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“Celebrar a memória de nosso São Romero
é um dever e é um dom.
Renovando nossa comunhão nas lutas e na esperança
de santificar a esse pastor e mártir da Nossa América.
Fazendo, isso sim, dessa memória um renovado
compromisso diário das lutas pelo Reino que São
Romero viveu em radicalidade dando a prova maior,
como diz Jesus.
Essa memória nos estimula a vivermos o desafio diário
de sermos também radicais,
mas com uma esperança que tem garantia da
Páscoa do próprio Cristo.
Das beiras do Araguaia mando para vocês
um abraço do tamanho da nossa Utopia.”
Pedro Casaldáliga

Por ocasião do 40 anos do Martírio de São Romero,
nós da Irmandade dos Mártires disponibilizamos esses
roteiros para celebrarmos a memória profética deste
Santo Mártir.

Diagramação: Thiesco Crisóstomo
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ORIENTAÇÕES E SUGESTÕES
Este material foi elaborado para celebrarmos “São Romero da
América, pastor e mártir nosso!”, 40 anos de seu martírio, de sua
memória e compromisso. É importante manter viva, atualizada, a
memória daqueles e daquelas que deram suas vidas por causas maiores
de nossas lutas e sonhos, que são causas da Vida, causas do Reino.
Este material foi elaborado a partir do Ofício dos Mártires da
Caminhada Latino-Americana; propostas e sugestões para a celebração
da Ceia do Senhor – páscoa de Dom Oscar Romero, pastor, profeta e
mártir da nossa América.
Para que a memória de São Romero possa acontecer de maneira
orante, simbólica e amorosa, é necessário preparar bem todas as coisas.
- Criar uma equipe de celebração. Esta equipe deve estudar os
roteiros, e, se precisar, adaptá-los à realidade dos/as participantes e
do lugar;
- Distribuir os vários serviços e ministérios; vivenciar os vários
elementos da celebração e ensaiar bem os cantos;
- Arrumar o espaço da celebração se possível de um jeito circular
de ser Igreja e celebrar o Mistério da Fé, que seja um ambiente
acolhedor, orante, simples e belo;
- Providenciar com antecedência os materiais conforme os roteiros
das celebrações: círio pascal, cruz, flores, incenso, velas para todos/
as, folhas de palmeira, água para bênção e aspersão, pão e vinho,
confeccionar um estandarte ou uma bandeira de Dom Oscar Romero;
- O Hino “Profecia” de Reginaldo Veloso, se encontra no CD “Vida, o
sonho de Deus” (Paulus), ou a equipe poderia escolher outros hinos:
Pai nosso dos mártires; Canto dos Mártires da terra (Zé Vicente). Por
São Romero da América (Pe. Machado);
- Em cada roteiro foi colocado um salmo, porém a equipe poderá
escolher um dos salmos para serem rezados nos três dias do tríduo;
- Para terminar o ofício sugerimos o canto: Pelos caminhos de
América, mas a equipe poderá escolher outro canto para este
momento;
- Os cantos das celebrações podem ser encontrados com a
equipe de elaboração deste material. É só solicitar as melodias
via email: thonycp38@gmail.com.
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CELEBRANDO OS 40 ANOS
DO MARTÍRIO DE
SÃO OSCAR ROMERO
“Se me matam,
vou ressuscitar na luta do meu povo!”
(Oscar Romero)

Neste ano estamos
celebrando os 40 anos do
martírio de São Oscar Romero,
pastor, profeta e mártir da
nossa
América,
momento
de recordar e de reafirmar
o nosso compromisso com
a Causa da Libertação. Por
sua fé, conversão, oração e
simplicidade pastoral, por sua
opção pelos pobres, por suas
homilias proféticas, por seu
compromisso fidelíssimo no
serviço ao Reino de Deus dentro
das exigências da História, este
pastor admirável passou a ser
um verdadeiro “Santo Padre”
de nossos tempos, um mártir
protótipo do Continente, um
santo totalmente nosso. O dia
do seu martírio, 24 de março, é
uma data martirial consagrada
e sua fotografia está presente

em igrejas, capelas, centros
comunitários e casas de família
de nossa América e do Mundo.
Estamos
oferecendo
um roteiro de celebração para
que as pessoas, comunidades,
igrejas, entidades, movimentos
populares e sociais possam
celebrar este acontecimento.
Será um momento de juntar
as pessoas. Momento de
reacender a chama da nossa
utopia, de recriar a festa
da vida e do compromisso.
Momento de honrar a memória
de todo aquele, de toda
aquela, que caíram lutando
contra o império da morte.
Momento
de
assumirmos
comprometidamente
as
grandes Causas da Vida, as
CAUSAS DO REINO.
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Orientações e sugestões:
Para que esta celebração
possa
acontecer
de
maneira orante, simbólica
e amorosa, é necessário
preparar bem todas as
coisas.
- Criar uma equipe de
celebração. Esta equipe
deve estudar o roteiro,
e, se precisar, adaptálo à realidade dos/as
participantes e do lugar;
- Distribuir os vários
serviços, vivenciar os
vários elementos da
celebração e ensaiar
bem os cantos;
- Arrumar o espaço da
celebração, para que
seja
um
ambiente
acolhedor,
orante,
simples e belo;
- Preparar
uma
cruz
rústica, enfeitada com
fitas, com as cores
da Wiphala (branco,
vermelho,
laranja,
amarelo, verde, azul,
roxo). A Wiphala é a
bandeira da resistência
latino-americana:
símbolo da irmandade
da comunidade; símbolo
de
paz,
liberdade,
justiça,
resistência;

símbolo político-socialcomunitário;
um
- Confeccionar
estandarte ou uma
bandeira de são Oscar
Romero;
- Preparar pão de milho
(ou com outro produto
próprio da região) e suco
da nossa terra (frutas
regionais);
- O Hino “Profecia” de
Reginaldo Veloso, se
encontra no CD Vida, o
sonho de Deus (Paulus);
- Para
o
final
da
meditação
sugerimos
a
proclamação
de
alguns
trechos
das
homilias do nosso santo
Oscar
Romero.
Há
comunidades que têm
estas homilias gravadas;
neste caso poderiam ser
utilizadas;
- Uma outra sugestão
de celebração poderá ser
encontrada no Ofício dos
Mártires da caminhada latinoamericana, como também no
livro: Celebrações Martiriais –
Tríduo e celebração da festa de
São Romero da América, pastor
e mártir nosso.
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1. Chegada: entregar fitas com
as cores da Wiphala, velas e acolhida
fraterna a cada pessoa. Toque de
algum instrumento musical (flauta,
atabaque, tambor, berrante, pau de
chuva...).
2. Acendimento do Círio (uma

vela grande)
Estando as luzes apagadas, canta-se
um refrão meditativo:

Vidas pela vida, / vidas pelo
Reino, / vidas pelo Reino.
Todas as nossas vidas, /
como as suas vidas,
como a vida d’Ele, / o
Mártir Jesus!
Após o refrão, uma pessoa acende o
círio e proclama:

Bendito sejas, Deus da
vida, pela luz de Cristo, o
Mártir Jesus,
e por São Oscar Romero
testemunha da sua Páscoa!
Todos acendem suas velas

Vidas pela vida, / vidas pelo
Reino, / vidas pelo Reino.
Todas as nossas vidas, /
como as suas vidas,
como a vida d’Ele, / o
Mártir Jesus!

3. Abertura
Em nome do Pai de todos os
Povos,
Nós estamos aqui!
Em nome de Deus de todos
os nomes
- Javé, Obatalá, Olorum,
Maíra de tudo, excelso
Tupã,
Nós estamos aqui!
Em nome do Filho, que a
todos os povos nos faz ser
irmãos e irmãs,
Nós estamos aqui!
Em nome do Espírito de
amor que está em todo amor,
Nós estamos aqui!
Em memória da páscoa
jubilar
de Dom Oscar Romero,
pastor e mártir da nossa
América.
Nós estamos aqui!
Em nome das vidas dadas
pela Vida,
dadas pelo Reino, cantamos,
Senhor!
Pai-nosso, dos pobres
marginalizados!
Pai-nosso, dos mártires,
dos torturados!
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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.
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 segura, o pão das
multidões,
o pão que traz humanidade,
que constrói a vida em vez
de canhões.
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!
5. Sentido da celebração e
Recordação da vida
Irmãs e irmãos, com
a alegria da Páscoa, estamos
celebrando os 25 anos do
martírio de Dom Oscar
Romero. Jubileu martirial!
Jubileu latino-americano e da
nova mundialidade. Jubileu
de memória, testemunho,
palavra, fidelidade, coragem,
sangue e profecia, hoje na
nossa América-Latina, na nossa
Afroameríndia, neste “outro
mundo possível”.
Somos
convidas
e
convidados a recordar a vida,
a história do pastor e mártir
da nossa América, Dom Oscar
Romero tendo presente sua
repercussão em nossas vidas,
em nossas comunidades e no
mundo; e também de outras
pessoas que deram e dão suas
vidas pela causa do Reino...
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(Criar um espaço para as pessoas de Cristo,
de mais tempo de caminhada
e fecundava a terra em seu
façam memória da história de cio!
Dom Oscar Romero e concluir
Do coração da América
com estas palavras ou outras):
ferido
espigas vi brotar no chão
“Nós
acreditamos
na vitória da Ressurreição”. florido,
e a primavera fez-se estio
Foram as últimas palavras que
Dom Oscar Romero escreveu amigo,
e cem por um frutificou o
nesta vida. E estava em plena
Eucaristia pedindo “que este trigo!
Corpo e este Sangue nos
alimentem para entregarmos
Do coração da América
também o nosso corpo...”, ferido
quando caiu baleado, detrás
ouvi largar e ecoar um
do altar, aos pés do grande grito...
Mortal me ressoava ao
Crucifixo.
ouvido,
mas foi de parto a dor de tal
6. Hino
gemido!
Profecia – Reginaldo Veloso
(Durante o hino uma pessoa entra
Do coração da América
com um estandarte de Dom Oscar
ferido
Romero)
eu vi o sol raiar com novo
brilho
Oscar Romero! Oscar
no mundo, pelo sangue
Romero! Oscar Romero!
redimido;
“Se me matam, vou
da liberdade eu vi nascer o
ressuscitar na luta do meu
Filho!
povo!”
Do coração da América
ferido
eu vi de sangue ondular um
rio...
Era semente o sangue, era

7. Salmo 23
Cantemos, bendizendo
ao Senhor pelo Pastor de
nossas vidas, pelo testemunho,
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palavra, sangue e profecia de Filho,
Dom Oscar Romero e pela
Glória ao Espírito Divino.
nossa caminhada de libertação.
Ao Pastor de nossas vidas,
ao Pastor de nossas vidas,
O Senhor é meu Pastor,
ofertamos este hino.
nada me pode faltar.
Onde houver muita fartura,
onde houver muita fartura, 8. Aclamação ao Evangelho
Ele aí vai me levar!
Aleluia, alegria, aleluia,
Para as fontes de água fria
Aleluia, aleluia!
Ele vai me conduzir;
eu repouso e ganho força,
Ele falou: Não existe maior
eu repouso e ganho força,
prova, minha gente,
e vontade de sorrir.
dar a vida pela Vida, aleluia!
Por caminhos bem traçados,
Ele me faz caminhar;
nas passagens perigosas,
nas passagens perigosas,
Ele vem me acompanhar.
Me prepara mesa farta,
do inimigo invejar.
Vem, me abraça e põe
perfume,
vem, me abraça e põe
perfume,
faz minha taça transbordar!
Me acompanha noite e dia
tua força e teu amor;
vou morar na tua casa,
vou morar na tua casa,
toda a vida, meu Senhor!
Glória ao Pai, glória a seu

9. Evangelho: João 15,9-13
Durante a festa da
páscoa, na última ceia com os
seus apóstolos, Jesus anuncia
o mandamento do Maior
Amor: dar a vida pelos amigos.
Acolhamos este ensinamentotestamento de Jesus.
10. Meditação – silêncio...
partilha... refrão:
Após alguns instantes de silêncio
convidar para a partilha da palavra
(ressoar palavras ou frases do texto
bíblico que mais nos tocaram, e os
apelos e compromissos que esta
palavra provoca na minha vida hoje) e
concluir proclamando, de
maneira solene, uma das homilias
de Dom Oscar Romero.
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“São Romero da América,
pastor e mártir nosso,
ninguém há de calar tua última
homilia!”
Voz 1: Cristo nos convida a
não ter medo da perseguição
porque, creiam,
irmãos,
aqueles que se comprometem
com os pobres têm que seguir
o mesmo destino dos pobres.
E em El Salvador já sabemos
o que significa o destino dos
pobres: ser desaparecidos, ser
torturados, ser capturados,
aparecer cadáveres...
Estas mortes, ao invés de
apagar em nós o ardor da fé,
entusiasmam ainda mais o
vigor de nossas comunidades...
Todas: Se me matam, vou
ressuscitar na luta do meu
povo!
Voz 2: Me alegro, irmãos,
de que nossa Igreja seja
perseguida, precisamente por
sua opção pelos pobres e por
tratar de encarnar-se no meio
deles.
Seria triste que, em uma pátria
onde se está assassinando
tão
horrorosamente,
não
contássemos também entre
as vítimas com sacerdotes.
São testemunho de uma Igreja
encarnada nos problemas

do povo... Aqueles que caem
na luta, contanto que tenha
sido por amor sincero ao
povo e buscando a verdadeira
libertação, devemos considerálos para sempre presentes
entre nós...
Todas: Se me matam, vou
ressuscitar na luta do meu
povo!
Voz 3: Quero assegurar a vocês
e peço suas orações para ser
fiel a esta promessa: que não
abandonarei meu povo, mas
correrei com ele todos os riscos
que meu ministério exige...
Tenho sido freqüentemente
ameaçado de morte. Devo
dizer-lhes que como cristão
não creio na morte, mas
sim na ressurreição. Se me
matarem, ressuscitarei no
povo salvadorenho. Isto lhes
digo sem nenhum orgulho,
mas com a maior humildade...
como pastor estou obrigado
por lei divina a dar minha vida
por aqueles que amo, que
são todos os salvadorenhos,
mesmo por aqueles que vão
me matar. Se chegarem a
cumprir as ameaças, desde já
ofereço a Deus o meu sangue
pela redenção e salvação de El
Salvador.
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De ombros unidos ou
Todas: Se me matam, vou
ressuscitar na luta do meu de mãos dadas, formando uma
grande roda de irmandade e
povo!
de testemunhas, num instante
de silêncio somos convidados
Voz 1: O martírio é uma graça
e convidadas a assumir o nosso
que não creio merecer. Mas
compromisso de manter viva a
se Deus aceita o sacrifício de
memória dos mártires, sendo
minha vida, que meu sangue
solidários, solidárias, com as
seja semente de liberdade e
causas pelas quais eles e elas
sinal de que a esperança será
deram suas vidas...
em breve uma realidade...”.
Todas: Se me matam, vou
ressuscitar na luta do meu
12. Refeição fraterna
povo!
11. Preces
Irmãs e irmãos, neste
clima de memória jubilar,
ampliamos a nossa memória
invocando
outros
nomes,
outros lugares e outras lutas.
Nomes de mulheres e homens
que deram suas vidas por causa
do Amor Maior; os lugares, o
chão sagrado, martirial e de
resistência popular; e também
todas as nossas outras lutas,
as nossas bandeiras e nossas
utopias.

(Sentados/as no chão, na
roda da vida, ao som da flauta ou de
outro instrumento musical ou com
o canto da missa campesina: “Eu te
oferto, Senhor”, entram pessoas com
uma toalha típica do lugar, pão de
milho e suco, e, em seguida proclamase trechos do poema de Pedro
Casaldáliga:)

. São Romero da América,
pastor e mártir
			
		
		
Tu ofertavas o Pão, o Corpo
Vivo
- o triturado corpo de teu
(Depois de cada nome a assembleia Povo;
Seu derramado Sangue
responde):
vitorioso –
o sangue campesino
Presente
em
nossa
de
teu
Povo em massacre,
caminhada!
que há de tingir em
vinhos de alegria a Aurora
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conjurada!
E soubeste beber o duplo
cálice do Altar e do Povo,
com uma só mão
consagrada ao Serviço.

por comida tão gostosa,
que com mãos bem
generosas
entre nós partilharemos!
Apresentando a bebida:

14. Bênção e partilha dos
alimentos
C: Irmãs e irmãos,
Louvemos o Senhor
porque ele é bom!
T: Eterno é seu amor!
C: Louvemos a Deus porque
ele nos amou primeiro!
T: Eterno é seu amor!
C: Por todas as maravilhas
de Deus em favor do seu povo,
bendizemos ao Senhor!
T: Graças a Deus!
C: Para nós é um prazer
bendizer-te, ó Senhor.
celebrar o teu amor
por Jesus teu bemquerer!
Hoje o sangue semeado
frutifica em louvação,
pois não há libertação
sem o sangue
derramado.
Apresentando a comida:

Ö Senhor, te bendizemos

Ó Senhor, te bendizemos
por beber de tal delícia,
que entre nós com
alegria
como irmãos
dividiremos!
Finalmente a nossa boca,
inspirada por teu Filho,
e seguindo o seu ensino,
o teu santo nome invoca:
T: Pai nosso..., pois vosso
é o reino, o poder e a glória
para sempre.
C: Amém! Aleluia! Amém!
Aleluia
T: Amém! Aleluia! Amém!
Aleluia
C: Amém! Aleluia!
Amém! Aleluia
T: Amém! Aleluia! Amém!
Aleluia
C: Vocês todos e
todas, que têm fome e sede
de justiça, venham e comam
o pão de milho, pão da
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Ameríndia, hóstia da Nossa
América e o suco da terra,
sangue da nossa Pachamama.

Páscoa, vos amei até o fim:
“Amai-vos uns aos
outros como eu vos tenho
amado!”

Canto: Prova de amor maior
não há
que doar a vida pelo
irmão!
Eis que eu vos dou o
meu novo mandamento:
“Amai-vos uns aos
outros como eu vos tenho
amado!”
Vós sereis os meus
amigos, se seguirdes meu
preceito:
“Amai-vos uns aos outros
como eu vos tenho amado!”
Como o Pai sempre me
ama, assim também eu vos
amei:
“Amai-vos uns aos
outros como eu vos tenho
amado!”

Nisto todos saberão,
que vós sois os meus
discípulos:
“Amai-vos uns aos
outros como eu vos tenho
amado!”
Envio:
Com Cristo e suas
testemunhas
seguiremos cantando a
Libertação.
Por Ele e com elas
saberemos que vamos
ressuscitar
“mesmo nos custando a
vida”.
Agora e para sempre.
- Amém, Axé, Awiri,
Aleluia!
Pedro Casaldáliga, Antonio
Carlos (Tonny) e Laudimiro
Borges (Mirim)

Permanecei em
meu amor e segui meu
mandamento:
“Amai-vos uns aos
outros como eu vos tenho
amado!”
E chegando a minha
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OSCAR ROMERO,
pastor de um povo
Celebração da palavra
1. CHEGADA: enquanto as
pessoas vão chegando e se
acomodando, criando um clima
orante, canta-se um refrão, por
exemplo:
Prova de amor maior não há
Que doar a vida pelo irmão.
ou
Vidas pela vida, / vidas pelo
Reino, / vidas pelo Reino.
Todas as nossas vidas, / como
as suas vidas,
como a vida d’Ele, / o Mártir
Jesus!
2. ACOLHIDA
Irmãs e irmãos, benvindos e
benvindas a nossa celebração
em memória dos 40 anos do
martírio de São Oscar Romero,
pastor e mártir da nossa
América.

fazendo o sinal da cruz, dizendo:
Recordando Jesus de Nazaré, a
testemunha fiel e a São Oscar
Romero, testemunha da sua
Páscoa, invoquemos a Trindade
Santa, Pai e Filho e Espírito
Santo!
Todos: Amém!
Envia teu espírito Senhor,
e renova a face da terra. (bis)
Fortalece teu povo, ó Senhor,
Para lutar contra a injustiça.
Ilumina com tua luz nossa
gente,
Para andar nos caminhos da
verdade.

Aquece com teu calor nossa
vida,
Para que se abrasa no teu
3. ABERTURA – Invocação da amor!
Trindade Santa
Alguém acende a vela... quem
coordena, invoca da Trindade,
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4. VIDA DE SÃO ROMERO
- Escutemos um texto das
homilias de São Oscar Romero.
Ele assumiu por causa do
Evangelho a defesa do povo.
Alguém faz a leitura da vida de
São Romero:
Irmãs e irmãos: “Se denuncio
e condeno a injustiça é porque
é minha obrigação como
pastor de um povo oprimido e
humilhado... O evangelho me
impulsiona a defender meu
povo e em seu nome estou
disposto a ir aos tribunais, ao
cárcere e à morte. O que causa
o conflito e a perseguição, o
que distingue a Igreja genuína,
é a Palavra que, ao arder como a
Palavra dos profetas, proclama
e acusa... Esse é o árduo serviço
da Palavra. Mas o Espirito de
Deus acompanha o profeta, o
pregador, porque ele é Cristo,
que continua a proclamar o seu
Reino para as pessoas de todas
as épocas”.

Porque o Reino dos Céus há
de ser deles!
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus!

Naquele tempo, vendo Jesus
as multidões, subiu ao monte
e sentou-se. Aproximaramse dele os discípulos, e Jesus
começou a ensiná-los:
“Bem-aventurados os pobres
em espírito, porque deles é o
Reino dos Céus.
Bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos,
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm
fome e sede da justiça, porque
serão saciados.
Bem-aventurados os
misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de
coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que
promovem a paz, porque serão
chamados filhos de Deus.
5. PALAVRA DE DEUS
Bem-aventurados os que são
- Aclamação: Louvor e glória
perseguidos por causa da
a ti, Senhor, / Cristo, Palavra
justiça, porque deles é o
de Deus!
Felizes
os
que
são Reino dos Céus.
Bem-aventurados sois vós,
perseguidos,
Por causa da justiça do quando vos injuriarem e
perseguirem, e mentindo
Senhor,
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disserem todo tipo de mal
contra vós, por causa de mim.
Alegrai-vos e exultai,
porque será grande a vossa
recompensa nos céus.
Pois foi deste modo que
perseguiram os profetas que
vieram antes de vós”.
Palavra da Salvação!
- Graças a Deus!
6. MEDITANDO A PALAVRA...
silêncio... partilha... refrão
- O que o texto diz para mim,
para nós?
- Olhando este texto da
homilia de São Romero o que
nos inspira a vivenciarmos o
Evangelho, o compromisso
com a vida?
7. ORAÇÃO DA
COMUNIDADE
Irmãs e irmãos, invoquemos
as testemunhas do Reino, os
Mártires da Caminhada Latinoamericana: que roguem a Deus
por toda humanidade e por
nós, herdeiros de muito sangue
e de muito sonho:
Com Maria, Mãe do Mártir do
Calvário,
- nós te pedimos, Senhor!
Com Maria, Companheira dos
Mártires,

Com Maria, Mãe dos Mártires
Com os santos e santas mártires
do Reino da Justiça e do Amor,
Com os santos e santas mártires
da Igreja dos Pobres,
Com os Santos e santas
mártires de todas as Religiões,
Com Todas e todos os Mártires
da Caminhada,
Com Romero, Pastor e Mártir,
Com Romero, pastor e mártir
do povo salvadorenho,
Com Romero, pastor e mártir
da Nossa América,
Com Romero, pastor e mártir
das causas ecológicas,
Com Romero, pastor e mártir
dos povos nativos,
Com Romero, pastor e mártir
do povo negro,
Com Romero, pastor e mártir
dos migrantes,
Com Romero, pastor e mártir
dos camponeses,
Com Romero, pastor e mártir
dos operários,
Com Romero, pastor e mártir
das mulheres,
Com Romero, pastor e mártir
das Juventudes,
Com Romero, pastor e mártir
das crianças,
Com Romero, pastor e mártir
dos empobrecidos,
Com Romero, pastor e mártir
dos Sem Terra,
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Com Romero, pastor e mártir
das lutas populares,
Com Romero, pastor e mártir
das Causas do Reino,
Com Romero, pastor e mártir
da justiça e da libertação,
Com Romero, pastor e mártir
da igualdade e da paz,
Com Romero, pastor e mártir
da dignidade e da cidadania,
Com Romero, pastor e
mártir da esperança e da
solidariedade,
Com Romero, pastor e mártir
dos direitos humanos,
Com Romero, pastor e mártir
do Outro Mundo Possível,
Com Romero, pastor e mártir
do Bem Viver,
Cordeiro de Deus que tirais os
pecados do mundo,
Pai amoroso escuta esses
nossos pedidos e nos ensina
a rezar:
Pai nosso..., pois vosso é o
reino, o poder e a glória para
sempre. Amém!
Oração:
Deus da vida e do amor,
Pai-Mãe da família humana,
que nos destes São Oscar
Romero,
pastor e mártir da Nossa
América,
conceda-nos a graça de viver

o Evangelho do teu Filho, a
testemunha fiel,
com a mesma paixão do vosso
servo Romero,
anunciando a Justiça do Reino,
e
denunciando
todo
o
sofrimento de vosso povo,
e nos faça fiéis as Causas do
Reino.
Por
Cristo,
Senhor
nosso. Amém!
8. HINO: POR SÃO ROMERO
DA AMÉRICA! – Pe. Machado
A Ti, Pai Santo, o nosso
Louvor,
Por Santo Oscar, mártir e
pastor!
1. Por nós deu a vida,
como o Cristo imolado
nas terras de El Salvador,
seu corpo dilacerado.
2. Entendeu o teu projeto:
oprimidos confortou,
assumindo a sua causa,
morto, seu grito ecoou!
3. Nesta América ferida,
de povos violentados,
São Romero está
presente
nas lutas ressuscitado.
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4. Que sejamos construtores,
de uma nova sociedade:
a Vida acima de tudo,
justiça e fraternidade!
9. BÊNÇÃO
O Deus da vida e da resistência
que olhou para os Mártires da
Caminhada volte os seus olhos
para nós e nos faça caminhar na
esperança da libertação, agora
e para sempre.
Amém, Axé, Awiri, Aleluia!
- Louvado seja Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
10. SAIDEIRA:
Caminhamos pela luz de
Deus
Caminhamos pela luz de
Deus,
Caminhamos, sempre,
caminhamos, ô, ô
Caminhamos pela luz de
Deus.
Ou
E pelo mundo eu vou
cantando o seu amor,
pois, disponível eu estou
para seguir-te Senhor. (bis)
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SÃOOSCARROMERO
pastor, profeta e mártir da nossa América

Ofício de Vigília
1.

CHEGADA – Silêncio... oração
pessoal... refrão meditativo...

- Na tua luz, Senhor, toda noite
é dia, (bis)
o resplendor da Páscoa a terra
alumia. (bis)

Deus é amor, arrisquemos
viver por amor.
Deus é amor, Ele afasta ao
(Oferta-se o incenso ou ervas cheirosas)
medo!
2.

ABERTURA

(Uma pessoa acende o círio e diz em
voz bem alta:)

Suba nosso incenso ao
Libertador, (bis)
nosso louvor pascal, oferta
de amor. (bis)

Bendito sejas, Deus da vida,
pela luz de Cristo, o Mártir Nossas mãos orantes, para
Jesus
os céus subindo,
e por São Oscar Romero
cheguem como oferenda
testemunha da sua Páscoa!
ao som deste hino! (bis)
Venham, ó nações, ao Glória ao Pai e ao Filho e ao
Senhor cantar! (bis)
Santo Espírito, (bis)
Ao Deus do universo venham
glória à Trindade Santa,
festejar! (bis)
glória ao Deus bendito! (bis)
Dos porões da morte, Aleluia, irmãs, aleluia,
Cristo ressurgiu! (bis)
irmãos! (bis)
E em flores de alegria, o sertão
Mártires todos cantem, a
se abriu! (bis)
Deus louvação. (bis)
(Acendem-se as velas)
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3.

RECORDAÇÃO DA VIDA

4.

3. Do coração da América
ferido,
ouvi largar e ecoar um
grito
mortal, me ressoava ao
ouvido,
mas foi de parto a dor de
HINO PROFECIA – Reginaldo tal gemido!

- Acolher as pessoas... lembrar o
sentido de celebrar a vida, a história
do mártir Oscar Romero, e sua
repercussão em nossas vidas...
Dom Oscar Romero, bispo de El
Salvador (Centro América), foi um
pastor verdadeiro e admirável, um
mártir protótipo do Continente, um
santo totalmente nosso. Assassinado
em 24 de março de 1980.
“Minha posição de pastor me obriga
a ser solidário com todo aquele que
sofre e apoiar todo esforço pela
dignidade das pessoas”.

espigas vi brotar no chão,
florido
e a primavera fez-se estio
amigo
e cem por um frutificou o
trigo!

Veloso
Neste momento um grupo entra
com folhas de palmeira, velas e o
Estandarte de Romero.

5. Do coração da América
ferido,
eu vi o sol raiar com novo
brilho...
Oscar Romero, Oscar
no mundo pelo sangue
Romero, Oscar Romero!
redimido,
“Se me matam, vou
da liberdade eu vi nascer o
ressuscitar na luta do meu
Filho!
povo”
1. Do coração da América
ferido,
eu vi de sangue ondular
um rio...
Era semente o sangue, era
de Cristo,
e fecundava a terra em seu
cio.

5.

SALMO

27(26)

–

Jocy

Rodrigues

“Se Deus é por nós, quem será
contra nós? Nada nos separará
do amor que Deus nos deu por
meio de Jesus Cristo” (Rm 8,
31.35).

No meio das nossas
2. Do coração da América dificuldades
e
lutas,
na
ferido,
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perseguição e no Martírio, Deus
habitar em sua casa
é a garantia da vitória. Cantemos
todo tempo que eu durar,
nossa confiança de que veremos
pra provar sua doçura
a bondade do Senhor na terra
e no templo contemplar.
dos vivos.
(bis)
O caminho dos teus mártires
vem, Senhor, nos ensinar,
a boa estrada vem
a todos, vem mostrar.
1.

5.

Ele vai me dar abrigo,
em sua casa vou morar.
Nestes tempos de aflição
sei que vai me agasalhar,
me escondendo em sua
tenda,
para na rocha eu me firmar.
(bis)

O Senhor é minha luz,
Ele é minha salvação.
O que é que vou temer?
Deus é minha proteção.
Ele guarda minha vida:
6. A cabeça eu tenho erguida,
eu não vou ter medo, não.
mesmo em meio de
(bis)
inimigos.
Ofereço um sacrifício,
2. Quando os maus vêm
pois livrou-me dos perigos.
avançando,
Canto hinos com a viola,
procurando me acuar,
o meu salmo a Deus eu
desejando ver meu fim,
digo. (bis)
só querendo me matar.
Inimigos opressores
7. Ó Senhor, ouve o meu grito
é que vão se liquidar. (bis)
e de mim tem compaixão.
3. Se um exército se armar
Eu te falo confiante,
contra mim, não temerei.
firme está meu coração.
Firme está meu coração,
Eu procuro é tua face,
sempre firme ficarei.
não me tires tua visão. (bis)
Se estourar uma batalha
mesmo assim, confiarei. 8. Em tua ira não me enxotes,
só tu podes me ajudar.
(bis)
Não me deixes
4. A Deus peço uma só coisa, enjeitado, vem, Senhor, me
que Ele vai me dar:
segurar.
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Se
meus
pais
me Oração sálmica:
abandonarem, sei que vens me Ó Deus, Pai e Mãe de ternura,
agasalhar. (bis)
tu que és Luz e Salvação,
guarda e protege a vida de seu
9. Vem, me ensina teus povo.
caminhos
Escuta o grito da humanidade,
e me mostra a boa estrada. que com teus mártires,
Me protege do inimigo
clama por Justiça, Paz e Amor,
que só pensa coisa errada. e por estas mesmas Causas
Falsidade estão tramando, queremos nos comprometer.
tenho a vida amargurada. Por Cristo, nosso Senhor.
(bis)
– Amém!
10. Sei que eu hei de ver, um
dia,
a bondade do Senhor:
lá, na terra dos viventes,
viverei no seu amor.
Espera em Deus! Cria
coragem!
Espera em Deus que é teu
Senhor! (bis)
11. Glória a Deus que nos
acolhe,
glória a Cristo Salvador.
Igualmente demos glória
ao Espírito de amor.
Deus é Mãe que nos
consola,
cantaremos seu louvor.
(bis)

6. LEITURA
BÍBLICA:
Mateus 5, 1-12
Aclamação
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Felizes
os
que
são
perseguidos,
Por causa da justiça do
Senhor,
Porque o Reino dos Céus
há de ser deles!
Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Mateus!

Naquele tempo, vendo Jesus
as multidões, subiu ao monte
e sentou-se. Aproximaramse dele os discípulos, e Jesus
começou a ensiná-los:
“Bem-aventurados os pobres
Oração
silenciosa...
Repetição em espírito, porque deles é o
de frases ou palavras do salmo, Reino dos Céus.
intercalando com um breve silêncio.
Bem-aventurados os aflitos,
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porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos,
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm
fome e sede da justiça, porque
serão saciados.
Bem-aventurados
os
misericordiosos,
porque
alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de
coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados
os
que
promovem a paz, porque serão
chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são
perseguidos por causa da
justiça, porque deles é o Reino
dos Céus.
Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e
perseguirem,
e
mentindo
disserem todo tipo de mal
contra vós, por causa de mim.
Alegrai-vos
e
exultai,
porque será grande a vossa
recompensa nos céus.
Pois foi deste modo que
perseguiram os profetas que
vieram antes de vós”.
Palavra da Salvação!
- Graças a Deus!

os pobres. Aqueles que, nestas
condições terrenas, ouviram
más notícias, e que viveram
realidade ainda piores, estão
agora ouvindo a Palavra de
Jesus por intermédio da Igreja:
“O Reino de Deus está próximo;
abençoados sois vos que sois
pobres, pois é vosso o Reino
de Deus”. E, portanto, eles
também têm boas-novas para
proclamar para os ricos: que
eles também se tornem pobres
para poder compartilhar com
estes os benefícios do Reino”.

O fato de que hoje os pobres
veem na Igreja uma fonte de
esperança e um esteio para a
sua nobre luta de libertação
é algo novo no seio de nosso
povo... É um apoio, às vezes
fundamental, para as causas
e exigências justas (...). A
esperança que pregamos para
os pobres tem a intenção de
devolver-lhes a sua dignidade,
de incentivá-los a assumir o
controle do seu próprio futuro.
Em resumo, a Igreja não apenas
se voltou para os pobres;
ela os tornou os principais
7. Das Homilias de São beneficiários de sua missão.
Oscar Romero
A Igreja não apenas se
Irmãs e irmãos: A Igreja precisa encarnou no mundo dos
proclamar as boas-novas para pobres, conferindo-lhes
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esperança; ela também se
comprometeu resolutamente
a defendê-los. A maioria
dos pobres do nosso país
é diariamente oprimida e
reprimida
por
estruturas
econômicas e políticas. As
terríveis palavras proferidas
pelos profetas de Israel a se
confirmar no nosso meio.
Existem entre nós aqueles
que vendem seus semelhantes
por dinheiro, que vendem
uma pessoa pobre por um
par de sandálias; aqueles que,
nas suas mansões, acumulam
violência e pilhagem; aqueles
que esmagam os pobres.
(...) a Igreja se postou do lado
dos pobres e tomou a defesa
deles. A Igreja não pode agir de
outra forma, já que se lembra
de que Jesus tinha compaixão
pelas multidões. No entanto,
ao defender os pobres, ela
entrou em graves conflitos com
os poderosos que pertencem
às abastadas oligarquias e
com as autoridades políticas
e militares do Estado. Essa
defesa dos pobres em um
mundo que se encontra em
um profundo conflito ocasiona
algo novo na história recente
da nossa Igreja: a perseguição.

Responso: Ôôôôôôô
		Ôôôôô
		 Vidas pela vida,
		 Vidas pelo Reino,
		 Vidas pelo Reino.
		 Todas as nossas vidas,
		 Como as suas vidas,
		 Como a vida d’Ele,
		 O Mártir Jesus!
L.: P. Casaldáliga – M.: Zé Vicente

8.

MEDITAÇÃO

–

Silêncio...

partilha... refrãos...

9.

CÂNTICO EVANGÉLICO

Cântico de Maria (Lucas 1,4655) – refrão: Josenildo do Pajeú
Com Maria, a serva fiel do
Senhor, mãe do Mártir Jesus e
de todos os Mártires, cantemos
as maravilhas que o Senhor tem
feito por nós, através de Jesus
Cristo.
Bem aventuradas, oiá,
Bem aventurados são os
perseguidos,
por causa do Reino, oiá.
Derramando o sangue, oiá,
Derramando o sangue, terão
como herança
O Reino do Pai, oiá, oiá...
ou o refrão: Leôncio José Asfury

Bem aventurados
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aqueles que promovem a paz
porque serão filhos de Deus
chamados.
1. A minh’alma engrandece o
Senhor,
e exulta o meu espírito em
Deus, meu Salvador;
2. Porque olhou para a
humildade de sua serva,
doravante as nações hão
de chamar-me de bendita.
3. O poderoso fez em mim
maravilhas,
e santo é o seu nome!
4. Seu amor para sempre se
estende
sobre aqueles que o
temem;
5. Manifesta o poder de seu
braço,
dispersa os soberbos;
6. Derruba os poderosos de
seus tronos
e eleva os humildes;
7. Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
8. Acolhe Israel seu servidor,
fiel a seu amor.
9. Como havia prometido a
nossos pais,
em favor de Abraão e de
seus filhos para sempre.
10. Glória ao Pai e ao Filho e ao
Espírito Santo,
como era no princípio,

agora e sempre. Amém!
10. PRECES: Ladainha dos
nossos mártires
Irmãs e irmãos, invoquemos
as testemunhas do Reino, os
Mártires da Caminhada Latinoamericana: que roguem a Deus
por toda humanidade e por
nós, herdeiros de muito sangue
e de muito sonho:
Jesus Cristo, Filho de Deus,
Testemunha Fiel!
Tende piedade de nós!
Jesus Cristo, Filho de Maria,
nossa Páscoa!
Tende piedade de nós!
Jesus Cristo, nosso irmão, vida
e ressurreição de todos os
mártires!
Tende piedade de nós!
Com Maria, Mãe do Mártir do
Calvário,
nós te pedimos, Senhor!
Com Maria, Companheira dos
Mártires,
Com Maria, Rainha dos Mártires
Com os santos e santas mártires
do Reino da Justiça e do Amor,
Com os santos e santas mártires
da Igreja dos Pobres,
Com os Santos e
santas mártires de todas
as Religiões, Com Todas e
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todos
os
Mártires
da
Caminhada,
Com Romero, Pastor e Mártir,
Com Romero, pastor e mártir
do povo salvadorenho,
Com Romero, pastor e mártir
da Nossa América,
Com Romero, pastor e mártir
das causas ecológicas,
Com Romero, pastor e mártir
dos povos nativos,
Com Romero, pastor e mártir
do povo negro,
Com Romero, pastor e mártir
dos migrantes,
Com Romero, pastor e mártir
dos camponeses,
Com Romero, pastor e mártir
dos operários,
Com Romero, pastor e mártir
das mulheres,
Com Romero, pastor e mártir
das Juventudes,
Com Romero, pastor e mártir
das crianças,
Com Romero, pastor e mártir
dos empobrecidos,
Com Romero, pastor e mártir
dos Sem Terra,
Com Romero, pastor e mártir
das lutas populares,
Com Romero, pastor e mártir
das Causas do Reino,
Com Romero, pastor e mártir
da justiça e da libertação,
Com Romero, pastor e mártir

da igualdade e da paz,
Com Romero, pastor e mártir
da dignidade e da cidadania,
Com Romero, pastor e mártir da
esperança e da solidariedade,
Com Romero, pastor e mártir
dos direitos humanos,
Com Romero, pastor e mártir
do Outro Mundo Possível,
Com Romero, pastor e mártir
do Bem Viver,
Cordeiro de Deus que tirais os
pecados do mundo,
Perdoai-nos, Senhor!
Cordeiro de Deus que tirais os
pecados do mundo,
Ouvi-nos, Senhor!
Cordeiro de Deus que tirais os
pecados do mundo,
Tende piedade de nós!!
Pai nosso..., pois vosso é o
reino, o poder e a glória para
sempre. Amém!
Oração:
Deus da vida e do amor,
Pai-Mãe da família humana,
que nos destes São Oscar
Romero,
pastor e mártir da Nossa
América,
conceda-nos a graça de viver
o Evangelho do teu Filho, a
testemunha fiel,
com a mesma paixão do vosso
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servo Romero,
anunciando a Justiça do Reino,
e
denunciando
todo
o
sofrimento de vosso povo,
e nos faça fiéis as Causas do
Reino.
Por Cristo, Senhor nosso.
Amém!

caminhar.
Há cruzes beirando a
estrada,
pedras manchadas de
sangue,
apontando como setas que
a liberdade é pra lá!

2. Pelos
caminhos
da
América,
há monumentos sem rosto,
O Deus da vida e da resistência
heróis
pintados,
mau
que olhou para os Mártires da
Caminhada volte os seus olhos gosto,
livros de história sem cor;
para nós e nos faça caminhar na
caveiras de ditadores,
esperança da libertação, agora
soldados tristes, calados,
e para sempre.
com olhos esbugalhados,
Amém, Axé, Awiri, Aleluia!
vendo avançar o amor!
Louvado seja Nosso Senhor
3. Pelos
caminhos
da
Jesus Cristo.
América,
Para sempre seja louvado!
há mães gritando qual
12. SAIDERA: Pelos caminhos loucas.
Antes que fiquem tão
da América – Zé Vicente
roucas,
digam aonde acharão
Pelos caminhos da América
seus filhos mortos, levados
(3x)
na noite da tirania!
Latinoamérica!
Mesmo que matem o dia,
elas jamais calarão!
1. Pelos
caminhos
da
América,
há tanta dor, tanto pranto, 4. Pelos caminhos da América,
nuvens,
mistérios
e no centro do Continente,
marcham punhados de
encantos,
que
envolvem
nosso gente com a vitória na mão!
11. BÊNÇÃO
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Nos mandam sonhos,
cantigas,
em nome da liberdade.
Com o fuzil da verdade
combatem firme o dragão.
5. Pelos
caminhos
da
América,
bandeiras de um novo
tempo,
vão semeando no vento,
frases teimosas de paz!
Lá, na mais alta montanha,
há um pau-d’arco florido;
um guerrilheiro querido,
que foi buscar o amanhã!
6. Pelos
caminhos
da
América,
há um índio tocando flauta,
recusando a velha pauta
que o sistema lhe impôs.
No violão, um menino,
e um negro toca tambores.
Há sobre a mesa umas
flores,
pra festa que vem depois!
Antonio Carlos (Tonny)
Laudimiro Borges (Mirim)

e
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SÃOOSCARROMERO
pastor, profeta e mártir da nossa América

Celebração Eucarística
RITOS INICIAIS

assumindo a sua causa,
morto, seu grito ecoou!

Antífona de entrada
“Não creio na morte, mas na
ressurreição. Se me matarem,
ressuscitarei na luta do meu
povo”. (Romero)

3. Nesta América ferida,
de povos violentados,
São Romero está presente
nas lutas ressuscitado.

1. CHEGADA – silêncio... oração 4. Que sejamos construtores,
pessoal, refrão meditativo:
de uma nova sociedade:
Deus é amor, arrisquemos
a Vida acima de tudo,
viver por amor.
justiça e fraternidade!
Deus é amor, Ele afasta o
medo!
(Procissão de entrada com incenso,
cruz e estandarte de São Oscar

2. CANTO DE ABERTURA: POR Romero e folhas de palmeiras...)
SÃO ROMERO DA AMÉRICA! – Pe.
Machado
3. SINAL DA CRUZ E
SAUDAÇÃO
A Ti, Pai Santo, o nosso Louvor,
Por Santo Oscar, um mártir e
pastor!

4. SENTIDO DA CELEBRAÇÃO E

1. Por nós deu a vida,
como o Cristo imolado
nas terras de El Salvador,
seu corpo dilacerado.
2. Entendeu o teu projeto:
oprimidos confortou,
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RECORDAÇÃO DA VIDA

Oscar
Arnulfo
Romero
nasceu no dia 15 de agosto
de 1917, na cidade de
Barrios, departamento
de San Miguel em El
Salvador.
Estudou
no

Seminário
Claretiano
e
com os jesuítas até 1937,
seguindo depois para a
Universidade gregoriana em
Roma, ficando lá até 1943.
Trabalhou na Diocese de
San Miguel, foi pároco
em Anamorós, secretário
episcopal, capelão da Igreja
de São Francisco, reitor da
Catedral de San Salvador,
e reitor do Seminário
Interdiocesano
de
San
Salvador.
Foi
secretário-geral
da
Conferencia
Episcopal
Salvadorenha
e
era
secretário-executivo
do
Conselho
Episcopal
da
América Central e Panamá
(CEDAC) desde agosto de
1967.
Em 03 de Maio de 1970, foi
nomeado Bispo auxiliar de
Dom Luis Cháves y Gonzáles,
então arcebispo de San
Salvador. Foi nomeado Bispo
Titular da arquidiocese
de San Salvador em 23 de
Fevereiro de 1977.
Um fato ocorrido apenas
algumas
semanas
mais
tarde, o Pe. Rutílio Grande,
jesuíta foi barbaramente
assassinado com mais dois
catequista, e este martírio
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fez com que Dom Oscar
Romero tomasse a decisiva
posição em favor do povo
salvadorenho, sendo a voz
dos sem voz.
Recebe
continuamente
em sua casa, grupos de
camponeses,
mães
de
família, mulheres simples,
jovens, que vêm lhe falar
de seus mortos, vitimas de
perseguições e violências.
As circunstancias sóciopolíticas do país marcaram
profundamente sua atitude
e sua atividade pastoral: ele
foi realmente um pastor,
um profeta, um amigo, um
irmão e um pai de todo
o
povo
salvadorenho,
especialmente
dos
mais pobres, fracos e
marginalizados. Ele foi à voz
dos que não tinham voz. Nas
suas homilias denunciava
vigorosamente todo pecado
pessoal e social e anunciava
a Boa Nova do Evangelho
para a nossa época. Partindo
do seu próprio testemunho
de vida, conclamava todos
e cada um à conversão pelo
pobre e pelo Deus da Vida.
Dom Romero recolheu o
sangue, as inquietudes, a
dor e as esperanças de seu

sofrido povo. E como todo
dias antes de ser assassinado
bom pastor soube dar a vida
a ação Ecumênica Sueca
por suas ovelhas. E dava a
concedeu-lhe o Prêmio da
sua vida a cada instante,
Paz, “em reconhecimento
recorrendo a sacrifícios
ao seu trabalho, baseado na
pessoais
para
melhor
mensagem do Evangelho e
cumprir sua missão.
sua grande ajuda em favor
Seu trabalho pastoral e
dos oprimidos”.
de defesa dos direitos
Dom Oscar Romero foi
humanos foi reconhecido
assassinado no dia 24 de
internacionalmente.
Março de 1980, aos 63
Chegavam continuamente
anos, no momento em
ao Arcebispado centenas
que celebrava a missa na
de cartas de solidariedade
capela do Hospital Divina
com a sua luta e de todo o
Providência,
em
San
povo salvadorenho. Muitas
Salvador.
celebridades estrangeiras
O fato ocorreu entre as 17:30
de destacada atividade em
e 18:00 horas. No momento
defesa dos direitos humanos
em que Dom Oscar estava
também
o
visitavam,
pregando,
aproximou-se
ajudando a divulgar ao
um fotografo. Quase no
mundo o martírio em que
mesmo instante, ouviu-se
se converteu o dia-a-dia do
um disparo: o tiro certeiro,
povo de El Salvador.
dado por um franco-atirador
Devido ao compromisso,
atingiu-lhe o peito. Sua
Dom Oscar recebeu várias
morte foi instantânea e
homenagens, como por
deu-se à frente de
exemplo, o título de Doutor
centenas de fiéis,
Honoris Causa, concedida
como se fosse um
pela
Universidade
de
aviso ao povo
Georgetown – Guiana –,
salvadorenho
sobre
o
foi indicado para o Premio
destino que lhe aguardava
Nobel da Paz; recebeu o
caso se rebelasse contra a
título Doutor Honoris Causa
opressão do regime.
da Universidade de Louvain
(Bélgica) e em 1980, pouco 5. BÊNÇÃO DA ÁGUA
E ASPERSÃO
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Que Deus, em sua misericórdia,
nos liberte de todo o pecado
e nos conceda vida eterna.
Irmãos e irmãs,
bendigamos ao Deus da vida Amém.
por esta água
e peçamos que ele renove em 6. ORAÇÃO DO DIA
nossa vida
Deus
de
bondade
e
a graça do santo batismo,
misericordioso,
para permanecermos fiéis ao
Tu és à força dos mártires,
Espírito que recebemos.
dom Oscar Romero derramou
Todos rezam em silêncio.
seu sangue
O preside faz a oração:
lutando contra a morte e a
injustiça
Deus de bondade e compaixão, que sofriam os pobres em El
bendito sejas por esta água:
Salvador.
água dos rios, do mar e das Renova em nossa comunidade
nascentes,
esta mesma força profética
dos ribeirões e dos córregos;
e sustenta com coragem todos
água da travessia, água de os que hoje
todas as sedes, água pascal!
assumem a causa dos direitos
Que a energia do vosso Espírito humanos,
renove o nosso batismo
as Causas do Reino.
no compromisso com as vidas Por nosso Senhor Jesus Cristo,
dadas pela Vida,
vosso Filho,
vidas dadas pelo Reino da Vida, na unidade do Espírito Santo.
Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Junto à pia batismal, de pé, a pessoa que
coordena convida a comunidade:

Aspersão dos fiéis enquanto se canta:

Banhados em Cristo,
Somos uma nova criatura.
As coisas antigas já se passaram,
Somos nascidos de novo.
Aleluia, aleluia, aleluia!

LITURGIA DA PALAVRA
7. 1ª LEITURA: Isaías 53,1-12

Ao terminar a aspersão, quem preside conclui:
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Quem acreditou em nossa
mensagem? Para quem
foi mostrado o braço de
Javé? Ele cresceu como

broto na presença de Javé,
como raiz em terra seca.
Ele não tinha aparência
nem beleza para atrair o
nosso olhar, nem simpatia
para
que
pudéssemos
apreciá-lo. Desprezado e
rejeitado pelos homens,
homem do sofrimento e
experimentado na dor; como
indivíduo de quem a gente
esconde o rosto, ele era
desprezado e nem tomamos
conhecimento dele.
Todavia, eram as nossas
doenças que ele carregava,
eram as nossas dores que
ele levava em suas costas. E
nós achávamos que ele era
um homem castigado, um
homem ferido por Deus e
humilhado.
Mas ele foi transpassado
por causa das nossas
transgressões, foi esmagado
por
causa
de
nossas
iniquidades; o castigo que
nos trouxe paz estava sobre
ele, e pelas suas feridas
fomos curados.
Todos
nós
estávamos
perdidos como ovelhas,
cada qual se desviava pelo
seu próprio caminho; e Javé
fez cair sobre ele os crimes
de todos nós. Foi oprimido
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e humilhado, contudo não
abriu a boca; como um
cordeiro foi levado para o
matadouro, e como ovelha
muda diante do tosquiador,
ele não abriu a sua boca. Foi
preso, julgado injustamente:
e quem se preocupou com
a vida dele? Pois ele foi
eliminado da terra dos
viventes e ferido de morte
por causa da transgressão
do meu povo.
A sepultura dele foi colocada
junto com a dos injustos,
e seu túmulo junto com os
ricos, embora não tivesse
cometido qualquer injustiça
e nunca a mentira estivesse
em sua boca.
No entanto, Javé queria
esmagá-lo com o sofrimento:
se ele entrega a sua vida em
reparação pelos pecados,
então conhecerá os
seus descendentes,
prolongará a sua
existência e, por meio
dele, o projeto de Javé
triunfará. Pelas
amarguras suportadas, ele
verá a luz e ficará saciado.
Pelo seu conhecimento, o
meu servo justo
devolverá a muitos
a verdadeira justiça,

pois carregou o crime
deles. Por isso eu lhe
darei
multidões
como
propriedade, e com os
poderosos
repartirá
o
despojo: porque entregou
seu pescoço à morte e foi
contado entre os pecadores,
ele carregou os pecados de
muitos e intercedeu pelos
pecadores.

meu espírito,
ó Senhor Deus, és tu quem
me vai salvar;
tu não suportas quem serve
a falsos deuses,
somente em ti, ó Senhor, vou
confiar!

4. De minha parte, Senhor, em
ti confio,
tu és meu Deus, meu destino,
em tuas mãos!
ou Apocalipse 7,2-4.9-14
Vem libertar-me de quantos
me
perseguem,
8. SALMO 31
por teu amor, faz brilhar tua
R. Eu me entrego, Senhor, em
salvação!
tuas mãos
e espero pela tua salvação!

Obs.: Se a equipe escolher a 1ª
leitura do livro de Apocalipse o salmo
responsorial seria o salmo 23.

1. Junto de ti, ó Senhor, eu me
abrigo,
não tenha eu de que me
9. 2ª LEITURA DA PRIMEIRA
envergonhar;
CARTA DE PEDRO (I Pd 3,14-17)
por tua justiça me salva e teu
ouvido
Irmãos bem-amados: se
ouça meu grito: “Vem logo
tiverdes que sofrer por
libertar!”
causa da justiça, sereis
felizes. Não tenhais medo
2. Sê para mim um rochedo
de suas intimidações, nem
firme e forte,
vos
deixeis
perturbar.
uma muralha que sempre me
Antes,
santificai
em
vossos
proteja;
corações o Senhor Jesus
por tua honra, Senhor, vem
Cristo, e estai sempre
conduzir-me,
prontos a dar razões da vossa
vem desatar-me, és minha
esperança a todo aquele
fortaleza!
que a pedir. Fazei-o, porém
3. Em tuas mãos eu entrego o
com mansidão e respeito
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e com boa consciência.
Então, se em alguma coisa
fordes difamado, ficarão
com
vergonha
aquelas
que ultrajam o vosso bom
procedimento em Cristo.
Pois será melhor sofrer
praticando o bem, se esta
for a vontade de Deus, do
que praticando o mal.
10.
ACLAMAÇÃO
EVAGELHO

Aleluia, Aleluia, Aleluia!

AO

e permaneço no seu amor.
Eu disse isso a vocês para
que minha alegria esteja
em vocês, e a alegria de
vocês seja completa. O meu
mandamento é este: amemse uns aos outros, assim
como eu amei vocês. Não
existe amor maior do que
dar a vida pelos amigos”.
12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PRECES
Irmãs e irmãos, invoquemos
as testemunhas do Reino, os
Mártires da Caminhada Latinoamericana: que roguem a Deus
por toda humanidade e por
nós, herdeiros de muito sangue
SÃO e de muito sonho:

Felizes
os
que
são
perseguidos,
Por causa da justiça do
Senhor,
Porque o Reino dos Céus há
de ser deles!
11. EVANGELHO
JOÃO (João 15,9-13)

DE

Jesus Cristo, Filho de Deus,
Proclamação do Evangelho Testemunha Fiel!
de Jesus Cristo segundo - Tende piedade de nós!
Jesus Cristo, Filho de Maria,
João
Naquele
tempo,
disse nossa Páscoa!
Jesus a seus discípulos:
“Assim como meu Pai me
amou, eu também amei
vocês. Permaneçam no meu
amor. Se vocês obedecem
aos meus mandamentos,
permanecerão no meu amor,
assim como eu obedeci aos
mandamentos do meu Pai

- Tende piedade de nós!

Jesus Cristo, nosso irmão,
vida e ressurreição de
todos os mártires!
- Tende piedade de nós!

Com Maria, Mãe do Mártir
do Calvário,
- nós te pedimos, Senhor!
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Com Maria, Companheira dos
Mártires,
Com Maria, Rainha dos Mártires
Com os santos e santas mártires
do Reino da Justiça e do Amor,
Com os santos e santas mártires
da Igreja dos Pobres,
Com os Santos e santas
mártires de todas as Religiões,
Com Todas e todos os Mártires
da Caminhada,
Com Romero, Pastor e Mártir,
Com Romero, pastor e mártir
do povo salvadorenho,
Com Romero, pastor e mártir
da Nossa América,
Com Romero, pastor e mártir
das causas ecológicas,
Com Romero, pastor e mártir
dos povos nativos,
Com Romero, pastor e mártir
do povo negro,
Com Romero, pastor e mártir
dos migrantes,
Com Romero, pastor e mártir
dos camponeses,
Com Romero, pastor e mártir
dos operários,
Com Romero, pastor e mártir
das mulheres,
Com Romero, pastor e mártir
das Juventudes,
Com Romero, pastor e mártir
das crianças,
Com Romero, pastor e mártir
dos empobrecidos,

Com Romero, pastor e mártir
dos Sem Terra,
Com Romero, pastor e mártir
das lutas populares,
Com Romero, pastor e mártir
das Causas do Reino,
Com Romero, pastor e mártir
da justiça e da libertação,
Com Romero, pastor e mártir
da igualdade e da paz,
Com Romero, pastor e mártir
da dignidade e da cidadania,
Com Romero, pastor e
mártir da esperança e da
solidariedade,
Com Romero, pastor e mártir
dos direitos humanos,
Com Romero, pastor e mártir
do Outro Mundo Possível,
Com Romero, pastor e mártir
do Bem Viver,
Cordeiro de Deus que tirais os
pecados do mundo,
- Perdoai-nos, Senhor!

Cordeiro de Deus que tirais os
pecados do mundo,
- Ouvi-nos, Senhor!

Cordeiro de Deus que tirais os
pecados do mundo,
- Tende piedade de nós!!

LITURGIA EUCARÍSTICA
14.
PREPARAÇÃO
OFERENDAS
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DAS

Canto: As mesmas mãos que
plantaram a semente aqui
estão
O mesmo pão que a mulher
preparou aqui está
O vinho novo que a uva
sangrou jorrará no nosso altar!
A liberdade haverá, a
igualdade haverá
E nesta festa onde a
gente é irmão,
O Deus da vida se faz
comunhão! (bis)
Na flor do altar o sonho da paz
mundial!
A luz acesa é fé que palpita em
nós
Do livro aberto
O amor se derrama total no
nosso altar!
Bendito sejam os frutos
da terra de Deus
Bendito sejam o
trabalho e a nossa união
Bendito seja Jesus que
conosco
estará além do altar.

a vencer os tormentos do
martírio.
Por Cristo, nosso Senhor.
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
17. Louvação
C: O Senhor esteja com vocês!
T: Ele está no meio de nós!
C: Corações ao alto!
T: O nosso coração está em
Deus!
C: Demos graças ao Senhor,
nosso Deus!
T: É nosso prazer e nossa
salvação!
/: É bom cantar um bendito, é bom
cantar
É bom cantar um louvor, aleluiá!:/
ver Louvação da Missão – CD “Ação de Graça no
Dia do Senhor” COMEP 2003 fx 25.

1. /: Ao Pai do Céu demos glória
por Cristo, Rei da História!:/
/: O Pai seu Filho envia,
Jesus pra nós já chegou!:/
/: Por nós Jesus deu a vida,
da escravidão nos livrou!:/

15. Sobre as oferendas
Santificai, ó Deus, com a vossa
2. /: Ressuscitado Jesus
benção,
subiu ao Reino da Luz!:/
as nossas oferendas
/: Do Pai nos
e acendei em nós o fogo do
manda o Espírito, os
vosso amor,
fracos reanimou!:/
que levou o mártir Dom Oscar
/: Por esta força investidas,
Romero,
sua Testemunhas mandou!:/
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3. /: Aos excluídos d’América
Um bom pastor enviou!:/

Prova de amor maior não há
que doar a vida pelo irmão!

/:Pastor, por suas ovelhas,
O sangue, a vida doou!:/

Eis que eu vos dou o meu novo
Mandamento
/: Com Santo Oscar das Amai-vos uns aos outros como
Eu vos tenho amado
Américas
A Deus cantemos louvor!:/
Vós sereis os meus amigos se
/: Santo, Santo, Santo é o Senhor:/
seguirdes meu preceito
/: Ó Deus do universo, Deus nosso
Amai-vos uns aos outros como
criador!:/
Eu vos tenho amado
No céu, na terra brilha o Como o Pai sempre me ama,
esplendor
assim também Eu vos amei
Da tua imensa glória, ó Deus Amai-vos uns aos outros como
nosso Senhor!
Eu vos tenho amado
Bendito seja aquele que vem. Permanecei no meu amor e
Aquele que vem vindo em segui meu mandamento
nome do Senhor!
Amai-vos uns aos outros como
Hosana, hosana, hosana, ó Eu vos tenho amado
Salvador!
Oh! Vem nos libertar no teu E chegando a minha Páscoa,
vos amei até o fim
imenso amor!
Amai-vos uns aos outros como
Eu vos tenho amado.
Antífona da comunhão
Este é o meu mandamento: amemvos uns aos outros, assim como
eu vos amei. Ninguém tem amor
maior do que aquele que dá a vida
por seus amigos (João 15,12-13).

18. CANTO DE COMUNHÃO:
Prova de Amor Maior Não Há Padre José Weber

Nisto todos saberão que vós
sois os meus discípulos
Amai-vos uns aos outros como
Eu vos tenho amado.
19.
Oração
depois
da
comunhão
Ó Deus do amor, que destes a
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Oscar Romero
livros de história sem cor;
a graça de testemunhar a
caveiras de ditadores,
Cristo,
soldados tristes, calados,
alimentados com o Corpo e o
com olhos esbugalhados,
vendo avançar o amor!
Sangue da testemunha fiel,
ajuda-nos a vencer as nossas
fraquezas e desânimos,
3. Pelos caminhos da América,
há mães gritando qual
para que possamos viver a
loucas.
serviço do teu Reino.
Antes que fiquem tão
Por Cristo, nosso Senhor!
roucas,
digam aonde acharão
RITOS FINAIS
seus filhos mortos, levados
na noite da tirania!
20. BÊNÇÃO FINAL
Mesmo que matem o dia,
22. SAIDERA: Pelos caminhos da
elas jamais calarão!
América – Zé Vicente

4. Pelos caminhos da América,
no centro do Continente,
marcham
punhados
de
gente
1. Pelos caminhos da América,
com a vitória na mão!
há tanta dor, tanto pranto,
Nos
mandam
sonhos,
nuvens,
mistérios
e
cantigas,
encantos,
em nome da liberdade.
que
envolvem
nosso
Com o fuzil da verdade
caminhar.
combatem firme o dragão.
Há cruzes beirando a
estrada,
5. Pelos caminhos da América,
pedras
manchadas
de
bandeiras de um
sangue,
novo tempo,
apontando como setas que
vão semeando no vento,
a liberdade é pra lá!
frases teimosas de paz!
Pelos caminhos da América (3x)
Latinoamérica!

2. Pelos caminhos da América,
há monumentos sem rosto,
heróis pintados, mau gosto,
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Lá, na mais alta montanha,
há um pau-d’arco florido;
um guerrilheiro querido,
que foi buscar o amanhã!

6. Pelos caminhos da América,
há um índio tocando flauta,
recusando a velha pauta
que o sistema lhe impôs.
No violão, um menino,
e um negro toca tambores.
Há sobre a mesa umas flores,
pra festa que vem depois!
Antonio Carlos (Tonny)
Laudimiro Borges (Mirim)

e
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