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Catequese do Leigo

“CELEBRAÇÃO DO DO ÉFETA”
Após as orações iniciais e as devidas explicações:
200. Este rito, por seu próprio simbolismo, sugere a necessidade da graça para se
ouvir e proclamar a Palavra de Deus a fim de se alcançar a Salvação.
201. Depois de um canto apropriado, lê-se Mc 7, 31-37, que será brevemente
explicado por quem preside.
Ouçamos as palavras do Evangelho segundo Marcos
Evangelho

Mc 7, 31-37
«Faz que os surdos oiçam e que os mudos falem»

“Adaptação”
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo Marcos
- Glória a vós, Senhor
Naquele tempo,
Jesus deixou de novo a região de tiro
e, passando por Sidônia, veio para o mar da galileia,
atravessando o território da Decápole.
trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar
e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele.
Jesus, afastando-se com ele da multidão,
meteu-lhe os dedos nos ouvidos
e com saliva tocou-lhe a língua.
depois, erguendo os olhos ao céu,
suspirou e disse-lhe:
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«éfeta», que quer dizer «abre-te».
imediatamente se abriram os ouvidos do homem,
soltou-se-lhe a prisão da língua
e começou a falar corretamente.
Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém.
mas, quanto mais lho recomendava,
tanto mais intensamente eles o apregoavam.
Cheios de assombro, diziam: «tudo o que faz é admirável:faz que os surdos
ouçam e que os mudos falem».
Palavra da Salvação
RITO DO ÉFETA
202. em seguida, o celebrante, toca com o polegar no ouvido direito e no
esquerdo e também na boca, fechada, de cada um dos eleitos, dizendo:
«Éfeta», quer dizer, abre-te,
para professares a fé que ouviste,
em louvor e glória de deus.
Se os eleitos forem muito numerosos, diz-se a fórmula completa
somente para o primeiro; para os outros diz-se apenas:
«Éfeta», quer dizer, abre-te.
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