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PREPARATIVOS 

 

 

O QUE PREPARAR? 

⁎ Na segunda parte do quarto encontro do mês de junho, estando o grupo 

já reunido, realiza-se a celebração da entrega da Bíblia.  

⁎ Dê maior destaque à Mesa da Palavra (ambão), enfeite-a com arranjos 

flores naturais e sem panos decorativos.   

⁎ Bíblias para serem entregues aos catecúmenos/catequizandos.  

⁎ Mesa à vista para depositar as bíblias que serão entregues.  

⁎ Folhas com os cantos previstos para a celebração.  

⁎ Trazer alimentos para serem partilhados após a celebração– Ágape. 

(caso seja conveniente). 

⁎ O catequista preside a celebração.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

CELEBRAÇÃO EM GRUPOS   

DA ENTREGA DA PALAVRA DE DEUS 
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ACOLHIDA  

COMENTÁRIO INICIAL  
 

Catequista: “A novidade da revelação bíblica consiste no fato de 

Deus Se dar a conhecer no diálogo, que deseja ter conosco. A 

Palavra divina exprime-se ao longo de toda a história da salvação 

e tem a sua plenitude no mistério da encarnação, morte e 

ressurreição do Filho de Deus. Apesar da fé cristã não ser uma 

«religião do Livro», o cristianismo é a «religião da Palavra de 

Deus», não de «uma palavra escrita e muda, mas do Verbo 

encarnado e vivo.”
1
 Peçamos o Espírito Santo, o Inspirador, para 

que acolhamos com solicitude a Palavra de Deus que será 

celebrada.  

 

CANTO DE ABERTURA 
Vem, Espírito Santo, vem! 

Refrão: Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar Vem, Espírito 

Santo, vem. Vem iluminar. 

 

Nossos caminhos, vem iluminar! /Nossas ideias, vem iluminar! 

Nossas angústias, vem iluminar! /As incertezas, vem iluminar  

R.:  

Toda a Igreja, vem iluminar/A nossa vida, vem iluminar! Nossas 

famílias, vem iluminar! /Toda a terra, vem iluminar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 BENTO XVI. Exortação Apostólica pós-sinodal Verbum Domini sobre a Palavra de Deus. 2010, 

n.7.  
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SINAL DA CRUZ E SAUDAÇÃO 

 

Catequista: Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

Todos: Amém.  
 

O catequista acolhe com estas palavras ou outras semelhantes:  

 

Sejam bem-vindos à celebração que vós, queridos catecúmenos e 

catequizandos, receberão a Palavra de Deus, guia para nossos 

passos, luz para nosso caminho. Cantemos! 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

 

Aleluia, aleluia 

A minh'alma abrirei 

Aleluia, aleluia 

Cristo é meu Rei  

 

 PALAVRA DE DEUS  

 

ANÚNCIO DA PALAVRA DE DEUS  

 

Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.  
Jo 1, 1-14.  

 
1
No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus; e a 

Palavra era Deus. 
2
No princípio estava ela com Deus. 

3
Tudo foi feito por ela, e sem 

ela nada se fez de tudo que foi feito. 
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. 
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6
Surgiu um homem enviado por Deus; seu nome era João. 

7
Ele 

veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que 

todos chegassem à fé por meio dele. 
8
Ele não era a luz, mais veio 

para dar testemunho da luz: 
9
daquele que era a luz de verdade, 

que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. 
10

A Palavra estava no mundo — e o mundo foi feito por meio dela 

— mas o mundo não quis conhecê-la. 
11

Veio para o que era seu, e 

os seus não a acolheram. 
12

Mas, a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se 

tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu 

nome, 
13

pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da 

carne nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. 
14

E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós 

contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho 

unigênito, cheio de graça e de verdade. 

 

— Palavra da Salvação.  

— Glória a vós, Senhor. 

 

REFLEXÃO  

 
Faz uma breve explicação do Evangelho, dando o real sentido da celebração. É 

conveniente “fazer memória” do lindo percurso feito até a entrega celebrada hoje.  

 

ENTREGA DA PALAVRA DE DEUS 

 
O catequista convida todos os catecúmenos e catequizandos a ir à frente para receber 

de suas mãos a bíblia, com estas palavras:  

 

Recebereis o livro das Sagradas Escrituras, que contém a palavra 

de Deus, fonte de nossa catequese. Escutem-na com abertura de 

alma toda palavra que sai da boca de Deus. Acolham de coração 

bem disposto tudo que ela contém. Deixem, sobretudo, que Jesus 

entre em suas casas, como entrou na de Zaqueu, e em suas vidas, 
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como na de Paulo. Vivam esta palavra e ensinem outros a 

viverem-na também. Experimentem o que ouvireis. Creiam no 

que recebereis. E, ensinem o que experimentareis. .  
 

O catequista diz:  

Receba o livro da Palavra de Deus. Que ela seja luz para a sua 

vida!  
Catecúmeno/catequizando diz:  

Amém!  

recebe a Sagrada Escritura, dá um beijo e a mantém erguida, retorna ao seu lugar.   
Enquanto ocorre a entrega do livro das Sagradas Escrituras, pode-se cantar. 

 

 Toda bíblia é comunicação (Pe. Zezinho, SJ).  

Toda bíblia é comunicação 

De um Deus amor, de um 

Deus irmão 

É feliz quem crê na revelação 

Quem tem Deus no coração. 

Jesus Cristo é a palavra 

Pura imagem de Deus Pai 

Ele é vida e verdade, a 

suprema caridade 

 

Toda bíblia é comunicação 

De um Deus amor, de um 

Deus irmão 

É feliz quem crê na revelação 

Quem tem Deus no coração 

 

Os profetas sempre mostram 

A vontade do senhor 

Precisamos ser profetas 

Para o mundo ser melhor 

 

Toda bíblia é comunicação 

De um Deus amor, de um 

Deus irmão 

É feliz quem crê na revelação 

Quem tem Deus no coração 

 

Vinde a nós, ó Santo Espírito 

Vinde nos iluminar 

A palavra que nos salva 

Nós queremos conservar 

 

Toda bíblia é comunicação 

De um Deus amor, de um 

Deus irmão 

É feliz quem crê na revelação 

Quem tem Deus no coração. 
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PRECES  

 

O catequista diz: Ao nosso Deus que faz chegar até nós sua Palavra 

de vida e salvação, vamos dirigir as nossas preces de amor e 

gratidão.  
 

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. Nosso Pai, como é bom participar da tua Igreja que se reúne 

para louvar, glorificar e ouvir a tua Palavra. Ajuda-nos, 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, entre 

os teus anunciadores do teu Reino de amor. Rezemos… 

 

 

 

DESPEDIDA  
Um breve convite à partilha dos alimentos. 
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ESQUEMA  

 

1. COMENTÁRIO INICIAL 

2. CANTO  

3. SINAL DA CRUZ  

4. ANÚNCIO DA PALAVRA DE DEUS  

5. REFLEXÃO  

6. ENTREGA DAS BÍBLIAS   

7. PRECES  

8. DESPEDIDA – ÁGAPE  

 

 


