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22º DOMINGO DO TEMPO COMUM - 28/08/2011

“Se alguém quer me seguir
renuncie a si mesmo.”
Dia Nacional do Catequista
DEUS NOS REÚNE

Dir.: Que a graça de Deus nosso Pai, a
salvação do Filho, nosso irmão, e o amor
do Espírito Santo estejam convosco.

1. ACOLHIDA

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

2. INTRODUÇÃO

5. PERDÃO

Anim.: Irmãos e irmãs, alegremo-nos com
Cristo que nos anima para a caminhada
rumo ao Pai. Ele mesmo nos adverte que
é preciso carregar nossa cruz e segui-lo,
mas, quando vier na glória do Pai, toda
conduta será retribuída conforme a conduta
de cada um.

Dir.: Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que
nos purifique de nossas faltas nos reconciliando com Ele, com nós mesmos mesmo
e com cada um que nos acompanha nesta
vida. Entreguemos a ele nossas súplicas.

Nesta alegria, acolhamos, de modo especial, nossos catequistas, homenageados
hoje em todo o Brasil.

Dir.: Ó Deus de ternura e compaixão, Vós
manifestastes o vosso amor para conosco;
dai-nos hoje a graça de vosso perdão e
fortalecei em nós a virtude do agradecimento. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

3. CANTO DE ABERTURA: nº4 e nº 11
(CD11)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Neste clima de agradecimento a Deus,
confiantes no amor do Pai que nos cura, nos
seduz e nos convoca a, com Ele, carregar
nossa cruz, iniciamos esta celebração
unidos à Santíssima Trindade: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Canto: nº 148 (CD3) / nº 183 (CD12)

6. GLÓRIA
Dir.: Temos muitas razões para louvar o
nosso Deus. Em especial, hoje, com o
Hino de Louvor, vamos agradecer a nosso
Senhor a vocação dos nossos catequistas.
São eles que mantêm firme a continuidade
de nossa comunidade, ensinando a nossas
crianças o amor e a vocação a Deus Trino.

Louvemos: nº 206 (CD3) / nº 199 (CD12)

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 12, 1-2

7. ORAÇÃO

11. EVANGELHO: Mt 16,21-27

Oremos(pausa): Ó Deus, Senhor do Universo, sois fonte de todo bem. É bom
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 todos os bens
que nos destes. Por nosso Senhor Jesus
Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém.

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
Antífona / nº 360 (CD4)
13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Neste dia dedicado aos catequistas
em todo Brasil, rezemos juntos:

DEUS NOS FALA

Oração pelos catequistas
Escuta da Palavra nº 222/ nº 241: (convidar
um catequista para a entrada da Palavra).
A Palavra do Senhor é o instrumento pedagógico mais importante para o Catequista.
Acolhamos a Palavra de Deus com alegria.

(Pe. Luiz Miguel Duarte, sacerdote paulino)
Ó Jesus, Mestre e Modelo de todo
catequista,
vós que pregastes por toda a parte o
evangelho de Deus,
abençoai nossos catequistas: homens e
mulheres que se
dispõem a ensinar vossa mensagem de
salvação.
Sejam eles mansos e humildes de
coração, capazes de acolher,
sem excluir ninguém, cada pessoa que
vem à vossa procura.
Sejam abertos ao Espírito Santo a fim
de comunicar a vossa verdade,
superar as dificuldades da missão
recebida e dar testemunho de
alegria e gratuidade na vossa Igreja.
Aumentai, Senhor, em nossas
comunidades, o número de pessoas
dispostas a aplicar os próprios dons a
serviço da catequese.
Que estes vossos servidores, Senhor,
cultivem profundo amor
à vossa Palavra e busquem, mediante a
instrução e a oração,
novas energias para educar na fé uma
multidão
de seguidores do vosso Reino. Amém!

8. PRIMEIRA LEITURA: Jr 20, 7-9
9. SALMO RESPONSORIAL: 62 (63)
A minh’alma tem sede de vós
como a terra sedenta, ó meu Deus!
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 a 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 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.
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Dir.: São Paulo nos ensina que o culto
autêntico que devemos fazer é oferecer-nos
ao Senhor, a nós mesmos, como sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus. Vamos
louvá-lo recordando as maravilhas que Ele
faz em nossas vidas. (Após os louvores
espontâneos da comunidade, cantar um
salmo de louvor.)

DEUS FAZ COMUNHÃO
16. PARTILHA DOS DONS: nº 510 (CD11)
nº 523 (CD20)
RITO DA COMUNHÃO
17. PAI-NOSSO

DEUS NOS ENVIA

Dir.: O Senhor, Deus Pai de Amor, nos congrega em uma só família. Nessa unidade,
rezemos, juntos, a oração que o próprio
Cristo nos ensinou.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
w Um aviso tem que levar em conta a
técnica de redação de uma notícia,
priorizando a clareza e a objetividade.
Uma boa dica é responder às seguintes
perguntas: O que? (o que é a ação)
Quem? (quem realiza a ação) Quando?
(quando acontece: dia e hora) Onde?
(onde acontece: local) Como? (como
vai ser) Por que? (o porquê da ação,
objetivos, importância etc.).
w O dia do catequista será celebrado nas
áreas pastorais.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: nº 595 (CD19)
nº 603 (CD5)
Dir.: Confirmando o amor do Pai Trino que
nos une, saudemo-nos uns aos outros.
19. COMUNHÃO: nº 746 (CD11) nº 630 (CD4)
(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
diz em voz alta voltado para a assembleia:
Irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição
de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será
nosso alimento.

23. CANTO FINAL: nº 770 (CD26) nº 1102
(CD19)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: “A Deus, o único sábio, por meio de
Jesus Cristo, seja dada a glória para sempre”. Abençoe-nos o Deus todo-poderoso
em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.)

Dir.: Ide em paz. Que o Senhor nos acompanhe para os trabalhos da semana.

20. ORAÇÃO
Oremos(pausa) Ó Deus, vossa Palavra de
Vida, que o povo vem buscar, alimenta
e fortifica a vida em comunidade. Este
alimento de amor una nossos corações
e nos leve a vos servir em cada irmão e
irmã. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

TODOS: Graças a Deus.
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira - 1Ts 4,13-18; Sl 96; Lc 4,16-30
3ª-feria - 1Ts 5,1-6.9-11; Sl 27; Lc 4,31-37
4ª-feira - Cl 1,1-8; Sl 52; Lc 4,38-44
5ª-feira - Cl 1,9-14; Sl 98; Lc 5,1-11
6ª-feira - Cl 1,15-20; Sl 100; Lc 5,33-39
Sábado - Cl 1,21-23 ;Sl 54; Lc 6,1-5

21. RITO DE LOUVOR: nº 326 (CD8) nº
333 (CD18)
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ORIENTAÇÕES
w A equipe de liturgia motiva para
a coleta da solidariedade para a
Prelazia de Lábrea.
w À medida que o povo vai chegando,
pode-se fazer um breve ensaio de
cantos, especialmente dos refrãos
e do salmo responsorial.
w O canto de entrada não é para
acolher nem o celebrante nem
os ministros. Ele tem a finalidade
de congregar a assembleia para
participar da ação litúrgica.
w Convidar os catequistas, com
antecedência, para participar da
procissão de entrada.

Ministério do
Catequista
A catequese é um processo dinâmico,
progressivo de conhecimento e transmissão dos conteúdos da Sagrada Escritura
e dos fundamentos da fé cristã. Todo(a)
catequista é um “ministro da palavra”. É
um ministério reconhecido pela Igreja, exercido por tantas pessoas de boa vontade,
no espírito de amor e doação, nas mais
diversas realidades eclesiais: na catequese
infantil em preparação à primeira Comunhão Eucarística; na animação de círculos
bíblicos, na orientação de cursos bíblicos;
na preparação para os Sacramentos de
Iniciação Cristã (Batismo, Confirmação e
Eucaristia) e demais Sacramentos (Matri-

mônio, Penitência, Unção dos Enfermos...)
e outras iniciativas que colaboram para a
Evangelização.
O documento 26 da CNBB sobre “CATEQUESE RENOVADA” é um grande testemunho de uma Igreja preocupada com o
catequista como servidor(a) ou ministro da
Palavra, pois se trata de uma pessoa que
interpreta, comunica, instrui, anunciador da
Palavra de Deus. “Portanto, ser catequista
é exercer seu ministério na fidelidade ao
plano de Deus e sua Revelação e a todos
ser humano”.
“No dia do (a) catequista recordamos os
“lugares” privilegiados para o exercício do
ministério de catequista: na família, primeira
“Igreja doméstica” e centro privilegiado da
catequese; na Comunidade Eclesial com as
crianças e adultos; nos grupos de círculos
bíblicos, na preparação para os Sacramentos e Sacramentais; nas formações bíblica
e teológica e nas diversas ocasiões em que
celebramos o Mistério Pascal.
Temos consciência de que a Igreja nasce e
cresce da ação evangelizadora de Cristo e
da vinda do Espírito Santo. Como servidores de Cristo na Igreja, como catequistas,
somos chamados a ser discípulos e ouvintes da Palavra, sendo pessoas familiares
com a Palavra de Deus, dando testemunho
de vida cristã, como “ministros da palavra”,
colaborando no processo de conversão e
crescimento na fé de muitas pessoas para
o seguimento a Jesus Cristo.
Pe Ivo Ferreira de Amorim
Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória-ES
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