CELEBRAÇÃO DA ENTREGA DA BÍBLIA
Catequista 1: Cada um prepare-se para acolher em sua vida esta carta de amor que será trazida
por um casal. Vamos recebê-la olhando para ela com muito amor e carinho, cantando com muita
alegria.
(Sugestão de Canto: a comunidade dança alegre)
A comunidade dança alegre e canta, acolhendo agora a Palavra Santa.
1. A palavra vem, vem nos libertar, como um vento forte a nos arrastar.
2. A palavra vem, fala ao coração, chega como a chuva, fecundando o chão.
3. Bem aventurado, e povo feliz, quem vive a palavra e a Deus bendiz.
4. Vamos caminhar, irmãs e irmãos, já chegou a hora da nossa missão.
5. Aleluia, irmãos, Jesus vai falar, o Santo Evangelho vamos aclamar!
https://youtu.be/qgaA3IuhPPc
Catequista 2: A Palavra de Deus é como a lua cheia que clareia a estrada à noite. Ela ilumina o
caminho de nossa vida, que tantas vezes é escuro. Com essa luz podemos compreender melhor
nossa família, nossa comunidade, nossa igreja e nosso povo. A vida nos traz muitas dificuldades.
Precisamos de ajuda e força para vencer os sofrimentos, as dúvidas e o medo. Por isso olhamos
para a Bíblia, pois ela guarda a experiência de muitas pessoas que viveram antes de nós e
construíram uma história, com fé e confiança em Deus. A Bíblia é a palavra de vida eterna. Isso
quer dizer que ela é sempre nova. Deus fala agora para nós, aqui reunidos, porque nela está a
Palavra de Jesus Cristo, nosso Caminho, Verdade e Vida. A catequese da comunidade cristã faz de
nós discípulos e discípulas de Jesus, ajuda-nos a iluminar nossas decisões e ações com o
ensinamento e o exemplo dele, ensina-nos a viver em comunhão, amando-nos uns aos outros
como Ele pediu.
Catequista 1: É Deus Pai que nos dá sua Palavra. É o Espírito Santo que nos faz entender a Palavra
que o Pai nos dá. Invoquemos o Espírito Santo, inspirador da Palavra de Deus.
Sugestão de Canto: Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar
Vem, Espírito Santo, vem. /Vem iluminar
1.Nossos caminhos, vem iluminar! /Nossas ideias, vem iluminar!
Nossas angústias, vem iluminar!/As incertezas, vem iluminar
2.Toda a Igreja, vem iluminar/A nossa vida, vem iluminar!
Nossas famílias, vem iluminar!/Toda a terra, vem iluminar!

Liturgia da Palavra
1ª Leitura: Ne 8,1-3.5-12
Esse texto do Livro de Neemias nos ajuda a compreender que a comunidade nasce e cresce no amor
e na fé quando ouve e segue a Palavra de Deus. Frequentemente é bom que hoje que haja alguém
que a explique, para que o povo possa compreendê-la melhor. Essa Palavra, assim ouvida e
compreendida, vai provocar mudança de mentalidade e um novo comportamento que se traduzem
partilha, comunhão e alegria.
Leitura do Livro de Neemias
1 Todo o povo se reuniu como um só homem na praça defronte da porta das Águas e pediu ao
escriba Esdras que trouxesse o livro da Lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. 2 O
sacerdote Esdras apresentou a Lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os
que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. 3 Assim, na praça
que fica defronte da porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao
meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de
compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da Lei. 5 Visível a todos por
estar mais alto, Esdras abriu o livro. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. 6 Esdras bendisse
o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: “Amém! Amém!” Depois
inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. 7 Entretanto os levitas
Josué, Bani, Serebias, Jamin, Acub, Sabatai, Hodias, Maasias, Celita, Azarias, Jozabad, Hanã e
Falaías explicavam a Lei ao povo, que dos seus lugares escutava. 8 Leram clara e distintamente o
livro da Lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura.
9 O governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram
a todos: “Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus! Não lamenteis nem choreis” – pois
todo o povo chorava ao ouvir as palavras da Lei. 10 E disse-lhes: “Ide para vossas casas e comei
carnes gordas, tomai bebidas doces e dai porções aqueles que nada prepararam, pois este dia é
santo para o nosso Senhor. Não é dia de luto, pois a alegria do Senhor será a vossa força”. 11 E os
levitas acalmavam todo o povo, dizendo: “Ficai tranquilos; hoje é um dia santo. Não fiqueis
aflitos!” 12 E todo o povo se retirou para comer e beber. Levaram porções também aos outros e
expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes foram explicadas.
Salmo:
Shemá Israel Adonai Elohenu Adonai eha Escuta Israel o Senhor é nosso Deus um é o Senhor
https://youtu.be/RkoQGeURqu8
2ª Leitura: Dt 6, 4-9
Através de sua Palavra Deus nos revela o verdadeiro sentido de nossa vida: nós viemos dele e só a
Ele devemos seguir,amar e adorar. AA nossa principal missão é tornar essa Palavra conhecida para
que seja o alicerce inabitável de nossa casa, da comunidade e da nossa sociedade. Somente assim
toda a nossa vida será sempre uma resposta de amor a Deus, fazendo de nós pessoas mais
completas e instrumentos de construção de um mundo melhor.
Leitura do Livro do Deuteronômio
4
Ouve, Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor.

5

Amarás o Senhor teu Deus com

todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. 6 E trarás gravadas no teu
coração todas estas palavras que hoje te ordeno. 7 Tu as repetirás com insistência a teus filhos
e delas falarás quando estiveres sentado em casa ou andando a caminho, quando te deitares ou
te levantares. 8 Tu as prenderás como sinal à tua mão e as colocarás como faixa entre os
olhos; 9 tu as escreverás nas entradas da tua casa e nos portões da tua cidade.
Aclamação à Palavra: Sugestão de Canto: Eu vim para escutar
https://youtu.be/SCJxnuDsS_A
Eu vim para escutar/ Tua palavra, tua palavra/ Tua palavra de amor
Eu gosto de escutar/Tua palavra, tua palavra/Tua palavra de amor
Proclamação da Palavra: Jo 1, 1-14
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 1 No princípio era a Palavra, e a Palavra
estava junto de Deus, e a Palavra era Deus. 2 Ela existia, no princípio, junto de Deus. 3 Tudo foi
feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que existe. 4 Nela estava a vida, e a vida era
a luz dos homens. 5 E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. 6 Veio um
homem, enviado por Deus; seu nome era João. 7 Ele veio como testemunha, a fim de dar
testemunho da luz, para que todos pudessem crer, por meio dele. 8 Não era ele a luz, mas veio
para dar testemunho da luz. 9 Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. 10
Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. 11 Ela
veio para o que era seu, mas os
seus não a acolheram. 12 A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem
filhos de Deus: são os que crêem no seu nome. 13 Estes foram gerados não do sangue, nem da
vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14 E a Palavra se fez carne e veio
morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como filho único, cheio
de graça e de verdade.
Canto:
Sugestão de Canto:
Eu quero entender melhor/Tua palavra, tua palavra/Tua palavra de amor
O mundo ainda vai viver/Tua palavra, tua palavra/Tua palavra de amor
Catequista : Vamos silenciar por alguns minutos e deixar que a Palavra de Deus chegue em nosso
coração como a semente que cai na terra. As catequistas e acompanhantes podem repetir palavras
ou versículos das leituras proclamadas. Entre estas leituras, vamos repetir o refrão: Ouve Israel.
Entrega da Bíblia
(Se o pároco estiver presente, ele entrega a Bíblia ao catequista e esta ao catecúmeno. Na
ausência do pároco, a catequista entrega a Bíblia ao acompanhante e este(a) ao catecúmeno)
Quem entrega: “Receba o livro da Palavra de Deus. Que ela seja luz para sua vida”.
Catecúmeno: “Amém”.

Preces
Catequista : Ao nosso Deus que faz chegar até nós sua Palavra de vida e salvação vamos dirigir as
nossas preces de amor e gratidão. Após cada prece vamos repetir:
Todos: Queremos caminhar na tua luz.
1. Nós te agradecemos Pai, pelo teu verbo que veio nos revelar a tua Palavra de vida e
salvação. Socorre-nos em nossas fraquezas e ajuda-nos a sermos fiéis ao teu plano de
amor. Rezemos…
2. Senhor Jesus, como é bom participar da atua Igreja que se reúne para louvar, glorificar e
ouvir a tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar no teu caminho. Rezemos…
3. Para levar a tua Palavra até os confins da aterra, o Senhor convocou e preparou apóstolos e
discípulos. Conta conosco, Senhor, entre os teus anunciadores do teu Reino de amor.
Rezemos…
Obs: Após as preces segue-se a Conclusão e o gesto concreto. (pág. 39)
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