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APRESENTAÇÃO
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 Queridos (as) catequistas,
 
 Como é bom nos reunirmos para bem festejar nossa fé e nossa 

caminhada na Catequese!

 Com júbilo e exaltação este ano vivenciaremos o 3º Nordestão de 

Catequese. Um grande encontro celebrativo, formativo e experiencial da 

caminhada da catequese em toda a região Nordeste, que acontece de 3 em 3 

anos. Reunindo catequistas dos 5 regionais da CNBB distribuídos pelos 9 

estados do Nordeste do Brasil. A primeira edição aconteceu em 2013 em 

Maceió (AL); a segunda em 2016, em Fortaleza (CE). E todo o Nordeste já se 

planeja e espera a terceira edição que acontecerá de 26 a 28 de julho de 2019, 

na cidade de Aracaju(SE). 

 Na nossa logo, podemos observar o poço de Jacó, cenário do encontro 

de Jesus com uma samaritana, ele é nossa inspiração. Ao lado do poço, está 

sentado Jesus, a personificação da Palavra de Deus que se fez carne e se 

abre ao diálogo com todas os povos e nações ao longo da História: "Dá-me de 

beber" Jo 4,7. O poço transborda a Água da Vida que se derrama sobre os 

cinco Regionais do Nordeste. As águas que se derramam em cores, 

simbolizam o povo nordestino com sua alegria,  força, cultura, geografia, 

história, mas sobretudo sua religiosidade e fé. As cores também traduzem 

suas caatingas, águas, matas, fauna e flora. O vermelho intenso do Nordeste 

3 revela a força do Espírito Santo que impulsiona e fortalece a todos que se 

dedicam ao Evangelho e à Catequese. Simboliza ainda o ardor da acolhida  

aos que estão e aos que chegam em nossa terra para juntos celebrarmos 

nossa caminhada biblico-catequética  refletindo: Do Querigma à Mistagogia,  

desafios e possibilidades para a Iniciação à Vida Cristã na atualidade. Do 

encontro no poço nasce a perspectiva que se projeta para o alto anunciando a 

chegada do 3º Nordestão de Catequese que terá seu berço à sombra dos 

Arcos da Orla, da Ponte sobre o Rio Sergipe e da silhueta acolhedora da 

primeira igreja de Aracaju, a Paróquia Santo Antônio. 

 Nesse clima de esperançosa alegria convidamos você, querido (a) 

catequista a gerar em cada paróquia e por cada canto do Nordeste esse lindo 
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encontro por meio de orações e súplicas ao nosso bom Deus! Sim, pois como 

“a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se 

vê." (Hb 11,1), ao nos reunirmos previamente para clamar ao bom Deus suas 

bênçãos sem medidas para este lindo encontro, ele já começa a acontecer em 

nossas vidas, e em nossos corações.

 Nesta linda corrente do bem, cada catequista junta a sua prece com toda 

a Igreja para cada vez mais bem servimos ao Nosso Senhor Jesus Cristo. É 

proposta desse subsídio apresentar roteiros de encontros para que juntos em 

oração possamos desde já vivenciarmos o clima do 3º Nordestão. Onde e 

quando cada grupo de catequistas se reunir para orar pelo e com o Nordestão 

o coração da catequese baterá mais forte. Juntos somos capazes de mudar o 

mundo pois apresentamos Aquele que verdadeiramente pode mudá-lo: 

Jesus Cristo; e nesse movimento vamos construindo o Reino de Deus.

 A Igreja é a casa da Iniciação à Vida Cristã! Cada um dos encontros aqui 

presentes mostram pontos importantes de reflexão e construção da práxis da 

Iniciação à Vida Cristã que a Igreja nos propõe; para bem meditarmos o tema 

do 3º Nordestão: “Do Querigma à Mistagogia – desafios e possibilidades 

para a Iniciação à Vida Cristã na atualidade”. São cinco encontros com os 

temas: Vocação, Palavra, Liturgia, Catequese e Missão. Além de duas 

propostas de celebrações, sendo a primeira para abrir a série de encontros e a 

segunda para encerrar a caminhada preparatória ao 3º Nordestão de 

Catequese. 

 Reúna os catequistas da sua paróquia, convide a comunidade e venha 

conosco em cada encontro e celebração aqui propostos com carinho e zelo. 

Deixe-se envolver pelo clima do 3º Nordestão, e especialmente, por tudo 

aquilo que o Espírito Santo queira revelar aos nossos corações sobre a 

Catequese do Nordeste. 

 Ainda que não possamos estar todos juntos em Aracaju, nossos 

corações já batem num mesmo compasso de harmonia e unidade. E como 

sempre a graça de Deus nos precederá! Que o Bom Deus preencha vossos 

corações com graça e paz!
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ORIENTAÇÕES GERAIS
PARA OS ENCONTROS 

1. É importante preparar previamente os encontros na

comunidade, com os coordenadores, cantores,

instrumentalistas que serão os animadores durante as

vivências de cada encontro. Isso pode ser organizado pela

Paróquia ou comunidade, trabalhando o sentido espiritual do III

Nordestão de Catequese e estudando o esquema aqui

proposto.

2. Esses encontros podem ser vividos e celebrados juntamente

com todas as forças vivas da Igreja, não somente a Catequese.

Incluí-los nesse momento é realizar com eles o processo de

Iniciação a Vida Cristã.

3. Quem coordena organiza a reunião de cada dia, sempre com

outros dois ou três participantes, distribuindo com antecedência

as leituras e os cantos que serão utilizados naquele encontro.

4. É importante preparar bem o ambiente, seguindo as sugestões

contidas em cada encontro, criando um clima de acolhida e

oração e procurando envolver a todos. Cada encontro possui

ambientação e simbologia próprias que, bem realizadas e

vividas, ajudam a mergulhar na mística que perpassa todos os

encontros. Por isso, é necessário preparar tudo com

antecedência, sem perigo da improvisação.
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5. É importante, também, preparar um Círio Pascal ou uma vela

branca bem visível para ser acessa no início dos encontros. É

Cristo a única Luz a iluminar as nossas vidas, por meio do seu

Espírito Santo, e somente Nele podemos ser verdadeiramente

luz do mundo.

6. Este livro de encontros possui duas celebrações (uma para

começar e outra para encerrar o ciclo de encontros) e cinco

encontros temáticos de acordo com o tema central do 3º

Nordestão de Catequese.

7. Todos os encontros (exceto as celebrações) serão precedidos

da oração inicial fixa está no início do livro.

8. Quem coordena deve animar o grupo para realizar o “Tornando

Vida em Nós” proposto para cada encontro, sem deixar

ninguém de fora, envolvendo a todos. Será interessante

articular uma pequena confraternização, após o ultimo

encontro.

9. No final deste livro, você encontrará algumas sugestões de

cantos, mas que podem ser mudados e adaptados de acordo

com a realidade local.

10. Coloquem sempre nas suas oração todos aqueles que buscam

através da Catequese fazer Jesus ser conhecido e amado.
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ABERTURA

TODOS: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Dirigente: O encontro de Jesus com a Samaritana inspirou a

reflexão do III Nordestão. Esse momento com Jesus nos faz viver

uma verdadeira “Páscoa”, passando de uma vida trivial e dispersa

à missão de anunciar aos outros Aquele com quem nos

encontramos. Como uma água “que jorra para a vida eterna”,

somos conduzidos até nossa própria interioridade através de um

paciente processo que nos faz passar da dispersão à unificação,

da exterioridade à interioridade, da desarmonia à unidade interior,

da solidão à comunhão com os outros.

Canto: à escolha (p.41 a 50)

ACENDIMENTO DA VELA

(Quem coordena faz uma breve introdução e convida a acolher com alegria a

Luz do Senhor. Enquanto alguém acende o Círio ou a vela, canta-se)

Todos: Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu

coração e deixa a luz do céu entrar. (bis) (ou outro refrão à

escolha)

Dirigente: Amados irmãos, filhos e filhas do Deus da

Luz, acolhamos a graça de vivermos o tempo de preparação para o

III Nordestão de Catequese, exultando de alegria pela imensa

bondade de Deus em nos salvar em Cristo, infundindo em nós a

sua luz verdadeira.

ORAÇÃO INICIAL
(Para todos os  encontros )
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Todos: Senhor Jesus, com os olhos da fé, o coração repleto
de alegria e com a transformação das nossas mentalidades,
queremos nos preparar para vivermos o 3º Nordestão de
Catequese. Com a graça de uma vida transfigurada pelo
Batismo, assumiremos com alegria nossa missão de
discípulos e missionários.

Dirigente: A vossa Mãe, discípula perfeita, por ser cheia de graça,
nos proteja na missão e interceda a Vós por estes momentos fortes
de oração.

Todos: Ave Maria cheia de graça...

Dirigente: Pai de bondade, nós vos agradecemos por estes
vossos servos e servas, que de muitos modos inspirastes e
atraístes. Eles vos procuraram, e responderam ao chamado que
um dia lhes dirigistes. Por isso nós Vos louvamos e Vos
bendizemos, Senhor. (RICA nº. 82 adaptado)

Todos: Vos louvamos e Vos bendizemos, Senhor.

Dirigente: Diante de nós se apresenta uma alternativa: continuar
buscando água viva e justificação em poços secos e esgotados ou
eleger a “vida eterna” e deixar-nos arrastar pela oferta de
transformação proposta pelo Jesus que nos busca, porque deseja
ampliar nossa existência e comunicar-nos alegria e plenitude.
Oremos juntos a oração do III Nordestão de Catequese:
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“Dá-me de beber”.Com esse humilde pedido,

dirigido à samaritana de Sicar e hoje a cada um de

nós, quereis, ó Bom Jesus, despertar a consciência da

sede de infinito que habita o nosso coração e que só o

Vosso Espírito pode saciar.

Ajuda-nos a não desperdiçar este dom, ao

procurarmos outras fontes que nos saciem

provisoriamente. Dai-nos a graça de experimentar que

quanto mais doamos a Água recebida gratuitamente,

tanto mais receberemos vida em abundância, assim

nos tornando também fontes através do nosso

testemunho.

Nossa Senhora, fonte vivaz de esperança,

acompanhe e torne fecundo o nosso caminho de

Iniciação à Vida Cristã, a fim de que possamos ir ao

encontro de teu Filho Jesus e, bebendo da Água que

Ele nos dará,nunca mais tenhamos sede e assim

possamos ser seus discípulos e discípulas

missionários.

Amém.

ORAÇÃO DO 
3º NORDESTÃO DE CATEQUESE 

Comissão Bíblico-Catequé�ca 
Regionais NE1 / NE2 / NE3/ NE4/ NE5
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1ª CELEBRAÇÃO

CELEBRAÇÃO DE INICIAÇÃO À 
VIDA CRISTÃ

PREPARANDO O AMBIENTE:
Cadeiras em círculo. Traçar no chão um caminho e dentro dele colocar
pedras, folhas e galhos secos. Em uma das extremidades do caminho
preparar um espaço e colocar dentro dele: Bíblia, Círio Pascal, velas para
todos os participantes, uma vasilha com água limpa.

Texto iluminador: Jo 9, 1-38 
O cego de nascença 

Refrão de acolhida:Onde reina o amor, fraterno amor! Onde reina o
amor, Deus aí está! (ou outro à escolha)

Dirigente: Irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez reunidos em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje somos convidados a
refletir o texto do Evangelho de João 9, 1-38, que nos remete ao cego
de nascença e seu encontro com Aquele que não só lhe restituiu a
luz dos olhos, mas também deu-lhe luz para a vida.

1. MEMÓRIA DO CAMINHO:
Todos são convidados a se aproximarem do caminho e observar as
pedras, galhos e folhas secas. Fazer memória da caminhada e refletir
quais os sinais de desesperança, desânimo e sombras que dificultam
o projeto da IVC na comunidade. Após 3 partilhas, canta-se:
Misericórdia, misericórdia, misericórdia Senhor (2x)

2. ILUMINANDO COM A PALAVRA
Canto de aclamação: Eu vim para escutar (ou outro à escolha p.41 a
50)
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1ª CELEBRAÇÃO: CELEBRAÇÃO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Leitor 1: O cego de nascença nos faz lembrar a situação de muitos
irmãos e irmãs que vivem à margem da sociedade que abomina e
exclui os pequenos e pobres. Jesus em sua infinita misericórdia
restitui aquele homem, não só a vista, mas também sua dignidade de
ser humano. Olhando também nós, para a sociedade hoje, façamos
nossos pedidos ao Senhor da Luz...

Preces espontâneas...

A luz que vence as trevas

Acender o Círio cantando: Ó luz do Senhor...

3. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS
Dirigente: Irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a abrir os olhos e
enxergar a Luz que brilha através das trevas. O Círio representa o
próprio Cristo que nos ilumina e conduz na missão de fazê-lo
conhecido e amado. Iluminados por essa Luz vamos reafirmar nosso
compromisso de cristãos através da renovação das promessas do
Batismo. Por ele nascemos para a Igreja, nossa mãe. Somos a
família de Deus. Mergulhados no Cristo, somos novas criaturas.
Revestidos de sua luz, queremos viver e testemunhar o amor de
Deus e o amor ao próximo. Pelo Batismo somos iluminados por
Cristo. Pela fé, devemos conservar o brilho desta luz.

Leitor 2: Irmãos e irmãs, pelo mistério pascal fomos, no Batismo,
sepultados com Cristo para vivermos com ele uma vida nova. Por
isso renovamos as promessas do nosso Batismo, pelas quais já
renunciamos ao mal, e prometemos servir a Deus em sua Igreja.

Dirigente: Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus,
renunciais ao pecado?
Todos: Renuncio.

Dirigente: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que
vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós?
Todos: Renuncio.
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1ª CELEBRAÇÃO: CELEBRAÇÃO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Dirigente: Para seguir a Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e
princípio do pecado?
Todos: Renuncio.

Dirigente:Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da
terra?
Todos: Creio.

Dirigente:Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que nasceu da virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou
dos mortos e subiu ao céu?
Todos: Creio.

Dirigente: Credes no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos
mortos e na vida eterna?
Todos: Creio.

Dirigente: O Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos fez renascer pela água Espírito Santo e nos concedeu o
perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna,
no Cristo Jesus, nosso Senhor.
Todos: Amém.

Leitor 1: Tendo renovado nossos compromissos do Batismo, somos
abençoados com a água batismal, que recorda o banho de vida nova
que nos faz reviver em Cristo todos os dias.

Canto: Eu te peço desta água

4. ORAÇÃO FINAL
Dirigente: O Senhor Deus vos ajude com sua graça a colocar em
prática estes compromissos, tornando-vos homens e mulheres
comprometidos com a Palavra de Deus, e testemunhando-a em
vossa missão.
Em nome da Trindade Santa que hoje nos purifica e ilumina como

missionários, ide e anunciai a todos que o Senhor Jesus
.
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1º ENCONTRO

VOCAÇÃO: CHAMADOS À 
(RE)INICIAÇÃO JUNTO AO POÇO

PREPARANDO O AMBIENTE:
Este encontro pode ser realizado de duas formas, com todos os
participantes sentados, em forma de círculo, ou caminhante, onde em
cada parada deve haver um ambiente com poço ou água diferente do
outro.
Para o encontro em forma de círculo, sentados: Preparar com poço
(que pode ser feito com tijolos ou caixa de papelão) ao centro, água,
Documento 107 (IVC) e Bíblia.
Para o encontro itinerante/caminhante: preparar 6 pontos de parada,
com 6 poços ou águas em diferente recipientes (poço, jarra, balde,
garrafa, etc), Documento 107 (IVC) e Bíblia.

1. ORAÇÃO INICIAL (p.7)

2. APRESENTANDO O TEMA

Dirigente: Sejam todos (as) bem-vindos (as)! Hoje estamos reunidos
para percorrer o “caminho vocacional”, ou seja, o “caminho de
iniciação” que Jesus fez com a Samaritana. Nós também queremos
fazer (ou refazer) o nosso caminho de Iniciação à Vida Cristã, lembrar
nosso primeiro chamado e iluminar nossa missão nos preparando
para o III Nordestão da Catequese.

Canto: à escolha (p.41 a 50)

A) O ENCONTRO: “ Dá-me de beber!”
(No encontro itinerante/caminhante essa é a primeira parada. Para cada
parada deve-se preparar o ambiente com Documento 107 (IVC), Bíblia e
um poço ou águas em diferentes recipientes)

Leitor 1: Palavra de Deus: Jo 4,1-7.
Leitor 2: Palavra da Catequese: IVC (Doc. 107), n.16. 13



Dirigente: Palavra da gente:
- O encontro de Jesus com a Samaritana mudou sua vida! Que
encontros significativos, bons ou ruins, realizamos em nosso caminho
da catequese?
- O “poço” é a nossa vida! Quais os poços (lugares de encontro
profundos) de nossa vida?
Canto: à escolha (p.41 a 50)

B) O DIÁLOGO: “Se conhecesses o dom de Deus!..”
(No encontro itinerante/caminhante essa é a segunda parada. Para cada
parada deve-se preparar o ambiente com Documento 107 (IVC), Bíblia e
um poço ou águas em diferentes recipientes)

Leitor 1: Palavra de Deus: Jo 4,8-12.
Leitor 2: Palavra da Catequese: IVC (Doc. 107), n. 22.
Dirigente: Palavra da gente:
- Como Jesus e a Samaritana, podemos agora dialogar (em duplas)
um pouco sobre nosso caminho, vocação e missão: que água
trazemos em nosso pote? Que água o Senhor nos deu?
Canto: à escolha (p.41 a 50)

3. ILUMINAÇÃO BÍBLICA

C) CONHECER JESUS: “Quem beber da água que eu lhe darei,
nunca mais terá sede.”
(No encontro itinerante/caminhante essa é a terceira parada. Para cada
parada deve-se preparar o ambiente com Documento 107 (IVC), Bíblia e
um poço ou águas em diferentes recipientes)

Leitor 1: Palavra de Deus: Jo4, 13-24.
Leitor 2: Palavra da Catequese: IVC (Doc. 107), n. 24.
Dirigente: Palavra da gente:
- Em um “minuto de silêncio” pensemos na catequese que recebemos
e na catequese que estamos realizando hoje: Como conhecemos
Jesus? O que estamos fazendo para que os outros conheçam?
Canto: à escolha (p.41 a 50)

1º ENCONTRO: VOCAÇÃO: CHAMADOS À (RE)INICIAÇÃO JUNTO AO POÇO
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4. APROFUNDANDO O TEMA

D) A REVELAÇÃO: “Sou eu, que estou falando contigo.”
(No encontro itinerante/caminhante essa é a quarta parada. Para cada
parada deve-se preparar o ambiente com Documento 107 (IVC), Bíblia e
um poço ou águas em diferentes recipientes)

Leitor 1: Palavra de Deus: Jo 4,25-27.
Leitor 2: Palavra da Catequese: IVC (Doc. 107), n. 28.
Dirigente: Palavra da gente:
- Não basta só saber “informações” sobre Jesus, mas é preciso
reconhecê-lo no caminho da vida! Assim, que momentos da
caminhada Jesus tem nos interpelado à maior “profundidade”? Que
respostas temos dado a este chamado? Partilhemos um pouco...
Canto: à escolha (p.41 a 50)

5. PRECES

E) O ANÚNCIO: “ Vinde ver...não será ele o Cristo?” (Jo 4,29) 
(No encontro itinerante/caminhante essa é a quinta parada. Para cada
parada deve-se preparar o ambiente com Documento 107 (IVC), Bíblia e
um poço ou águas em diferentes recipientes)

Leitor 1: Palavra de Deus: Jo 4,28-38.
Leitor 2: Palavra da Catequese: IVC (Doc. 107), n. 32-33
Dirigente: Palavra da gente:
- Pedindo ao Senhor que atenda ao nosso clamor por catequistas,
discípulos (as) missionários (as) fiéis à messe, façamos nossas
preces e, depois de cada pedido, digamos:
Todos (T): Mandai Senhor, operários para vossa Messe! Pois a
messe é grande e poucos são os operários!

6. TORNANDO VIDA EM NÓS

F) O TESTEMUNHO: “Nós mesmos ouvimos e sabemos... é
verdadeiramente o salvador do mundo!” (Jo 4,42)

1º ENCONTRO: VOCAÇÃO: CHAMADOS À (RE)INICIAÇÃO JUNTO AO POÇO
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(No encontro itinerante/caminhante essa é a sexta e ultima parada. Para
cada parada deve-se preparar o ambiente com Documento 107 (IVC),
Bíblia e um poço ou águas em diferentes recipientes)

Leitor 1: Palavra de Deus: Jo 4,39-42.
Leitor 2: Palavra da Catequese: IVC (Doc. 107), n. 38.
Dirigente: Palavra da gente:
- O testemunho da Samaritana foi revolucionário para aquela
comunidade de samaritanos conhecer Jesus. É hora de firmar nosso
compromisso! Frente à nossa vocação de cristãos(ãs) catequistas,
discípulos(as) missionários(as), que compromisso podemos fazer?
De que maneira posso ser mais acolhedor para as pessoas, atento às
suas reais necessidades, e um sinal que aponte para um sentido
maior para suas vidas?

PAI NOSSO.
AVE MARIA.

7. ORAÇÃO FINAL

TODOS: Jesus, Amigo e Mestre, que sentado com a Samaritana
no poço construíste vida e missão, ajuda-nos a responder hoje e
sempre nosso chamado de cristãos (ãs) catequistas, discípulos
(as) missionários (as). Amém!

BENÇÃO
Dirigente: Que o Senhor, Água Viva, nos abençoe e nos guarde e
inspire nossa missão! Em nome do Pai...
(Neste momento, se possível, fazer aspersão com água...)

Canto: à escolha (p.41 a 50)

1º ENCONTRO: VOCAÇÃO: CHAMADOS À (RE)INICIAÇÃO JUNTO AO POÇO
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2º ENCONTRO

PALAVRA
PREPARANDO O AMBIENTE:
Dispor as cadeiras em círculo, Mesa da Palavra no centro com toalha
branca (renda ou linho), ambão de mesa, Bíblia grande, crucifixo (à
frente), vela, flores naturais.

1. ORAÇÃO INICIAL (p.7)

2. APRESENTANDO O TEMA

Dirigente: A Palavra de Deus é sinal da Sua amizade conosco, nela
encontraremos todo o ensinamento de sua lei, sua ordem, seus
preceitos, seus mandamentos. Palavras de autoridade para guiar
nossa vida e nos conduzir a salvação eterna.

Canto: Palavra de salvação somente o céu tem pra dar / Por isso
meu coração se abre para escutar (2x) (ou outro à escolha p.41 a 50)

Leitor 1: “A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do
Senhor é segura, instrui o simples" (Salmo 18, 8) o salmista explana
a expressão da nossa fé que hoje nos reunimos para meditar. Sua
Palavra como garantia de seu amor e cuidado para conosco; pois nos
apresenta todo o ensinamento necessário para a vida humana e os
caminhos seguros de alcançar a vida eterna em Cristo.

Todos: O homem não vive somente de pão, mas de toda a
palavra da boca de Deus. (Dt 8,3)

Leitor 2: “Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração; o
mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos." (Salmo 18,
9) A escuridão representa o nebuloso, inseguro. O tempo e espaço
de incerteza resultando em medo e tristeza. Mas um f e i x e d e l u z
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2º ENCONTRO: PALAVRA

muda todo o ambiente. As formas dos objetos se desvendam e
velhos monstros revelam-se em condições e ações humanas. O
desconhecido torna-se conhecido, sendo possível discernir com
objetividade e prudência qual caminho tomar.

Todos: Tua Palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nosso
caminho (Salmo 118, 105)

Leitor 1: “Não é uma língua nem são palavras, cujo sentido não se

perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, e até os

confins do mundo a sua voz" (Salmo 18, 4-5). Aprouve a Deus em

sua magnificência destinar o cerce de sua lei e de seu amor àqueles

de coração humildes. Ele resiste aos soberbos, mas dá sua graça

aos humildes (Pr 3,34) E possível conhecer à Deus, tendo um

coração manso e humilde semelhante ao Dele; para assim absorver a

riqueza de sua graça.

Todos: Te bendizemos pois escondeste essas coisas aos sábios
e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. (Lc 10,21)

3. ILUMINAÇÃO BÍBLICA

Canto de aclamação: à escolha (p.41 a 50)

Texto Bíblico: Jo 6, 60-69 (proclamar diretamente da Bíblia)
(momento de silêncio para interiorizar a Palavra de Deus)

Dirigente: Depois da multiplicação dos pães, narrado no início desse
capítulo de São João, o povo foi atrás de Jesus, pois tinham visto e
vivenciado o milagre; comeram com fartura e queriam mais! Quando
encontraram Jesus na sinagoga de Cafarnaum, Ele iniciou um longo
discurso, chamado Discurso do Pão da Vida. Por meio desse, Jesus
procura abrir os olhos do povo para que descubram o rumo certo a
tomar na vida. O trecho que ouvimos é o final desse longo discurso já
com a resposta dos discípulos, na pessoa de Pedro, sobre qual

caminho decidiriam tomar.
18



2º ENCONTRO: PALAVRA

De que forma esta passagem ilumina nosso tema em reflexão?
Como esse tema relaciona-se com a minha Catequese?
(partilhar ao grupo o que foi fruto da meditação pessoal do texto
bíblico)

4. APROFUNDANDO O TEMA

Dirigente: O povo viveu o milagre, mas não entendeu seu sentido
mais profundo. Alimentaram o corpo, mas não a alma. Exigiam de
Jesus um sinal ainda maior que o de Moisés (Êxodo 16), que fartou o
povo – murmurante e infiel – com o maná do céu. Jesus oferece
mais, tenta ajudar o povo a se libertar dos esquemas do passado.
Oferece vida, e vida eterna. Oferece a Si mesmo em alimento – o Pão
da Vida!

Leitor 1: Quem sabe ler, precisa ler as Sagradas Escrituras! Parece
lógico, mas vemos a negligência de muitos cristãos nesse ponto. O
Documento de Aparecida (nº 249) apresenta a Lectio Divina como
uma forma privilegiada de se aproximar das Sagradas Escrituras.
Aponta que em seus quatro momentos (leitura, meditação, oração e
ação) é possível encontrar-se com Jesus, da mesma forma que
tantos personagens do Evangelho fizeram, pois eles se encontraram
com A Palavra, O Verbo encarnado, o próprio Jesus. É preciso nos
aprofundar nesse método ensinado pela Igreja.

Leitor 2: Na narrativa do encontro de Jesus com a Samaritana no
poço de Jacó, os compatriotas dela afirmaram num primeiro momento
crer em Jesus em virtude do testemunho dela (“Muitos foram os
samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da
mulher” – João 4, 39) Porém ao estarem com o próprio Jesus
encontraram na força da pregação do Mestre razões para crer (E
diziam à mulher: “Já não é por causa da tua declaração que cremos,
mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o
Salvador do mundo”(Jo 4, 42) Também nós na Catequese somos
portadores, como a Samaritana, do primeiro anúncio das obras que
Jesus faz, primeiramente em nós, mas também por nós e, sobretudo,
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2º ENCONTRO: PALAVRA

através de nós. Mas somente no contato direto com a Palavra de
Deus, os catequizandos e catecúmenos, encontrarão por si mesmos
Jesus face a face.

Leitor 3: Os encontros de catequese são momentos preciosos de
contato com a Palavra de Deus. Um encontro no qual não foi
proclamada A Palavra, foi um tempo perdido, pois não foi
compreendido seu verdadeiro significado: "Porque a Palavra de Deus
é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e
atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e
discerne os pensamentos e intenções do coração." (Hb 4, 12) Porém,
não pode ser uma leitura simplista ou fundamentalista – isto é lida e
interpretada de maneira literal, ou seja, “ao pé da letra”. Mas
considerar o momento histórico e a narrativa dentro do plano de
salvação de Deus. Assim estaremos em comunhão com os
ensinamentos da Igreja.

5. PRECES

Dirigente: Irmãos e irmãs, famintos pelo Pão do céu que alimenta a
alma, rezemos

Todos: Senhor, que Tua Palavra seja luz para nosso caminho.

Leitor 1: Para que a Palavra de Deus continue a ser o alicerce da fé
da nossa Igreja, nós vos pedimos.
Leitor 2: Para que a todo cristão possa assumir a leitura da Bíblia
como alimento diário de sua fé e esperança, nós vos pedimos.
Leitor 1: Para que o Espírito Santo faça crescer em nossos
catecúmenos e catequizandos a fome pela Palavra de Deus, nós vos
pedimos.
Leitor 2: Para que os catequistas tenham sempre amor e
compromisso com o transmitir da Palavra de Deus, nós vos pedimos.
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2º ENCONTRO: PALAVRA

6. TORNANDO VIDA EM NÓS

Para sermos pessoas em clima de oração, famintos da Palavra de
Deus, e fazermos ecoar Seu Evangelho a toda criatura, como
podemos trazê-la para o dia a dia de cada um aqui presente?

7. ORAÇÃO FINAL

Deus de bondade e amor, que pela ação do Teu Santo Espírito,
cresça em todos nós que hoje escutamos a Palavra do vosso Filho o
ânimo de escutá-la sempre com grande desejo e precioso zelo. Para
que na força desta Palavra sejam renovados nossos corações e por
vossa graça sejamos conduzidos até a perfeita semelhança com
Nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do
Espírito Santo. (cf. Rica, n-95)

Todos: Amém!

Canto final: à escolha (p.41 a 50)
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3º ENCONTRO

LITURGIA
PREPARANDO O AMBIENTE:
Dispor as cadeiras em círculo, Bíblia, tecidos das cores do ano litúrgico,
flores, vela, crucifixo.

1. ORAÇÃO INICIAL (p.7)

2. APRESENTANDO O TEMA

Dirigente: Na reflexão do encontro de hoje, vamos aprender a
importância da liturgia para a catequese. Na verdade nos primeiros
séculos da Igreja era uma única coisa. Os cristãos celebravam a fé e
depois refletiam e aprofundavam os conteúdos de sua fé. Hoje
precisamos voltar às origens, e assim celebrarmos e
compreendermos a nossa fé, para aderirmos cada vez mais a Cristo
e sua Igreja.

Canto de acolhida: (à escolha p.41 a 50)

Leitor 1: A liturgia necessita de todo um trabalho de iniciação
catequética, justamente por causa de sua natureza sacramental. Pelo
seu caráter ritual-sacramental e pela riqueza expressiva do conjunto
de seus sinais. O rito litúrgico não é apenas portador de significado
natural e espontâneo, mas servidor da memória do fato histórico
salvífico. Sem o conhecimento do significado, os ritos ficariam
esvaziados (DNC n.53 e n.120).

Todos: A Liturgia é fonte privilegiada de catequese.

Leitor 2: “Em toda Catequese integral há que se unir sempre, de
modo indissolúvel, o conhecimento da Palavra de Deus, a celebração
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3º ENCONTRO: LITURGIA

da fé nos sacramentos e a confissão da fé no cotidiano da vida”
(Mensagem do Sínodo, 1977. n.11). A catequese é o espaço de
formação de aprendizado para que a celebração seja realmente o
ponto alto de encontro com o Senhor. O centro está no Mistério
Pascal de Jesus Cristo.

Todos: A Liturgia é fonte privilegiada de catequese.

Leitor 3: A Catequese deve estar a serviço de uma participação
ativa, consciente e autêntica na liturgia da Igreja, não só ilustrando o
significado dos ritos, mas educando os fiéis para a oração, o
agradecimento, a penitência, o pedido confiante, o senso comunitário,
a linguagem simbólica, todas estas coisas necessárias a uma
verdadeira vida litúrgica (DGC n.25).

Todos: A Liturgia é fonte privilegiada de catequese.

3. ILUMINAÇÃO BÍBLICA

Canto de aclamação: à escolha (p.41 a 50)

Texto Bíblico: Lc 4, 16-22 (proclamar diretamente da Bíblia)
(momento de silêncio para interiorizar a Palavra de Deus)

•Ler e reler o texto em silêncio. De quem fala o texto?
•Quais atitudes desta comunidades são destacadas?
•Ligar o texto bíblico com o tema do encontro: de que forma esta
passagem ilumina nossa reflexão do tema?

4. APROFUNDANDO O TEMA

Dirigente: Vamos neste momento deixar que a Palavra de Deus
penetre em nosso coração e em nossa vida e deixemos que Ela nos
ensine a crescermos na fé e na adesão a Cristo. Pois quando
reconhecermos que Jesus foi fiel aos costumes e Tradição de sua fé,
cumprindo fielmente aos ritos litúrgicos de sua religião, é que vamos
também buscar conhecer e cumprir nossos ritos litúrgicos.
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3º ENCONTRO: LITURGIA

Todos: “O Espírito do Senhor está sobre mim”

Leitor 1: Na sinagoga, era costume rezar alguns Salmos, ler e
comentar um trecho de algum livro da lei (Pentateuco) ou de algum
outro livro profético. Jesus cumpre um “costume”, ir na casa de Deus,
no dia consagrado a Ele. Jesus escolhe três fragmentos do livro de
Isaías para anunciar o coração do projeto de Deus.

Todos: “O Espírito do Senhor está sobre mim”

Leitor 2: Essa missão libertadora vem do Deus da vida, pois é
conferida a Jesus pelo próprio Espírito do Senhor, por quem já fora
ungido como o messias por ocasião do seu Batismo (Lc 3, 22). A
missão do Messias é de esperança, de vida digna, certamente para
todas as pessoas, mas especialmente para quem está excluído da
cidadania. Em quatro afirmações, Jesus faz memória da profecia de
Isaías para descrever em que consiste a sua missão de “anunciar
uma boa-nova aos pobres”.

Todos: “O Espírito do Senhor está sobre mim”

Leitor 3: Olhando Jesus que celebra o dia consagrado a Deus,
proclama a Palavra e anuncia seu projeto de libertação e salvação
ao povo, que também nós, possamos consagrar o Dia do Senhor (o
Domingo) participando com a alegria da Celebração, por uma escuta
atenta da palavra de Deus e buscando colocá-la em prática,
cumprindo a nossa missão.

Todos: “O Espírito do Senhor está sobre mim”

5. PRECES

Dirigente: Transbordando de alegria e gratidão, digamos juntos:
R.: Cristo, fonte de vida eterna, ouvi nossa oração.
1. Que todos os dias possamos nos reencontrar contigo e em ti,

para bem realizarmos a nossa missão de ouvintes da Palavra de
Deus e praticantes.
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3º ENCONTRO: LITURGIA

1. Que o Senhor, sustente nossa comunidade na vivência do amor e
no serviço a todos.

2. Que, a exemplo de Jesus, possamos ser cumpridores de nossos
costumes e tradições, e, assim fortalecemos a nossa fé

3. Que fiéis a nossa vocação, façamos ressoar em todos os
lugares o anúncio do Reino presente entre nós.

4. Que pela vivência do Batismo, testemunhemos com obras e
palavras que tu és verdadeiramente o Salvador do mundo.
(Preces espontâneas)

Todos: Pai-Nosso.

6. TORNANDO VIDA EM NÓS

Dirigente: Precisamos fazer com que Catequese e Liturgia sejam
mão dupla. Que essas duas dimensões na Igreja possam caminhar
de mãos dadas, ao ponto de serem uma única realidade. Mas, para
que isso aconteça precisamos conhecer nossa origens e voltarmos
às fontes de nossa fé
1. Como podemos compreender que a liturgia é catequética, mas

não é catequese?
2. O que fazer concretamente para que na prática pastoral haja uma

profunda ligação entre liturgia e catequese? (tempo para externar
e assumir proposta)

7. ORAÇÃO FINAL

Dirigente: "O Senhor te abençoe e te guarde! O Senhor te mostre a
sua face e conceda-te sua graça! O Senhor volva o seu rosto para ti e
te dê a paz!"

Todos: Amém
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4º ENCONTRO

CATEQUESE: TEMPO DE 
APROFUNDAMENTO E 

AMADURECIMENTO NA FÉ
PREPARANDO O AMBIENTE:
Bíblia em local de destaque, vela grande ou círio, flores ou plantas.
Tecidos de preferência com a cor do tempo litúrgico para compor o
ambiente. Se possível preparar um caminho que leve ao Pai (uma imagem
de Cristo / cartaz, quadro ou imagem do Sagrado Coração de Jesus).

1. ORAÇÃO INICIAL (p.7)

2. APRESENTANDO O TEMA
Dirigente: Queremos começar nosso encontro com uma reflexão:
Qual pessoa através de seu testemunho de mudança de vida lhe
impulsionou para Jesus Cristo? Um santo da Igreja talvez, um amigo
ou parente... uma pessoa da comunidade... Quem foram essas
pessoas? (que cada um diga o nome, e o vínculo que possui com
essa pessoa)

É para este foco que o Espírito Santo nos conduzirá como
catequistas.

Leitor 1: Prepara-te e vai! Somos convidados a dar um novo impulso
à catequese, porque “uma Igreja que não se levanta, que não está
em caminho, adoece”. Para evangelizar, “prepara-te e vai”. Não
somos chamados a ficarmos sentados, tranquilos, em casa: não! A
Igreja, para ser sempre fiel ao Senhor, deve estar em pé e em
caminho. Uma Igreja parada fica fechada sem horizontes, no
pequeno mundo de suas vaidades e orgulho, o mundo das coisas.

é o primeiro passo da catequese: Ide e Evangelizai!
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Todos: Uma Igreja que não se levanta, que não está a caminho,
adoece.

Leitor 2: O segundo convite é a capacidade de escuta, o que se
chama “ouvir com o coração”. Aquela empatia para com o outro, para
com o que o coração do outro diz, o que o outro pensa. Certamente
muitas dessas coisas são estranhas para mim, posso até julgá-las
erradas. Mas eu quero ouvir todas essas coisas erradas ou não,
conhecidas e desconhecidas, para entender bem onde está a
inquietação daquela pessoa. Todos temos uma inquietação dentro de
nós. Este é o segundo passo da catequese: encontrar a inquietação
das pessoas.

Todos: Todos os homens, todas as mulheres têm uma
inquietação no coração, boa ou ruim, mas há uma inquietação.
Ouçamos as inquietações.

3. ILUMINAÇÃO BÍBLICA

Canto de aclamação: à escolha (p.41 a 50)
Texto Bíblico: Atos 8, 26-40 (proclamar diretamente da Bíblia)

Dirigente: Filipe, personagem principal do nosso texto, depois de
liderar um grande avivamento em Samaria com pregação, curas,
libertações de espíritos imundos, conversões e Batismo, foi
surpreendentemente convocado para uma missão completamente
diferente da que estava fazendo: evangelizar uma única pessoa.
Aquilo que pareceu ser uma mudança de rota, foi na verdade a
reafirmação de um princípio que permeia todas as Escrituras
Sagradas: Deus é uma pessoa e chama pessoas particularmente
para receberem a salvação em Jesus e desenvolverem com Ele um
relacionamento pessoal que, essencialmente, envolve comunhão e
missão. Por isso, hoje, o Espírito Santo oferece-nos uma
oportunidade singular para discernirmos os princípios fundamentais
que ajudar-nos-ão a perseverar na catequese.
1. Como acontece a catequese do Batismo em nossas
comunidades?

4º ENCONTRO: CATEQUESE TEMPO DE APROFUNDAMENTO E AMADURECIMENTO 
NA FÉ
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2. Filipe leva o evangelho ao território samaritano. Deus abençoou
seus esforços e muitas pessoas foram levadas à fé em Cristo e
batizadas. A Catequese, na nossa realidade, é um canal para
alcançar o sacramento ou levamos as pessoas ao conhecimento de
Jesus?
3. Deus evangeliza o mundo por intermédio de cristãos obedientes,
os quais anunciam o Evangelho às almas carentes. Que elementos
da história, que acabamos de ler, reflete na conversão de uma alma?

4. APROFUNDANDO O TEMA

Dirigente: “Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai
para o lado do Sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza; este
se acha deserto. Ele se levantou e foi.”
A ordem do anjo a Filipe é clara, objetiva, específica, concreta e
direta, mas do ponto de vista humano parece ser absolutamente
ilógica: porque deixar uma cidade onde, por meio da pregação e dos
milagres, multidões são levadas a Jesus (v.5-8) para ir a um lugar
deserto, onde não tinha pessoa alguma, nem cidade? Filipe, porém,
não questiona uma possível ausência de lógica na estratégia divina –
obedece imediatamente.

Leitor 1: Esta mudança de agenda nos faz pensar naquilo que
realmente importa como os versos da canção “quero anunciar para o
mundo ouvir que Jesus é o Nosso Salvador”. Assim como ordenou
que Filipe se engajasse no evangelismo pessoal, Deus determina que
saiamos obedientemente hoje em busca daqueles que não conhecem
Seu amor, obedecendo sem comodismo, indiferença, medo, ativismo,
religiosidade e isolamento.

Leitor 2: Perseverar na evangelização envolve aproximação. “Eis que
um etíope…, superintendente… viera adorar… vinha lendo o profeta
Isaías… então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e
acompanha-o”. A câmera de Lucas, sabiamente, tira o foco de Filipe
para nos fazer ver um homem com: Singularidade racial (v. 27) – ele
e r a “etíope” (a t u a l S u d ã o ) – u m representante do continente

4º ENCONTRO: CATEQUESE TEMPO DE APROFUNDAMENTO E AMADURECIMENTO 
NA FÉ
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africano; Singularidade social (v. 27) – “eunuco” = “castrado” (Mt
19:12), “alto oficial de Candace”, “superintendente de todo o seu

tesouro” , um homem de grande importância na equipe econômica

real, uma espécie de ministro das finanças; Singularidade
espiritual (v. 27) – “… que viera adorar em Jerusalém” – tinha
interesse nas manifestações comunitárias de espiritualidade e, mais
do que isto, “… vinha lendo o profeta Isaías” (v. 28) – tinha um grande
interesse na Palavra de Deus, pensando nele como um peixe a ser
pescado, estava verdadeiramente “mordendo a isca”.

Leitor 3: Neste exato momento, Lucas diz que o Espírito Santo, que
levara Filipe e aquele etíope para o deserto, diz a Filipe de forma
direta, clara, inequívoca e desafiadora: “aproxima-te deste carro e
acompanha-o” (v. 29). O princípio aqui é muito claro: a evangelização
é um movimento do Espírito que atua no cristão plantando-o em
lugares específicos onde pessoas específicas precisam da graça de
Deus revelada em Jesus e, concomitantemente, atua nestas pessoas
específicas preparando-as para estabelecerem um diálogo que
viabilize uma genuína transformação espiritual.

5. PRECES

Dirigente: Irmãos e irmãs, invoquemos sobre nós a misericórdia do
Senhor, apresentando a Ele as nossas preces, rezemos:

Todos: Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza no
caminho da evangelização.

Leitor 1: Para que possamos nos relacionar com as pessoas que
Deus “naturalmente” coloca no nosso caminho, para, por meio de
uma amizade sincera, ganharmos o direito de ouvir e sermos
ouvidos, nós vos pedimos. R.

Leitor 2: Para que possamos verbalizar de forma simples,
aproveitando as dicas e oportunidades do Espírito Santo, o que diz as
escrituras sobre Jesus; nós vos pedimos. R.

4º ENCONTRO: CATEQUESE TEMPO DE APROFUNDAMENTO E AMADURECIMENTO 
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Leitor(a) 3: Para que possamos levar a mensagem da palavra de
Deus ao coração das pessoas, atingindo o ponto central: todo homem
é pecador e precisa arrepender-se e crer em Jesus, ser batizado e
integrar-se à comunidade, nós vos pedimos. R

6. TORNANDO VIDA EM NÓS

Aprendemos aqui que sem aproximação não há evangelização.
Quanto maior forem os seus relacionamentos com pessoas que não
conhecem a Jesus, maior a probabilidade de o Espírito Santo agir
através de você criando pontes naturais para o Reino. Talvez você
diga assim: “não gosto do meu trabalho, da minha escola, da minha
vizinhança, da minha família, pois tem muita gente incrédula…”. Se
esta é a sua realidade, veja nela uma oportunidade proporcionada
pelo Espírito Santo para fazer diferença! Você não precisa ir para o
campo evangelizar, você já está no campo, agora resta evangelizar!
Você esta agora exatamente no lugar e com as pessoas que Jesus
quer que você esteja.

7. ORAÇÃO FINAL

Deus infinito, dono de toda sabedoria, impõe sobre nós a docilidade
ao teu Santo Espírito, reforça nossa disposição para acolhermos os
ensinamentos divinos e colocar-nos, resolutamente, na busca do
Ressuscitado. Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e
Espírito Santo.

Todos: Amém!

4º ENCONTRO: CATEQUESE TEMPO DE APROFUNDAMENTO E AMADURECIMENTO 
NA FÉ
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5º ENCONTRO

CATEQUESE EM MISSÃO
PREPARANDO O AMBIENTE:
Bíblia, vela, vasilha com água, cruz, uma planta seca e uma planta viçosa.

1. ORAÇÃO INICIAL (p.7)

2. APRESENTANDO O TEMA

Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Vamos
nos acolher, abraçando quem está ao nosso lado e juntos dizer: que
bom que você veio, seja bem-vindo! (dar tempo para isso).

Canto: à escolha (p.41 a 50)

Leitor 1: Este é o nosso último encontro. Já estamos nos preparando
para o III Nordestão de Catequese, que será de 26 a 28 de julho, em
Aracaju. Como o tempo passa rápido!

Dirigente Vamos fazer um momento de silêncio e nos colocar na
presença de Deus. Lembrando dos encontros anteriores...Vocação,
Palavra, Liturgia, Catequese (pausa)

Canto: à escolha (p.41 a 50)

Leitor 2: A missão requer esperança e profetismo. Vivemos um
tempo em que a falta de esperança e o desânimo está presente na
vida de muitas pessoas. Sem esperança perdemos a fé e a alegria.
Nossa esperança vem da certeza que Jesus Cristo Ressuscitado
caminha conosco.
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Leitor 1: O que nos diz a Igreja? No documento 107 diz que: "Como
Jesus no poço de Sicar, também a Igreja sente que deve sentar-se ao
lado dos homens e mulheres deste tempo, para tornar presente o
Senhor na sua vida, para que possam encontrá-lo, porque só o seu
Espírito é água que dá a vida verdadeira". Nesse sentido, é que
entendemos que um processo consistente de Iniciação à Vida Cristã
é indispensável ao tipo de missão que os novos interlocutores de hoje
estão pedindo a nossa Igreja.

Todos: A missão é casa da Iniciação a Vida Cristã

Leitor 2: E o documento continua nos informando que: “Os processos
de iniciação supõem uma Igreja em estado permanente de missão,
dedicada não apenas ao anúncio, mas também a busca de caminhos
que consolidem a vida cristã. Nesse sentido, a Iniciação a Vida Cristã
expressa a força da Igreja missionária e, ao mesmo tempo, gera
novos missionários para a Igreja. "0 estado permanente de missão só
é possível a partir de uma efetiva Iniciação à Vida Cristã".

Dirigente: Como você sente a presença de Jesus Ressuscitado na
missão catequética?

Canto depois da partilha: à escolha (p.41 a 50)

3. ILUMINAÇÃO BÍBLICA

Canto de aclamação: à escolha (p.41 a 50)

Texto Bíblico: Jo 4, 34-42 (proclamar diretamente da Bíblia)
(momento de silêncio para interiorizar a Palavra de Deus)

•Ler o texto em silêncio, de quem fala o texto?
•Ligar o texto bíblico com o tema do encontro:
üDe que forma esta passagem ilumina nossa reflexão do tema?
•Partilhar, colocar em comum o que foi o fruto de minha meditação do

.

5º ENCONTRO: CATEQUESE EM MISSÃO
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4. APROFUNDANDO O TEMA

A Água viva oferecida por Jesus (CEBI)
Leitor 1: Havendo conhecido o Messias por si mesma, e havendo
bebido da água viva que Ele deu, a mulher esqueceu seu cântaro e
correu para a cidade para compartilhar as boas novas com seus
concidadãos.

Todos: "Tirareis com alegria águas das fontes de salvação."

Leitor 2: Meu povo: abandonaram a mim, fonte de água viva…"
(Jeremias 2,13). O significado disso é que o chamado de Jesus à
mulher samaritana foi o mesmo chamado que Deus fez a seu povo
no Antigo Testamento. É o mesmo chamado que nos faz hoje: “Não
vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.
Vejam que faço coisa nova,que está saindo à luz; porventura, não o
percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo."
(Isaías 43,18-19)

Todos: "Tirareis com alegria águas das fontes de salvação."

Leitor 1: Depois de conhecer Jesus, a mulher samaritana deixa seu
passado e, bebendo de sua Água Viva, faz-se missionária aos
demais, produzindo muito fruto. Como essa mulher, somos chamadas
a beber da Água Viva, e a viver uma vida frutífera no presente.

Dirigente: Vamos agora refletir em pequenos grupos:

1. Que mudanças vão acontecendo na vida da mulher samaritana
durante seu encontro com Jesus? Você poderia pensar em uma
situação na catequese em que tivesse de mudar seu modo de pensar
e chegar a uma forma diferente de entender?

2. Como descrever a atitude da mulher samaritana no final da
narrativa? Quem você conhece que se parece com a mulher
samaritana?

5º ENCONTRO: CATEQUESE EM MISSÃO
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3. Os outros samaritanos e samaritanas, atraídos ao Senhor Jesus
Cristo por testemunho da mulher, pedem a Jesus que permaneça
com eles. Jesus aceita o convite? Com que resultado? (João 4.39-
41). Compartilhem testemunhos das mulheres catequistas que estão
trazendo mudanças em sua comunidade.

4. A afirmação que "verdadeiramente este é o Salvador do mundo"
(João 4.42) também se encontra em I João 4.14): "Nós temos visto e
testemunhamos que o pai enviou o Filho, o Salvador do mundo". Qual
é a implicação desta afirmação em nossos dias no processo da IVC?

5. PRECES

Dirigente: A Igreja em saída é a comunidade que faz a experiência
de Jesus e sai de si para anunciar a alegria do Evangelho até os
confins do mundo. A missão sempre foi e será a principal
preocupação da Igreja. Esta é a sua vocação. Neste encontro
rezemos pelos catequistas missionários e missionárias, e renovemos
o compromisso de trabalhar por uma Igreja cada vez mais próxima
das pessoas. Rezemos juntos: Senhor, que a alegria do servir, nos
una sempre em missão!

1. Acompanhai, a vossa Igreja missionária. Fortalecei com a vossa
graça o Papa Francisco, os bispos, padres, diáconos, religiosos e
religiosas para que vivam com fidelidade a missão que
receberam, rezemos

2. Suscitai generosas vocações missionárias dedicadas ao cuidado
dos que sofrem, dos doentes, presos, excluídos e abandonados,
rezemos.

3. Por intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus e São
Francisco Xavier, Padroeiros das Missões, fazei crescer em nós o
compromisso com a missão universal, rezemos

4. Senhor da Messe, despertai em nossas famílias e comunidades
vocações missionárias, dispostas a testemunhar a alegria do
Evangelho em todos os continentes, rezemos.

5. Encorajai a vossa Igreja no anúncio e no testemunho do
Evangelho até os confins do mundo, rezemos.

(preces espontâneas)

5º ENCONTRO: CATEQUESE EM MISSÃO
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6. TORNANDO VIDA EM NÓS

Dirigente: A Igreja que sai de si enriquece e se enriquece, conversar 
de dois a dois, depois de quatro em quatro. 

•Qual meu compromisso a partir dessa reflexão?
•Como podemos continuar sendo discípulos missionários no processo 
da IVC?

Dirigente: Vamos ao encontro do poço de onde jorra água viva, água
que nos revigora e nos impulsiona para a missão. Somos convidados
a tocar na água e sentir através dela a graça e força do cristo em
nossas vidas. (enquanto se toca na água canta-se um mantra)

Canto: à escolha (p.41 a 50)

7. ORAÇÃO FINAL

Dirigente: Rezemos juntos, a oração da paz, a oração de São
Francisco:

TODOS: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa
paz.Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu
leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há
dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade.
Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza,
que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó
Mestre, Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado;
compreender que ser compreendido; amar que ser amado. Pois
é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado é
morrendo que se vive para a vida eterna.

Dirigente: O Senhor nos abençoe e nos guarde, volte para nós o seu
rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor nos dê a paz.

Todos: Amém

5º ENCONTRO: CATEQUESE EM MISSÃO
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MARIA, MÃE E DISCÍPULA

PREPARANDO O AMBIENTE:
Preparar um espaço acolhedor aos participantes com música ambiente
enquanto se acomodam. Preparar um cartãozinho com uma mensagem
mariana para entregar. Imagem de Maria e de Jesus. Recortes de revistas
ou fotografias de mulheres (adolescentes, jovens, mães, idosas,
trabalhadoras,...)

Canto: Onde reina o amor (ou outro à escolha p.41 a 50)

Motivação

Dirigente: Enquanto vivemos o advento do 3º Nordestão de
Catequese que se realizará em julho/2019, em Aracaju, é necessário
nos voltarmos para Maria de Nazaré, Mãe de Jesus Cristo, Mãe dos
catequistas e de toda a comunidade dos discípulos e discípulas. Com
Maria, podemos caminhar confiantes na certeza de nos
aproximarmos sempre mais de Deus que a escolheu como bendita
entre todas as mulheres.

Dirigente: Iniciemos nossa celebração invocando a Santíssima
Trindade.

Dirigente: Todos nós, povo de Deus, temos grande devoção e
carinho para com Maria. Em muitas casas e no coração das famílias
ela ocupa um lugar muito especial. Nós a invocamos com vários
títulos que são caros aos nossos corações de filhos e filhas.
Acolhamos entre nós uma imagem de Maria e vamos pedir sua
intercessão conforme nossa devoção pessoal...

2ª CELEBRAÇÃO
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2ª CELEBRAÇÃO: MARIA, MÃE E DISCÍPULA

(Invocar as bênçãos com títulos, refrões de músicas, palavras
espontâneas, etc)

Canto: Singela, doce e pura! (ou outro à escolha p.41 a 50)

RECORDAÇÃO DA VIDA:

Dirigente: Olhando para Maria, em sua simplicidade e singeleza,
força e dignidade, alegria e ternura, angústias e sofrimentos,
lembramos de tantas mulheres que fazem parte de nossa
comunidade e de nossas vidas.

(Lembrar nomes de mulheres: adolescentes, jovens, adultas que
marcaram ou marcam a vida da comunidade eclesial.)

Leitor 1: Ainda muito jovem, Maria ofereceu a Deus o seu sim
aceitando ser a Mãe do Messias, do Salvador. Nossas comunidades
também a chamam de Mãe porque encontram em seu coração a
ternura de Deus, que é Pai, mas também é Mãe. Maria é
verdadeiramente a Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, mãe de todos nós.
Maria é a Virgem Mãe que abriu o coração e todo seu ser para
acolher a Palavra de Deus que se fez carne.

PARA REFLETIR :

•Como é vivenciada a devoção a Maria em nosso meio?

•Maria é para nós uma pessoa próxima, acessível e simples,
aquela mulher que dando seu sim se doou totalmente a Deus e ao
seu povo? Ou consideramos Maria, como alguém que viveu
distante do seu povo?

•Reconhecemos em Maria a primeira catequista? Em quais
exemplos da vida de Maria podemos sentir sua missão de
catequista?
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2ª CELEBRAÇÃO: MARIA, MÃE E DISCÍPULA

A PALAVRA DE DEUS ILUMINA

Leitor 2: Sl 130

Canto de aclamação: És Maria, a Virgem que sabe ouvir. (ou outro à
escolha p.41 a 50)

Leitor 1: Lc 1, 26-38

- Colocar a Bíblia junto aos símbolos.
. Em silêncio refletir sobre o texto bíblico.
. A seguir repetir em voz alta os versículos que mais chamaram a
atenção.

Leitor 2: O povo judeu esperava a chegada do Messias, o Salvador.
Esta esperança animava sua fé. Maria, chamada a ser a mãe do
Messias, deu o seu sim. Acreditou em Deus e Jesus se encarnou em
seu seio e veio morar entre nós.

Todos: Ó Maria, nós te saudamos porque tua resposta de fé ao
Senhor nos trouxe Jesus - o Salvador.

Trazer ao centro uma imagem de Jesus

Leitor 3: Maria, é modelo de fé para nossas comunidades, para os
discípulos e discípulas de seu filho Jesus. Ela dirigirá nossa atenção
e nossa fé para o filho de Deus, ensinando-nos: “Façam tudo o que
Ele vos disser” (Jo 2, 5).

Todos: Ó Maria, nossa mãe, ajuda-nos a seguir teu Filho Jesus.
Queremos ser discípulos e discípulas cheios de fé, capazes de
fazer o que Jesus ensinou.

Leitor 4: Na sua pobreza, simplicidade e ternura, Maria estava
sempre atenta e aberta à vontade e ao projeto do Pai.

: Maria ensina-nos a revelar o rosto de Deus em nossas
vidas, atitudes e palavras.38

Todos



2ª CELEBRAÇÃO: MARIA, MÃE E DISCÍPULA

Dirigente: O cântico de Maria é o cântico dos pobres que
reconhecem a vinda de Deus para libertá-los através de Jesus. Como
Maria, nós vamos proclamar o Magnificat, o hino profético dos pobres
(Lc 1, 46-55).

MAGNIFICAT

Lado A: “Minha alma proclama a grandeza do Senhor,

Lado B: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.

Lado A: porque olhou para a humilhação de sua serva.

Lado B: Doravante todas as gerações me felicitarão,

Lado A: porque o Todo- Poderoso realizou grandes obras em meu
favor:

Lado B: seu nome é santo, e sua misericórdia chega aos que o
temem, de geração em geração.

Lado A: Ele realiza proezas com seu braço: dispersa os soberbos de
coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes;

Lado B: aos famintos enche de bens, e despede os ricos de mãos
vazias.

Lado A: Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua
misericórdia,

Lado B: conforme prometera aos nossos pais - em favor de Abraão
e de sua descendência, para sempre”.

Dirigente: Maria é mãe que intercede, acompanha e protege todos
nós, seus filhos. Peçamos que interceda por nós junto a Deus para
que derrame suas bênçãos sobre os empobrecidos, os doentes, os
excluídos, os encarcerados, os que sofrem, os abandonados.
Façamos agora nossas preces espontâneas. Após cada prece
rezemos:
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2ª CELEBRAÇÃO: MARIA, MÃE E DISCÍPULA

Todos: Maria intercede por teus filhos junto a Deus.

Dirigente: Invoquemos a proteção de Maria, a Mãe do Belo Amor,
rezando...

Todos: “À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas
livrai-nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e
bendita. Amém!”.

Ave Maria, cheia de graça...

Benção final: (espontânea)

Canto: Imaculada
Imaculada Maria de Deus / Coração pobre, acolhendo Jesus!
Imaculada Maria do povo, / Mãe dos aflitos que estão junto à cruz!
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A) CANTO DE ENTRADA

1. CONHEÇO UM CORAÇÃO
a)Conheço um coração tão manso humilde e sereno / Que louva ao Pai por
revelar teu nome aos pequenos / Que tem o Dom de amar, que sabe
perdoar/ E deu a vida para nos salvar
Jesus manda teu Espírito, para transformar meu coração.
Jesus manda o teu Espírito para transformar meu coração
b) Às vezes no meu peito bate um coração de pedra/ Magoado, frio, sem
vida, aqui dentro ele me aperta / Não quer saber de amar, nem sabe
perdoar / Quer tudo e não sabe partilhar
c) Lava, purifica, e restaura-me de novo / Serás o nosso Deus e nós seremos
o teu povo/ Derrama sobre nós a água do amor / O Espírito de Deus nosso
Senhor.

2. DEIXA LUZ CÉU ENTRAR
a) Tu anseias, eu bem sei, por salvação,/tens desejo de banir a escuridão./
Abre pois de par em par teu coração/ e deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar, (deixa a luz do céu entrar)
Deixa a luz do céu entrar , (deixa a luz do céu entrar)
Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar.
b) Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, / para as trevas do pecado
dissipar, / Teu caminho e coração iluminar/ e deixa a luz do céu entrar.
C) Que alegria andar ao brilho dessa luz. /Vida eterna e paz no coração
produz. / Oh! Aceita agora o Salvador Jesus /e deixa a luz do céu entrar.

3. DEUS CHAMA A GENTE PRA UM MOMENTO NOVO
a) Deus chama a gente prá um momento novo / de caminhar junto com seu
povo. /É hora de transformar o que não dá mais / sozinho isolado ninguém é
capaz
Por isso vem, entra na roda com a gente, também. Você é muito
importante, vem!
b) Não é possível crer que tudo é fácil / há muita força que produz a morte/
Gerando dor, tristeza e desolação/ É necessário unir cordão
c) A força que hoje faz brotar a vida / atua em nós pela Sua graça / É Deus
quem nos convida a trabalhar / Amor repartir e as forças juntar.

CANTOS
(Sugestões de cantos para utilizar durante os encontros)
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4. PALAVRA DE SALVAÇÃO 
Palavra de salvação somente o céu tem pra dar / Por isso meu coração
se abre para escutar (2x)
a) Por mais difícil que seja seguir / Tua palavra queremos ouvir / Por mais
difícil de se praticar / Tua palavra queremos guardar
Palavra de salvação somente o céu tem pra dar / Por isso meu coração
se abre para escutar (2x)
b) Com Simão Pedro diremos também / Que não é fácil dizer sempre amém /
Mas não há outro na Terra e no céu / Mais companheiro, mais santo e fiel

5. EIS ME AQUI SENHOR
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me, aqui, Senhor! / Pra fazer tua vontade, pra
viver no teu amor. /Pra fazer Tua Vontade, pra viver no Teu amor, /eis-
me aqui, Senhor!
a) O Senhor é o pastor que me conduz, / por caminhos nunca visto me
enviou. / Sou chamado a ser fermento, sal e luz, / e por isso respondi: aqui
estou!
b) Ele pôs em minha boca uma canção, / me ungiu como profeta e trovador, /
Da história e da vida do meu povo, / e por isso respondi: aqui estou!
c) Ponho a minha confiança no Senhor, / da esperança sou chamado a ser
sinal./ Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, / e por isso respondi: aqui
estou!

B) PERDÃO

6. CORAÇÃO CONTRITO
a) Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Misericórdia,
misericórdia Senhor
b) Oh! Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contrito
c)Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai das misericórdias

7. CORAÇÃO INQUIETO
a) Senhor, venho pedir perdão / Pois pequei contra vós /E com meu coração
inquieto / resolvi voltar./ E mesmo sem saber como expressar-me./ Peço
vossa misericórdia
Senhor, misericórdia / Cristo misericórdia. / Senhor misericórdia / Meu
Pai resolvi voltar(2x)
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8. SENHOR VIESTE SALVAR, OS CORAÇÕES, ARREPENDIDOS
a) Senhor que viestes salvar os corações arrependidos

Tende piedade, ó tende piedade, ó tende piedade de nós(2x)
b) Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados.
c) Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa

9. EU CANTO A ALEGRIA SENHOR
Eu canto a alegria, Senhor! De ser perdoado no amor! (BIS)
Solo: Senhor, tende piedade de nós!
Coro: Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Cristo, tende piedade de nós!
Coro: Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, tende piedade de nós!
Coro: Senhor, tende piedade de nós!

10. PELOS PECADOS ERROS PASSADOS
a) Pelos pecados erros passados /por divisões na sua igreja ó Jesus!
Senhor, piedade! Senhor, piedade! / Senhor, piedade, piedade de nós.
(Bis)
b) Quem não te aceita, quem te rejeita, /pode não crer por ver cristãos que
vivem mal!
Cristo piedade! Cristo, piedade! / Cristo, piedade, piedade de nós. (Bis)
c) Hoje se a vida é tão ferida, / deve-se a culpa, indiferença dos cristãos!
Senhor, piedade! Senhor, piedade! / Senhor, piedade, piedade de nós. 
(Bis)

C) ASPERSÃO

11. BANHADOS EM CRISTO SOMOS NOVA CRIATURA
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura as coisas antigas já se 
passaram, somos nascidos de novo!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (2x)

12. EU TE PEÇO DESSA ÁGUA QUE TU TENS
Eu te peço desta água que tu tens. És água viva meu Senhor. Tenho sede,
tenho fome de amor e acredito desta fonte de onde vens. Vens de Deus,
estás em Deus, também és Deus e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que
vim da Terra e volto ao pó quero viver eternamente ao lado Teu
És água viva, És vida nova e todo dia me batizas outras vez
Me fazes renascer, me fazes reviver e quero água desta fonte de
onde vens.
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13. EU QUERO UM RIO DE ÁGUA VIVA
a) Existe um poço, no meio do deserto. O povo passa perto, da sede a
reclamar.
Eu quero um rio de água viva! Eu quero um sopro de esperança.
Minh'alma segue e não se cansa de caminhar (bis)
b) Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais
cruel.
c) Jesus é a vida vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte livrando
nós do mal.

14. ÉS ÁGUA VIVA
a) Eu te peço desta água que tu tens. / É água viva , meu Senhor./ Tenho
sede e tenho e fome de amor. /E acredito nesta fonte de onde vens./ Vens de
Deus, estás em Deus. /Também és Deus e Deus contigo faz um só./ Eu
porém, que vim de da terra e volto ao pó. / Quero viver eternamente ao lado
teu
És água viva, és vida nova. / E todo dia me batizas, outra vez. / Me fazes
renascer, me fazes reviver. / E eu quero água desta fonte de onde vens.

15. DERRAMA TEU AMOR AQUI
Senhor, eu quero obedecer a Tua voz / Derrama o Teu Espírito (uh, uh)
sobre todos nós. / Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer / Entrar
na intimidade do Teu coração. / Derrama em nós Tua unção
Derrama o teu amor aqui / Derrama o teu amor aqui / Faz chover sobre
nós Água Viva(2x)
Uma Igreja renovada / Povo santo reunido / Famílias restauradas . /Pelo
poder do Teu Espírito.

D) ACLAMAÇÃO

16. EU VIM PARA ESCUTAR
1.Eu vim para escutar. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor
2.Eu gosto de escutar. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor
3.Eu quero entender melhor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor
4.O mundo ainda vai viver.Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor

17. ÉS MARIA, A VIRGEM QUE SABE OUVIR. 
És, Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa palavra de
Deus. Dizes "sim" e logo te tornas Mãe; dás à luz depois o Cristo que vem
nos remir.
Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz. Crendo gerastes quem te
criou! Ó Maria, tu és feliz!
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Contemplando o exemplo que tu nos dás, nossa Igreja escuta, acolhe a
Palavra com fé. E anuncia a todos, pois ela é pão que alimenta; é luz que a
sombra da História desfaz.
Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz Crendo gerastes quem te
criou! Ó Maria, tu és feliz!

18. PALAVRA DE SALVAÇÃO
Palavra de salvação somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração
se abre para escutar.
Por mais difícil que seja seguir, Tua palavra queremos ouvir. Por mais difícil
de se praticar, Tua palavra queremos guardar.
Palavra de salvação somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração
se abre para escutar.
Com Simão Pedro diremos também, que não é fácil dizer sempre amém.
Mas não há outro na Terra e no céu, mais companheiro, mais santo e fiel

19. SHEMA, ISRAEL, ADONAI ELOHENU
Shema, Israel, Adonai elohenu, Adonai ehad! (2x)
Escuta, Israel, O Senhor é nosso Deus, Um é o Senhor (BIS)

20. COMO SÃO BELOS OS PÉS MENSAGEIRO
1- Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são
belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.
Ele vive, Ele Reina, ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele Reina, ele é
Deus e Senhor.
2- O meu Senhor chegou com toda glória, vivo Ele está, Ele está
Bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está.

E) FINAL

21. TU ÉS A RAZÃO DA JORNADA

1- Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei
deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da Tua mão.
Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No
grito que vem do Teu povo Te escuto de novo chamando por mim.
2- Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do Reino de Paz e amor.
Nos mares do mundo navego e às redes me entrego, tornei-me Teu
pescador.
3- Embora tão fraco e pequeno caminho sereno com a força que
vem de Ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser Teu sinal
aqui.
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22. CIDADÃO DO INFINITO

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
mais ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar mais
ganhei um povo.
Refrão: Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no
meu caminho, no meu caminho, no meu caminho.
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. Vou semeando por entre o povo e
vou sonhando este mundo novo.

23. ALÔ MEU DEUS

Alô Meu Deus... Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava...
Alô Meu Deus... Senti saudades tuas e acabei voltando aqui... Andei por mil
caminhos... E como as Andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e
repousar... Embora eu me afastasse e andasse desligado, Meu coração
cansado resolveu voltar!
Eu não me acostumei nas terras onde andei (bis)
Alô Meu Deus... Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava... Alô Meu
Deus... Senti saudades tuas e acabei voltando aqui... Gastei minha herança
comprando só matéria... Restou-me a esperança de outra vez te encontrar...
Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que este é o meu
lugar!
Eu não me acostumei nas terras onde andei (bis)

24. ÁGUIA PEQUENA

1. Tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena
que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as
minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu
não tentar não saberei como se voa, não foi a toa que eu nasci para voar.

2. Pequenas águias correm risco quando voam, mas devem arriscar. Só que
é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo
haja correntes traiçoeiras, se já tem asas seu destino é voar. Tem que sair
e regressar ao mesmo ninho e outro dia, outra vez recomeçar.

3. Tu me fizeste amar o risco das alturas, com ânsia de chegar. E embora eu
seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não
ter sonhos se eu os tenho, sou da montanha e na montanha eu vou ficar.
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Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá
em cima eu não morar.

4. Tenho uma prece que eu repito suplicante, por mim, por meu irmão. Dá-me
esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um
outro alguém do jeito certo, não vou trair meus ideais pra ser feliz. Não vou
descer nem jogar fora o meu projeto, vou ser quem sou e sendo assim
serei feliz.

25. ORAÇÃO PELA FAMILIA
1. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma

família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de
corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador

2. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém
interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem
nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje em função de um
depois.

Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem
carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de
ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota
do amor. Abençoa Senhor as famílias, amem! Abençoa Senhor, a
minha também! Abençoa Senhor as famílias, amem! Abençoa Senhor, a
minha também!
3. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém

vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam
no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do
pão.

4. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme
não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a
estrela que tem maior brilho. Seja a firme esperança de um céu aqui
mesmo e depois.

F) REFRÃO MEDITATIVO

26. DEUS É AMOR

Deus é amor, arrisquemos viver por amor . Deus é amor, ele afasta o medo.

27. Ó LUZ DO SENHOR

Ó luz do senhor que vem sobre a terra inunda meu ser permanece em nós.

28. ONDE REINA O AMOR

Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus ai esta.
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29. INDO E VINDO

Indo e vindo, trevas e luz. Tudo é graça, Deus nos conduz.

30. CANTAREI AO SENHOR

Cantarei ao Senhor, Enquanto viver. Louvarei o meu Deus enquanto

existir. Nele encontro a minha alegria. Nele encontro a minha alegria.

G) MARIANOS

31. SINGELA DOCE E PURA

Singela doce e pura, Maria de José. Mãe terna e escolhida, és mãe leal da

fé. Seu nome é Maria de Deus.

Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados

para o céu. E por eles construir a nossa vida.

Mãe da obediência, da graça e do amor. Que os homens se encontrem, no

filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus.

32. IMACULADA

Imaculada Maria de Deus / Coração pobre, acolhendo Jesus!

Imaculada Maria do povo, / Mãe dos aflitos que estão junto à cruz!

1.Um coração que era sim para a vida / Um coração que era sim para o
irmão. / Um coração que era sim para Deus / Reino de Deus renovando este
chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo / Passo bem firme que o medo desterra. /
Mãos estendidas que os tronos renegam. / Reino de Deus que renova esta
terra.
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: / Que os nossos passos se tornem
memória. / Do amor fiel que Maria gerou: / Reino de Deus atuando na
História!
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33. A ESCOLHIDA

Uma entre todas foi a escolhida: foste tu Maria, serva preferida. Mãe do meu 
Senhor, Mãe do meu Salvador.
Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa 
Mãe sempre serás.(bis)
Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em seu Deus espera.
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.

34. CAMINHANDO COM MARIA

1- Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil.
Guarda nossa vida, mãe Aparecida, Santa padroeira do Brasil.

A................ve Maria, A.................ve Maria.(2x)

2- Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com
justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil.

3- Com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além! Dá-
lhes companhia pois também um dia foste peregrina de Belém.

4-Com seus passos lentos, enfrentando os ventos, quando sopram noutra
direção. Toda a mãe igreja pede que tu sejas companheira de libertação!

35. QUEM É ESTA QUE AVANÇA COMO AURORA

Quem é esta que avança como aurora, temível como o exercito em ordem de
batalha? Brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos
seus.

Ah, ah, ah, minha alma glorifica ao Senhor, Meu espírito exulta..... em
Deus meu Salvador.(2x)

H) DIVERSOS

36. A CHAVE DO CORAÇÃO

Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração? 
(2x)
Porque não falar se Ele quer te ouvir? Porque se esconder se Ele está aqui?
Porque não aceitar se Ele quer te dar? Porque insistir em resistir? Pois Ele
tem tanto pra te falar. Quer te amar te perdoar. Mas é você que tem que abrir
o coração.
Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar.
Deixa Jesus te dar a sua Salvação.
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36. MINHA ESSÊNCIA

Vim até aqui / Derramar o meu passado em ti / Vim banhar os pés que 
andaram por aí / Sem carinho receber.

Hoje estou aqui / Não por que mereço eu sei / Pois tu sabes por onde eu
andei / Conheces bem o meu perfume.

Mas tu sabes também / Que o meu choro é sincero porém, / Não tenho nada
a oferecer meu Senhor / Mas te dou a minha vida.

É tudo que tenho / Recebe o meu nada / Refaz a morada / Habita em
mim. / Me pega em teu colo / Me acalma em teu peito. / Sou Teu sou
eleito. / E a minha essência é exalar, Teu cheiro.

37. TODO JOELHO SE DOBRARÁ
Todo joelho se dobrará / E toda língua proclamará / Que Jesus Cristo é o
Senhor (2x)

Nada poderá me abalar / Nada poderá me derrotar / Pois minha força e
vitória / Tem um nome / É Jesus (bis)

Quero viver tua palavra / Quero ser cheio do teu espírito / Mas só te peço,
livra-me do mal (2x) (Refrão)

Je....eeeee.....eeeesus!(3x)

38. LIVRE ACESSO
Eu abro as portas do meu coração / Te dou livre acesso Senhor(2x)

Pois com teu braço forte, realizas prodígios . Pois com teu braço forte
Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte Senhor me ergues de
chão.

39. OBRA NOVA
Turururu Turururu a .... a ....Turururu Turururu a .... a ....
Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar
(2x) Ele tem muitos planos pra mim, vida nova quer me dar
Basta abrir o coração e ele agira.
Refrão: Vem Espirito Santo, vem nos transformar. / Vem Espirito Santo
teu amo nos dar. / Vem Espirito Santo, vem nos transformar. / Vem
Espirito Santo teu amo nos dar
Turururu Turururu a .... a ... Turururu Turururu a .... a ....
Cristo quer fazer em ti uma obra nova e o seu coração quer modificar. Cristo 
quer fazer em ti uma obra nova e o seu coração quer modificar...
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