
1

LT.  7 | Nº 41 | 23/08/2020ANO 44 | A | VERDE

21º DOMINGO  
DO TEMPO COMUM

Recordacão da Vocação  
do Catequista



2

Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, e salvai 
vosso servo, meu Deus. /  Piedade de mim, 
ó Senhor, pois a vós eu elevo a minh’alma. 

1. Deus do universo, escutai minha oração! 
/ Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido! / 
Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, / 
vede a face do eleito, vosso Ungido! 

2. O Senhor Deus é como um sol, é um 
escudo, / e largamente distribui a graça 
e a glória. / Ó Senhor, Deus poderoso do 
universo, / feliz quem põe em vós sua 
esperança! 

3. Felizes os que em vós têm sua força, / 
para sempre haverão de vos louvar! / O 
Senhor nunca recusa bem algum / àqueles 
que caminham na justiça.

CANTO DE ABERTURA1

RITOS INICIAIS

(Sl 85 e Sl 83)
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SAUDAÇÃO2

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
P. Irmãos eleitos segundo a presciência 
de Deus Pai, pela santificação do Espírito 
para obedecer a Jesus Cristo e participar da 
bênção da aspersão do seu sangue, graça e 
paz vos sejam concedidas abundantemente.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, bem 
vindos! Somos o Povo de Deus reunido 
como assembleia santa para louvar, 
bendizer e adorar o Senhor de nossa vida 
e de nossa história! É um prazer fazer 
louvação ao Pai em reconhecimento 
do seu amor infinito por nós. Por isso, 
aqui estamos para recordar, nesta Ceia 
Eucarística, a oferta que Jesus fez de sua 
vida. Tudo é dEle, por Ele e para Ele! Neste 
dia nacional do catequista, bendigamos 
ao Senhor por essa vocação específica na 
Igreja, chamada a promover a educação 
à fé e a iniciação cristã. 
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P. No dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também nós somos convidados a morrer 
para o pecado e ressurgir para uma vida 
nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai.

(Silêncio)

P. Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que viestes chamar os pecadores, 
tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que intercedeis por nós junto do 
Pai, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

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

T. Amém.

ATO PENITENCIAL3
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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. Amém.

GLÓRIA4
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P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que unis os 
corações dos vossos fiéis num só desejo, 
dai ao vosso povo amar o que ordenais 
e esperar o que prometeis, para que, na 
instabilidade deste mundo, fixemos os 
nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias. Por N.S.J.C.

T. Amém

Anim. É o Messias, o Cristo Senhor, que 
agora fala à sua Igreja reunida. Acolhamos 
com fé aquilo que sua Palavra vai anunciar.

ORAÇÃO5

LITURGIA DA PALAVRA
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Leitura do Livro do Profeta Isaías. – Assim 
diz o Senhor a Sobna, o administrador do 
palácio: 19”Eu vou te destituir do posto 
que ocupas e demitir-te do teu cargo. 
20Acontecerá que nesse dia chamarei meu 
servo Eliacim, filho de Helcias, 21e o vestirei 
com a tua túnica e colocarei nele a tua 
faixa, porei em suas mãos a tua autoridade; 
ele será um pai para os habitantes de 
Jerusalém e para a casa de Judá. 22Eu o 
farei levar aos ombros a chave da casa de 
Davi; ele abrirá, e ninguém poderá fechar; 
ele fechará, e ninguém poderá abrir. 23Hei 
de fixá-lo como estaca em lugar seguro e 
aí ele terá o trono de glória na casa de seu 
pai”.  
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

PRIMEIRA LEITURA6
(Is 22,19-23)
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Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! 
Completai em mim a obra começada!

1. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, 
/ porque ouvistes as palavras dos meus 
lábios! / Perante os vossos anjos vou 
cantar-vos / e ante o vosso templo vou 
prostrar-me.

2. Eu agradeço vosso amor, vossa 
verdade, / porque fizestes muito mais que 
prometestes; / naquele dia em que gritei, 
vós me escutastes / e aumentastes o vigor 
da minha alma.

3. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, 
/ e de longe reconhece os orgulhosos. / Ó 
Senhor, vossa bondade é para sempre! / 
Eu vos peço: não deixeis inacabada, / esta 
obra que fizeram vossas mãos!

SALMO                  127(128)7



9

Leitura da Carta de Paulo aos Romanos. – 
33Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e 
da ciência de Deus! Como são inescrutáveis 
os seus juízos e impenetráveis os seus 
caminhos! 34De fato, quem conheceu o 
pensamento do Senhor? Ou quem foi seu 
conselheiro? 35Ou quem se antecipou em 
dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter 
direito a uma retribuição? 36Na verdade, 
tudo é dele, por ele, e para ele. A ele a glória 
para sempre. Amém! 

- Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

SEGUNDA LEITURA8
(Rm 11,33-36)
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Aleluia, aleluia, aleluia.

Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
minha Igreja; e os poderes do reino das 
trevas jamais poderão contra ela!

ACLAMAÇÃO9
 (Mt 16,18)
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P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.

T. Glória a vós, Senhor.

P. Naquele tempo, 13Jesus foi à região de 
Cesaréia de Filipe e ali perguntou a seus 
discípulos: “Quem dizem os homens ser 
o Filho do homem?” 14Eles responderam: 
“Alguns dizem que é João Batista; outros 
que é Elias; outros ainda, que é Jeremias 
ou algum dos profetas”. 15Então Jesus lhes 
perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?” 
16Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, 
o Filho do Deus vivo”. 17Respondendo, 
Jesus lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho de 
Jonas, porque não foi um ser humano que 
te revelou isso, mas o meu Pai que está no 
céu. 18Por isso eu te digo que tu és Pedro, e 
sobre esta pedra construirei a minha Igreja, 

EVANGELHO10
(Mt 16,13-20)
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e o poder do inferno nunca poderá vencê-
la. 19Eu te darei as chaves do reino dos céus: 
tudo o que tu ligares na terra será ligado 
nos céus; tudo o que tu desligares na terra 
será desligado nos céus”. 20Jesus, então, 
ordenou aos discípulos que não dissessem 
a ninguém que ele era o Messias. 

- Palavra da Salvação.

T. Glória a vós, Senhor.
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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.

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
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P. Irmãos e irmãs, a Deus que revelou a 
Pedro que Jesus era o Messias e que hoje 
nos chama à santidade, peçamos:

T. Por vossa misericórdia, salvai-nos, 
Senhor.

1. Pai Santo, protegei a Igreja, nesta parcela 
do Povo de Deus reunida em São Paulo, 
fundada na fé dos Apóstolos e dirigida por 
nosso Bispo, para que nosso Sínodo, sirva 
para reacender em nós o desejo de sermos 
testemunhas do amor de Cristo nesta 
cidade imensa, rezemos. 

2. Pai Santo, acompanhai com vosso 
Espírito todos aqueles que exercem cargos 
públicos em nossa cidade, para que sempre 
e cada vez mais pensem no bem comum e 
protejam os pequenos e desamparados, 
rezemos. 

3. Pai Santo, aproximai-vos de todos 
aqueles que se sentem  perseguidos por 

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
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causa da justiça e de todos os que se 
sentem discriminados por sua fé; guardai-
os com vosso amor, rezemos. 

4. Pai Santo, estendei a vossa bênção sobre 
os nossos catequistas, para que sejam 
sempre comunicadores da mensagem 
autêntica de Cristo e favoreçam a iniciação 
dos que desejam pertencer a Cristo e à 
Igreja, rezemos.

(Outras preces comunitárias)

P. Encerremos nossas preces rezando a 
oração pelas Vocacões. 

T. Jesus, Mestre Divino, que chamastes 
os Apóstolos a vos seguirem, continuai a 
passar pelos nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e continuai 
a repetir o convite a muitos jovens. Dai 
coragem às pessoas convidadas. Dai força 
para que vos sejam fiéis como apóstolos 
leigos, como presbíteros e diáconos, como 
consagrados e consagradas, para o bem 
do Povo de Deus e de toda a humanidade. 
Amém.
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1. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que 
apresentamos: bendito pelo pão, bendito 
pelo vinho. / Bendito sejais, também, pela 
graça no caminho!

2. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que 
apresentamos: bendito pela fé, bendito 
pela Igreja. / Bendito sejais, também, pela 
força da peleja!

3. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que 
apresentamos: bendito pelo amor, bendito 
pela vida. / Bendito sejais, também, pelas 
nossas mãos unidas!

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

14

LITURGIA EUCARISTICA
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ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, 
oferecido uma só vez, conquistastes para 
vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz 
e a unidade. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.
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P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre em todo lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Quisestes reunir de novo, 
pelo Sangue de vosso Filho e pela graça 
do Espírito Santo, os filhos dispersos 
pelo pecado. Vossa Igreja, unificada pela 
unidade da Trindade, é para o mundo o 
Corpo de Cristo e o Templo do Espírito 
Santo, para a glória da vossa sabedoria. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama 
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir 
o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um 
sacrifício perfeito.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III16
(Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VIII, p. 435)
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T. Santificai e reuni o vosso povo!

CC. Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e  o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.

T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Na noite em que ia ser entregue, 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.

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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!

T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!
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CC. Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação de graças 
este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia convosco e concedei que, 
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os 
vossos Apóstolos e Mártires, São Paulo, 
patrono da nossa Arquidiocese, e todos os 
santos, que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo 
inteiro. Confirmai na fé e na caridade a 
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vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco, 
o nosso bispo Odilo, com os Bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Atendei às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos filhos e 
filhas dispersos pelo mundo inteiro.

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

3C. Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.

T. A todos saciai com vossa glória!

Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça.

CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.

T. Amém.
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Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo!
1. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, / 
porque ouvistes as palavras os meus lábios! 
/ Perante os vossos anjos vou cantar-vos / e 
ante o vosso templo vou prostrar-me.
2. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, 
/ porque fizestes muito mais que prome-
testes; / naquele dia em que gritei, vós me 
escutastes / e aumentastes o vigor da mi-
nha alma.
3. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, 
/ quando ouvirem, ó Senhor, vossa promes-
sa. / Hão de cantar vossos caminhos e dirão: 
/ ‘Como a glória do Senhor é grandiosa!’.
4. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, 
/ e de longe reconhece os orgulhosos. / Se 
no meio da desgraça eu caminhar, / vós me 
fazeis tornar à vida novamente; 
5. Completai em mim a obra começada; / 
ó Senhor, vossa bondade é para sempre! / 
Eu vos peço: não deixeis inacabada / esta 
obra que fizeram vossas mãos!

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO18
(Mt 16,16 e Sl 137)
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P. Oremos: (silêncio) Ó Deus, fazei agir 
plenamente em nós o sacramento do 
vosso amor, e transformai-nos de tal modo 
pela vossa graça, que em tudo possamos 
agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

ORAÇÃO APÓS A  
COMUNHÃO

19
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T. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da 
Igreja / e renovais a face da terra. / Vin-
de em nosso auxílio / na realização do 
primeiro Sínodo arquidiocesano de São 
Paulo. / Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o testemunho do 
Evangelho nesta Cidade imensa. / Seguin-
do o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, / 
do apóstolo São Paulo, Patrono de nossa 
Arquidiocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de Santa-
na Galvão, / dos bem-aventurados Padre 
Mariano e Madre Assunta / e dos santos 
Padroeiros de nossas Comunidades, / se-
jamos também nós ardorosos discípulos-
-missionários de Jesus Cristo / para que, 
nele, todos tenham vida em abundân-
cia. / Divino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

20
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BÊNÇÃO FINAL21
 (Tempo Comum V, p. 526) 

RITOS FINAIS
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Povo de Deus, / Igreja do Senhor, / Cami-
nhemos sempre unidos / num só coração! 
/ Quanta alegria! / Que bênção tão gran-
de! / O Evangelho de Jesus anunciar.

1. No Páteo do Colégio / São Paulo recebeu 
/ A semente do Evangelho / de santos mis-
sionários / Chegou a nossa vez! É missão de 
todos nós! / Boa Nova de Jesus, à cidade 
anunciar.

2. De Cristo somos nós / Discípulos-mis-
sionários / “Igreja em saída” / ao encontro 
dos irmãos. / Levemos generosos / a ale-
gria do Evangelho. / A todos os recantos / 
da cidade a esperar.

3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor de mis-
sionários / Envia teu Espírito / e nos mos-
tra o caminho. / Converte-nos agora / e re-
nova a Tua Igreja. / Concede aos teus filhos 
/ unidade, amor e fé.

HINO DO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

22
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A VOCAÇÃO DO CATEQUISTA

Caríssimos e caríssimas catequistas.

[...] Obrigado pelo entusiasmo com o qual 
viveis o vosso ser catequistas na Igreja 
e para a Igreja. Recordo com prazer o 
primeiro encontro que tive convosco no 
Ano da Fé, em 2013, e como vos pedi 
para “ser catequistas! Não trabalhar como 
catequistas: isso não adianta! Trabalho 
como catequista, porque gosto de ensinar. 
Se porém tu não és catequista, não 
adianta! Não serás fecundo, não serás 
fecunda! Catequista é uma vocação... 
Ser catequista, esta é a vocação, não 
trabalhar como catequista. Atenção que 
eu não disse fazer o catequista, mas sê-lo, 
porque compromete a vida: guia-se para o 
encontro com Cristo, através das palavras 
e da vida, através do testemunho”. 

[...]

Penso muitas vezes no catequista como 
naquele que se pôs ao serviço da Palavra 
de Deus, que frequenta diariamente esta 
Palavra para fazê-la tornar-se seu alimento 
e assim a poder comunicar aos demais 
com eficácia e credibilidade. O catequista 
sabe que esta Palavra é “viva” (Hb 4, 
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12) pois constitui a regra da fé da Igreja. 
Por conseguinte, o catequista não pode 
esquecer, sobretudo hoje num contexto de 
indiferença religiosa, que a sua palavra é 
sempre um primeiro anúncio. Pensai bem 
nisto: neste mundo, nesta área de tanta 
indiferença, a vossa palavra será sempre 
um primeiro anúncio, que chega a tocar 
o coração e a mente de tantas pessoas 
que estão à espera de encontrar Cristo. 
Até sem o saberem, mas estão à espera. 
E quando digo primeiro anúncio não digo 
só no sentido temporal. Sem dúvida, isto 
é importante, mas nem sempre é assim. 
Primeiro anúncio equivale a frisar que 
Jesus Cristo morto e ressuscitado por amor 
ao Pai, concede o seu perdão a todos sem 
distinção de pessoas, se elas abrirem o seu 
coração e se deixarem converter! Muitas 
vezes não sentimos a força da graça que, 
também através das nossas palavras, toca 
em profundidade os nossos interlocutores 
e os plasma a fim de permitir que eles 
descubram o amor de Deus. O catequista 
não é um mestre nem um professor que 
pensa que está a ministrar uma lição. A 
catequese não é uma lição; a catequese 
é a comunicação de uma experiência e 
o testemunho de uma fé que acende os 
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corações, porque introduz o desejo de 
encontrar Cristo. Este anúncio, de várias 
maneiras e com diferentes linguagens, é 
sempre o “primeiro” que o catequista é 
chamado a realizar! 

Por favor, na comunicação da fé não vos 
deixeis cair na tentação de alterar a ordem 
com a qual a Igreja desde sempre anunciou 
e apresentou o querigma, e que se reflete 
na estrutura do próprio Catecismo. Não se 
pode, por exemplo, antepor a lei, mesmo 
que seja a moral, ao anúncio tangível 
do amor e da misericórdia de Deus. 
Não podemos esquecer as palavras de 
Jesus: “Não vim para condenar, mas para 
perdoar...” (cf. Jo 3, 17; 12, 47). De igual 
modo, não se pode presumir de impor uma 
verdade da fé prescindindo da chamada 
à liberdade que ela requer. Quem tem 
experiência do encontro com o Senhor 
está sempre na situação da samaritana 
que sente o desejo de beber uma água 
que não se esgota, mas ao mesmo tempo 
vai ter imediatamente com os habitantes 
da aldeia para os levar ao encontro de 
Jesus (cf. Jo 4, 1-30). Por conseguinte, é 
necessário que o catequista compreenda o 
grande desafio que tem diante de si sobre 
a maneira como educar na fé, em primeiro 
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lugar, quantos têm uma identidade cristã 
débil e, por isso, precisam de proximidade, 
de acolhimento, de paciência, de amizade. 
Só assim a catequese se torna promoção 
da vida cristã, apoio na formação global 
dos crentes e incentivo a ser discípulos 
missionários. 

Uma catequese que pretenda ser fecunda 
e estar em harmonia com o conjunto 
da vida cristã encontra na liturgia e nos 
sacramentos a sua linfa vital. A iniciação 
cristã requer que nas nossas comunidades 
se realize cada vez mais um percurso 
catequético que ajude a experimentar 
o encontro com o Senhor, o crescimento 
no seu conhecimento e o amor pelo 
seguimento. A mistagogia oferece 
oportunidades muito significativas para 
realizar este percurso com coragem e 
decisão, favorecendo a saída de uma fase 
estéril da catequese, que muitas vezes 
afasta sobretudo os nossos jovens, pois não 
encontram a novidade da proposta cristã 
nem a incidência na sua vida. O mistério que 
a Igreja celebra encontra a sua expressão 
mais bela e coerente na liturgia. Não 
esqueçamos de fazer compreender com 
a nossa catequese a contemporaneidade 
de Cristo. Com efeito, na vida sacramental, 
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que tem o seu ápice na Sagrada Eucaristia, 
Cristo faz-se contemporâneo com a sua 
Igreja: acompanha-a nas vicissitudes 
da sua história e nunca se afasta da sua 
Esposa. É Ele que se faz próximo de 
quantos o recebem no seu Corpo e no 
seu Sangue, e faz deles instrumentos de 
perdão, testemunhas da caridade com 
quantos sofrem, e participantes ativos ao 
criar solidariedade entre os homens e os 
povos. Como seria útil para a Igreja se as 
nossas catequeses se caracterizassem por 
fazer compreender e viver a presença de 
Cristo que age e realiza a nossa salvação, 
permitindo que experimentemos desde 
agora a beleza da vida de comunhão com 
o mistério de Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo! 

Papa Francisco
(Discurso no Simpósio Internacional de 

Catequese, 2017)
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