TEMA: Espaço de fraternidade e superação
Lema: No esporte, somos todos irmãos Celebração de envio
Com: Queridos/as educadores, atletas e famílias, durante esses meses, estamos nos preparando para celebrar
o 33º Nordestão Salesiano. Espaço de fraternidade e superação, por isso, tracemos sobre nós o sinal da Cruz,
cantando:
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espirito Santo, amém!
FMA/SDB: A obra salesiana, desde o início, prima pelo espaço sagrado do pátio, momento forte de encontro,
acompanhamento, escuta... O esporte, a música, a dança a arte em geral são meios eficazes para a educação
integral, para formação do “bom cristão e honesto cidadão”.
Educador/a: Queremos renovar nosso compromisso com o carisma de Dom Bosco e Madre Mazzarello, sendo
uma presença atenta e atuante junto as juventudes... Fazendo de “cada jogo um ato de amor a Deus”,
aproveitando cada momento para fazer o bem.
Todos os educadores: Queremos alargar nosso olhar para serem com os jovens sinais da alegria e esperança.
Alargar nosso coração para uma escuta profunda e perspicaz que desperte o desejo de “saciar a sede” de amor
presente em cada um(a).

Canto: Missão de todos nós – Zé Vicente

O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.(bis)
Eu sou como chuva em terra seca (bis)
Para saciar, fazer brotar eu vivo para amar e para 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 pra amar e pra servir! (bis)
Eu sou como a abelha na colmeia; (bis)
Eu vou voar, vou trabalhar, eu vivo para amar e para servir. (bis)
Eu sou, sou profeta da verdade. (bis)
Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e para servir! (bis)
Com: No esporte, somos todos irmãos. Eis o diferencial carismático salesiano! Para Dom Bosco e Madre
Mazzarello, o pátio era espaço privilegiado de aproximação da realidade juvenil, com olhar intuitivo capaz de
“tocar a corda vibrante do coração de cada um”, até mesmo do mais rebelde.

Pais: Como primeiros responsáveis pela educação de nossos/as filhos/as, reassumimos nosso compromisso
com o projeto educativo de Dom Bosco e Madre Mazzarello, junto aos educadores. Ao escolhermos a escola
salesiana, apostamos na colaboração mútua na formação humana e cristã das novas gerações.
Com: A construção da fraternidade é uma conquista diária, que exige superação de tudo que causa divisão,
discórdia e desamor. São Paulo deixa claro que o sentido da competição está para além do prêmio. Na ótica
salesiana, quando há sentido de pertença ao grupo, respeito, solidariedade, espirito de fé e equipe, todos
ganham.
Leitura bíblica: 1 Cor 9, 22 – 26
Silêncio, reflexão e partilha
O que significa participar do Nordestão para mim?
Todo meu empenho e esforço está em buscar o quê?
Como me sinto no caminho de fé?
Desafio: Elaborar um pequeno vídeo, sintetizando a ressonância da partilha.

Canto: Viver para mim é Cristo – Pe. Fabio de Melo
Senhor, preciso Te dizer
Que é impossível me esquecer
Que não estou só nesta batalha
Entre o bem e o mal
A cada nova experiência, eu Te glorifico mais
e ter é a maior diferença em mim
Se os bons combates eu não combater
Minha coroa não conquistarei
Se minha carreira eu não completar
De que vale a minha fé tanto guardar
Se perseguido aqui eu não for
Sinceramente um cristão não sou
A Tua glória quero conhecer
Viver a experiência de sobreviver.
Viver pra mim é Cristo
Morrer pra mim é ganho
Não há outra questão, quando se é cristão
Não se para de lutar
Triunfarei sobre o mal
Conquistarei troféus
Não há outra questão, quando se é cristão
Não se para de lutar até chegar ao céu
Se calarem o som da minha voz,
Em silêncio, estarei a orar.
Se numa prisão me colocar,
Eu vou Te adorar.
Se minha família me trair,
Eu vou sonhar com Deus,
Viver seus planos.
Isso é parte de uma carreira de cristão.

Atletas/meninos: Ó Pai, fazei que mantenhamos viva a fé e que conservemos a grata memória do vosso Filho,
Jesus, na preparação para as competições. Senhor, fazei que sejamos companheiros de caminhada. Que em
cada treino realizado, possamos procurar a vossa companhia.
Atletas/meninas: Dai-nos coragem e iluminai todos os atletas que buscam realizar seus ideais. Cuidai,
Senhor, dos atletas que dedicam sua vida; dai saúde e paz a todos. Ensinai-nos a competir sem discórdias.
Ajudai a todos os que se preparam para cumprir fielmente suas tarefas.
Todos os atletas: Que o cansaço e o desânimo nunca tomem conta de nossa luta diária em busca da
conquista, para que, no final de cada competição, além de todas as buscas pela vitória, nunca haja vencidos,
mas somente e sempre competidores fraternos dando-se as mãos. Nós Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Com: A unção na Bíblia pode ser vista de modo abrangente, tanto no sentido espiritual como no sentido prático
da unção com óleo. Esta é prática bíblica de muita importância pelo seu sentido simbólico e espiritual. Por isso,
queremos ungir a fronte dos nossos atletas, que participarão do 33º Nordestão Salesiano como enviados da
nossa comunidade educativa pastoral. Também ungiremos as mãos dos educadores que se colocam a serviço
na arte de acompanhar e escutar...
(Convidar um casal de pais para a unção com o óleo e /ou diretor/a da casa) Coordenador/a: Como filhos/as
de Deus, formamos uma só família. Em Cristo, somos todos irmãos. Por isso, juntemos nossas mãos e
elevemos nosso coração ao Pai dizendo: Pai Nosso...
A Maria, nossa Mae e Mestra, rezemos pedindo sua proteção materna. Ave Maria...
Com: Invoquemos Dom Bosco e Madre Mazzarello para que, como eles, saibamos fazer da nossa vida uma
continua doação a Deus...
Educadores: Ó Deus que suscitastes São Joao Bosco para educador e pai dos adolescestes, o qual, guiado
pela Virgem Maria, trabalhou com zelo infatigável pelo bem da Igreja;
Todos: Fazei que inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos, colocando nos
inteiramente ao vosso serviço.
Atletas e pais: Ó Deus que nos apresentais um modelo de vida cristã e religiosa em Santa Maria Domingas
Mazzarello, admirável na humildade e ardente na caridade;
Todos: Concedei-nos buscar a vossa verdade com simplicidade de coração e dela ser testemunho na vida de
cada dia. Por Cristo, nosso Senhor, amém.
Benção: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor
volva o seu rosto para ti e te de a paz. Amém
Canto: SALVE RAINHA GLORIOSA
Salve Rainha gloriosa de toda a terra soberana! És lá no céu a mais formosa e a natureza te hosana. Todo
poder Teu braço encerra, Tuas mãos têm o cetro e o próprio Deus. Tua fonte, estrela que descerra a cortina da
noite, aclara os céus.
Tu que a Dom Bosco revelaste, na visão de um sonho, onde querias erguido um templo e o levantaste onde
majestosa reinarias. Vê Tuas filhas que se unem como a luz de um áureo lampadário e no seu brilho se reúnem
em transporte ao Teu grande santuário.
Escuta, ó Mãe, a sua prece elas te almejam a mais querida. Quem teus milagres não conhece, Quem não te
sente em sua vida. Seja o Teu nome invocado em todo lar, Auxiliadora. Implora o mundo, lado a lado, a Tua
bênção protetora.

