
 

 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro; Senhor, sois bom e clemente,                 
cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam (Sl 85,3.5). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Vem, vem louvar 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0hmDiCMirek 
 

Vem, vem louvar, encher este lugar de glória,  
Encher este lugar de glória, com a glória do Senhor (bis) 
 
Quando Deus envia seu Espírito, nos conduz a fé 
E nos faz cantar o teu louvor, seu amor em cada coração. 
Nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. 
(Cante forte ao Senhor) 
 
É tão bom estar neste lugar de alegria e paz 
que nos faz cantar o teu louvor. Eu também sou templo do Senhor 
E o meu coração vai cantar pra sempre o seu louvor. 
(Cante forte ao Senhor) 
 

Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
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Saudação 

D.: A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do                     
Espírito Santo, estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Atraídos por Jesus, somos convidados por ele a assumir a missão a nós confiada e renunciar a                  
tudo o que nos impede de segui-lo com fidelidade. Ele transforma nosso pensar e agir e nos                 
revela que ganhamos a vida quando a pomos a serviço do seu Evangelho. Dirijamos nossa prece                
carinhosa a Deus por todos os catequistas, neste dia a eles dedicado. 

Ato penitencial 

D.: Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus. 
 
Canto: Kyrie eleison 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jSdHiIzIZ1M 
 

Senhor, que viestes salvar 
Os corações arrependidos 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
 
 
Ó, Cristo, que viestes chamar 
Os pecadores humilhados 
Christe eleison, eleison, eleison 
Christe eleison, eleison, eleison 
 

Senhor, que intercedeis por nós 
Junto a Deus Pai que nos perdoa 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
Kyrie eleison, eleison, eleison 

 
D.: Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos                
conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 
 

Hino de Louvor 

D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/CV_9HX6oz60 
 
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos                   
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós              
vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho              
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,                 
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais                  
à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo,                     
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
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Oração do Dia 

D.: Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai                 
os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o                   
que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o espírito; conheçamos, assim, a esperança à                  
qual nos chamou, como herança! 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mt 16,21-27) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, 21Jesus            
começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos                 
anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da Lei e que devia ser morto e ressuscitar no                 
terceiro dia. 22Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: “Deus              
não permita tal coisa, Senhor! Que isso nunca te aconteça!” 23Jesus, porém, voltou-se para              
Pedro e disse: “Vai para longe, satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não                 
pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens!”. 24Então Jesus disse aos               
discípulos: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.                 
25Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim                   
vai encontrá-la. 26De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua                
vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? 27Porque o Filho do Homem virá na                  
glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua                   
conduta”. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 

D.: O que o texto diz? (Trazer o texto para a própria vida e a realidade pessoal e social). A 
meditação é o segundo passo. Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura, repetiremos uma 
palavra, uma frase ou um versículo. 
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Contemplação 

D.: Qual é o meu novo olhar, a partir da Palavra? Contemplar é um agir que envolve todo o nosso 
ser. É contemplativa a pessoa que tem o “jeito novo” de ser, viver, ver e assumir a vida, conforme 
o projeto de Jesus. 
 
Oração 

D.: O que o texto me faz dizer a Deus? Pedimos a Deus que nos ajude a praticar o que a Palavra 
nos convoca. O texto bíblico e a realidade de hoje nos motivam a rezar. 

Canto: Quem perde a sua vida a encontra 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rBa6XUA_F3I 
 

Quem perde a sua vida por mim 
A encontrará, a encontrará, a encontrará 
 
Quem deixa seu pai por mim, 
Sua mãe por mim, 
Me encontrará, me encontrará 
 
Não tenhas medo, 
Não tenhas medo, 
Eu estou aqui, eu estou aqui. 
 
Quem deixa sua terra por mim, 
Seus bens por mim, 
Seus filhos por mim, 
Me encontrará 
 
Não tenhas medo, 
Eu conheço 
Aqueles que elegi, aqueles que elegi. 
 
Não tenhas medo, 
Não tenhas medo, 
Eu estou aqui, eu estou aqui. 
 

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
 
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único                  
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria,               
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;              
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,               
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na                    
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.              
Amém. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
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D.: Senhor Deus, volvei para nós vosso olhar misericordioso, acolhei vosso povo que vos clama               
confiante e atendei-nos.  
T.: Senhor, saciai-nos com vosso amor! 
 
L.: Fortalecei os que desejam seguir ao Cristo, no serviço dos pobres e dos humildes, nós vos                 
suplicamos, Senhor.  
T.: Senhor, saciai-nos com vosso amor! 
 
L.: Guardai e animai os que são perseguidos por anunciarem a verdade e a paz, para que sejam                  
confortados por vossa Palavra, nós vos suplicamos, Senhor.  
T.: Senhor, saciai-nos com vosso amor! 
 
L.: OLHAI com misericórdia para vossa Igreja e inspirai seus Ministros no acolhimento e na               
misericórdia para com vosso povo, nós vos suplicamos, Senhor. 
T.: Senhor, saciai-nos com vosso amor! 
 
L.: Protegei e abençoai, inspirai e conduzi os Catequistas em seu trabalho de semear a fé no                 
coração de seus catequizandos, nós vos suplicamos, Senhor.  
T.: Senhor, saciai-nos com vosso amor! 
 
(Preces espontâneas…) 
 
D.: Juntos vamos suplicar a Jesus, autor de toda vocação:  
T.: 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! 
 
D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai               
nosso... 
 

BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: Que Deus nos abençoe e nos guarde.  
T.: Amém. 
D.: Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós.  
T.: Amém. 
D.: Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz.  
T.: Amém. 
D.: Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.  
T.: Amém. 
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Canto: Viver pra mim é Cristo  
Canto disponível em: https://youtu.be/9ThIjnAvvxQ 
 

Senhor, preciso Te dizer 
Que é impossível me esquecer 
Que não estou só nesta batalha 
Entre o bem e o mal 
A cada nova experiência, eu Te glorifico       
mais 
Te ter é a maior diferença em mim 
Se os bons combates eu não combater 
Minha coroa não conquistarei 
Se minha carreira eu não completar 
De que vale a minha fé tanto guardar 
Se perseguido aqui eu não for 
Sinceramente um cristão não sou 
A Tua glória quero conhecer 
Viver a experiência de sobreviver 
Viver pra mim é Cristo 
Morrer pra mim é ganho 
Não há outra questão, quando se é       
cristão 
Não se para de lutar 
Triunfarei sobre o mal 
Conquistarei troféus 
Não há outra questão, quando se é       
cristão 
Não se para de lutar até chegar ao céu 
Se os bons combates eu não combater 
Minha coroa não conquistarei 
Se minha carreira eu não completar 
De que vale a minha fé tanto guardar 
Se perseguido aqui eu não for 
Sinceramente um cristão não sou 

A Tua glória quero conhecer 
Viver a experiência de sobreviver 
Viver pra mim é Cristo 
Morrer pra mim é ganho 
Não há outra questão, quando se é       
cristão 
Não se para de lutar 
Triunfarei sobre o mal 
Conquistarei troféus 
Não há outra questão, quando se é       
cristão 
Não se para de lutar 
Se calarem o som da minha voz 
Em silêncio estarei a orar 
Se numa prisão me colocar 
Eu vou Te adorar 
Se minha família me trair 
Eu vou sonhar com Deus 
Viver seus planos 
Isso é parte de uma carreira de cristão 
Viver pra mim é Cristo 
Morrer pra mim é ganho 
Não há outra questão, quando se é       
cristão 
Não se para de lutar 
Triunfarei sobre o mal 
Conquistarei troféus 
Não há outra questão, quando se é       
cristão 
Não se para de lutar 
Até chegar ao céu 

 
  
 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Abençoai, Senhor, a nós e aos alimentos que recebemos de vossa bondade, e dai a todas as                  
pessoas da terra “o pão de cada dia”. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém.  
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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