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Na Matriz, na missa do domingo de manhã, seja reservado um banco para os catequistas da paróquia. Sejam envolvidos na liturgia e na
entrada do pão e vinho. Na procissão de entrada, para não ser longa, entram apenas representantes dos seguimentos da catequese.
Motivar a todos para participarem com a camisa de catequese.

01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (CD Ano Catequético)
Discípulos e missionários, de Jesus Cristo, para que nossos povos nele, tenham vida (3x)

03. ACOLHIDA
Animador - Irmãos e Irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos a casa do
Pai para celebrarmos o mistério de nossa fé. A origem da nossa vocação
vem de Deus. Jesus é o vocacionado por excelência, porque viveu o amor e o
serviço em favor da humanidade. Celebramos hoje o dia do catequista,
homens e mulheres que se dedicam a evangelização de crianças,
adolescentes, jovens e adultos em nossa paróquia. Afirmar e reafirmar a fé
cristã só é possível pela força da Palavra e do Pão do céu que o Pai nos
providenciou. Cheios de alegria, aproximemo-nos da mesa da Eucaristia
para dela cearmos e respondermos confiantes: “Senhor, a quem iremos? Tu
tens palavra de Vida eterna”. Alegres, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

04. CANTO INICIAL

(L e M - Ir. Cecília Vaz Castilho)

A GENTE TEM UM MUNDO PRA CELEBRAR. É DEUS QUE ESTÁ NO FUNDO DESTE MEU CANTAR.
1. Aqui nos reunimos pra agradecer, a vida é um presente, nela eu posso crer.
2. Eu vim pedir perdão por te desconhecer, agora, em cada irmão, eu vou te receber.
3. O que estou sofrendo vai construir, pois tudo aqui é vida pra se repartir.
(CD Ano Catequético)

1. Os seus corações se abrasavam, voltaram a voz do Mestre a escutar:Jesus se pôs com eles
conversando, de novo a esperança fez brilhar! Hoje nós estamos nessa estrada, caminho para o
discipulado! Vamos espalhar boa notícia, o Mestre está conosco ao nosso lado!
QUANDO ELE FALA, E ESCLARECE, QUANDO O MESTRE VAI PARTIR O PÃO: SE FAZ O REINO, E
É CATEQUESE, É MOTIVO PRA CELEBRAÇÃO!
2. Assim então seus olhos se abriram, voltaram o rosto dele a contemplar: O Mestre se revela na
partilha, e a fé em seus amigos faz voltar! Hoje nós estamos nessa mesa, partilha, vida, força e
salvação, retirar de nós toda a cegueira, e levar a luz para os irmãos!
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3. À Missão então eles partiram, o que viram foram anunciar:"Ele está Vivo em nosso meio:
Vinde, venham todos se alegrar!"Hoje somos nós os Seus Discípulos, e essa missão nós
acolhemos:Emaús, Lição de Catequese! É com Cristo que a aprendemos!

05. SAUDAÇÃO INICIAL (cantada)
Padre - EM NOME DO PAI ...
Padre - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco. BENDITO SEJA DEUS...
06. DEUS NOS PERDOA
Padre - Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede a Deus por nós, abramos o
nosso coração ao arrependimento e peçamos perdão das faltas e omissões
que afetam nossas famílias (silêncio). Supliquemos a misericórdia do Pai.
(L e M - Pe. Zezinho)
1. Mesmo que eu não queira, converte-me Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor.
Mesmo se a consciência me disser que eu não pequei. Mesmo assim, tem piedade de mim pelas
vezes que eu errei! (bis)
2. Se alguém saiu ferido quando por minha vida passou. Se alguém perdeu a paz quando meu
egoísmo mais forte falou. Se eu não soube ser irmão, se eu não soube ser cristão, perdoa-me
Senhor, converte o meu coração.

Padre - Deus, Pai de bondade, 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...
07. HINO DO GLÓRIA (L e M - Frei Fabreti)
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NOS ALTOS CÉUS, PAZ
NA TERRA A TODOS NÓS!
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons agradecemos!Senhor nosso, Jesus Cristo
(hosana hey), unigênito do Pai (hosana ha), vós de Deus, Cordeiro Santo (hosana hey), nossas
culpas perdoai!
2. Vós que estais junto do Pai (aleluia), como nosso intercessor (aleluia). Acolhei nossos pedidos
(aleluia), atendei nosso clamor.Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o Altíssimo Senhor
(hosana ha). Com o Espírito Divino (aleluia), de Deus Pai no esplendor.
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano -

p. 365)

(Pe. Zezinho)

PALAVRA DE SALVAÇÃO, SOMENTE O CÉU TEM PRA DAR, POR ISSO MEU CORAÇÃO SE ABRE
PARA ESCUTAR.
09. LEITURA DO LIVRO DE JOSUÉ (24, 1-2a.15-17.18b)
10. SALMO RESPONSORIAL (33) (CD Cantando os Salmos - Vol. II)
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PROVAI E VEDE QUÃO SUAVE É O SENHOR!
- Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará 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.
11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (5,21-32)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CDLiturgia VI - TC)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; as palavras que dizeis, bem que são de eterna vida.
13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO (6,60-69)
14. HOMILIA

15. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...
16. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Confiantes na bondade do Senhor, façamos os pedidos da nossa
comunidade, para que todos os cristãos escolham Jesus e o sigam fielmente,
rezando: SENHOR, ENVIAI OPERÁRIOS À VOSSA MESSE!
- Senhor, iluminai o Santo Padre, o Papa Francisco e toda a vossa Igreja,
para que, fortalecidos pelo Pão do céu, continuem sua missão no mundo de
anunciar a Boa-Nova do vosso Filho, ensinando-nos o caminho que leva à
salvação. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sabedoria aos governantes da nossa Pátria, para que
compreendam que sem a vossa graça nada podem fazer e cumpram a sua
missão segundo a justiça e a verdade, à luz da vossa Palavra. Nós vos
pedimos.
- Senhor, fortalecei todos os ministros e servidores de Cristo em nossa
Diocese, para que tenham gratidão e alegria de servir ao vosso Reino e
perseverança diante das dificuldades. Nós vos pedimos.
- Senhor, despertai em nossas comunidades mais vocações leigas, que
respondam ao vosso chamado com disponibilidade e amor, para que o
vosso projeto de vida seja anunciado a todos, e tenhamos uma sociedade
mais justa e fraterna. Nós vos pedimos.
- Senhor, encorajai todos os catequistas que se doam a serviço da
evangelização de crianças e adultos em nossas comunidades, para que não
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desanimem e busquem conhecimento e força na vossa Palavra e na
Eucaristia, alimentos necessários à sua fé. Nós vos pedimos.
Padre - Senhor, nosso Deus, fonte e origem de todos os bens, fazei que
correspondamos aos apelos de vosso amor e às palavras sinceras do vosso
Filho. Ajudai-nos a aceitar vossa Palavra e a obedecer a vossa vontade,
mesmo quando são duras e difíceis para a nossa fragilidade. Por Cristo,
Senhor nosso. AMÉM!

17. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - “Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna”.
Jesus convida todos a assumirem o seu projeto de vida e salvação. Muitos se
dedicam de modo incansável, vivendo sua vocação batismal nos mais
variados ambientes em que atuam: na igreja, na escola, no trabalho, na
família, na política e em outros. Apresentemos ao altar do Senhor o
empenho de todos os catequistas, ministros e servidores que atuam nas
comunidades com amor, união e alegria, mesmo diante dos desafios da
sociedade atual.
18. CANTO DAS OFERENDAS
(Pe. José Raimundo Galvão)

NÃO SE DEVE DIZER: NADA POSSO OFERTAR; POIS AS MÃOS MAIS POBRES É QUE MAIS SE
ABREM PARA TUDO DAR.
1. O Senhor só deseja que em nós tudo seja constante, servir quando nada se tem só resta dizer:
Senhor, eis-me aqui!
2. Com as mãos bem abertas, trazendo as ofertas do vinho e do pão, surge o nosso dever de tudo
fazer com mais doação.
(Pe. Fábio de Melo - Rogerinha Moreira)

1. Estendo minhas mãos agora, na Tua direção, Senhor. Em Tuas mãos agora entrego a minha
oferta e junto deste pão e vinho, Senhor está meu coração, minha vida venho Te entregar. Aceita
a nossa humanidade, que sofre a dor da solidão e o grito deste nosso povo que clama justiça,
transforma o nosso egoísmo em grandes gestos de amor, é o que peço agora, meu Senhor!
RECEBE, SENHOR, TUDO QUE HÁ EM MEU CORAÇÃO, A MINHA ALEGRIA, A MINHA DOR,
MINHA CANÇÃO! RECEBE, SENHOR, EM TEU SANTO ALTAR A OFERTA DO MEU CORAÇÃO!
RECEBE, SENHOR, A HUMANIDADE EM SEU SOFRER, A DOR DE QUEM SOFRE POR NÃO TER O
QUE COMER! RECEBE, SENHOR, EM TEU SANTO ALTAR E DÁ-NOS SEMPRE A TUA PAZ!
2. Aceita a nossa humanidade, que sofre a dor da solidão e o grito deste nosso povo que clama
justiça, transforma o meu egoísmo em grandes gestos de amor, é o que peço agora, meu Senhor!
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 365)
Padre - Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, conquistastes para vós um
povo, concedei a vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
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20. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Missal Romano – p. 475)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a
vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro
homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa
vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a
fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e
os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores,
cantando a uma só voz:
(L e M - Pe. Pedro Brito Guimarães)

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória! Hosana
nas alturas, hosana! (bis) Bendito aquele que vem em nome do Senhor. (bis) Hosana nas alturas,
hosana! (bis)
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas
oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e †
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO, E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS SENHOR A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS VOSSA VINDA!
Padre - Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes
dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela
cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Joaquim Wladimir, e todos os
ministros do vosso povo.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
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Padre - Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da
ressurreição e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José seu castíssimo esposo, com os santos Apóstolos, São
João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - AMÉM.

21. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - Livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos - VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o
vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
22. CORDEIRO (L e M - Pe. Zezinho)
1. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Morreste por causa de nós, foste
imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, tende piedade, piedade de nós. (bis)
2. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus!
23. CANTOS DE COMUNHÃO
(CD Ano Catequético)

Arde nosso coração quando fala Jesus Cristo, quando explica as escrituras, quando parte o seu
Pão (4x)
(L e M - 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, água viva e a verdade, sou a paz e a luz do mundo, sou a própria
liberdade. Sou a Palavra do Pai que entre vós habitou, para que vós habiteis na Trindade onde
estou.
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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.
(D.R.)

1. Tu és minha vida, outro Deus na há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua Palavra eu
caminharei enquanto eu viver e até quando Tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui,
Tu estás no meio de nós!
2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e Santo, homem como nós. Tu morreste por
amor, vivo estás em nós, Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia, eu bem sei, tu retornarás
e abrirás o Reino dos céus!
3. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade, nada nesta vida nos
separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás e
no teu perdão viverei!
4. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti! Filho Salvador, eu espero em Ti! Santo Espírito de
Amor, desce sobre nós, Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé e por mil estradas onde
andarmos nós, qual semente, nos levarás!
Orientação:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

24. PÓS-COMUNHÃO
1. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande Senhor, e os
operários são poucos! (bis)
25. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano - p. 363)

26. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações:
26/08 (D): 7h - Matriz; 9h - São Francisco de Assis - Cupido; 11h - São Marcos; 17h - Cristo Rei - Morobá;
19h - Matriz.
29/08 (Q): 6h15 - Capela do Santíssimo - Matriz (Cel. da Palavra); 19h30 - Santa Maria Madalena - Vila
Santi.
30/08 (Q): 19h30 - Matriz - Ação de Graças pelos Voluntários das comunidades e dos projetos Girassol e
Betânia.
31/08 (S): 19h30 - Nossa Senhora das Graças - Guanabara.
01/09 (S): 19h - Matriz; 19h - São Camilo (Casamento); 20h30 - Matriz (Casamento).
02/09 (D): 7h - Matriz; 9h - Bom Pastor - Segatto; 17h - Imaculado Coração de Maria - Guaxindiba; 19h Matriz.
Atividades:
26/08 - 12h - III Feijoada do EAC - Salão do Elísio
02/09 - Encontro Fechado para Jovens - Inscrições na secretaria da Matriz.
06 a 09/09 - Santuário Nacional N. Sra. Aparecida - SP - Romaria Diocesana.

27. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 525 - nº 10)
28. CANTO FINAL (L e M - Pe. Zezinho)
1. Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e
assobiando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar, e fui
lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo.
SOU CIDADÃO DO INFINITO, DO INFINITO, DO INFINITO. E LEVO A PAZ NO MEU CAMINHO, NO
MEU CAMINHO, NO MEU CAMINHO. (bis)
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2. Eu procurei semear a paz, e onde fui andando falei de Deus. Abençoei quem fez pouco caso e
espalhou cizânia onde eu semeei. Não recebi condecoração por haver buscado um país irmão,
vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo.
Leituras da Semana
2ª feira: 2Ts 1,1-5.11b-12; Sl 95; Mt 23,13-22; Lc 7,11-17
3ª feira: 2Ts 2,1-3a.14-16; Sl 95; Mt 23,23-26
4ª feira: Jr 1,17-19; Sl 70; Mc 6,17-26
5ª feira: 1Cor 1,1-9; Sl 144; Mt 24,42-51
6ª feira: 1Cor 1,17-25; Sl 32; Mt 25,1-13
Sábado: 1Cor 1,26-31; Sl 32; Mt 25,14-30
Domingo: Dt 4,1-2.6-8; Sl 14; Tg 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23

