
 

 

 

 

 

 

 

PREPARATIVOS 

 

 

O QUE PREPARAR? 

⁎ O catequista reúne-se com seus catecúmenos e catequizandos no 

local de costume devidamente preparado, dando destaque à Palavra de 

Deus, sobre mesa da Palavra (ambão) ladeada por uma vela acesa. 

⁎ Esta celebração, presidida pelo catequista, seja inserida ao final do 

último tema: “A vida plena no Espírito do Ressuscitado.”  

⁎ Folhas com os cantos previstos para a celebração.  

⁎ Uma bandeja com crucifixos (com o crucificado), em quantidade 

suficiente e já abençoados, para serem entregues aos catequizandos e 

catecúmenos.  

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

(caso seja conveniente). 

⁎ No quadro ou em um cartaz esteja escrita a passagem bíblica: “Se o 

grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de 

trigo; mas, se morre, então produz muito fruto.” 

 

 

 

 

 

*** 

 

CELEBRAÇÕES EM GRUPOS 

CELEBRAÇÃO DE ENTREGA DO MANDAMENTO DO AMOR 
 



ACOLHIDA  

 

Catequista: Queridos catequizandos e catecúmenos aproximem-se 

para a entrega do Mandamento do amor. Convido-vos a vir à 

frente com vossas mãos abertas no peito em sinal de acolhida 

daquilo que o Senhor vos transmitirá.  

 

ENTREGA DO MANDAMENTO DO AMOR  

 
 

Catequista: Entrego-vos o Mandamento do Amor. Disse o doutor da 

Lei a Jesus: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, com 

toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu 

entendimento; e a teu próximo como a ti mesmo! E Jesus 

respondeu: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás.”  

 

Catequizandos e catecúmenos: Queremos amar a Deus com toda a nossa 

vida.  

 

Catequista: Diz o Senhor: “Ama o teu próximo como a ti mesmo!”  

 

Catequizandos e catecúmenos: Queremos amar e colocar o nosso 

próximo como prioridade em nossa vida.  

 

Catequista: Diz o Senhor: “Eu vos dou um novo mandamento: que 

vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós 

deveis amar-vos uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois 

meus discípulos: se tiverdes amor uns para com os outros.”  

 



Catequizandos e catecúmenos: Queremos ser discípulos missionários de 

Jesus Cristo para que N’Ele nossos povos tenham vida, e vida em 

abundância.  

 

Catequista: Diz o Senhor: “Este é o meu mandamento: que vos 

ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem 

maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. 

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.” 

Recebam o crucificado, como sinal do Mandamento do amor que 

vos foi entregue.  

Catequista: Enquanto se entoa o canto, o catequista impõe o crucifixo (com o 

crucificado) em cada um dos catecúmenos e catequizandos.  

 

Música: Nova Geração  

Padre Zezinho 

Eu venho do sul e do norte 

Do oeste e do leste, de todo 

lugar 

Estrada da vida eu percorro 

Levando socorro a quem 

precisar 

Assunto de paz é meu forte 

Eu cruzo montanhas, mas vou 

aprender 

O mundo não me satisfaz 

O que eu quero é a paz, o que 

eu quero é viver 

 

No peito eu levo uma cruz 

No meu coração o que disse 

Jesus 

No peito eu levo uma cruz 

No meu coração o que disse 

Jesus 

 

Eu sei que não tenho a idade 

Da maturidade de quem já 

viveu 

Mas sei que já tenho a idade 

De ver a verdade, o que eu 

quero é ser eu 

O mundo ferido e cansado 

De um negro passado, de 

guerras sem fim 



Tem medo da bomba que fez 

E da fé que desfez, mas 

aponta pra mim 

 

No peito eu levo uma cruz 

No meu coração o que disse 

Jesus 

No peito eu levo uma cruz 

No meu coração o que disse 

Jesus 

 

Eu venho trazer meu recado 

Não tenho passado, mas sei 

entender 

Um jovem foi crucificado 

Por ter ensinado a gente a 

viver 

Eu grito ao mundo descrente 

que eu quero ser gente 

Que eu creio na cruz 

Eu creio na força do jovem 

Que segue o Caminho de 

Cristo Jesus 

 

No peito eu levo uma cruz 

No meu coração o que disse 

Jesus 

No peito eu levo uma cruz 

No meu coração o que disse 

Jesus 

 

 

 

Catequista: Concluamos esta celebração importante, implorando a 

graça de viver sob o sinal do amor, a Cruz de Cristo.  

Catequista: Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém 
 


