
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Irmãos e irmãs, estamos já nos 
dirigindo para o final de mais um ano li-
túrgico e a Palavra de Deus nos orienta 
a reconhecermos Jesus como o único 
Mestre. 

O Reino querido por Jesus não é mera 
utopia ou algo que está distante de nós, 
mas acontece todas as vezes que nos 
dispomos a servir. Esta é a dinâmica para 
aqueles que querem seguir o Mestre e ter 
a vida mais próxima do Evangelho. 

Neste domingo, também fazemos unida-
de com toda a Juventude, clamando por 
seus anseios e denunciando toda forma de 
violência e extermínio contra a juventude. 
Na alegria de celebrar entoemos o canto 
de abertura. 

3. CANTO DE ABERTURA: 4 (CD11), 13 
(CD24)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus, a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 161 (CD3), 
174(CD12)

Dir.: Jesus não veio para condenar, mas 
para salvar a humanidade e reconciliar 
todas as criaturas com a sua cruz. Con-
fiantes na sua misericórdia, peçamos o 
perdão para as nossas faltas, cantando.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 199(CD12), 204(CD3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ensinai-nos, ó Deus de 
poder e misericórdia, a vos servir com 
total disponibilidade para que a nossa 
vida testemunhe o que proclama nossa 
boca. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 

8. PRIMEIRA LEITURA: Dt 6,2-6

9. SALMO RESPONSORIAL: 17(18)

Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha 
força!

Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força,
aminha rocha, meu refúgio e Salvador!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha 
força!

Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga,
minha força e poderosa salvação.

Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga
sois meu escudo e proteção: em vós es-
pero!
Invocarei o meu Senhor: a ele a glória!
e dos meus perseguidores serei salvo!

Viva o Senhor! Bendito seja o meu Ro-
chedo!
E louvado seja Deus, meu Salvador!
Concedeis ao vosso rei grandes vitórias
e mostrais misericórdia ao vosso Ungido.

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 7,23-28

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Quem me ama realmente guardará minha 
palavra, 
e meu pai o amará, e a ele nós viremos.

12. EVANGELHO: Mc 12,28b-34

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Apresentemos nosso louvor e as neces-
sidades de todo o povo ao Senhor, Deus 
da aliança. 

TODOS: Escutai-nos, Senhor! 

– Concedei à vossa Igreja, Pai de bondade, 
sabedoria para guiar seu povo rumo às 
maravilhas que nos reservastes. 

– Firmai, ó Deus, os passos dos humilha-
dos e injustiçados para que sejam confor-
tados com as maravilhas de vossa ação 
libertadora. 

– Protegei a juventude das ciladas da vio-
lência e fazei que ela encontre a verdadeira 
paz e os frutos da justiça em vosso amor. 

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
comunhão de amor, compaixão e 
missão. Nós te suplicamos: Derra-
ma a luz da tua esperança sobre a 
humanidade que padece a solidão, 
a pobreza, a injustiça, agravadas 
pela pandemia.
Concede-nos a coragem para tes-
temunhar, com ousadia profética e 
crendo que ninguém se salva sozi-
nho, tudo o que vimos e ouvimos 
de Jesus Cristo, missionário do Pai.
Maria, mãe missionária, e São José, 
protetor da família, inspirem-nos a 
sermos missionários da compaixão 
e da esperança. 
Amém.

Dir.: Senhor, acolhei os pedidos que apre-
sentamos, pelo vosso Filho, Jesus Cristo. 
Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 388(CD11)/ 
394 (CD20)

Dir.: Os dons nos são dados para que deles 
façamos salvação, nossa e dos nossos 
irmãos. Doemos com alegria o que de 
graça recebemos. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO
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Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espí-
rito. Com confiança e a liberdade de filhos, 
digamos juntos: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 526 (CD2), 524 (CD4)

20. RITO DE LOUVOR: 815 (CD 18), 819 
(CD18)

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Fortalecidos com o 
Corpo do Vosso Filho, esperamos ó Deus 
de clemência, participar dos benefícios da 
vossa graça e partilhá-la com os irmãos. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Neste último domingo do mês 
de outubro a Igreja dá atenção 
especial à juventude. Valorizar a 
presença dos jovens da comuni-
dade na participação da liturgia e 
acolhida. 

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Ó Deus, fazei que o vosso povo se 
volte para vós de todo o coração, pois se 
o protegeis, mesmo quando erram, com 
mais amor o guardais quando vos serve. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24), 640 
(CD 20)
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Mais uma vez vamos celebrar a 
vida da juventude no DNJ – Dia Na-
cional da Juventude - e fortalecer a 
comunhão entre nós. Bendito seja 
Deus!

O DNJ é um momento de con-
fraternização, de reflexão, de evan-
gelização e de missão. É oportuni-
dade de testemunhar a alegria de ser 
jovem, seguidor de Jesus, parte de 
uma IGREJA EM SAÍDA. De revelar o 
dinamismo, a criatividade, a alegria e 
o rosto jovem do Ressuscitado que 
tudo renova, também a nós!

Neste clima de festa não pode 
faltar a oração, a formação e a missão. 
Um subsídio foi criado para ajudar o 
jovem a viver intensamente o DNJ, 
que não é apenas um evento, mas 
uma sequência de experiências do 
prazer de seguir Jesus. Por isso, fique 
ligado: temos encontros com reflexão 
e oração, sempre fundamentado na 
Palavra de Deus; a Lectio Divina para 

Olá, Jovem!
partilhar a mensagem de Deus para 
nós inserida em nossa própria vida 
e juventude; dicas de ação concreta 
missionária, como exercício de solida-
riedade e desafio à nossa capacidade 
de transformação, porque o jovem que 
crê, FAZ A DIFERENÇA!

Pelo Brasil, muitos DNJs têm mo-
vimentado a juventude. Isso é lindo de-
mais! Em 2021, desafie-se! Seja ainda 
mais criativo e, a partir dos conteúdos 
aqui apresentados, das orações e da 
missão, VÁ ALÉM! Encontre formas 
criativas de viver a missão, de fazer 
acontecer a formação e de viver mo-
mentos de profunda comunhão com 
Deus e com os irmãos na oração. Use 
símbolos, redes sociais, dinâmicas de 
grupo, tecnologias, valorize os dons de 
sua comunidade e FAÇA ACONTECER!

Coordenação Nacional de Jovens 

da CEPJ da CNBB
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