

ele tomou o cálice em suas mãos,

deu graças novamente

e o deu a seus discı́pulos,

dizendo:

inclina-se levemente

Tomai, todos, e bebei:

este é o cálice do meu Sangue,

o Sangue da nova e eterna aliança,

que será derramado por vós

e por todos

para remissão dos pecados.

Fazei isto em memória de mim.

Mostra o cálice ao povo, coloca-o sobre o corporal, e faz genu-

flexão para adorá-lo.
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Santo Padre:

Eis o mistério da fé!

C. Salvador do mundo, salvai-nos,

vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Santo Padre:

Celebrando, pois, a memória

da morte e ressurreição do vosso Filho,

nós vos oferecemos, ó Pai,

o pão da vida

e o cálice da salvação;

e vos agradecemos

porque nos tornastes dignos

de estar aqui na vossa presença

e vos servir.

C. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

O Santo Padre com os concelebrantes:

E nós vos suplicamos

que, participando

do Corpo e Sangue de Cristo,

sejamos reunidos pelo Espı́rito Santo

num só corpo.

C. Fazei de nós um só corpo e um só espı́rito.
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O primeiro concelebrante, de braços abertos, diz:

Lembrai-vos, ó Pai,

da vossa Igreja

que se faz presente pelo mundo inteiro:

que ela cresça na caridade,

com o nosso papa Francisco,

comigo, vosso indigno servo,

e todos os ministros do vosso povo.

C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Segundo concelebrante:

Lembrai-vos também

dos nossos irmãos e irmãs

que morreram na esperança da ressurreição

e de todos os que partiram desta vida:

acolhei-os junto a vós

na luz da vossa face.

C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Terceiro concelebrante:

Enfim, nós vos pedimos,

tende piedade de todos nós

e dai-nos participar da vida eterna,

com a Virgem Maria, mãe de Deus,

com São José, seu esposo,

com os santos Apóstolos

e todos os que neste mundo vos serviram,

a fim de vos louvarmos e glorificarmos

por Jesus Cristo, vosso Filho.

C. Concedei-nos o convı́vio dos eleitos!
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Santo Padre:

Por Cristo,

com Cristo,

em Cristo,

a vós, Deus Pai todo-poderoso,

na unidade do Espı́rito Santo,

toda a honra e toda a glória,

agora e para sempre.

C. Amém!
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RITO DA COMUNHÃO

Santo Padre:

Obedientes à palavra do Salvador

e formados por seu divino ensinamento,

ousamos dizer:

Assembleia:

Pater noster, qui es in cælis:

sanctificétur nomen tuum;

advéniat regnum tuum;

fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;

et dimı́tte nobis débita nostra,

sicut et nos dimı́ttimus debitóribus nostris;

et ne nos indúcas in tentatiónem;

sed lı́bera nos a malo.

Santo Padre:

Livrai-nos de todos os males, ó Pai,

e dai-nos hoje a vossa paz.

Ajudados pela vossa misericórdia,

sejamos sempre livres do pecado

e protegidos de todos os perigos,

enquanto, vivendo a esperança,

aguardamos a vinda do Cristo Salvador.



Assambléia:

Vosso é o reino,
o poder e a glória para sempre!

Santo Padre:

Senhor Jesus Cristo,

dissestes aos vossos Apóstolos:

Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.

Não olheis os nossos pecados,

mas a fé que anima vossa Igreja;

dai-lhe, segundo o vosso desejo,

a paz e a unidade.

Vós, que sois Deus,

com o Pai e o Espı́rito Santo.

C. Amém.

Santo Padre:

A paz do Senhor esteja sempre convosco!

C. O amor de Cristo nos uniu.

Diácono:

Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna.
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O Santo Padre parte o pão consagrado sobre a patena e coloca um
pedaço no cálice, rezando em silêncio:

Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus,

o Cristo e Senhor nosso,

que vamos receber,

nos sirva para a vida eterna.

Enquanto isto, canta-se: Agnus Dei.

O Santo Padre, de mãos unidas, reza em silêncio:

Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo,

que, cumprindo a vontade do Pai

e agindo com o Espı́rito Santo,

pela vossa morte destes vida ao mundo,

livrai-me dos meus pecados e de todo mal;

pelo vosso Corpo e pelo vosso Sangue,

dai-me cumprir sempre a vossa vontade

e jamais separar-me de vós.

Santo Padre:

Felizes os convidados para o banquete

nupcial do Cordeiro.

Eis o Cordeiro de Deus,

que tira o pecado do mundo.

C. Senhor, eu não sou digno
de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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O Santo Padre reza em silêncio:

Que o Corpo de Cristo

me guarde para a vida eterna.

Comunga o Corpo de Cristo. Depois, segura o cálice e reza em
silêncio:

Que o Sangue de Cristo

me guarde para a vida eterna.

Comunga o Sangue de Cristo.

Toma a patena ou o cibório e, mostrando a hóstia um pouco
elevada aos que vão comungar, diz a cada um:

O Corpo de Cristo.

C. Amém.

Silencio para a oração pessoal.
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RITOS FINAIS

DEPOIS DA COMUNHÃO

Santo Padre:

Oremos.

Nutridos pelo sacramento

da nossa redenção,

nós vos pedimos, ó Deus,

que este remédio da salvação eterna

faça crescer em nós a verdadeira fé.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.

BÊNÇÃO FINAL

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Deus vos abençoe com todas

as bênçãos do céu

e vos torne santos e puros diante dele;



derrame sobre vós as riquezas da sua glória,

instruindo-vos com as palavras da verdade,

formando-vos pelo Evangelho da salvação

e inflamando-vos de amor pelos irmãos.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.

D. Bendito seja o nome do Senhor.

C. Agora e para sempre.

D. A nossa proteção está no nome do Senhor.

C. Que fez o céu e a terra.

D. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,

Pai c e Filho c e Espı́rito c Santo.

C. Amém.

Diácono:

Glorificai o Senhor com vossa vida;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

C. Graças a Deus.
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SÁBADO

27 de Julho de 2013

19:30 horas

GUARATIBA

CAMPUS FIDEI

VIGÍLIA DA JUVENTUDE





PRIMEIRA PARTE DA VIGÍLIA

SAUDAÇÃO DO SANTO PADRE AOS JOVENS

Após a saudação, um jovem entrará no palco, e explicará através

de um texto em forma de oração, tudo que acontecerá na primeira

parte.

Jovens entrarão no palco com grandes letras, formando em vários

idiomas a frase « Ide e fazei discı́pulos entre todas as nações ».

Em seguida iniciaraõ os testemunhos (4). Entre os testemunhos,

de forma artı́stica, jovens entrarão no palco trazendo peças, e

começarão a montar uma igreja, simbolizando que os jovens,

com seu testemunho de vida, podem construir a Igreja de Cristo

por onde eles passarem e com quem eles estiverem, mostrando

também a unidade e colaboração de uns com os outros. Cada um

dos jovens testemunhantes também colocá uma peça para

construir a Igreja. Antes do ultimo testemunho, terá lugar uma

apresentação musical, e a Igreja estará completamente construı́da.

Um grupo de jovens de congregações e novas comunidades

franciscanas, entrarão com cestos de flores e trigos, que enfeitarão

o presbitério para a adoração, e apresentarão estes cestos ao Santo

Padre fazendo uma profunda venia.

Será cantada a oração de São Francisco.

PALAVRAS DO SANTO PADRE

No final das palavras do Santo Padre, 50 jovens entrarão, desmon-

tarão a igreja, e sairão por vários caminhos, mostrando de forma

objetiva o tema da GMG (Ide e fazei discı́pulos entre todas as

nações).

Após a saı́da das partes da igreja, o Santo Padre se dirigirá a

sacristia para a paramentação.



SEGUNDIA PARTE DA VIGÍLIA

PROCISSÃO

O Santo Padre entrará em procissão com o Santı́ssimo Sacra-

mento, que estará num andor, levado por diáconos para iniciar

a adoração.

Música.

Santo Padre:

Dulcı́ssimo Jesus,

Redentor do gênero humano,

lançai sobre todos nós o vosso

olhar misericordioso.

Desejamos de todo

o coração podermos viver

mais intimamente unidos a Vós,

Vos honrando e bendizendo

como Esplendor de nossa existência.

Amabı́lissimo Jesus,

vos imploramos humildemente

que façais de cada um destes jovens,

reunidos em Vosso nome,

discı́pulos e missionários,
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verdadeiros anunciadores

da Boa Nova da Salvação,

sendo em meio aos povos sal da terra

e luz do mundo.

Infundi neles, Senhor,

um ardoroso amor por Vossa Santa Igreja,

e, de igual modo,

possam irradiar pelos quatro cantos da Terra

o inebriante perfume da santidade,

com uma vida autênticamente

voltada para Vós.

Enfim, esperamos que voltando para

os seus lares possam testemunhar

a todos a extraordinária experiência

do encontro convosco,

razão última de nossa existência

e alegria suprema de nossas vidas.

Vós que viveis e reinais,

pelos séculos dos séculos. Amém.

C. Amém.

Música.

Oremos em silêncio.
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ORAÇÃO DOS JOVENS

Italiano:

1. Signore Gesù, amico dei giovani, Ti ringraziamo

perché in Te troviamo la sorgente della bellezza della

vita e il vero senso della nostra esistenza, vivendo in

comunione con il Padre. Per questo noi Ti adoriamo,

Signore! C.

Polonês:

2. Panie Jezu, obecny w Sakramencie Miłości, prosi-

my Cię o łaskę autentycznego przeżycia naszego

chrztu. Niech ona nas uzdalnia do stanowczego przy-

jęcia wezwania do bycia Twoimi uczniami oraz życia

w świętości. Uwielbiamy Cię Panie! C.

1. Senhor Jesus, Amigo de cada jovem, nós vos agra-

decemos, porque através de Vós, podemos encontrar

a beleza da vida e o verdadeiro sentido de nossa

existência vivendo em comunhão com Pai. Nós vos

adoramos Senhor! C.

2. Senhor Jesus, Sacramento do Amor, vos rogamos a

graça de vivermos com autenticidade o nosso batismo

e, assim, assumirmos com radicalidade o compro-

misso de sermos discı́pulos seus, através da santidade

de vida. Nós vos adoramos Senhor! C.

Silêncio.

Música.
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Espanhol:

3. Señor Jesús, nuestro Salvador, te alabamos por ha-
cernos hermanos, miembros de una única familia, que
dispersa por todas las naciones, manifiesta la riqueza
de la salvación para todos los pueblos y razas. ¡Te
adoramos Señor! C.

Alemão:

4. Herr Jesus Christus, Licht der Welt, wir bitten
für die Kirche, deine Gemahlin, daß sie im Glauben
wachse. Stärke sie in der Hoffnung und in der
Nächstenliebe, damit sie die Gesellschaft immer mehr
zu einer Kultur der Liebe führe. Darum beten wir
zu dir! C.

Francês:

5. Seigneur Jésus, Bon Pasteur, regarde notre Pape
François, Ton serviteur, avec bonté. Concède lui
la grâce de suivre Ton exemple, et d’être toujours fi-
dèle à La volonté du Père. Donne lui de patiemment
nourrir et guider le troupeau qui lui a été confié. Nous
t’adorons Seigneur! C.

3. Senhor Jesus, nosso Salvador, nós vos louvamos
por nos fazer irmãos, membros de uma única famı́lia,
que dispersa por todas as nações, manifesta a riqueza
da sua salvação por todos os povos e raças. Nós vos
adoramos Senhor! C.
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4. Senhor Jesus, Luz do mundo, vos clamamos pela

Igreja, tua esposa, para que cresça na fé, fortifique-se

na esperança e repleta da caridade, possa, sempre

mais, instaurar na sociedade a civilização do amor.

Nós vos adoramos Senhor! C.

5. Senhor Jesus, nosso Bom Pastor, olhai para nosso

Papa Francisco, Teu servo, e conceda a graça, de in-

spirado pelo Vosso exemplo, ser sempre fiel a vossa

vontade, e apascentar com solicitude o rebanho que

lhe foi confiado. Nós vos adoramos Senhor! C.

Silêncio.

Música.

Português:

6. Senhor Jesus, nos vos agradecemos por todos os

dons que nos concedestes em meio a sociedade, frutos

de vossa bondade e misericórdia, e por todos os auxı́-

lios de vossa providência, que nos fazem perceber a

presença de vossa glória em toda criação. Nós vos

adoramos Senhor! C.

Inglês:

7. Lord Jesus, we thank you for this experience

at World Youth Day which leads us to proclaim the

Kingdom of God with joy and missionary witness,
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especially to the poor and most in need. Lord, we
adore you! C.

7. Senhor Jesus, graças vos damos por esta experiên-
cia da Jornada Mundial da Juventude, que nos conduz
a anunciar alegremente, com testemunho missionário,
a outros jovens o Reino de Deus, principalmente
aos pobres e mais necessitados. Nós vos adoramos
Senhor! C.

Silêncio.

Música.

O coro e a assembleia:

Tão Sublime Sacramento.
Tão sublime sacramento, adoremos neste altar,
pois o antigo testamento, deu ao novo seu lugar,
venha a fé, por suplemento
os sentidos completar.
Ao eterno pai cantemos e a Jesus o salvador,
ao espı́rito exaltemos na trindade eterno amor.
Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor.
Amém.
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Santo Padre:

Do céu lhes destes o pão.

C. Que contém todo o sabor.

D. Oremos.

Senhor Jesus Cristo,

neste admirável Sacramento,

nos deixastes o memorial da vossa Paixão.

Concedei-nos tal veneração

pelos sagrados mistérios do vosso Corpo

e do vosso Sangue,

que experimentemos sempre em nós

a sua eficácia redentora.

Vós que viveis e reinais com o Pai,

na unidade do Espı́rito Santo.

C. Amém.

Segue-se a Bênção do Santı́ssimo Sacramento.
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LOUVORES

Bendito seja Deus.
Bendito seja seu Santo Nome.
Bendito seja Jesus Cristo,
verdadeiro Deus e verdadeiro homem.

Bendito seja o nome de Jesus.
Bendito seja seu Sacratı́ssimo Coração.
Bendito seja seu Preciosı́ssimo Sangue.
Bendito seja Jesus no Santı́ssimo Sacramento do Altar.
Bendito seja o Espı́rito Santo Paráclito.
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santı́ssima.
Bendita seja sua santa e imaculada Conceição.
Bendita seja sua gloriosa Assunção.
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castı́ssimo Esposo.
Bendito seja Deus nos Anjos e nos seus Santos.

Música.

Retorno do Santı́ssimo Sacramento à capela.

O coro canta a Salve Regina.
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DOMINGO

28 de Julho de 2013

10:00 horas

GUARATIBA

CAMPUS FIDEI

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA

XXVIII JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE





RITOS INICIAIS

CANTO DE ENTRADA

Hino da JMJ Rio 2013.

BOAS VINDAS

O Senhor Arcebispo de Rio de Janiero, Dom Orani João Tempesta,
saúda e acolhe o Santo Padre.

SAUDAÇÃO

Santo Padre:

Em nome do Pai e do Filho e do Espı́rito Santo.

C. Amém.

D. O Deus da esperança

que nos cumula de toda alegria

e paz em nossa fé,

pela ação do Espı́rito Santo,

esteja convosco.

C. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.



MONIÇÃO INTRODUTÓRIA E ATO PENITENCIAL

Santo Padre:

No dia em que celebramos a vitória de Cristo

sobre o pecado e a morte,

também nós somos convidados

a morrer para o pecado e ressurgir

para uma vida nova.

Reconheçamo-nos necessitados

da misericórdia do Pai.

Após um momento de silêncio, o Santo Padre diz:

Confessemos os nossos pecados:

C. Confesso a Deus todo-poderoso
e a vós, irmãos e irmãs,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras,
atos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos
e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Santo Padre:

Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,

perdoe os nossos pecados

e nos conduza à vida eterna.

C. Amém.
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INVOCAÇÕES

O coro e a assembleia cantam as invocações:

Kyrie eléison.

Christe eléison.

Kyrie eléison.

HINO DE LOUVOR

O coro e a assembleia:

Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso:
nós vos louvamos,
nós vos bendizemos,
nós vos adoramos,
nós vos glorificamos,
nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor,
só vós, o Altı́ssimo, Jesus Cristo,
com o Espı́rito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
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ORAÇÃO COLETA

Santo Padre:

Oremos.

Ó Deus,

quisestes que a vossa Igreja

fosse o sacramento da salvação

para todas as nações,

a fim de que a obra do Salvador

continuasse até o fim dos tempos.

Despertai nos corações dos vossos fiéis

a consciência de que são chamados

a trabalhar pela salvação da humanidade

até que de todos os povos surja

e cresça para vós uma só famı́lia

e um só povo.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

na unidade do Espı́rito Santo.

C. Amém.
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LITURGIA DA PALAVRA

PRIMEIRA LEITURA

‘‘I do not know how to speak.
I am too young!’’

A reading from the prophet Jeremiah 1: 4-10

The word of the Lord came to me:

Before I formed you in the womb I knew you, before
you were born I dedicated you, a prophet to the na-
tions I appointed you. ‘‘Ah, Lord God!’’ I said, ‘‘I do
not know how to speak. I am too young!’’ But the
Lord answered me, Do not say, ‘‘I am too young.’’
To whomever I send you, you shall go; whatever I
command you, you shall speak. Do not be afraid of
them, for I am with you to deliver you—oracle of the
Lord. Then the Lord extended his hand and touched
my mouth, saying to me, See, I place my words in
your mouth! Today I appoint you over nations and
over kingdoms, To uproot and to tear down, to de-
stroy and to demolish, to build and to plant.

The Word of the Lord.

C. Thanks be to God.



Leitura da Profecia de Jeremias 1, 4-10

Palavras de Jeremias, filho de Helcias, um dos sacer-

dotes de Anatot, da tribo de Benjamin. Foi-me dirigida

a palavra do Senhor, dizendo: « Antes de formar-te no

ventre materno, eu te conhecia; antes de saı́res do seio

de tua mãe, eu te consagrarei e te fiz profeta das

nações ». Disse eu: « Ah! Senhor Deus, eu não sei falar,

sou muito novo ». Disse-me o Senhor: «Não digas

que és muito novo; a todos a quem eu te enviar, irás,

e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas

medo deles, pois estou contigo para defender-te »,

diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a

boca e disse-me: « Eis que ponho minhas palavras em

tua boca. Eu te constituı́ hoje sobre povos e reinos

com poder para extirpar e destruir, devastar e derru-

bar, construir e plantar ».

SALMO RESPONSORIAL 95(96)

C. Publicai em toda terra as maravilhas do Senhor.

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, *

cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!

Cantai e bendizei sei santo nome! *

Dia após dia anunciai sua salvação. C.
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2. Manifestai a sua glória entre as nações, *

e entre os povos do universo seus prodı́gios!

Publicai entre as nações: « Reina o Senhor! » *

e os povos ele julga com a justiça. C.

3. O céu se rejubile e exulte a terra, *

aplauda o mar com o que vive em suas águas;

os campos com os frutos rejubilem *

e exultem as florestas e as matas. C.

4. Na presença do Senhor, pois ele vem, *

porque vem para julgar a terra inteira.

Governará o mundo todo com justiça, *

E os povos julgará com lealdade. C.

SEGUNDA LEITURA

Si yo lo hiciera por mi proprio gusto,

eso mismo serı́a mi paga

Lectura de la primera carta del apóstel san Pablo a los

Corintios 9, 16-23

Hermanos:

El hecho de predicar no es para mı́ motivo de orgullo.

No tengo mas remedio y, lay de mi si no anuncio el

Evangelio! Si yo lo hiciera por mi proprio gusto, eso

mismo serı́a mi paga. Pero, si lo hago a pesar mio, es

que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cual es

la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio,
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anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da
la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre co-
mo soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los
debilies; me he hecho todo a todos, para ganar, sea
como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evange-
lio, para participar yo tambien de sus bienes.

Palabra de Dios.

C. Te alabamos, Señor.

Leitura da primeira carta de São Paulo aos Corı́ntios 9,

16-23

Irmãos: Pregar o evangelho não é para mim motivo
de glória. É antes uma necessidade para mim, uma
imposição. Ai de mim se não pregar o evangelho! Se
eu exercesse minha função de pregador por iniciativa
própria, eu teria direito a salário Mas, como a inicia-
tiva não é minha, trata-se de um encargo que me foi
confiado. Em que consiste então meu salário? Em
pregar o evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar
os direitos que o evangelho me dá. Assim, livre em
relação a todos, a fim de ganhar o maior número
possı́vel. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar
os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente
salvar alguns. Por causa do evangelho eu faço tudo,
para ter parte nele.

152 GUARATIBA – 28 DE JULHO DE 2013



ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

C. Aleluia, Aleluia.

Jesus pregava a boa nova

O reino anunciando

E curava toda a espécie de doenças entre o povo.

C. Aleluia, Aleluia.

EVANGELHO

Diácono:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

c Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo

Mateus 28, 16-20

C. Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, os onze discı́pulos foram para a Gali-

léia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando

viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim

alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou:

« Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.

Portanto, ide e fazei discı́pulos meus todos os povos,
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batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espı́rito
Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos orde-
nei! Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao
fim do mundo ».

Palavra da Salvação.

C. Glória a vós, Senhor.

O Santo Padre beija o livro dos Evangelhos e abençoa a assembleia
com ele.

HOMILIA

Silêncio para a reflexão pessoal.
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PROFISSÃO DE FÉ

Santo Padre:

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,

Assembleia:

criador do céu e da terra,

de todas as coisas visı́veis e invisı́veis.

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,

Filho Unigênito de Deus,

nascido do Pai antes de todos os séculos:

Deus de Deus, luz da luz,

Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;

gerado, não criado, consubstancial ao Pai.

Por ele todas as coisas foram feitas.

E por nós, homens,

e para nossa salvação,

desceu dos céus:

Aqui todas se inclinam.

e se encarnou pelo Espı́rito Santo

no seio da virgem Maria,

e se fez homem.

Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos,

padeceu e foi sepultado.

Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,

e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai.

E de novo há de vir, em sua glória,

para julgar os vivos e os mortos;

e o seu reino não terá fim.
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Creio no Espı́rito Santo,
Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja,
una, santa, católica e apostólica.
Professo um só batismo para remissão dos pecados.
E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir.
Amém.
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ORAÇÃO UNIVERSAL

Santo Padre:

Repletos de esperança,

elevemos nossas preces Àquele

que vem trazer a justiça e a paz, clamando:

C. Kyrie, Kyrie, eléison.

Arabe:

1.

C.

Francês:

2. Pour le Pape François, pour tous les évêques, prê-

tres, diacres et tout ceux qui d’une façon ou d’une

annoncent l’Évangile. Pour que leur vie et leur mini-

stère nous aident à discerner les signes des temps et à

vivre l’espérance, prions le Seigneur. C.

Italiano:

3. Per i nostri Paesi, perché nell’unione con Cristo

Signore, insegnino alla gente e ai popoli a vivere nella

fratellanza e nell’amore reciproco, preghiamo. C.
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Japonês:

4.
C.

Polonês:

5. Módlmy się w intencji Światowych Dni Młodzieży
Rio 2013. Niech ten tydzień łaski będzie czasem spot-
kania z Chrystusem i przyjęcia Go do naszego życia.
Ciebie prosimy. C.

Alemão:

6. Für Kranke, Gefangene und Ausgestossene, dass
der Herr ihnen Mut und Schutz in den schwierigen
Momenten ihres Lebensweges zusprechen möge. Da-
rum beten wir zum Herrn. C.

1. Pela Santa Igreja de Deus, presente em toda a terra,
para que a Jornada Mundial da Juventude renove,
ainda mais, a esperança e o vigor missionário, reze-
mos ao Senhor. C.

2. Pelo Papa Francisco, por todos os bispos, pelos pa-
dres, diáconos e todos os que de alguma forma são
chamados a anunciar o Evangelho, para que
por sua vida e ministério nos ajudem a discernir os
sinais dos tempos e viver a esperança, rezemos ao
Senhor. C.
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3. Por nossos Paı́ses, para que, sempre mais unidos
em torno de Cristo Senhor, contagiem pessoas e povos
a viver pela fraternidade e pelo amor mútuo, rezemos
ao Senhor. C.

4. Pelos jovens vitimados pelas mais diversas formas
de guerra e violência, para que a paz entre as nações
cresça sempre mais, rezemos ao Senhor. C.

5. Pela Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, para
que, esta semana de graça, seja um tempo propı́cio a
acolhermos o Senhor que vem a nós, rezemos ao
Senhor. C.

6. Pelos doentes, prisioneiros e exilados, para que O
Senhor dê coragem e proteção nos momentos difı́ceis
da caminhada, rezemos ao Senhor. C.

Santo Padre:

Acolhei, Senhor,

nossas preces para que,

sejamos perseverantes em meio

aos desafios da vida presente.

C. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

O Santo Padre recebe de uma famı́lia as oferendas de pão e de

vinho para o sacrifı́cio.

Santo Padre:

Bendito sejais, Senhor, Deus do universo,

pelo pão que recebemos da vossa bondade,

fruto da terra e do trabalho humano,

que agora vos apresentamos

e para nós se vai tornar pão da vida.

C. Bendito seja Deus para sempre!

Diácono:

Pelo mistério desta água e deste vinho,

possamos participar da divindade do vosso Filho,

que se dignou assumir a nossa humanidade.

Santo Padre:

Bendito sejais, Senhor, Deus do universo,

pelo vinho que recebemos da vossa bondade,

fruto da videira e do trabalho humano,

que agora vos apresentamos

e para nós se vai tornar vinho da salvação.

C. Bendito seja Deus para sempre!



Santo Padre:

De coração contrito e humilde,

sejamos, Senhor, acolhidos por vós;

e seja o nosso sacrifı́cio de tal modo oferecido

que vos agrade, Senhor, nosso Deus.

Lavai-me, Senhor, de minhas faltas

e purificai-me de meus pecados.

CONVITE À ORAÇÃO

Santo Padre:

Orai, irmãos e irmãs,

para que o sacrifı́cio da Igreja,

nesta pausa restauradora

na caminhada rumo ao céu,

seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.

C. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifı́cio,
para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a santa Igreja.
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ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Santo Padre:

Ó Deus,

fazei que suba à vossa presença

e seja aceita a oferenda da Igreja suplicante,

que a gloriosa paixão do vosso Filho

tornou agradável para a salvação

do mundo inteiro.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA

PREFÁCIO

A restauração universal em Cristo

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Corações ao alto.

C. O nosso coração está em Deus.

D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

C. É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e necessário,

é nosso dever e salvação

dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,

Senhor, Pai Santo,

Deus eterno e todo-poderoso,

por Cristo, Senhor nosso.

Quisestes que Ele

fosse o fundamento de todas as coisas,

e a todos destes participar de sua plenitude.



Sendo verdadeiro Deus,

despojou-se de sua glória.

E, pelo sangue derramado na cruz,

trouxe a paz ao mundo inteiro.

Elevado acima de toda criatura,

tornou-se a fonte da salvação

para todos os que fazem a sua vontade.

Por ele,

os anjos celebram vossa grandeza

e os santos proclamam vossa glória.

Concedei-nos também a nós associar-nos

a seus louvores,

cantando uma só voz:

Todos aclamam:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedı́ctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Santo Padre:

Na verdade, vós sois santo,

ó Deus do universo,

e tudo o que criastes proclama o vosso louvor,

porque, por Jesus Cristo,

vosso Filho e Senhor nosso,

e pela força do Espı́rito Santo,

dais vida e santidade a todas as coisas

e não cessais de reunir o vosso povo,

para que vos ofereça em toda parte,

do nascer ao pôr-do-sol,

um sacrifı́cio perfeito.

C. Santificai e reuni o vosso povo!

Une as mãos e as estende sobre as oferendas e juntamente com os
concelebrantes diz:

Por isso, nós vos suplicamos:

santificai pelo Espı́rito Santo

as oferendas que vos apresentamos

para serem consagradas,



Une as mãos e traça o sinal da cruz sobre o pão e o cálice ao
mesmo tempo, dizendo:

a fim de que se tornem

o Corpo e c o Sangue de Jesus Cristo,

vosso Filho e Senhor nosso,

que nos mandou celebrar este mistério.

C. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

O Santo Padre com os concelebrantes:

Na noite em que ia ser entregue,

ele tomou o pão,

deu graças,

e o partiu

e deu a seus discı́pulos,

dizendo:

inclina-se levemente

Tomai, todos, e comei:

isto é o meu Corpo,

que será entregue por vós.

Mostra ao povo a hóstia consagrada, coloca-a na patena, fazendo
genuflexão para adorá-la.
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Então prossegue:

Do mesmo modo,

ao fim da ceia,

ele tomou o cálice em suas mãos,

deu graças novamente,

e o deu a seus discı́pulos,

dizendo:

inclina-se levemente

Tomai, todos, e bebei:

este é o cálice do meu Sangue,

o Sangue da nova e eterna aliança,

que será derramado por vós

e por todos

para remissão dos pecados.

Fazei isto em memória de mim.

Mostra o cálice ao povo, coloca-o sobre o corporal e faz genu-
flexão para adorá-lo.

Santo Padre:

Eis o mistério da fé!

A coral entoa com a assembleia:

C. Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
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Santo Padre:

Celebrando agora, ó Pai,

a memória do vosso Filho,

da sua paixão que nos salva,

da sua gloriosa ressurreição

e da sua ascensão ao céu,

e enquanto esperamos a sua nova vinda,

nós vos oferecemos em ação de graças

este sacrifı́cio de vida e santidade.

C. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

O Santo Padre com os concelebrantes:

Olhai com bondade

a oferenda da vossa Igreja,

reconhecei o sacrifı́cio

que nos reconcilia convosco

e concedei que, alimentando-nos

com o Corpo e o Sangue do vosso Filho,

sejamos repletos do Espı́rito Santo

e nos tornemos em Cristo

um só corpo e um só espı́rito.

C. Fazei de nós um só corpo e um só espı́rito!
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O primeiro concelebrante, de braços abertos, diz:

Que ele faça de nós uma oferenda perfeita

para alcançarmos a vida eterna

com os vossos santos:

a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu esposo,

os vossos Apóstolos e Mártires,

e todos os santos,

que não cessam de interceder por nós

na vossa presença.

C. Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Segundo concelebrante:

E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,

que este sacrifı́cio da nossa reconciliação

estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.

Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja,

enquanto caminha neste mundo:

o vosso servo o papa Francisco,

o nosso irmão Orani, bispo do Rio de Janeiro,

com os bispos do mundo inteiro,

o clero e todo o povo que conquistastes.

C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Atendei às preces da vossa famı́lia,

que está aqui, na vossa presença.

Reuni em vós, Pai de misericórdia,

todos os vossos filhos e filhas

dispersos pelo mundo inteiro.

C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossos filhos e filhas!
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Terceiro concelebrante:

Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida
e todos os que morreram na vossa amizade.
Unidos a eles,
esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória,
por Cristo, Senhor nosso.

C. A todos saciai com vossa glória!

Por ele dais ao mundo
todo bem e toda graça.

Santo Padre:

Por Cristo,

com Cristo,

em Cristo,

a vós, Deus Pai todo-poderoso,

na unidade do Espı́rito Santo,

toda a honra e toda a glória,

agora e para sempre.

C. Amém.
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RITO DA COMUNHÃO

Santo Padre:

Obedientes à palavra do Salvador

e formados por seu divino ensinamento,

ousamos dizer:

Assembleia:

Pater noster, qui es in cælis:

sanctificétur nomen tuum;

advéniat regnum tuum;

fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;

et dimı́tte nobis débita nostra,

sicut et nos dimı́ttimus debitóribus nostris;

et ne nos indúcas in tentatiónem;

sed lı́bera nos a malo.

Santo Padre:

Livrai-nos de todos os males, ó Pai,

e dai-nos hoje a vossa paz.

Ajudados pela vossa misericórdia,

sejamos sempre livres do pecado

e protegidos de todos os perigos,

enquanto, vivendo a esperança,

aguardamos a vinda do Cristo Salvador.



Assembleia:

Vosso é o reino,
o poder e a glória para sempre!

Santo Padre:

Senhor Jesus Cristo,

dissestes aos vossos Apóstolos:

Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.

Não olheis os nossos pecados,

mas a fé que anima vossa Igreja;

dai-lhe, segundo o vosso desejo,

a paz e a unidade.

Vós, que sois Deus,

com o Pai e o Espı́rito Santo.

C. Amém.

Santo Padre:

A paz do Senhor esteja sempre convosco!

C. O amor de Cristo nos uniu.

O diácono:

Irmãos e irmãs,
saudai-vos em Cristo Jesus.
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O Santo Padre parte o pão consagrado sobre a patena e coloca um
pedaço no cálice, rezando em silêncio:

Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus,

o Cristo e Senhor nosso,

que vamos receber,

nos sirva para a vida eterna.

Enquanto isto, canta-se: Cordeiro de Deus.

O Santo Padre, de mãos unidas, reza em silêncio:

Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo,

que, cumprindo a vontade do Pai

e agindo com o Espı́rito Santo,

pela vossa morte destes vida ao mundo,

livrai-me dos meus pecados e de todo mal;

pelo vosso Corpo e pelo vosso Sangue,

dai-me cumprir sempre a vossa vontade

e jamais separar-me de vós.

Santo Padre:

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!

Eis o Cordeiro de Deus,

que tira o pecado do mundo.

C. Senhor, eu não sou digno
de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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O Santo Padre reza em silêncio:

Que o Corpo de Cristo

me guarde para a vida eterna.

Comunga o Corpo de Cristo. Depois, segura o cálice e reza em

silêncio:

Que o Sangue de Cristo

me guarde para a vida eterna.

Comunga o Sangue de Cristo.

Toma a patena ou o cibório e, mostrando a hóstia um pouco

elevada aos que vão comungar, diz a cada um:

O Corpo de Cristo.

C. Amém.

Silencio para a oração pessoal.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Santo Padre:

Oremos.

Ó Deus,

santificai-nos pela comunhão na vossa mesa

e fazei que as nações recebam com alegria,

pelo sacramento da vossa Igreja,

a salvacão realizada na cruz.

Por Cristo, nosso Senhor.

C. Amém.
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RITOS FINAIS

Saudação do Senhor Cardeal Ryłko, Presidente do Pontificio
Conselho dos Leigos.

Cinco casais de jovens de diferentes continentes recebem do Papa
o sı́mbolo da JMJ Rio 2013 e o livro de orações.

O Santo Padre faz um breve discurso.

Anúncio da próxima JMJ.

ANGELUS DOMINI

Santo Padre:

Angelus Dómini nuntiávit Marı́æ.

C. Et concépit de Spı́ritu Sancto.

D. Ave, Marı́a, grátia plena, Dóminus tecum;

benedı́cta tu in muliéribus

et benedı́ctus fructus ventris tui, Iesus.

C. Sancta Marı́a, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

D. Ecce, ancı́lla Dómini.

C. Fiat mihi secúndum verbum tuum.

D. Ave, Marı́a...

C. Sancta Marı́a...

D. Et Verbum caro factum est.

C. Et habitávit in nobis.



D. Ave, Marı́a...

C. Sancta Marı́a...

D. Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix.

C. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Santo Padre:

Orémus.

Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,

méntibus nostris infúnde,

ut qui, ángelo nuntiánte,

Christi Fı́lii tui incarnatiónem cognóvimus,

per passiónem eius et crucem

ad resurrectiónis glóriam perducámur.

Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

C. Amen.

D. Glória Patri, et Fı́lio, et Spirı́tui Sancto.

C. Sicut erat in princı́pio, et nunc, et semper,

et in sǽcula sæculórum. Amen.

D. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine.

C. Et lux perpétua lúceat eis.

D. Requiéscant in pace.

C. Amen.
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BÊNÇÃO FINAL

Santo Padre:

Dóminus vobı́scum.

C. Et cum spı́ritu tuo.

D. Sit nomen Dómini benedı́ctum.

C. Ex hoc nunc et usque in sǽculum.

D. Adiutórium nostrum in nómine Dómini.

C. Qui fecit cælum et terram.

D. Et benedı́ctio Dei Omnı́potentis,

Patris, c et Fı́lii, c et Spı́ritus c Sancti.

C. Amen.

Diácono:

Ide em paz,
e o Senhor vos acompanhe.

C. Graças a Deus.
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DOMINGO

28 de Julho de 2013

17:30 horas

RIO DE JANEIRO

RIO CENTRO

ENCONTRO COM OS VOLUNTÁRIOS





CANTO DE ENTRADA

Hino da JMJ Rio 2013.

Saudação do Senhor Arcebispo de Rio de Janeiro, Dom Orani
João Tempesta, de um voluntário da JMJ Rio 2013 e de um
representante do paı́s da próxima JMJ.

SAUDAÇÃO

Santo Padre:

Em nome do Pai e do Filho e do Espı́rito Santo.

C. Amém.

D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,

o amor do Pai

e a comunhão do Espı́rito Santo

estejam convosco.

C. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ALOCUÇÃO DO SANTO PADRE



ORAÇÃO FINAL

Santo Padre:

Rezemos, com amor e confiança,

a oração que o Senhor Jesus ensinou:

Assembleia:

Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu;
o pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
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BÊNÇÃO FINAL

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Bendito seja o nome do Senhor.

C. Agora e para sempre.

D. O nosso auxı́lio está no nome do Senhor.

C. Que fez o céu e a terra.

D. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,

Pai c e Filho c e Espı́rito c Santo.

C. Amém.

Música.
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BÊNÇÃOS SOLENES

I

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Bendito seja o nome do Senhor.

C. Agora e para sempre.

D. A nossa proteção está no nome do Senhor.

C. Que fez o céu e a terra.

D. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,

Pai c e Filho c e Espı́rito c Santo.

C. Amém.



II

Santo Padre:

O Senhor esteja convosco.

C. Ele está no meio de nós.

D. Deus vos abençoe e vos guarde.

C. Amém.

D. Ele vos mostre a sua face

e se compadeça de vós.

C. Amém.

D. Volva para vós o seu olhar

e vos dê a sua paz.

C. Amém.

D. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,

Pai c e Filho c e Espı́rito c Santo.

C. Amém.
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ORAÇÕES

PAI NOSSO

Santo Padre:

Rezemos, com amor e confiança,

a oração que o Senhor nos ensinou:

Assembleia:

Pai nosso que estais nos céus,

santificado seja o vosso nome;

venha a nós o vosso reino,

seja feita a vossa vontade,

assim na terra como no céu;

o pão nosso de cada dia nos dai hoje;

perdoai-nos as nossas ofensas,

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido;

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do mal.
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AVE, MARIA

Ave, Maria,

cheia de graça,

o Senhor é convosco,

bendita sois vós entre as mulheres

e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus.

Santa Maria, Mãe de Deus,

rogai por nós, pecadores,

agora e na hora de nossa morte. Amém.
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ANGELUS

Santo Padre:

O Anjo do Senhor anunciou a Maria.

C. E ela concebeu do Espı́rito Santo.

D. Ave, Maria,

cheia de graça,

o Senhor é convosco,

bendita sois vós entre as mulheres

e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus.

C. Santa Marı́a, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém.

D. Eis aqui a serva do Senhor.

C. Faça-se em mim segundo a vossa Palavra.

D. Ave, Maria...

C. Santa Maria...

D. E o Verbo se fez carne.

C. Et habitou entre nós.

D. Ave, Maria...

C. Santa Marı́a...

D. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.

C. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
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Santo Padre:

Oremos.

Infundi, Senhor,

em nossos corações a vossa graça,

vo-lo suplicamos, a fim de que,

conhecendo a anunciação do Anjo

e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho,

pelos merecimentos de sua paixão e morte

cheguemos à glória da ressurreição.

Pelo mesmo Cristo Senhor nosso.

C. Amém.

D. Glória ao Pai e ao Filho

e ao Espı́rito Santo.

C. Como era no princı́pio
agora e sempre. Amém.

D. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno.

C. E a luz perpétua os ilumine.

D. Descansem em paz.

C. Amém.
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BENEDICTIONES SOLLEMNES

I

Summus Pontifex:

Dóminus vobı́scum.

C. Et cum spı́ritu tuo.

D. Sit nomen Dómini benedı́ctum.

C. Ex hoc nunc et usque in sǽculum.

D. Adiutórium nostrum in nómine Dómini.

C. Qui fecit cælum et terram.

D. Benedı́cat vos omnı́potens Deus:

Pater, c et Fı́lius, c et Spı́ritus c Sanctus.

C. Amen.



II

Summus Pontifex:

Benedı́cat vobis Dóminus, et custódiat vos.

C. Amen.

D. Illúminet fáciem suam super vos,

et misereátur vestri.

C. Amen.

D. Convértat vultum suum ad vos,

et donet vobis suam pacem.

C. Amen.

D. Et benedı́ctio Dei omnı́potentis,

Patris, c et Fı́lii, c et Spı́ritus c Sancti,

descéndat super vos et máneat semper.

C. Amen.
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PRECES

PATER NOSTER

Pater noster, qui es in cælis:

sanctificétur nomen tuum;

advéniat regnum tuum;

fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;

et dimı́tte nobis débita nostra,

sicut et nos dimı́ttimus debitóribus nostris;

et ne nos indúcas in tentatiónem;

sed lı́bera nos a malo. Amen.

AVE, MARIA

Ave, Marı́a, grátia plena, Dóminus tecum;

benedı́cta tu in muliéribus,

et benedı́ctus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Marı́a, Mater Dei,

ora pro nobis peccatóribus

nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
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ANGELUS DOMINI

Summus Pontifex:

Ángelus Dómini nuntiávit Marı́æ.

C. Et concépit de Spı́ritu Sancto.

D. Ave, Marı́a, grátia plena, Dóminus tecum,

benedı́cta tu in muliéribus

et benedı́ctus fructus ventris tui, Iesus.

C. Sancta Marı́a, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

D. Ecce, ancı́lla Dómini.

C. Fiat mihi secúndum verbum tuum.

D. Ave, Marı́a...

C. Sancta Marı́a...

D. Et Verbum caro factum est.

C. Et habitávit in nobis.

D. Ave, Marı́a...

C. Sancta Marı́a...

D. Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix.

C. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
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Summus Pontifex:

Orémus.

Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,

méntibus nostris infúnde,

ut qui, ángelo nuntiánte,

Christi Fı́lii tui incarnatiónem cognóvimus,

per passiónem eius et crucem

ad resurrectiónis glóriam perducámur.

Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

C. Amen.

D. Glória Patri, et Fı́lio, et Spirı́tui Sancto.

C. Sicut erat in princı́pio, et nunc, et semper,
et in sǽcula sæculórum. Amen.

D. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine.

C. Et lux perpétua lúceat eis.

D. Requiéscant in pace.

C. Amen.
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CIA DE DEUS

Encontro na Venerável Ordem Terceira de São Francisco
da Penitência . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Quinta-Feira, 25 de Julho de 2013, 11:00 horas

RIO DE JANIERO – COMUNIDADE DE VAR-

GINHA EM MANGUINHOS

Encontro na Comunidade de Varginha . . . . . . . . 63

Quinta-Feira, 25 de Julho de 2013, 19:00 horas

RIO DE JANIERO – PRAIA DE COPACABANA

Celebração de Boas Vindas . . . . . . . . . . . . . 71



Sexta-Feira, 26 de Julho de 2013, 18:00 horas

RIO DE JANIERO – PRAIA DE COPACABANA

Via-Sacra com os Jovens . . . . . . . . . . . . . . 89
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