
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Preparar com antecedência um bonito painel com fotos dos 
catequistas atuais da comunidade, e a recordação da vida. 
Cantar suavemente o refrão orante.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do 
presbitério.)

(CD Palavras Sagradas de Paulo)
Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, 
é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. (3X)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Frei Fabreti) 
O Senhor me chamou e eu respondi: “eis-me 
aqui!” O Senhor me chamou e eu respondi: “eis-
me aqui, Senhor!” 
1 - Para levar a Palavra que faz tudo na vida ser 
bem melhor; para anunciar novo tempo e viver 
nova proposta que vem de Deus. 
2 - Para proclamar que o amor é maior, e o novo 
Reino se faz de irmãos; pra semear novo modo 
de ser: ir ao encontro no irmão, no amor. 

3. Saudação 
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos! 
É com grande alegria que nos reunimos para 
celebrar a nossa fé e a nossa vida. Celebramos a 
Páscoa de Jesus Cristo que se revela e amadurece 
nas inúmeras pessoas que, renunciando a si 
mesmas e carregando a cruz, doam suas vidas 
em favor dos valores do Reino.  Neste domingo, 
Dia Nacional do Catequista, lembremos com 
carinho e gratidão de todos aqueles que foram 
e são instrumentos de Sua Graça e anunciam 
a Boa-Nova em nossas comunidades, fazendo 
frutificar as sementes do Evangelho no meio de 
nós. Felizes por nos reunirmos na Casa do Pai, 
façamos o sinal que nos identifica como vossos 
filhos e filhas. Em nome do Pai...
Presidente - O Senhor que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constância de 
Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus ...
Animador(a) - Encerrando neste domingo o 
mês vocacional em todo Brasil, intensificamos 
nossas orações por todas as vocações existentes, 
e que a ação do Espírito Santo desperte novas e 
santas vocações em nossas famílias e em nossas 
comunidades. Necessitamos nos fazer discípulos 
dóceis, para aprendermos de Jesus, em seu 
seguimento, a dignidade e a plenitude da vida. 
Vamos trazer presente os acontecimentos que 
marcaram a vida de nossa comunidade, nossa 
Paróquia e nossa Diocese (recordação da vida).  

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração arrependido e humilde, 
peçamos perdão a Deus por nossas faltas e 
omissões (silêncio). Confiantes, cantemos. 
(Geraldo Carlos da Silva)
1 - Perdoai-me outra vez, Senhor! Novamente 
eu me fechei, dentro do meu desamor, vossa 
imagem eu mutilei. 
Perdoai-me, Senhor, não vivi minha vocação. 
Perdoai-me, Senhor, não amei o meu irmão. 
2 - Deveria ser vosso apóstolo, mas pequei por 
omissão. Eu também me acomodei, fracassei 
vossa missão. 
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em grande banquete de festa; cantará a alegria 
em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor!
- Para mim fostes sempre um socorro; de vossas 
asas à sombra eu exulto! Minha alma se agarra 
em vós; com poder vossa mão me sustenta.

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (12, 1-2)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do 
saber o espírito; conheçamos, assim, a esperança 
à qual nos chamou, como herança!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (16, 21-27)

12. Partilha da Palavra
Após a Partilha, o Presidente convida a assembleia a se colocar 
em pé e cantar.

(Folcmúsica Religiosa) 
1 - Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós, 
também, na terra, louvemos a Santa Cruz. (bis)
2 - Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz; 
seguindo sublime exemplo de nosso Senhor Jesus.
3 - É arma em qualquer perigo, é raio de eterna 
luz; bandeira vitoriosa, o santo sinal da Cruz.

13. Profissão de Fé 
Presidente - Iluminados pela Palavra de Deus 
professemos a nossa fé, rezando. Creio em Deus 
Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Com fé e confiança, apresentemos a 
Deus os nossos pedidos, rezando após cada prece: 
Atendei-nos, Pai de amor. 
- Senhor, guiai os pastores da Vossa Igreja, o 
Papa Francisco, os Bispos, os padres, diáconos, 
seminaristas, religiosos e religiosas, para que 
busquem em Vós a força e o exemplo a seguir. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei as Obras Pontifícias geridas 
pela Igreja e pelo Papa, para que despertem e 
aprofundem a consciência missionária do Vosso 
povo numa Igreja em saída, estimulando a oração, 
e a ser solidário na evangelização do mundo. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, concedei sabedoria aos nossos 
governantes para que trabalhem por um 
Brasil justo e solidário, onde todos vivam com 
dignidade. Nós vos pedimos. 
- Senhor, iluminai os fiéis leigos, leigas e catequistas 
para que se deixem cada vez mais conduzir pelo 
Espírito Santo, e sejam perseverantes em sua 
vocação batismal, nos serviços e ministérios de 
nossas comunidades. Nós vos pedimos.

3 - Deveria ser bom discípulo, mas calei a minha 
voz. Camuflando o ideal, sem pregar a vossa paz.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém. 
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus por todas as 
pessoas que colocam seus dons e carismas ao 
serviço catequético em nossa igreja. Cantemos.
(André Jamil Zamur) 
Glória, glória, anjos no céu cantam todos seu amor! 
E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!” 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
4 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai no 
esplendor!

6. Oração (Livro Celebração da Palavra de Deus)
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor nosso 
Deus, renovai em nós o Espírito da verdade, para 
que aprendamos a distinguir, como verdadeiros 
seguidores de Jesus, o que é do vosso agrado. 
Dai-nos força para carregarmos a cruz de cada 
dia, na esperança de realizar com Cristo, o vosso 
Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém!

(Ir. Agostinha Vieira de Melo) 
Que arda como brasa, tua Palavra nos renove, 
esta chama que a boca proclama.

7. Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
(20, 7-9)

8. Salmo Responsorial (62) (CD Liturgia VII) 
A minh’alma tem sede de vós como a terra 
sedenta, ó meu Deus! (bis) 
- Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora 
ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de vós, 
minha carne também vos deseja, como terra 
sedenta e sem água! 
- Venho, assim, contemplar-vos no templo, para 
ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais 
do que a vida: e por isso meus lábios vos louvam. 
- Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para 
vós minhas mãos! A minh’alma será saciada, como 

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Atendei Pai de Amor as preces que 
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

15. Apresentação dos Dons
Entra uma pessoa com a cruz e ergue-a para a assembleia e 
depois para o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - A cruz é a expressão máxima do 
amor de Jesus. “Tomar a sua cruz” quer dizer o 
caminho que Ele percorreu, dar a vida pelos seus 
ideais, enfrentar se necessário até a perseguição 
e a morte para permanecer fiéis ao Evangelho. A 
meta de todo discípulo e missionário de Cristo é 
fazer da própria vida um culto agradável a Deus. 
Apresentemos ao altar do Senhor a nossa vida, e 
o compromisso de seguir os passos de Jesus no 
caminho da cruz, na esperança da ressurreição.
(Pe. José Cândido da Silva)
1 - Quem me seguir terá que sofrer tomar a cruz 
e ser pregado. A cruz sem ti quem vai suportar? 
Porém contigo não é nada.

16. Canto das Oferendas 
(Ir. Maria de Fátima Ávila - Lindberg Pires) 
Aceita, ó Pai, a nossa oferta, transforma tudo o 
que te damos, por Jesus Cristo te pedimos, pois 
é como Ele que contamos.
1 - Ofertamos ao Senhor a nossa luta para um 
mundo mais fraterno construir. Começamos o 
trabalho em nossa casa, na família, pra depois 
se difundir. 
2 - Ofertamos ao Senhor com alegria nossa vida 
em sacrifício e oblação por famílias e povos que 
não sabem o que é ser fraterno, ser cristão.

17. Louvação 
Presidente - A Igreja é grata e valoriza todos 
aqueles e aquelas que dentro e fora de seu lar 
assumem com amor levar Cristo aos irmãos, 
desempenhando a função de Catequista em 
nossas comunidades. Louvemos a Deus por estes 
nossos irmãos e irmãs, cantando.
(Frei Fabreti) 
1 - Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair, 
chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda 
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e cantar. 
Se alguém Te louva em silêncio, Tu acolhes, ó 
Senhor, sua oração. Se alguém entoa um canto 
novo, Tu acolhes, ó Senhor, sua canção. Aleluia! 
2 - É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova, 
outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa 
farta e alimentas pra jornada dando amor, luz 
e paz.
3 - O nascer de uma aurora radiante, vai dourando 
a cada instante os trigais. Aleluia! E os pequenos 
e sofridos, nos teus braços acolhidos, vão louvar 
e cantar.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso
Presidente - Reunidos como família de Deus, 
rezemos a oração da fraternidade. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz
Animador(a) - Na alegria de estarmos reunidos 
em comunidade, saudemo-nos com um gesto 
fraterno. (à escolha)

20. Canto de Comunhão (onde houver) 
(Casimiro Vidal Nogueira) 
1 - Todo aquele que comer do meu corpo que é 
doado, todo aquele que beber do meu sangue 
derramado, e crê nas minhas palavras que são 
plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem 
sede em sua lida. 
Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do 
céu; faço-me vossa comida, eu sou mais que 
leite e mel. 
2 - O meu Corpo e o meu Sangue são sublimes 
alimentos, do fraco indigente é vigor, do faminto 
é o sustento. Do aflito é consolo, do enfermo é 
a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e 
proteção. 
3 - Eu sou o Caminho, a Vida, a Água Viva e 
a Verdade, sou a Paz e a Luz, sou a própria 
liberdade. Sou a Palavra do Pai que entre vós 
habitou, para que vós habiteis na Trindade onde 
estou. 
4 - Eu sou a Palavra Viva que sai da boca de Deus, sou 
a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos meus. 
Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou 
a água, sou a fonte, fogo que não se apaga.

21. Oração (Missal) 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Restaurados 
à vossa mesa pelo Pão da Palavra (e pela 
Comunhão), nós vos pedimos ó Deus, que 
este alimento da caridade fortifique os nossos 
corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos 
e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos  

23. Mensagem aos Catequistas 
(ler para a assembleia)
À todos aqueles e aquelas que o Espírito Santo 
move, capacita e envia. Celebrar o dia do 
Catequista tem um significado de gratidão e 
de esperança: gratidão pelo amor e gratuidade 
dedicados a anunciar a pessoa de Jesus Cristo. 
Esperança, porque enquanto pudermos contar 
com catequistas, o anúncio terá também a 
marca da ternura. Os catequistas, elas e eles, 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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dia do cristão. A vida cristã se caracteriza por 
uma contínua busca da vontade de Deus, uma 
cotidiana adesão ao seu projeto, como uma 
resposta total e fiel ao chamado, à vocação, às 
orientações de sua Palavra e da Boa-Nova de 
Jesus. A meta de todo discípulo e missionário 
de Cristo é fazer da própria vida um culto 
agradável a Deus. O seguimento requer 
renúncia dos próprios conceitos acabados, 
ruptura(rompimento) das velhas seguranças, 
abandono dos projetos pessoais. Seguir e 
contemplar o Cristo glorioso é fácil e consolador. 
Mas o Cristo dos Evangelhos, apresentado como 
modelo da prática cristã e fonte de inspiração, 
é o Mestre que convida ao seguimento, pela 
renúncia total e pelo carregar a própria cruz, 
pois quem deseja ser fiel ao projeto do Reino 
deve identificar-se com o Servo Sofredor, 
abandonando, de uma vez por todas, a 
mentalidade do falso messianismo. Assim, o 
seguidor abraça  esta causa transformando-
se “num pescador de homens” para o Reino, 
e num mensageiro da paz. A opção de seguir 
Jesus, Caminho, Verdade e Vida, traz consigo 
a exigência da disponibilidade do discípulo e 
tudo o que o Mestre solicitar-lhe na realização 
da missão. A causa do Reino é tão apaixonante 
e tão absorvente, que todo o resto é relativo e 
provisório. O amadurecimento no seguimento 
de Jesus e a paixão por anunciá-Lo requerem 
que a Igreja renove-se constantemente em sua 
vida e ardor missionários. No sentido amplo da 
palavra, toda pessoa de fé é seguidora de Jesus 
Cristo, aderindo à Sua Pessoa, comprometida 
com a sua causa, convidada a compartilhar do 
seu destino: morte e ressurreição, alegria pela 
vitória. A Igreja é seguidora de Jesus porque é 
sacramento de Cristo. É o novo Povo de Deus 
que o Espírito Santo conduz nas pegadas do 
Senhor Crucificado e Ressuscitado. No tempo 
da continuidade da missão de Jesus, até a 
sua plena realização, o seguimento é obra do 
Espírito Santo. 

(Roteiros Homiléticos - TC I - CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: 1Cor 2,1-5; Sl 118; Lc 4,16-30
3ª feira: 1Cor 2,10b-16; Sl 144; Lc 4,31-37
4ª feira: 1Cor 3,1-9; Sl 32; Lc 4,38-44
5ª feira: 1Cor 3,18-23; Sl 23; Lc 5,1-11
6ª feira: 1Cor 4,1-5; Sl 36; Lc 5,33-39
Sábado: 1Cor 4,6b-15; Sl 144; Lc 6,1-5
Domingo: Ez 33,7-9; Sl 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

evangelizam com afeto. Os tempos desafiam, 
requerem novos paradigmas, pedem por novas 
linguagens, mas se houver paixão, a catequese 
será sempre criativa. E como é grande a afeição 
de muitos catequistas...!!! O Papa Francisco pede 
que os catequistas sejam criativos, buscando 
diferentes meios e formas para anunciar a 
Cristo. “Os meios podem ser diferentes, mas o 
importante é ter presente o estilo de Jesus, que 
se adaptava às pessoas que tinha a sua frente. 
É preciso saber mudar, adaptar-se, para que a 
mensagem seja mais próxima, mesmo quando é 
sempre a mesma, porque Deus não muda, mas 
renova todas as coisas Nele. A você catequista 
o nosso, obrigado! Talvez a nossa comunidade 
nem consiga ser suficientemente grata aos 
nossos catequistas. Mas Deus com sua graça e 
generosidade os abraça e os abençoa, e  a Virgem 
Maria, verdadeira “educadora da fé”, cuide de 
vocês.

(Adaptação)
(João Bento) 
1 - Ser catequista é muito gratificante, em cada 
encontro vai crescendo a amizade e a gente 
não só ensina como aprende e vai formando a 
comunidade. 
Jesus me chama agora, eu vou catequizar, vou 
pelo mundo afora, vou evangelizar.

24. Bênção
Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde. 
Amém.
- O Senhor dirija para vós o seu rosto e vos dê a 
paz. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- “Deixemo-nos seduzir pelo Senhor!”. Ide em paz 
e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. 

25. Canto final (João Bento) 
1 - A catequese não é só para criança, é para 
adulto, jovem e adolescente, é educar na 
esperança e na fé, é o que se chama catequese 
permanente.
Jesus me chama agora, eu vou catequizar, vou 
pelo mundo afora, vou evangelizar.

Meditando a Palavra de Deus
O profeta Jeremias, em um momento de crise 
pessoal, confessa ter sido seduzido por Deus: 
“Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir...”. 
Sua opção pela justiça de Deus custou-lhe 
muito sofrimento. Teve que suportar zombarias 
por todo lado. Sentiu que a Palavra do Senhor 
tornara-se para ele “fonte de vergonha e de 
chacota o dia inteiro”. “Mas a voz de Deus 
era como um fogo ardente no seu peito. Não 
conseguia reprimi-la... Tal é a sorte do profeta. 
Paulo, ressalta o comportamento no dia a 


