Semana de 24 a 30
de Agosto de 2020

Apresentação
A Diocese de Criciúma está disponibilizando o Roteiro de Oração em Família. Neste tempo de
pandemia, por recomendação das autoridades de saúde pede-se que as pessoas fiquem em suas
casas e em isolamento social. Considerando estas restrições a Igreja diocesana incentiva a
oração em família. Em torno da mesa a família se reúne para ler, rezar e refletir a Palavra de Deus,
onde buscamos o alimento para a nossa fé e para a nossa vida. "Amados e Chamados por Deus":
De 24 a 30 de agosto continuamos a refletir e rezar o tema do mês vocacional, especialmente
nesta semana dedicada a vocação leiga.

AMADOS E CHAMADOS POR DEUS

Saudação
D: Deus ama e chama. Então, somos amados e chamados
por Deus. Chama em vista de uma missão. Ninguém está
no mundo como enfeite, mas tem importante missão a
cumprir. Em família, rezemos:
T: Em nome do Pai...
D: Que a graça de Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a
comunhão do Espírito Santo estejam conosco.

T: Amém, Senhor!
D: Hoje, na semana de oração pelas vocações leigas,
tenhamos presente em nossa oração tantas pessoas –
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos – que
deram a Deus o seu Sim e, na condição de leigos e leigas,
cumprem a missão de proclamar o Evangelho na família,
na comunidade, no ambiente de trabalho, na sociedade.
T: Pai Nosso.... Ave Maria... Glória ao Pai...
D: Dentre as tantas vocações leigas na Igreja, no processo
de formação para a vida cristã, ganha destaque a missão
dos catequistas. Em relação aos catequistas toda família
cristã e cada um de nós nutre um sentimento de profunda
gratidão pela sua generosidade em nos firmar no caminho
da fé.
CANTO: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. /
O Senhor é o Pastor que me conduz, / por caminho nunca
visto me enviou. / Sou chamado a ser fermento, sal e luz / e
por isso respondi: “Aqui estou”!

Escuta da Palavra
D: Antes de ser catequista, toda pessoa é convidada a aprender
com Jesus a grande missão. Jesus acolhe, Jesus ama, não
julga, escuta, orienta, ensina, leva a Deus. Assim fez na vida

inteira, até depois da ressurreição. Vamos ouvir um destes
relatos da Bíblia sobre Jesus Catequista.
Vamos ler o texto na Bíblia.
L: Ler da Bíblia Lucas 21, 13-35
Para Refletir: Na história dos discípulos de Emaús
Jesus se revela um grande catequista: aproxima-se
deles, caminha com eles, interessa-se pelo motivo da
tristeza deles, explica-lhes as Escrituras, celebra com
eles a Eucaristia, dá-lhes firmeza na fé e os desperta
para a missão. Nossa família também já fez a descoberta
dos discípulos de Emaús? O que mais Jesus nos pede?

Em Oração
D: Jesus Mestre, vieste a nós para dizer-nos que és a
VERDADE. Vieste a nós para mostrar-nos que és o
CAMINHO. Vieste a nós para recriar-nos para a verdadeira
VIDA, que és Tu mesmo. E confiaste à Igreja dos batizados
a continuidade da missão.
T: Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a
messe é grande e poucos são os operários.
D: Dentre tantos que abraçam a missão, recebidade Jesus,
estão os catequistas.
T: Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a
messe é grande e poucos são os operários.

D: Pelos catequistas, façamos a Jesus nossa oração:
L1: Jesus, Mestre e Modelo de todo catequista, abençoa
nossos catequistas: homens e mulheres que se dispõem a
ensinar tua mensagem de salvação.
T: Abençoa os catequistas, Senhor!
L1: Sejam eles mansos e humildes de coração, capazes de
acolher, sem excluir ninguém, cada pessoa que vem à tua
procura.
T: Abençoa os catequistas, Senhor!
L1: Sejam abertos ao Espírito Santo a fim de comunicar a
tua verdade, superar as dificuldades da missão recebida e
dar testemunho de alegria e gratuidade na tua Igreja.
T: Abençoa os catequistas, Senhor!
L1: Aumenta, Senhor, em nossas comunidades, o número
de pessoas dispostas a aplicar os próprios dons a serviço
da catequese.
T: Abençoa os catequistas, Senhor!
L1: Que estes vossos servidores, Senhor, cultivem
profundo amor à tua Palavra e encontrem, mediante a
instrução e a oração, coragem e disposição para
perseverarem na missão.
T: Abençoa os catequistas, Senhor!
D: Pai Nosso

T: O Pão Nosso...
D: Ave Maria...
T: Santa Maria...
D: Glória ao Pai...
T: Assim como era...

Bênção
D: Deus todo poderoso nos abençoe na sua bondade e
infunda em nós a sabedoria da salvação.
T: Amém!
D: Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos
faça perseverar nas boas obras.
T: Amém!
D: Abençoe-nos o Deus todo poderoso:
T: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
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Avalie
Clique no link abaixo e conte-nos como foi a sua experiência de oração em família.
O quê foi bom ou o que pode melhorar, sugestões, críticas, etc.

www.bit.ly/3g9je2g

