
Ofício dos Mártires da Caminhada 

São Romero da América, Pastor e Mártir nosso! 

 

1. Chegada: 

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. Rito da Luz (acendendo a vela): Ó luz do 

Senhor que vem sobre a terra inunda meu ser 

permanece em nós 

T.: Bendito sejas, Deus da vida, pela 

luz de Cristo, o Mártir Jesus, e por 

tantas testemunhas do Reino e pelos 

mártires da caminhada! 

3. Abertura: 

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 

Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 

- Hoje, ó Deus da vida, vimos adorar, (bis) Com 

nossos santos mártires, vimos celebrar! (bis) 

- Nossas mãos orantes para o céu subindo, (bis) 

Cheguem como oferenda ao som deste hino! 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, 

(bis) Glória à Trindade Santa, glória ao Deus 

bendito! (bis) 

- Queridas irmãs, queridos irmãos! (bis) 

Lembrando São Romero, a Deus louvação! (bis) 

 

4. Recordação da Vida: (Lembrar o sentido 

de celebrar a vida, a história do mártir 

Romero e sua repercussão em nossas 

vidas). 

 

5. Hino: 

Pelos caminhos da América, pelos 

caminhos da América, pelos 

caminhos da América, Latino 

América. 

1. Pelos caminhos da América há tanta dor, 

tanto pranto, nuvens, mistérios, Encantos que 

envolvem nosso 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 heróis pintados, mau gosto, livros de história 

sem cor caveiras de ditadores, soldados tristes, 

calados, com olhos esbugalhados, vendo 

avançar o amor. 

3. Pelos caminhos da América há mães gritando, 

qual loucas, antes que fiquem tão roucas, digam 

onde acharão, seus filhos mortos, levados na noite 

da tirania, mesmo que  matem o dia, elas jamais 

calarão. 

4. Pelos caminhos da América, no centro do 

continente, marcham punhados de  gente, com a 

vitória da mão. Nos mandam sonhos, cantigas, em 

nome da liberdade, Com o fuzil da verdade, 

combatem firme o dragão. 

 

6. Salmo - Ref. 137  (136):  

"Neste mundo vocês terão aflições, mas 

tenham coragem: eu venci o mundo" (Jo 

16,33) 

Com todos os escravizados do mundo e os que 

estão exilados longe de sua terra, lembremos o 

lamento dos cativos, e peçamos ao Senhor que 

apresse a sua justiça. 

 

Como te cantarei, Senhor? Como te cantarei, 

Senhor? Como te cantarei, Senhor? Como te 

cantarei, Senhor? 

1. Quando a justiça nos falta Quando o poder nos 

oprime Quando forçaram calar nossa voz Nossa 

dor, Senhor! Quando da terra expulsos Em terra 

alheia sofremos Quando obrigaram a esquecer 

Nossa história de amor, Senhor! 

2. Quando arrancam os frutos E o lucro de nossas 

mãos Quando é negado ao pobre O direito e o 

valor, Senhor! Quando perseguem e matam Os 

companheiros da gente Quando esmagam a 

esperança E nos fazem o terror, Senhor! 

3. Quando prometem e enganam A confiança do 

povo Quando dividem os pequenos Num plano 

traidor, Senhor! Quando na cruz te afogaste No 

poço de nossa dor Contigo ressuscitamos Jesus 

vencedor, Senhor! 

7. Leitura Bíblica: Apocalipse 7, 2-4. 9-

14. 

Meditação, partilha... 

 

8. Preces: (espontâneas) 

 

9. Pai nosso: 

 



Pai Nosso, dos pobres marginalizados! 

Pai Nosso, dos Mártires, dos 

torturados! 

 

1. 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. Ô, ô, 

ô. 

 

2. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro 

Deus libertador. Não podemos seguir as doutrinas 

corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o 

pão da vida, o pão da segurança, o pão das 

multidões, o pão que traz humanidade que constrói 

a vida em vez de canhões. Ô, ô, ô. 

 

3. 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! 

 

10. Oração: 

 

Deus da vida e de toda a família humana, que 

caminha na vossa presença. Fazendo memória dos 

mártires da caminhada e de São Romero da 

América, celebramos a Páscoa do vosso Filho 

Jesus, a Testemunha Fiel. Nós vos bendizemos 

pelo amor que venceu o medo e a tortura e vos 

pedimos que nos torneis filhas e filhos da mesma 

Graça, testemunhas e herdeiros do sangue 

derramado, fiel ao Evangelho do Reino. Por 

Cristo nosso Senhor. Amém! 

 

11. Benção: 

 

O Deus da vida e da resistência que se revela nos 

Mártires da Caminhada, nos encha do seu Espírito 

materno e nos renove na alegria do amor, agora e 

para sempre. Amém, Axé, Awiri, Aleluia! 

- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para 

sempre seja louvado! 

 

12. Saideira: 

 

1. Por causa da tua palavra, por causa da 

libertação, por causa de um pouco de terra  por 

uma fatia de pão. 

 

Mataram mais um irmão (4 X) Mais ele 

ressuscitará (3x) O povo não esquecerá 

(3x) 

 

2. Por causa do Teu Evangelho, por causa da nossa 

nação, por causa da nossa esperança, por causa da  

religião. 

3. Por causa de um mundo  mais justo, por causa 

de tanta opressão, por causa das coisas que disse, 

por ter defendido os irmãos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se me matam vou ressuscitar na 

luta do meu povo!” – São Oscar 

Romero 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoral da Juventude do Meio Popular 

Regional Nordeste 1, Ceará 

 

 



 


