
que a presença de um padre foi importante 
para sua vida? Tempo para partilha.

Animador: Você conhece os padres de nossa 
paróquia? Qual o nome deles? O que eles 
fazem? Tempo para partilha.

3. SALMO 

Animador: “Eis que venho, ó Pai/ com prazer 
faço a vossa vontade!” 

1. Esperando, esperei no Senhor 
E inclinando-se ouviu o meu clamor. 
Canto novo ele pôs nos meus lábios, 
Um poema em louvor ao Senhor. R.

2. E então eu vos disse: Eis que venho! 
Sobre mim está escrito no livro, 
Com prazer faço a vossa vontade, 
Guardo em meu coração a vossa lei! R.

3. Boas novas de vossa justiça 
Anunciei numa grande assembléia 

Vós sabeis: não fecheis os meus 
lábios! 
Não negueis para mim vosso amor  
Vossa graças e verdade me guardem! 
R.
Medite no coração as palavras do salmo e 
repita uma frase se desejar.

4. LEITURA DA 
PALAVRA DE DEUS

Canto: Palavra de Salvação 
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1. ORAÇÃO INICIAL

Animador: Querida 
família! Que bom 
estarmos juntos, 
rezando e re�etindo 

sobre os sacramentos da Igreja. Deus chama a 
todos para uma missão. Porém, 
algumas pessoas são chamadas 
por Ele para uma missão especial: 
servir em nome de Cristo no meio 
da comunidade. Estes são os que 
recebem o sacramento da Ordem: diáconos, 
padres e bispos. É sobre este sacramento que 
queremos meditar neste encontro. Saudemos a 
Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal 
dos seguidores de Jesus:

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Canto: Um dia escutei teu chamado,/ divino 
recado,/ batendo no coração.
Deixei desta vida 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 �m,
No grito que vem do teu povo,/ 
Te escuto de novo/ chamando 
por mim:/

2. RECORDAÇÃO DA VIDA

Animador: Recordar é 
viver! Em quais 
momentos você lembra 

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

Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo segundo Marcos (10,43-45).

Momento de silêncio para interiorizar a Palavra. Reler a 
passagem calmamente. A seguir, partilhar de frases ou 
palavras que tenham chamado a atenção.

Animador: Vamos recontar o texto bíblico, 
copiando o texto abaixo e preenchendo os 
espaços com as palavras em destaque:

SERVIDOR - FILHO - GRANDE - VIDA - VOCÊS - 
SERVIR - PRIMEIRO - TODOS

“Mas entre ____________ não deve ser assim. Ao 
contrário, quem de vocês  quiser ser o 
______________ , seja o _______________ de 
vocês. E quem de vocês quiser ser o 
__________________ , seja servo de 
______________. Porque o _____________  do 
Homem não veio para ser servido, mas para 
______________ e dar a própria  
_______________ como resgate de muitos.” 

Tema da Semana:

Igreja nas Casas

CATEQUESE  
FAMILIAEM

Reúna sua família 
e reze com a gente!

ORDEM

Texto bíblico: 
Marcos 10,43-45
Ambientação: 
Bíblia, cruz, vela, par de 
sandálias, avental. 
Folha em branco e lápis 
para desenhar e colorir.

Foi declarado santo no ano de 1925. 
São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres e 

no dia em que se celebra o seu dia também se 
comemora o dia do padre (04 de agosto ). 
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Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo segundo Marcos (10,43-45).

Momento de silêncio para interiorizar a Palavra. Reler a 
passagem calmamente. A seguir, partilhar de frases ou 
palavras que tenham chamado a atenção.

Animador: Vamos recontar o texto bíblico, 
copiando o texto abaixo e preenchendo os 
espaços com as palavras em destaque:

SERVIDOR - FILHO - GRANDE - VIDA - VOCÊS - 
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“Mas entre ____________ não deve ser assim. Ao 
contrário, quem de vocês  quiser ser o 
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5. MEDITAÇÃO

Animador: Na passagem bíblica que 
acabamos de ler, Jesus ensina que 

seus seguidores não devem exercer o poder 
como domínio, mas sim como serviço. Em que 
situações você é servidor em seu dia a dia? Deixar 
falar.

Leitor: Alguns cristãos batizados são chamados a 
participar da missão de Cristo de uma forma 
especial. O ministério é conferido a eles por meio 
do sacramento da Ordem. Recebem este 
sacramento os diáconos (transitórios e 
permanentes), os presbíteros (padres) e os 
bispos..

Leitor: Na Igreja, o sacramento da Ordem é 
exercido e conferido em três graus. São eles o 
ministério diaconal (diáconos transitórios e 

6. ORAÇÃO

Animador: Vamos rezar 
juntos a oração pelas 

vocações, pedindo 
que Deus também chame mais 
pessoas para assumirem o 
ministério ordenado.

Todos: Jesus, Mestre divino, 
que chamaste os apóstolos a 
te seguir, continuai a 
passar pelos nossos 
caminhos, pelas 
nossas famílias, 
pelas nossas escolas 
e continuai a repetir 
o convite a muitos 
de nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas 
convidadas, para que te 
sejam �éis como 
apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como 
religiosos e religiosas, 
para o bem do povo de 
Deus e de toda a 
humanidade. Amém!

permanentes), o ministério presbiteral (padres) e 
o ministério episcopal (bispos).

Leitor: Os ministros ordenados exercem seu 
ministério no meio de uma comunidade de fé. 
Com seu serviço, os diáconos, padres e bispos 
edi�cam a Igreja.  Assim como em Jesus, o serviço 
dos ministros ordenados se manifesta no ofício 
de serem profetas, sacerdotes e pastores junto ao 
povo de Deus.

Animador: Faça um desenho bem bonito que 
represente um diácono, um padre ou um bispo 
que você admira bastante. Dar tempo para realizar a 
atividade.

7. CONTEMPLAÇÃO

Animador: No primeiro 
domingo de agosto a 
Igreja reza de modo mais 
intenso por seus 
diáconos, padres e bispos, 

a �m de que Deus lhes 
dê alegria no exercício 
de sua missão. 

Animador: 
No dia 4 de agosto 

também  celebramos o dia do padre. Mande uma 
mensagem para o padre ou os padres de sua 
paróquia, parabenizando-os pelo seu dia e 
agradecendo-os pelo serviço que eles assumem 
junto à comunidade. 

Todos: É tempo de cuidar! Nossa família quer 
cuidar dos ministros ordenados, servidores de 
Deus que também cuidam de nós!
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9. BÊNÇÃO FINAL

Animador: Que o Senhor guie os ministros 
ordenados de nossa Diocese no seu serviço à 
comunidade de fé.
Todos: Amém!
Animador: Que Deus nos abençoe para que 
estejamos sempre juntos.
 
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!

Canto:
Jesus Cristo me deixou inquieto
Nas palavras que ele proferiu.
/:Nunca mais eu pude olhar o mundo,
Sem sentir aquilo que Jesus sentiu:/

Eu vivia tão tranquilo e descansado
E pensava ter chegado ao que busquei. 
Muitas vezes proclamei extasiado
Que, ao seguir a lei de Cristo, eu me salvei.
Mas depois que meu Senhor passou,
Nunca mais meu coração se acomodou.

8. ORAÇÃO FINAL 

Animador:Rezemos pelos 
ministros ordenados de nossa 
paróquia e de nossa diocese:
Todos: Pai nosso…
Todos: Ave Maria…
Animador: Maria, Mãe dos vocacionados:
Todos: Rogai por nós!


