
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia de hoje vem ao nosso 
encontro para nos propor decidirmos defi-
nitivamente pelo Senhor e segui-lo. Somos 
feitos para o céu, somos feitos para amar 
e respeitar, e, como família, caminharmos 
unidos e relembrarmos que o exemplo de 
Jesus é o caminho a ser percorrido. Na 
alegria do Ressuscitado, nos reunimos 
para nos fortalecer na fé, na graça e na 
caridade. Cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 4 (CD 11), 5 
(CD 11)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 187, 180 (CD 23)

Dir.: Deus nunca cansa de nos perdoar. O 
tamanho do seu amor é o tamanho do seu 
perdão. Por isso, diante dele, confessemos 
os nossos pecados:

TODOS: Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs...

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

Dir.: Senhor, tende piedade de nós!

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

Dir.: Cristo, tende piedade de nós!

TODOS: Cristo, tende piedade de nós!

Dir.: Senhor, tende piedade de nós!

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 212 (CD 23), 213 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, somente Jesus 
tem palavras de vida eterna. Ajudai-nos 
a caminhar para ele e assim chegar a 
vós, que sois a fonte da vida. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo na unidade do Es-
pírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Js 24,1-2a.
15-17.18b
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 33(34)

Provai e vede quão suave é o Senhor!

Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, 
seu louvor está sempre em minha boca. 
Minha alma se gloria no Senhor; 
que ouçam os humildes e se alegrem!

O Senhor pousa seus olhos sobre os 
justos, 
e seu ouvido está atento ao seu chamado; 
mas ele volta a sua face contra os maus, 
para da terra apagar sua lembrança.

Clamam os justos, e o Senhor bondoso 
escuta 
e de todas as angústias os liberta. 
Do coração atribulado ele está perto 
e conforta os de espírito abatido.

Muitos males se abatem sobre os justos, 
mas o Senhor de todos eles os liberta. 
Mesmo os seus ossos ele os guarda e 
os protege, 
e nenhum deles haverá de se quebrar.

A malícia do iníquo leva à morte, 
e quem odeia o justo é castigado. 
Mas o Senhor liberta a vida dos seus 
servos, 
e castigado não será quem nele espera.

10. SEGUNDA LEITURA: Ef 5,21-32

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 269

Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó Senhor, vossas palavras são espírito 
e vida; 
as palavras que dizeis, bem que são de 
eterna vida.

12. EVANGELHO: Jo 6,60-69

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Entreguemos a Deus as nossas ne-
cessidades, para que, servindo-O fielmente, 
possamos reconhecer sua grandeza e 
onipotência. Peçamos juntos:

Senhor, atendei a nossa prece!

– Senhor, concedei à vossa Igreja sabe-
doria; que o Papa, bispos, presbíteros e 
consagrados caminhem na luz da Palavra 
de vida eterna do vosso filho Jesus Cristo. 
Nós vos pedimos.

– Senhor, inundai com a graça da de-
terminação todos os vocacionados para 
os diversos ministérios e serviços da 
comunidade, cobrindo-os com os dons 
necessários ao trabalho de evangelização. 
Nós vos pedimos.

– Senhor, neste dia especial, fortalecei os 
nossos catequistas, para que, servindo-vos 
com caridade, ajudem os catequizandos 
a aprofundar o amor por vós e pela Santa 
Igreja. Nós vos pedimos.

– Senhor, fortalecei nossas famílias na 
decisão de servir somente a vós e a dizer 
não aos apelos do mundo de euforias, 
relativismos e maus costumes. Nós vos 
pedimos.

– Senhor, olhai para nossas necessidades 
e multiplicai em nós as ações que nos 
levem a compartilhar os dons que de vós 
recebemos. Nós vos pedimos.

Dir.: Pai santo, acolhei com bondade a 
oração de nossa comunidade aqui reunida. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 400 (CD 29), 
401 (CD 11)

Dir.: Deus ama a quem dá com alegria e 
sabemos que a fé traduzida em obras é 
aquela que estende sobre todas as bênçãos 
que recebemos, sejam espirituais, sejam 
materiais.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO
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Dir.: Bem unidos em Jesus, um só corpo 
nós seremos, nossa vida oferecemos como 
Ele fez na cruz! Finalmente a nossa boca, 
inspirada por vosso Filho, seguindo o seu 
ensino, o vosso santo nome invoca: Pai 
nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 501 (CD 14), 502 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 842, 838

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que este en-
contro celebrativo, semente de amor, 
conserve toda sua força, caindo dentro 
de nós. E nós estaremos no mundo fa-
zendo uma nova história, um mundo feito 
de irmãos e irmãs, buscando agradar a 
Deus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

DEUS NOS ENVIA

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Ap 21, 9b-14; Sl 144 (145), 
10-11. 12-13ab.17-18 

 (R/. cf. 12a); Jo 1, 45-51
3.ª-feira: 1Ts 2, 1-8; Sl 138 (139), 1-3. 

4-6 (R/. 1); Mt 23, 23-26
4.ª-feira: 1Ts 2,9-13; Sl 138(139),
 7-8.9-10.11-12ab (R/. 1a); 
 Mt 23,27-32
5.ª-feira: 1Ts 3, 7-13; Sl 89 (90), 3-4. 

12-13. 14.17 (R/. 14); Mt 24, 
42-51

6.ª-feira: 1Ts 4, 1-8; Sl 96 (97), 1 .2b. 
5-6. 10. 11-12 (R/. 12a); 

 Mt 25, 1-13
Sábado: Jr 1,17-19; Sl 70 (71), 

1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 
 (R/. 15a); Mc 6,17-29

ORIENTAÇÕES

w Hoje a Arquidiocese de Vitória comemora, 
em nível arquidiocesano, o Dia do Catequis-
ta. Valorizar durante a liturgia o ministério 
do catequista.

23. CANTO DE ENVIO: 650 (CD 26), 639 
(CD 24)

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! 
Amém.

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua 
face e nos seja favorável! Amém.

Dir.: O Senhor dirija para nós o seu rosto e 
nos dê a paz, Ele que é Pai e Filho e Espírito 
Santo! Amém.

Dir.: Vamos em paz guiados pela força 
do Espírito!

TODOS: Graças a Deus! 
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Ajudar as crianças, os rapazes, os 
jovens, os adultos a conhecer e a amar 
sempre mais o Senhor é uma das aventuras 
educativas mais belas, constrói-se a Igreja! 
“Ser” catequistas! Vejam bem, não disse 
“fazer” os catequistas, mas “sê-lo”, porque 
envolve a vida. Conduz-se ao encontro com 
Jesus com as palavras e com a vida, com 
o testemunho. E “ser” catequistas requer 
amor, amor sempre mais forte por Cristo, 
amor pelo seu povo santo. E este amor, 
necessariamente, parte de Cristo.

O que significa este partir de Cristo 
para um catequista, para vocês, também 
para mim, porque também eu sou um 
catequista?

Primeiro de tudo, par tir de Cristo 
significa ter familiaridade com Ele. Jesus o 
recomenda com insistência aos discípulos 
na Última Ceia, quando estava prestes a 
viver o dom mais alto do amor, o sacrifício 
da Cruz. Jesus utiliza a imagem da videira 
e dos ramos e diz: permaneçam no meu 
amor, permaneçam ligados a mim, como 
o ramo está ligado à videira. Se somos 
unidos a Ele, podemos dar frutos, e esta 
é a familiaridade com Cristo.

O segundo elemento é este: partir 
de Cristo significa imitá-Lo no sair de 
si e ir ao encontro do outro. Esta é uma 
experiência bela, e um pouco paradoxal. 
Por quê? Porque quem coloca no centro 
da própria vida Cristo sai do centro! Mais 
se une a Jesus e Ele se torna o centro da 
tua vida, mais Ele te faz sair de ti mesmo, 
te descentraliza e te abre aos outros. Este 
é o verdadeiro dinamismo do amor, este 
é o movimento do próprio Deus! Deus é 
o centro, mas é sempre doação de si, 
relação, vida que se comunica...

Trechos da mensagem do papa 
Francisco aos catequistas

O coração do catequista vive sempre 
esse movimento de “sístole – diástole”: 
união com Jesus, encontro com o outro. 
Sístole – diástole. Se falta um destes dois 
movimentos não bate mais, não vive. 
Recebe como dom o Kerigma, e por sua 
vez o oferece como dom. É esta a natureza 
do próprio Kerigma: é um dom que gera 
missão, que impulsiona sempre para fora 
de si mesmo. [...] Nesta tensão se move 
o coração do cristão, em par ticular o 
coração do catequista: união com Jesus 
e encontro com o outro? Se alimenta no 
relacionamento com Ele, mas para levá-Lo 
aos outros? Eu digo uma coisa para vocês: 
eu não entendo como um catequista pode 
permanecer parado, sem este movimento.

O terceiro elemento está sempre nes-
sa linha: partir de Cristo significa não ter 
medo de ir com eles às periferias. Me vem 
à mente a história de Jonas, uma figura 
verdadeiramente interessante, especial-
mente nos nosso tempos de mudanças e 
incertezas. Jonas é um homem piedoso, 
com um a vida tranquila e organizada, isso 
o leva a ter os seus esquemas bem claros e 
a julgar tudo e todos com estes esquemas, 
de modo rígido. Por isso, quando o Senhor 
o chama e lhe diz para ir a Nínive, a grande 
cidade pagã, Jonas não quer ir. Nínive está 
fora de seus esquemas, é a periferia de seu 
mundo. E então, ele escapa, foge, embarca 
em um navio que vai para longe. Releiam o 
livro de Jonas! É breve, mas é uma palavra 
muito instrutiva, especialmente para nós 
que estamos na Igreja.

Discurso pronunciado em 27 de setembro 
de 2013. Disponível na íntegra em www.vatican.va
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