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# Biografia de Marcel Callo 
L1. O Beato Marcel Callo nasceu no dia 6 de dezembro de 1921, em 
Rennes (França). Foi, durante vários anos, acólito e escuteiro. Depois 
dos estudos, começou a trabalhar como aprendiz de tipógrafo e ade-
riu à JOC (Juventude Operária Católica). Em 1943, foi recrutado para 
o serviço de trabalho obrigatório na Alemanha, onde continuou com 
as atividades da JOC, facto que, em abril de 1944, o levaria à prisão 
pela Gestapo. Veio a falecer no campo de concentração de Mauthau-
sen, no dia 19 de março de 1945. Foi beatificado pelo papa São João Paulo II, no dia 4 de 
outubro de 1987. A sua festa litúrgica celebra-se a 19 de março. 
 

L2. Em gestos simples consegue unir a alegria da juventude ao caminho da vida cristã. Já 
no Campo de Concentração Nazi, não deixa de dizer palavras de conforto, reza muito, ofe-
rece a sua própria fsopa, nunca se queixa, apesar de graves faltas de saúde. Marcel perma-
nece sempre bom. Quando tem de tomar decisões tudo leva à oração. A sua maior liberda-
de é um coração que se dá, proque acredita que tudo recebe de Deus. 
 

L3. Aos escuteiros, aos trabalhadores e a todos, a entrega da vida na fé até à morte cruel, 
mostra como Marcel Callo pode ser um farol para todos nós, hoje. Também na nossa vida, 
a fé nos deve levar a seguir com seriedade os caminhos que Jesus indica, mesmo que no 
meio das piores trevas que nos retiram a liberdade. 
 
# Oração 
Senhor nosso Deus, Vós que destes ao jovem Marcel Callo, vosso mártir, 
o zelo de um apóstolo entre a classe trabalhadora, 
mesmo nos campos de concentração, 
por sua intercessão, concedei-nos o mesmo entusiasmo e coragem 
para testemunhar a nossa fé e fazei da JMJ Lisboa 2023 
uma ocasião de seguir Cristo Vivo. 
Por Cristo, nosso Senhor. Ámen.  
 

Compromisso: Vou estar atento às minhas prisões e redescobrir que Jesus me ama imen-
samente e propõe a santidade como caminho de liberdade. 
 

# Oração da JMJ 
Cântico final – Hino JMJ 2023 (Há pressa no ar) 

  Jovens Bragança-Miranda 

23 a caminho -  novembro 2022 

Levanta-te! Com liberdade 
Marcel Callo - novembro 2022 

Cântico inicial 
Eis-me aqui Maria, / eis-me aqui em oração. 
Aceita este dia, é para Ti / e dá-me o Teu amor. 
 

Avé Maria, gratia plena 
Dominus tecum 
Benedicta tu. 
 

O que eu tenho é teu: / os meus sonhos e desejos. 
Mãe de Cristo, minha mãe / apresenta-os ao teu Senhor. 
 

Dia e Noite eu espero / que essa hora chegue enfim, 
para sentir que o Teu olhar / repousa agora em mim. 

 

 - chegar

Animador: Santidade é liberdade 
Cada Jornada Mundial da Juventude é uma peregrinação de fé e alegria à qual a Igreja convida os jovens a 
tomar parte. Nenhum deles irá só. Eles serão acompanhados pela Virgem Maria e também pelos Santos 
Patronos da Jornada. Tais patronos não são “heróis do passado” nem “celebridades” distantes, mas ir-
mãos e irmãs na fé que querem partilhar com todos os jovens a sua própria experiência de terem seguido 
a Cristo enquanto jovens e pelas diversas aventuras que a vida lhes proporcionou. 
 

 – escutar

(Leitura da Palavra de Deus) 
 

Cântico: Queira eu o que Deus quer 
 
 

# Salmo - Sl 142 (143), 1-11 
 

1 Ouvi, Senhor, a minha oração, *  
 pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica; †  
 atendei-me, pela vossa justiça.  
2 Não chameis a juízo o vosso servo, *  
 porque ninguém é justo diante de Vós.  
 

3 O inimigo persegue a minha alma, *  
 lançou por terra a minha vida,  
atirou comigo para as trevas, *  
 como se há muito tivesse morrido.  
4 Quebrantou-se-me o ânimo, *  
 gelou-se-me o coração dentro do peito.  
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5 Recordo os dias de outrora, *  
 medito em todas as vossas obras †  
 e considero as maravilhas que operastes.  
6 Estendo para Vós as minhas mãos: *  
 como terra sem água, a minha alma tem sede de Vós.  
 

7 Ouvi-me, Senhor, sem demora, *  
 porque se apaga a minha vida.  
Não me escondais a vossa face: *  
 seria como os que descem ao sepulcro.  
 

8 Fazei-me sentir, desde a manhã, a vossa bondade, *  
    porque em Vós confio.  
Mostrai-me o caminho a seguir, *  
  porque a Vós elevo a minha alma.  
 

9 Livrai-me dos meus inimigos, *  
   porque em Vós ponho a minha esperança.  
10 Ensinai-me a cumprir a vossa vontade, *  
   porque sois o meu Deus.  
 

O vosso espírito de bondade *  
 me conduza por caminho recto.  
11 Por vosso nome, Senhor, conservai-me a vida, *  
 por vossa clemência, tirai da angústia a minha alma  
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
 Como era no princípio, agora e sempre. Amén.  
 

Cântico: Queira eu o que Deus quer 
 

# Leitura breve - Gálatas 5, 13-14 
13É que vós fostes chamados para a liberdade, irmãos. No entanto, não seja a liberdade um 
pretexto para aquilo que é da carne; pelo contrário, através do amor, sede servos uns dos 
outros. 14De facto, toda a Lei se cumpre nesta única palavra: Amarás o teu próximo como a 
ti mesmo. 
 

Cântico: Nas Tuas mãos ó Pai, entrego o Meu espírito (bis) 

 
# Da Mensagem do Papa Francisco para a  XXXVII Jornada Mundial da Juventude 
L1. Experimentar na própria vida a presença de Cristo ressuscitado, encontrá-Lo «vivo», é a maior alegria 
espiritual, uma explosão de luz que não pode deixar ninguém «parado». Imediatamente põe em movi-
mento impelindo a levar aos outros esta notícia, a testemunhar a alegria deste encontro. É aquilo que 
anima a pressa dos primeiros discípulos nos dias que se seguiram à ressurreição: «Afastando-se apressa-
damente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, as mulheres correram a dar a notícia aos discípu-
los» (Mt 28, 8). 
 
Animador: Hoje, nesta oração, somos convidados a renovar esta pressa que renasce da alegria da presen-

ça de Cristo Vivo nas nossas vidas. Várias coisas nos acorrentam e ameaçam a nossa liberda-
de, mas é no encontro com Jesus que redescobrimos a santidade como caminho. 
 

Cântico: Nas Tuas mãos ó Pai, entrego o Meu espírito (bis) 
 

#Reflexão  
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 - contemplar

(saboreia algum tempo de silêncio diante do Santíssimo Sacramento) 
 

# Oração de abandono (Oração de Sto Inácio) 
 Tomai Senhor, e recebei | toda a minha liberdade, 
a minha memória e o meu entendimento, 
Toda a minha vontade, e tudo o que eu possuo. 
Vós me destes, a vós o restituo.  
Tudo é vosso, disponde. | Pela Vossa vontade 
Dai-me apenas, Senhor, o vosso amor e graça 
Que isso me basta. Que isso me basta.  
 
 

Pai Nosso / Cântico  
 

 - levantar

# Preces com as bem-aventuranças: 
 

Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu 
Felizes os pobres em espírito, que têm o coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a sua incessante 
novidade. (GE 68) 
T- Dá-me, Senhor, um coração pobre. 
 

Felizes os mansos, porque possuirão a terra 
A mansidão é outra expressão da pobreza interior, de quem deposita a sua confiança apenas em 
Deus.  (GE 74) 
T– Dá-me, Senhor, um coração mando. 
 

Felizes os que choram, porque serão consolados  
Assim pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio, e deixa de fugir das situações dolorosas. 
(GE 76) 
T– Dá-me, Senhor, um coração que chora 
 

Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados 
Sendo justo nas próprias decisões, e depois manifesta-se na busca da justiça para os pobres e vulneráveis. 
(GE 79)  
T– Dá-me, Senhor, um coração faminto. 
 

Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia  
Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá e per-
doa. (GE 81)  
T– Dá-me, Senhor, um coração misericordioso. 
 

Felizes os puros de coração, porque verão a Deus 
Quando o coração ama a Deus e ao próximo, então esse coração é puro e pode ver a Deus. (GE 86)  
T– Dá-me, Senhor, um coração puro. 
 

Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus  
Os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade social. (GE 88) 
T– Dá-me, Senhor, um coração pacificador. 
 

Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu  
Abraçar diariamente o caminho do Evangelho mesmo que nos acarrete problemas. (GE 94) 
T– Dá-me, Senhor, um coração como o Teu. 


