OFÍCIO DIVINO DA JUVENTUDE – CELEBRAÇÂO DA SOLIDARIEDADE
Chegada
Deus é Amor, arrisquemos viver por amor
Deus é Amor, Ele afasta o medo
Abertura (repetição)
Recordação da Vida – Fatos Solidários
Hino da CF
1- Com carinho, desenhei este planeta;
Com cuidado, aqui plantei o meu jardim.
Com alegria, eu sonhei um paraíso,
Para a vida, dom de amor que não tem fim
Ponho, então à tua frente dois caminhos
diferentes: vida e morte, e escolherás.
Sê sensato: escolhe a vida! Parte o pão,
cura as feridas! Sê fraterno e viverás!
2- Fiz o homem e a mulher à minha imagem;
Por amor e para o amor, eu os criei.
Com meu povo, celebrei uma aliança.
O caminho da justiça eu ensinei.
Salmo 146
1. Por melhor que seja alguém, chega o dia
em que há de faltar, só o Deus vivo a palavra
mantém e jamais ele há de falhar.
Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto
eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor
e seu poder. (bis)
2. Nosso Deus põe-se do lado do faminto e
injustiçado, dos pobres e oprimidos, dos
injustamente vencidos.
3. Ele barra o caminho dos maus que exploram
sem compaixão, mas dá força ao braço dos
bons, que sustentam o peso do irmão.
Leitura Bíblica – Lc 9, 10-17
Partilha
Como multiplicamos o pouco pão de nossas vidas?

Preces
Pai Nosso dos Mártires
Pai nosso dos pobres, marginalizados!
Pai nosso dos mártires, dos torturados!
Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida.
Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida.
Teu Reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão.
Maldita toda violência, que devora a vida pela repressão.
ôôôô ôôôô
Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador.
Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor.
Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões.
O pão que traz a humanidade, que constrói o homem em vez de canhões.
ôôôô ôôôô
Perdoa-nos quando, por medo, ficamos calados diante da morte!
Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte.
Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos.
Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos.
ôôôô ôôôô
Oração
Ó Deus, no teu carinho materno tu nos ofereces a luz deste dia! Faz penetrar no mais fundo de nossas vidas a luz que vem do alto, Jesus Cristo, teu Filho. Com ele
caminharemos preparando a santa Páscoa. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso senhor.
Bênção
Que o Deus da Paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo que é bom, agora e para sempre!
Amém
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo
Para sempre seja louvado

