
Não esquecer o amor

Canto

I momento: A LIBERDADE

Guia
Um ou mais jovens colocam diante do altar ou de uma cruz um cartaz com a 
palavra “Liberdade”, oferecendo o desejo de viver em plenitude a vocação cristã e 
de ser santos.

Leitor 
Você já pensou em quem é você? 
Com razão você se sente superior às criaturas que estão ao seu redor, às pedras, mesmo 
as preciosas, às flores, mesmo sendo graciosasa e atraentes, aos animais, mesmo sendo 
eles muito úteis. 
Você se sente dono de tudo que está à sua volta, e com razão. 
Com orgulho você olha um avião que está planando, escuta no rádio uma música 
tocada da outra extremidade da terra, e prevê ainda muitas, muitas outras invenções da 
inteligência humana. 
Quem é você? Você percebe que é capaz de refletir sobre você mesmo para saber quem 
é, você tem a capacidade de raciocinar. 
Tem também a possibilidade de deixar esta reflexão para um outro momento, você tem 
liberdade, a liberdade da vontade. Portanto, você tem o livre arbítrio. 
Você é realemente grande. (SK 1270)
Seja bendito o Senhor Deus por tudo aquilo que fez em você! 
Nós temos sempre o livre arbítrio: nem Deus nem a Imaculada querem obrigar a nossa 
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vontade. Portanto, se nós quisermos podemos abandoná-los a qualquer momento. Se 
quisermos. (SK 1265)
Se tomarmos consciência com clareza da estreita relação de pensamentos e de 
sentimentos, de desejos e de ajudas que a Imaculada nos concede viver, em qualquer 
momento nos sentiremos sempre livre porque possuimos a vontede livre. (SK 1270)

Silêncio – música de fundo

À escuta da Palavra

L. 1
- Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa (Lc 19,5)

L. 2
- Mestre, rogo-te que venhas ver o meu filho, porque é meu filho único (Lc 9,38)

L. 1
- E vós, quem dizeis que eu sou? (Lc 9,20)

L. 2
- Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz  (Jo 4,29)

Gesto simbólico
Þ Os jovens levam ao altar a sua carteira de identidade (ou uma folha com o seu 
  nome escrito) e uma folha com a data do seu batismo e uma palavra que 
  exprima a sua adesão à fé. 

Canto

II momento: JUSTIÇA

Guia
Um ou mais jovens colocam diante do altar ou de uma cruz um cartaz com a 
palavra “justiça”, oferecendo o desejo de viver trabalhando pelo Evangelho e pelos 
irmãos.

Leitor
Por que o desemprego? 
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Vai ao encontro dos homens com o sorriso e a confiança, 
porque só a fé te faz encontrar Deus escondido dentro deles.
 
Lembra-te de esperar e não te cansar nunca de procurar o Reino de Deus, 
porque só quem procura achará, a quem bate será aberto, a quem pede será dado.
 
Acolha cada dia da tua vida, a pequena gota de alegria que te reservou, e reaviva-a 
sempre na tua memória. 
E se deves escolher entre os teus pensamentos, escolha os mais serenos 
porque a alegria é um dom que é conquistado a cada dia.
 
Experimenta chamar de “amigo” também o adversário mais duro, 
e descobrirás que também Ele tem uma verdade a te oferecer.
 
Vai ao encontro da vida amando-a, porque é uma aventura, 
um dom de amor para ti e para os outros.
 
Aprenda a chamar Deus com o doce nome de Pai 
e abre-te sempre mais ao projeto de amor que tem para ti, 
se queres ser verdadeiramente feliz e fazer muitos outros felizes. 
Amen.

Leitor
Por amor à Imaculada eu renunciei a uma família e a filhos segundo a carne,
mas a Imaculada, que não se deixa vencer em generosidade,
concedeu-me um grande número de filhos,
uma vez que todos vós, que consagrastes a vossa vida inteira
e a eternidade à Imaculada, sois filhos espirituais.
E acreditem: ela me comunicou  uma ternura e um amor por todos vós,
realmente semelhante à ternura de um pai e de uma mãe pelo seu amado filho.            
(SK 329)

Canto 



Por que tanta gente sem um pedaço de pão? 
Dou uma olhada em várias revistas, as quais, de vários modos, vislumbram diversas 
causas: “Depois da libertação da Polônia começamos a viver como senhores, enquanto 
na verdade somos mendigos”. 
“Muitos comícios e muito pouco trabalho”. 
“Muitos partidos e muito pouco amor à Pátria”. “Furtos muito frequentes e muito maciços 
de dinheiro público”. 
Onde está a causa primária, a “causa das causas” da nossa crise?  É a falta de honestidade. 
É a falta de observância dos deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o 
próximo. 
Todos, sem exceção, façam hoje um sincera confissão e comecem a viver como católicos 
autênticos, e imediatamente a Pátria começará a se recuperar rapidamente; as finanças 
se ajustarão, aumenterá o trabalho honesto. 
Mas o que fazer? ... Devemos, talvez, desencorajarmo-nos e dizer: “Não somos capazes?”. 
Não, nunca! Seria orgulho sutil, refinado. 
Ela não é capaz e não deseja, talvez, nos ajudar? 
Sim, Ela, a Imaculada, deve realmente tomar posse de toda a Polônia; Ela deve ser objeto 
de um terno amor por parte de cada um, sobretudo dos corações dos jovens; Ela deve 
estar presente no Parlamento, presente no Senado. 
Na oração humilde, amorosa e confiante Ela mesma nos dirá o que devemos fazer, Ela 
mesma nos guiará. Rezemos apenas e deixemo-nos conduzir por Ela. (SK 1119)

Silêncio – música de fundo

L. 1
- Dai-lhes vós mesmos de comer  (Lc 9,13)

L. 2
- Acaso sou guarda de meu irmão?  (Gn 4,9)

Gesto simbólico
Þ Os jovens recebem parte de um quebra-cabeça que forma uma casa ou uma 
  cidade e juntos, em silêncio, doverão montá-lo. Doar o que nos foi confiado é 
  justiça diante dos irmãos e de Deus e constrói um mundo melhor. 

Canto
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Mas um ser humano pode realmente alcançar uma tal completude? 
Ou talvez o homem perdeu-se num mito? E se esse «super herói» é verdadeiramente 
real, podemos considerá-lo um membro da nossa raça humana tão falível?  

Silêncio – música de fundo

Cfr. Gv. 13,1-15
Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste 
mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os 
amou.  Durante a ceia, - quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, 
filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo -, sabendo Jesus que o Pai tudo 
lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava,  levantou-se da mesa, 
depôs as suas vestes e, pegando duma toalha, cingiu-se com ela.  Em seguida, 
deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los 
com a toalha com que estava cingido.  

Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa 
e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz?  Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis 
bem, porque eu o sou.  Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, 
também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros.  Dei-vos o exemplo para que, 
como eu vos fiz, assim façais também vós.

Gesto simbólico
Þ Os jovens lavam os pés uns dos outros.

Canto

V momento: A MISSÃO

Guia
Os jovens fazem um círculo, para expressar comunhão e apoio recíproco.
Confiando à sua amizade o compromisso missionario, lendo juntos:

Como Maria,
tu também caminhas pelas estradas do mundo, sem temer a solidão, 
as dificuldades, as provas, porque Cristo está contigo, sempre!
 



III momento: A CONFIAÇA

Guia
Um ou mais jovens colocam diante do altar ou de uma cruz um cartaz com a 
palavra “confiança”, reconhecendo o primado do Senhor na sua vida.

Leitor
Às vezes a vida é muito dura! Parece que não existe mais uma saída. 
Não se fura um muro com a cabeça. 
A situação é triste, dura, terrível às vezes, e desesperadora. 
Mas por quê? Mas é assim tão terrivel mesmo viver neste mundo? 
Talvez Deus não saiba tudo? Talvez Ele não seja onipotente? 
Mesmo que recebêssemos, por um breve instante, uma inteligência infinita e 
conseguíssemos compreender todos os por quês e todas as suas consequências, não 
escolheríamos para nós nada de diferente do que Deus permite, uma vez que é Ele a 
Sabedoria e sabe bem o que é melhor para nós. Além de tudo é um Pai bom, quer e 
conduz tudo o que nos leva à nossa maior felicidade, ao Paraíso. 
Por que, então, às vezes ficamos tão abatidos?
Porque não vemos a relação que existe entre a nossa felicidade e as circunstâncias que 
nos afligem: não somos capazes de saber tudo! O que, portanto, devemos fazer? 
Confiemos em Deus, portanto … mas confiemos sem limites! 
Tenhamos fé que, se nos preocuparmos em fazer a Sua Vontade, não pode acontecer 
nenhum mal a nós, mesmo se tivéssemos que viver em tempos mil vezes mais difíceis 
que estes tempos atuais. (SK 1264)

Silêncio – música de fundo

L. 1
- Como é que vai ser isso?  (Lc 1,34)

L. 2 
- José, filho de Davi, não temas receber Maria… (Mt 1,20)

Gesto simbólico
Þ Os jovens pegam e beijam a Medalha Milagrosa. 

Canto
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IV momento: A CARIDADE

Guia
Um ou mais jovens colocam diante do altar ou de uma cruz um cartaz com a 
palavra “caridade”,  com o desejo de fazer o bem aos irmãos.

Leitor
Dos Escritos de São Maximiliano
Amar o próximo não porque ele é simpático, útil, rico, influente ou somenete porque é 
agradecido…
O amor autêntico se eleva acima das criaturas e se imerge em Deus: n´Ele, por Ele e por 
meio d´Ele ama a todos, bons e maus, amigos e inimigos. A todos estende a mão com 
amor, reza por todos, sofre por todos, deseja o bem a todos, deseja a felicidade a todos, 
porque é Deus que assim quer… (SK 1075)

Auschwitz, 15 junho de 1941
Minha amada mãe, comigo está tudo bem. 
Amada mãe, fique tranquila em relação a mim e à minha saúde, porque o bom Deus está 
em todos os lugares e com grande amor pensa em todos e em tudo.

Auschwitz, 1941. O sargento, um duro soldado de profissão, acabou de ser indicado 
por um homem da SS para passar por uma das condenações mais crueis que 
acontecem aqui: deverá ser trancado em uma cela subterrânea vazia, completamente 
nu, e deixado ali sem comida nem água até a morte.
A vítima explode em um choro convulso, pensando na mulher e nos filhos, e diz que 
não quer morrer. A SS o ignora. De repente, um outro prisioneiro, saindo das fileiras, 
pede para assumir o lugar do homem condenado. Até mesmo a SS fica espantada. 
«Quem é você?», pergunta um homem da SS ao número 16670. 
«Um sacerdote católico», responde o prisioneiro. «Não tenho família», acrescenta, 
como se isso explicasse tudo. 
Um murmúrio de vozes atravessa todo o campo: «É padre Kolbe». Até mesmo 
aqueles que não são seus amigos reconhecem o nome: o famoso franciscano, 
o redator, o editor, cujas publicações foram tão importantes na Polônia antes da 
guerra: «É padre Kolbe»…
Mas o que lhe veio em mente? 
Os seus companheiros de escola, os confrades franciscanos, os companheiros de 
cela o apresentam a nós como um homem sorridente, cheio de amor, sofredor, um 
homem de carne e osso enfim, completamnete unido a Deus. 


