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“Quem se eleva, será humilhado, e quem se
humilha, será elevado”
Dia dos Catequistas

DEUS NOS REÚNE

03. CANTO DE ABERTURA: 05 (cd11),
14 (cd5)
04. SAUDAÇÃO INICIAL

01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, que se manifesta em
todas as pessoas e grupos que se colocam
a serviço dos últimos, dos que estão à
margem da sociedade. Rezemos unidos
com toda a Igreja pelas vocações. Hoje,
último domingo de agosto, lembramos os
catequistas.
A catequese é o bem supremo da Igreja, a
humanização e evangelização das pessoas,
real colaboração na renovação da sociedade. A catequese é o útero da mãe Igreja, na
qual o Espírito Santo gera novos cristãos,
como gerou Jesus no seio de Maria.
Sendo a Igreja Corpo de Cristo, a catequese
é seu sangue e vitalidade. Somos felizes
porque, ao redor da mesa da Palavra e da
Eucaristia, podemos dar graças a Deus
pela missão de catequizar.
De coração agradecido por sermos membros ativos a serviço da Igreja, cantemos.

Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO
Dir.: O Senhor Jesus, que nos convida à
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama
à conversão. Peçamos ao Deus misericordioso, sempre disposto a nos acolher
em seu amor, o perdão de nossas faltas.
Silêncio
Cantemos: 148, 167(cd3)
Dir.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
06. GLÓRIA: Glorifiquemos o Pai e o
Filho com o Espírito Santo, cantando:
193 (cd12), 202 (cd3)

07. ORAÇÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

Oremos (pausa): O’ Deus, Senhor do
Universo, sois fonte de todo o bem. É
bom amar-vos, Senhor, e amar-vos cada
vez mais. Enchei nossos corações com o
vosso amor sem igual, para irmos pelo
mundo fazendo o bem e guardando com
unidade todo os bens que nos destes. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

15. PRECES DA COMUNIDADE, ORAÇÃO
VOCACIONAL
Dir.: Como comunidade orante, elevemos
a Deus a nossa prece, rezando a oração
pelas vocações.
Senhor da Messe e Pastor do rebanho,
faze Senhor da Messe e Pastor do
rebanho, faze ressoar em nossos
ouvidos teu forte e suave convite:
“Vem e Segue-me!
Derrama sobre nós o teu Espírito, que
Ele nos dê sabedoria para ver o caminho
e generosidade para seguir tua voz.

DEUS NOS FALA
08. PRIMEIRA LEITURA: Eclo 3,19-21.30-31

Senhor, que a Messe não se perca por
falta de operários. Desperta nossas
comunidades para a Missão. Ensina
nossa vida a ser serviço. Fortalece os
que desejam dedicar-se ao Reino na
diversidade dos ministérios e carismas.

09. SALMO RESPONSORIAL: 67 (68)
Com carinho preparastes uma mesa
para o pobre.
Os justos se alegram na presença do Senhor rejubilam satisfeitos e exultam de
alegria! Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai
um salmo a seu nome! O seu nome é
Senhor: exultai diante dele!

Senhor, que o Rebanho não pereça por
falta de Pastores. Sustenta a fidelidade
de nossos bispos, padres, diáconos,
religiosos, religiosas e ministros leigos
e leigas. Dá perseverança a todos os
vocacionados. Desperta o coração de
nossos jovens para o ministério pastoral
em tua Igreja.

Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor: é assim o nosso Deus em sua santa
habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá
um lar aos deserdados, quem liberta os
prisioneiros e os sacia com fartura.

Senhor da Messe e Pastor do Rebanho,
chama-nos para o serviço de teu povo.
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos
servidores do Evangelho, ajuda-nos a
responder SIM.
Amém.

Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já
cansada, renovastes; e ali vosso rebanho
encontrou sua moradia; com carinho preparastes essa terra para o pobre.

16. PARTILHA DOS DONS: 516 (cd4),
528 (cd20)

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 12,18-19.22-24a

17. LOUVAÇÃO

11. EVANGELHO: Lc 14,1.7-14

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 368 (cd5)
– Aleluia + antífona

TODOS: Ele está no meio de nós!

13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
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TODOS: É nosso dever e nossa salvação!
Dir.: Nós te damos graças, o’ Deus da
vida, porque, neste dia santo de domingo,
nos acolhes na comunhão do teu amor e
renovas nossos corações com alegria da
ressurreição de Jesus.

DEUS NOS ENVIA

TODOS: Glória a ti, Senhor, graças e louvor!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

Dir.: Esta comunidade aqui reunida recorda
a vitória sobre a morte, escutando a tua
Palavra e repartindo o pão, na esperança
de ver o novo céu e a nova terra, onde
não haverá nem fome, nem morte, nem
dor e onde viveremos na plena comunhão
do teu amor.

• Organize-se para participar do 16º Grito
dos Excluídos: Vida em primeiro lugar –
Onde estão nossos direitos? Peque sua
bandeira de luta e participe! Dia 07 de
setembro nas ruas de Vitória.
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

TODOS: Glória a ti, Senhor, graças e louvor!

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

Dir.: Expressamos nosso desejo de corresponder com mais fidelidade à missão
que nos deste e invocamos sobre nós o teu
Espírito. Apressa o tempo da vida do teu
reino e recebe o louvor de todo o universo
e de todas as pessoas que te buscam.

TODOS: Ele está no meio de nós!

TODOS: Glória a ti, Senhor, graças e louvor!

Dir.: O Deus da paz, que nos deu a alegria
de celebrar este domingo, guarde-nos
em seus caminhos, Ele que é Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém!

Dir.: Toda a nossa louvação chegue a ti em
nome de Jesus, por quem oramos com as
palavras que Ele nos ensinou:

Dir.: Vamos em paz e, ao longo de toda a
semana, bendigamos ao Senhor.

18. PAI-NOSSO

TODOS: Graças a Deus!

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 589 (cd26), 600
(cd12)

24. CANTO FINAL: 770 (cd26), 782 (cd4)

Dir.: Irmãos e irmãs, saudemo-nos uns
aos outros, desejando a paz.

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Jr 28,1-17 / Sl 118(119) /
Mt 14,13-21
3ª-feira: Jr 30,1-2.12-15.18-22 /
Sl 101(102) / Mt 14,22-36
4ª-feira: Jr 31,1-7; (Sl) / Jr 31,10-13
Mt 15,2128
5ª-feira: Jr 31,31-34 / Sl 50(51)
Mt 16,13-23
6ª-feira: Dn 7.9-10.13-14/2Pd 1,16-19
/ Sl 96(97) / Lc 9,28b-36
Sábado: Hb 1,12-2,4 / Sl 9 / Mt 17,14-20

20. COMUNHÃO: 647 e 675(cd14)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa). O’ Deus da vida, tu nos
reuniste nesta celebração e renovaste,
no mais profundo de nós, nosso chamado
ao Evangelho. Sustenta-nos em nossa
vocação, dá-nos coragem e liberdade de
coração para seguir sempre os passos
daquele que é luz de nossas vidas, Jesus
Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Amém.
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ORIENTAÇÕES
• Valorizar com criatividade o ministério dos catequistas em todos os níveis (Círculo Bíblico, Catecumenato,
Perseverança, Batismo, Catequese
infantil e adulta, Crisma) e também
preparar uma homenagem a todos
os que servem nesses ministérios.
• O Dia do Catequista este ano será
celebrado em nível paroquial. Cada
Paróquia deve preparar com muito
carinho e criatividade esse momento
tão importante. A catequese é a base
para nossa evangelização. Teremos
disponível no site: www.aves.org.br,
uma sugestão de celebração para
esse dia.

Estimulante Catequético
Leia com atenção antes de usar.
w APRESENTAÇÃO
Embalagem repleta de criatividade e carinho.
w COMPOSIÇÃO
Este remédio contém todas as virtudes
que formam o “Estimulante Catequético”: amor, humildade, sinceridade, alegria,
criatividade, inspiração, energia, paixão,
perseverança, dedicação, comunhão, fé
e integração.
w INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Para todas as experiências por que passamos e por tudo que temos estudado
e comprovado, não há dúvida de que o
estimulante catequético é o remédio ideal
para qualquer tipo de crise. Para que o
tratamento atinja os objetivos, é indispen-

sável dedicação total de corpo e espírito a
quem quer curar a causa e não o sintoma
da doença e a quem está disposto a sofrer
uma transformação íntima e a se arrepender
jamais disso.
w EFEITOS COLATERAIS
O paciente, logo de imediato, consegue
encontrar o equilíbrio necessário para
identificar e encarar seu problema. A continuidade do tratamento traz mudanças
profundas no paciente, que desenvolve
uma fé consciente, além da certeza de ser
peça fundamental da própria vida.
w INDICAÇÃO
Nos estados de depressão, apatia, desinteresse, falta de fé, desânimo, pessimismo, falta de motivação, baixa autoestima,
recomenda-se especialmente para pessoas
que desistiram de sonhar ou para as que
desistiram de si próprias.
w CONTRAINDICAÇÕES
Nem a mais avançada ciência é capaz de
apontar uma contra indicação para o amor.
w PRECAUÇÕES
Mantenha este medicamento ao alcance
de todas as pessoas para que possam
ser contagiadas. Mantenha também ao
alcance de todas as crianças. Não há prazo
determinado de validade, pode ser usado
por toda a vida. Pode ser utilizado sem o
conhecimento do seu médico.
w POSOLOGIA E MODO DE USAR
Adultos: Uma drágea por dia ao acordar
ou, se preferir, tomar todas as drágeas em
dose única. O resultado será surpreendente.
Criança: O tratamento deverá ser iniciado
pelos pais. Muito sorriso, muito carinho
e estímulo constante aos seus sonhos e
criatividade fazem parte do seu tratamento.
JESUS: o Remédio, o Médico, a Cura.
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