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          QUARTO TEMPO: 

        MISTAGOGIA 

             CAMINHAR NA FÉ 

                                            (prefrencialmente no Tempo Pascal) 

 

ENCONTRO 28 

CHAMADOS PELO SENHOR 

PREPARAR 

• Rede de pesca. 

• Evangelho segundo São Mateus 4, 18-22.  

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

Catequista ou  o Coordenador: Cristão deriva de Cristo. Se alguém se diz cristão, 

deve viver, amar, pensar e sentir como Jesus. Não se trata de imitar, mas de seguir, 

isto é, aplicar no cotidiano os ensinamentos de Jesus Cristo. Desde que começou 

os encontros, o que já mudou em sua vida por causa de Jesus? (Dialogar) 

Catequistas e/ou Coordenador: fazer a leitura do item 2, página 244. 
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3. ORAÇÃO  
 

Jesus, amado do Pai, quando estiveste neste mundo, chamaste doze 

apóstolos para te seguir. Chama todos nós para sermos teus discípulos no 

mundo de hoje; ensina-nos palavras e atitudes que revelem o amor de Deus 

pela humanidade, mostra-nos o teu caminho, queremos seguir-te. Amém. 
 

4. LEITURA – São Mateus 4, 18-22. 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Quem são as personagens deste texto? 

• Onde estão? 

• O que Jesus disse? 

• Qual foi a reação dos ouvintes? 

• O que aconteceu depois? 

• Reconstruir o texto. 

• Destacar palavras ou frases importantes. 
 

 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens do número 07 a 12 páginas 245 e 246, meditando sobre o que 

a Palavra nos diz.  

 

Você é discípulo (a) ou multidão?  

O catequista ou o Coordenador: continuar com a leitura do número 13 a 17, 

página 246 e 247 e depois propor a reflexão.  

  

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

• Quais são as minhas preferencias no cotidiano da vida? 

• Diante delas eu posso ser discípulo? 

• O que precisa mudar na minha vidam, se eu quiser ser um seguidor de 

Jesus? 

 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Ler o número 18, página 247, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 

n. 1877. 
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9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou Coordenador: Rezemos para acolhermos ao chamado de Deus 

que nos torna mensageiros de sua Palavra no cotidiano.  

Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos 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, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como 

sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e de toda 

a humanidade. Amém! 

 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Durante a semana, procure conversar com um padre ou diácono, ou 

religioso (a), ou seminarista, ou ministro da comunidade que você conhece, 

e pergunte como se sentiu chamado a seguir Jesus de modo especial na 

missão que exerce. Anote as respostas.  
 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o último parágrafo da página 248. 


