


APRESENTAÇÃO 

Caríssimos irmãos e irmãs, paz! 


A caridade cristã não se traduz em assistencialismo. Dar a quem 
pede, de imediato, é esmola. A esmola, na espiritualidade cristã, não 
é tanto para ajudar o necessitado, mas para, em primeiro lugar, 
ajudar a quem doa, pois exercita a liberação do próprio   egoísmo. 
Infelizmente, se confunde a caridade cristã, que é promoção humana 
integral, com assistencialismo. Infelizmente, a maioria das nossas 
pastorais sociais com seus agentes, ainda não deram um salto de 
qualidade na compreensão da missão de cada uma das pastorais 
sociais. Infelizmente, na maioria das nossas paróquias a Pastoral 
Social está desarticulada: cada pastoral “fica no seu quadrado” sem 
se articular com outra.   O conjunto articulado das diversas pastorais 
sociais manifesta a PASTORAL SOCIAL.  


Desde 2014 temos trabalhado na diocese de Guarulhos para que 
esta mentalidade e unidade na diversidade das pastorais sociais, 
realize seu trabalho evangelizador de maneira mais eficaz. A iniciativa 
tomada foi começar a nível paroquial, isto é, que nas próprias 
paróquias as diversas pastorais sociais se sentissem como parte 
desta dimensão sócio transformadora da evangelização. De que 
maneira? Reunindo-se algumas vezes durante o ano, para refletirem 
sobre a Doutrina Social da Igreja e articularem trabalhos comuns nas 
próprias paróquias. 

Pelo terceiro ano consecutivo a diocese oferece aos irmãos e irmãs, 
principalmente os agentes das pastorais sociais, um subsídio de 
estudo e reflexão, para que em âmbito paroquial, possam se 
conhecer, trocar experiências e articularem ações concretas de 
PASTORAL SOCIAL. 


Lembremos que a PASTORAL SOCIAL traduz a ação ligada à quinta 
urgência na ação evangelizadora: Igreja a serviço da vida plena para todos. 


Bom trabalho. 


+Edmilson Amador Caetano, O. Cist. 
Bispo Diocesano de Guarulhos 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ACOLHIDA

Oi, que prazer que alegria o nosso encontro de irmãos! (bis).


Dirigente – Fazer uma apresentação e uma partilha sobre a 
participação de cada um (a). 


Canto inicial: Virá o dia 

Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta 
terra reinar a liberdade. (bis)             

Minh'alma engrandece o Deus libertador, se alegra o meu 
espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele se lembrou do seu 
povo oprimido e fez de sua serva a Mãe dos esquecidos. 

Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos com sangue e 
suor de seu povo oprimido. E farta os famintos, levanta os 
humilhados, arrasa os opressores, os ricos e os malvados. 

Protege o seu povo com todo o carinho. Fiel é seu amor em 
todo o caminho. 

�3

PRIMEIRO ENCONTRO 
MISSÃO DA PASTORAL SOCIAL



Assim é o Deus vivo, que marcha na história bem junto do seu 
povo em busca da vitória. 

Imenso é seu amor, sem fim sua bondade pra todos que na 
terra lhe seguem na humildade. Bem forte é nosso Deus, 
levanta o seu braço, espalha os soberbos, destrói todos os 
males. 

Louvemos nosso Pai, Deus da libertação, que acaba com a 
injustiça, miséria e opressão. Louvemos os irmãos que lutam 
com valia, fermentando a história, pra vir o grande dia. 

Dirigente – Peçamos que o Espírito Santo, agente principal da 
evangelização, nos inspire neste encontro, e ilumine nossa 
caminhada nas pastorais sociais.


Canto: Vem Espírito Santo vem, vem iluminar (2x). 


Dirigente – O Papa Bento XVI afirma: “Para a Igreja, a caridade 
não é uma espécie de atividade de assistência social que se 
poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza, é 
expressão irrenunciável da sua própria essência”.

	 A pastoral social é expressão desta caridade e da 
solicitude da Igreja com as situações nas quais a vida está 
ameaçada. Expressão que se renova, a cada dia, a lição do 
documento conciliar Gaudium Et Spes (alegria e esperança): “As 
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alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens 
e mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles e 
aquelas que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as 
tristezas e as angustias dos discípulos e discípulas de Cristo”.


Canto: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham 
vida plenamente (2x). 

Leitor 1 – Os diferentes serviços das pastorais sociais 
colocam-se na dinâmica do seguimento de Jesus, para que 
nele os marginalizados, os excluídos, pobres, sem terra, sem 
trabalho, sem casa, os que são descartados, não são 
contados neste modelo econômico que privilegia o ter, e o 
lucro, tenham vida, e a tenham num ambiente preservado.


Dirigente – Deus, Senhor do universo, e de toda a criação, 
criou o mundo para todos, e quer que todos usufruam dos 
bens que Ele criou e destinou a todos, e a todas.  Vençamos o 
egoísmo que escraviza, e destrói o projeto de Deus

 

Canto: O nosso Deus  

O nosso Deus, com amor sem medida, chamou-nos à vida, nos 
deu muitos dons. 
Nossa resposta ao amor será feita se a nossa colheita mostrar 
frutos bons. 
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Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do 

amor. (bis) 

Participar é criar comunhão, fermento no pão, saber repartir.  
Comprometer-se com a vida do irmão, viver a missão de se dar 
e servir. 
 
Os grãos de trigo em farinha se tornam, depois se 
transformam em vida no pão. 
Assim, também, quando participamos, unidos, criamos maior 
comunhão. 

Dirigente – Vamos conversar um pouco sobre algumas 
questões: 

	 •	 Como as pastorais sociais são vistas pela comunidade?

	 •	 O que tem sido feito para que as pastorais sociais não 

sejam apenas assistencialistas, mas promotora de mais 
vida, e de mais inclusão social?  

Dar espaço para as pessoas falarem.


Leitor 2 – Ao fazer a opção pelos empobrecidos e pela vida, a 
pastoral social toma o caminho que, através de Jesus Cristo, 
vai na direção do Deus amor, componente fundamental do 
seguimento de Jesus e sinal visível que anuncia a presença do 
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Reino e manifesta suas realidades. É uma opção essencial 
porque é obediência ao mandato do Senhor. A pastoral social 
deve pautar seu testemunho através da sensibilidade, da 
solidariedade, do profetismo e da espiritualidade, e mística 
libertadoras. 


Leitor 1 – A pastoral social, à semelhança do Bom Pastor, é 
chamada a ser pastora junto à humanidade de hoje, que 
caminha cansada e abatida como um rebanho sem pastor. 
Cabe-lhe realizar ali, ações concretas, enfrentando as situações 
em que a vida encontra-se ameaçada pela falta de políticas 
públicas, e de melhores condições de vida. Segundo Bento XVI, 
a pastoral social é chamada a “dar razões da sua esperança”, 
pela solidariedade, e pela caridade libertadora, e promocional.


Canto: O Cristo chama e o povo clama, está sofrendo toda 
espécie de opressão, meu compromisso de batizado é ajudar 
a libertar o meu irmão.   


A PALAVRA DE DEUS ILUMINA 
A MISSÃO DA PASTORAL SOCIAL


Leitor (a): Leitura – Lc 10, 25-37


Silêncio...
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Dirigente: Partilha da Palavra

	 •	 Em que esse texto inspira e anima a missão da pastoral 

social? 

	 •	 O que significa para a pastoral social hoje, o mandato 

de Jesus: “Vá e faça a mesma coisa”? 

Canto: O Cristo chama e o povo clama, está sofrendo toda 
espécie de opressão, meu compromisso de batizado é ajudar a 
libertar o meu irmão. 

Leitor 2 – A pastoral social é a pastoral da compaixão. A 
compaixão nos mobiliza, nos faz agir em busca de soluções 
para o sofrimento do outro. Quem não ama sente pena. Ele vê 
o sofrimento do outro e passa adiante e não move um dedo 
para ajudá-lo. O nosso próximo não precisa de nossa pena, 
mas de nossa compaixão.

A missão da pastoral social é ter para com os necessitados, os 
empobrecidos, e para com as vítimas de todo tipo de 
violência, o gesto que teve o samaritano.


Pai Nosso.
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Canto: O Deus que me criou 

O Deus que me criou, me quis me consagrou / para 

anunciar o seu amor. (bis) 
 
Eu sou como chuva em terra seca (bis)  
pra saciar, fazer brotar eu vivo para amar e pra servir! (bis)  

É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua 

voz! (bis)  

Eu sou como a flor por sobre o muro (bis)  
Eu tenho mel, sabor do céu / Eu vivo pra amar e pra servir. (bis) 

Eu sou como estrela em noite escura. (bis)  
Eu levo a luz sigo a Jesus. / Eu vivo par amar e pra servir! (bis)  
Eu sou como abelha na colmeia (bis)  
Eu vou voar, vou trabalhar / Eu vivo pra amar e pra servir. (bis) 
 
Eu sou, sou profeta da verdade. (bis) 
canto a justiça e a liberdade. / Eu vivo para amar e pra servir! (bis) 
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ACOLHIDA

Bem vindo, irmão, você completa nossa alegria! Sinta-se bem! 
Seja feliz em nossa companhia! Bem vinda, irmã ...

Bem vindo, amigo… (etc.)


Canto inicial: O povo está cansado 

O povo está cansado com tanta opressão 
 o mal da injustiça cegou seu coração  
E Deus que não se esquece do povo sofredor, precisa de 
profetas que levem seu amor. 
	 	   
Eu quero te ouvir, eu vou te seguir, Senhor eis me aqui.  (bis) 

Coragem e esperança, vigor em sua mão, olhares de denúncia, 
firmeza na missão. Amor e confiança, num grito aterrador, 
Profeta tem na boca, palavras do Senhor.   
     
O mal nas estruturas Deus manda demolir, buscar suas raízes, 
podar e destruir.  Abrir caminhos novos e nunca desistir, fazer 
feliz o povo, plantar e construir.  
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SEGUNDO ENCONTRO 
A PASTORAL SOCIAL E A


TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE



Dirigente: Peçamos as luzes e os dons do Espírito Santo, para 
que possamos assumir nossa missão de transformar o mundo 
segundo o projeto de Deus.


Canto: Vem Espírito Santo vem, vem iluminar (2x).


Dirigente – O Papa Francisco na Alegria do Evangelho assim 
se expressa: Cada cristão e cada comunidade são chamados 
a ser instrumentos de Deus a serviço da libertação e da 
promoção dos pobres, para que possam integrar-se 
plenamente na sociedade; isto supõe estar docilmente atentos, 
para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo.


T. Ouvir o clamor dos pobres é ouvir a Deus.


L. 1 – A Igreja, guiada pelo Evangelho da Misericórdia e pelo 
amor ao homem, escuta o clamor pela justiça e deseja 
responder com todas as suas forças. Nesta linha, se pode 
entender o pedido de Jesus aos seus discípulos: “Dai-lhes vós 
mesmos de comer” (Mc 6,37), que envolve tanto cooperação 
para resolver as causas estruturais da pobreza e promover o 
desenvolvimento integral dos pobres, como os gestos mais 
simples e diários de solidariedade para com as misérias muito 
concretas que encontramos.


T. Ouvir o clamor dos pobres é ouvir a Deus.
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L. 2 – O engajamento da Igreja nos processos de 
transformação das estruturas da sociedade está ligado à 
constatação do crescimento da pobreza, e marginalizações 
sociais. Eles são frutos do modo de organização da sociedade, 
que marginaliza e exclui grandes setores da população, 
limitando ou mesmo impedindo até o acesso aos meios 
materiais básicos de sobrevivência. 


T. Ouvir o clamor dos pobres é ouvir Deus. 


L. 1 – A assistência aos necessitados e engajamento nos 
processos de transformação das estruturas da sociedade são 
as duas formas fundamentais de serviço aos pobres e 
marginalizados desenvolvidos pela Igreja. São dimensões e 
formas da caridade enquanto serviço aos pobres e 
marginalizados que se complementam mutuamente. Afinal, as 
necess idades imed ia tas p rec i sam se r a tend idas 
imediatamente, mas é preciso encontrar meios eficazes de 
superação do estado permanente de necessidade em que se 
encontram grandes setores da população. É necessário 
promover o desenvolvimento integral dos pobres, e lutar 
constantemente contra a desigualdade, pois ela é a raiz dos 
males sociais.


T. Ouvir o clamor dos pobres é ouvir Deus.
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Dirigente: Vamos conversar um pouco. 


	 •	 Como nossas pastorais sociais podem se articular, e 
colaborar nas lutas por políticas públicas de saúde, de 
saneamento básico, de educação, de segurança, de 
transporte, do meio ambiente, que visam a transformação 
da sociedade?  


	 •	 Que tal fazer um levantamento das necessidades do 
bairro, e as pastorais sociais, e a comunidade toda se 
empenhar para reivindicar ao poder público uma 
solução? 


Canto: Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar é Deus 
que nos convida para a vida transformar (bis). 


L. 2 – A transformação das estruturas da sociedade é um 
processo, e vai se dando aos poucos: uma pequena conquista 
abre possibilidades de novas conquistas e assim por diante. E 
vai se dando a partir da mobilização, organização e luta dos 
marginalizados e seus aliados: a união faz a força. É um 
processo social permanente. Tarefa nossa de cada dia, de toda 
a vida, de toda a história.
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Canto: Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar é Deus 
que nos convida para a vida transformar (bis).


L. 1 – Basta ver que todas as conquistas sociais ao longo da 
história se deram mediante a mobilização, organização e luta 
de determinados setores da sociedade. Normalmente setores 
prejudicados e marginalizados na sociedade, mesmo que com 
o apoio e a solidariedade de outras pessoas e grupos sociais. 


Canto: Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar é Deus 
que nos convida para a vida transformar (bis).


L. 2 – Muitas lutas foram regadas com sangue, e com muitos 
sofrimentos, e perseguições. São os mártires da caminhada. 
Quantos trabalhadores pagaram com a própria vida o preço da 
luta por direitos trabalhistas; quantos camponeses pagaram 
com a própria vida a luta pela reforma agrária; quantos negros 
pagaram com a própria vida o preço da luta contra a 
escravidão. E assim por diante. Nenhuma luta é em vão. 
Sempre se pode brotar e produzir frutos.


T. Os que semeiam entre lágrimas, entre lágrimas colherão. 


Dirigente: A Palavra de Deus ilumina nosso compromisso com 
a transformação da sociedade.
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Leitor (a) Leitura: Mc 6, 34- 43    

 

Silêncio...


Dirigente: Vamos conversar um pouco.


	 •	 Qual palavra, ou versículo, que mais te chamou a 
atenção?


	 •	 O que esse evangelho nos inspira, e nos incentiva no 
compromisso com a transformação da sociedade? 


	 •	 O que significa hoje, dai-lhes vós mesmos de comer?  

Canto: Com Maria em Deus exultemos 

Com Maria em Deus exultemos neste canto de amor-louvação.  
Escolhida dentre os pequenos, Mãe-profeta da libertação (bis) 
És a imagem da “Nova Cidade” sem domínio 
dos grandes ou nobres, 
O teu canto nos mostra a verdade que teu Deus 
é do lado dos pobres (bis). 

Maria de Deus, Maria da gente, Maria da singeleza da flor!  
Vem caminhar, vem com teu povo de quem provaste a dor. 
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És o grito do irmão boia-fria, neste América empobrecida 
Espoliada, com vil valentia do direito ao chão de sua vida (bis) 
És Maria de nossos caminhos, solidária de tantas Marias  
Coroadas de sangue e espinhos pela exploração noite e dia (bis) 

És a força da nossa esperança, ó Maria da fraternidade. 
No cansaço de nossas andanças guia os passos da real 
liberdade (bis) 
Com as flores e o pão partilhados preparamos a Mesa da História. 
Da opressão, afinal, libertados cantaremos contigo vitória (bis) 

Pai Nosso.


Dirigente: Senhor, que acreditemos na força da união, e que 
juntos somos mais, sustentai nosso compromisso de 
trabalharmos por uma sociedade totalmente justa, e inclusiva. 
Abençoe-nos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.  
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ACOLHIDA

Seja bem- vindo olelê, seja bem- vindo olala, paz e bem pra 
você que veio participar.


Canto inicial: Jesus, eu irei louvar pela vida


Jesus, eu irei louvar pela vida, Jesus, eu irei te anunciar, Para 
sempre aos irmãos. 
Pois só tu és a paz e o amor dos cristãos. Jesus, eu irei te 
louvar pela vida. 
 
Jesus, eu irei te servir pela vida, Jesus, dando a ti meu viver, 
meu sofrer, meu amor. Pela luta em favor da justiça e da paz, 
Jesus, eu irei te servir pela vida. 
 
Dirigente: Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a termos 
uma espiritualidade libertadora, alimentada pela Palavra de 
Deus, pela Eucaristia, e pela caridade. 


Canto: Envia teu Espírito Senhor, e renova a face da terra (2x). 
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TERCEIRO ENCONTRO 
A ESPIRITUALIDADE PARA UMA


AÇÃO TRANSFORMADORA



Dirigente – O Papa Francisco na Alegria do Evangelho nos 
convida a sermos evangelizadores com espírito, que quer dizer 
evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito 
Santo. Jesus quer evangelizadores que anunciem a Boa Nova, 
não só com palavras, mas sobretudo, com uma vida 
transfigurada pela presença de Deus. Evangelizadores com 
espírito quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham. 

Do ponto de vista da evangelização, não servem as propostas 
místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e 
missionário, nem os discursos e ações sociais e pastorais sem 
uma espiritualidade que transforme o coração.


T. Preenche meu ser (bis) Espírito unge meu ser. Em onda 
de amor! Ó vem sobre mim! Espírito unge meu ser! 


L. 1 – Cristãos e cristãs envolvidos nas pastorais sociais 
enfrentam, cotidianamente, a situação de miséria, opressão e 
violência nos âmbitos econômico, político, social, cultural, e de 
gênero, ou seja, enfrentam uma realidade marcada pela injustiça 
institucionalizada. Agindo nessa situação os agentes das 
pastorais sociais são chamados a manifestar a presença de 
Deus revelado em Jesus Cristo, e a atualizar a sua presença, 
posicionando-se segundo os critérios da ação de Jesus.  


T. Preenche meu ser (bis) Espírito unge meu ser. Em onda 
de amor! Ó vem sobre mim! Espírito unge meu ser!
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L. 2 – O cultivo da mística e da espiritualidade, individual e 
comunitária, nos desperta e nos mantém no serviço da 
caridade. Aponta para o compromisso com Jesus e o seu 
Reino. Quando se fala de espiritualidade no âmbito das 
pastorais sociais, pretende-se tratar daquilo que sustenta 
agentes e lideranças que assumem a tarefa de agir em nome 
da Igreja, em espaços nos quais a vida é ameaçada e em que 
se esperam ações que transformem esta realidade de morte 
em sinais do Reino de Deus, ou seja, ações que recuperem, 
devolvam a vida e a esperança àqueles que se encontram nas 
sombras da morte. 


T. Preenche meu ser (bis) Espírito unge meu ser. Em onda 
de amor! Ó vem sobre mim! Espírito unge meu ser!


L. 1 – Embora distintas, mística e espiritualidade relacionam-se 
e alimentam-se. A mística é a opção fundamental, a decisão 
que cada um e cada uma toma em favor de quê e de quem 
gastar a própria vida. A espiritualidade é o que sustenta esta 
decisão, a alimenta, não deixa esmorecer a atitude 
fundamental, é viver segundo o Espírito Santo. Desta maneira, 
espiritualidade não é algo já pronto. É um caminhar na história. 
Neste sentido, pode-se dizer que a mística dos envolvidos 
com as pastorais sociais é a mística da defesa e do cuidado 
com a vida, nas várias áreas nas quais ela é ameaçada.  
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T. Preenche meu ser (bis) Espírito unge meu ser. Em onda 
de amor! Ó vem sobre mim! Espírito unge meu ser!


Dirigente – A espiritualidade é a energia que brota do encontro 
pessoal com Jesus Cristo, na convivência com os pobres, na 
atenção à Palavra de Deus e na participação na celebração da 
Eucaristia. 


Dirigente – Vamos conversar um pouco.


	 •	 Como podemos promover uma espiritualidade 
libertadora, e encarnada, superando uma espiritualidade 
intimista e individualista contrárias à proposta libertadora 
de Jesus?


	 •	 Como temos alimentado nossa espiritualidade? 


Canto: Quando o espírito de Deus soprou 

Quando o espírito de Deus soprou, 
o mundo inteiro se iluminou. 
A esperança na terra brotou, e o povo novo deu-se as mãos e 
caminhou! 
 
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador! 
Justiça e paz hão de reinar. E viva o amor! 
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Quando Jesus a terra visitou, a Boa-Nova da justiça anunciou. 
O cego viu, o surdo escutou, 
e os oprimidos das correntes libertou.  
 
Nosso poder está na união: 
o mundo novo vem de Deus e dos irmãos.  
Vamos lutando contra a divisão, 
e preparando a festa da libertação! 
 
Cidade e campo se transformarão, 
jovens unidos na esperança gritarão. 
A força nova é o poder do amor, 
nossa fraqueza é força em Deus libertador! 

L. 2 – No encontro com o mundo dos pobres, os agentes das 
pastorais sociais recebem a força e a coragem para seu 
engajamento, pois, no rosto dos excluídos e marginalizados 
encontra-se a razão da ação solidária. Os Bispos, em 
Aparecida, recordaram que “o encontro com Jesus Cristo 
através dos pobres é uma dimensão constitutiva de nossa fé 
em Jesus Cristo. Da contemplação do rosto sofredor de Cristo 
neles e do encontro com ele nos aflitos e marginalizados, cuja 
imensa dignidade ele mesmo nos revela, surge nossa opção 
por eles. A mesma união a Jesus Cristo é a que nos faz amigos 
dos pobres e solidários com seu destino”.
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T. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da libertação! 
Teu corpo e teu sangue animem, sustentem a nossa missão!


L. 1 - A prática ou o compromisso é o selo de qualidade do 
cristão e das pastorais sociais, ou seja, uma pratica somente é 
cristã se inspirada e sustentada por uma mística evangélica. A 
articulação entre a prática e a espiritualidade é expressa por São 
Gregório Magno, papa e doutor da Igreja, quando afirma: “Não 
fique desatento com as misérias do próximo quando se entrega 
a contemplação. Não abandone suas altas aspirações quando 
se faz próximo das misérias humanas”. A vida de oração e a 
prática da caridade não são momentos independentes ou 
separados. Elas nutrem-se e complementam-se. 


L. 2 - É isso que são Gregório Magno diz ao afirmar: “A 
caridade se dirige maravilhosamente para as alturas quando 
ela se deixa, com misericórdia atrair para as misérias do 
próximo. Mais ela desce com amor para as fraquezas, mais ela 
se dirige às alturas”. Essa articulação atesta a veracidade da 
espiritualidade e confirma a raiz cristã da caridade e da prática 
misericordiosa. 

Dirigente – A Palavra de Deus anima e cultiva uma 
espiritualidade libertadora. 

        

Leitor (a) – Leitura: Tg 2,14-18
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Silêncio... 

Dirigente: Qual palavra, ou versículo, que mais te chamou a 
atenção? 


	 •	 Em que esse texto de Tiago nos ajuda a ter uma 
espiritualidade comprometida com a transformação das 
realidades injustas em que vivem os pobres e 
marginalizados?


	 •	 Ao realizar este último encontro sugerimos que as 
pastorais sociais da paróquia assumam um projeto 
comum que as ajudem na sua articulação, e favoreçam 
um trabalho em conjunto.   


Canto: Seu nome é Jesus Cristo 

Seu nome é Jesus Cristo e passa fome 
e grita pela boca dos famintos; 
E a gente quando vê passa adiante 
às vezes pra chegar depressa a igreja. 

Entre nós está e não O conhecemos,  

Entre nós está e nós O desprezamos. (bis)  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Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa 
e dorme pelas beiras da calçada 
E a gente quando vê aperta o passo, 
e diz que ele dormiu embriagado. 
 
Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto, 
e vive mendigando um subemprego;  
E a gente quando vê, diz: 
é um à toa! Melhor que trabalhasse e não pedisse!  
 
Seu nome é Jesus Cristo e está doente, 
e vive atrás das grades da cadeia,  
E nós tão raramente vamos vê-lo: 
sabemos que ele é um marginal.  
 
Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem 
que vive neste mundo ou quer viver,  
Pois pra Ele não existem mais fronteiras: 
só quer fazer de nós todos irmãos  

Pai Nosso.   

Dirigente: Senhor que nossa oração alimente nossa 
espiritualidade, para que ela seja libertadora, e comprometida 
com a dignidade humana e a transformação da sociedade, a 
fim de que nosso mundo possa ser, cada vez mais a casa de 
todos os filhos e filhas de Deus. Amém.  
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