
- PILAR DO PÃO - 

Liturgia e Espiritualidade 





Primeiro encontro:  
 

 

 

 

 

Comunidade,  

lugar de escuta e  

de oração. 



 
 

 

 

                                          Objetivo:   

 

                                                           Mostrar a escuta fiel aos ensinamentos de 

                                                           Jesus Cristo como meio para fazer uma  

                                                           conversão verdadeira e forte. 
 

 

 
 

 

 
 

Orientação para composição do espaço celebrativo: O ambiente deve ser 

simples e ornamentado de forma contemplativa sem muitos adornos. Para 

este encontro sugerimos os seguintes elementos: Bíblia, vela, frases, um 

espaço mostrando dois caminhos. 



a) Refrão Orante:  

Ref.: Escuta Israel o Senhor é nosso Deus/ Um é o Senhor. 

b) Abertura: 

I. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  

     Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 
 

 

 

 

II. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito! (bis) 

     Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis) 
 

 

 

 

III. Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)  

     Do povo que trabalha a Deus louvação! (bis) 
 

 

 

 

IV. Toda humanidade, o Senhor chamou! (bis)  

     À festa do seu Reino ele convocou! (bis) 



c) Recordação da vida:  

Recordar – O que a nossa vida está dizendo? 
 

 

 

 

Catequista: Muitas vozes gritam pelo mundo chamando nossa atenção. 

Muitos ídolos chamam para si, o que pertence a Deus. Contudo, somente 

Deus conhece o melhor projeto para cada um de nós, restando-nos estar 

atentos para escutar este projeto e segui-lo. 

O (a) Catequista pergunta: 
 

 

 

 

 Tenho momentos a sós com Deus? 
 

 

 

 

 

 Tento escutar o que Deus quer para minha vida? 
 

 

 

 

 

 Como procuro viver a Palavra de Deus? 



 

Refrão: Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus! 

 

Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o Rochedo que 

nos salva! Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos 

de alegria o celebremos! 

 

Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o 

Deus que nos criou! Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós 

somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua 

mão. 

 

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os corações como em 

Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora 

vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras”. 

d) Salmo  94  (ou outro a escolha) 



 

Canto: Aclamação ao Evangelho (a escolha da equipe). 

                     

 Leitura Bíblica: Mc 7,31-37 
 
O dirigente ou outra pessoa previamente pensada proclama o texto e todos escutam.  

Se necessário, proclamá-lo duas ou três vezes, pausadamente.  
 

 

 

Depois, conversa a respeito das perguntas abaixo. Deixar os catequistas falarem ou propor  

que eles recontem o texto. Complementar, se necessário. 

 

 Quais as pessoas que aparecem no texto? 
 

 

 

 O que fez Jesus? 
 

 

 

 O que mais chamou a atenção no texto (palavra, frase atitude...) e por 

quê? 

Escutar – O que o texto está dizendo? 



 

LEITOR (A) 1: Entre os primeiros cristãos, a comunhão se expressava 

principalmente na celebração a Eucaristia. Os vínculos anteriores e posteriores à 

Eucaristia suscitavam a partilha das dificuldades do cotidiano e o compromisso 

com o Reino de Deus. A celebração do Dia do Senhor era visto mais do que um 

reencontro, era visto como um reviver os passou de Jesus. Qual a nossa 

compreensão do Dia do Senhor? Como me preparo para bem viver/celebrar esse 

dia? 

Meditar – O que o texto diz para mim? 

LEITOR (A) 2: O contato intenso, vivencial e orante com a Palavra de Deus confere 

à reunião da comunidade um caráter de formação discipular. O importante é o 

encontro com a Palavra que muda a vida e dá sentido ao ser e agir de quem é 

cristão, corrigindo posturas e aderindo ao modo de ser, de pensar e de agir de 

Jesus Cristo. Estamos crescendo em nosso modo de viver semelhante ao de 

Cristo? Refletimos o que ainda nos falta para sermos mais parecidos com Jesus? 



LEITOR (A) 3: Os passos para sermos discípulos de Jesus e a escuta da Palavra 

estão intimamente ligados. Uma não pode ocorrer sem a outra. Um bom 

itinerário, fundamentado na Sagrada Escritura e na Liturgia, é capaz de educar 

para a escuta da Palavra, para a oração pessoal e para o compromisso 

comunitário e social. Como tenho colocado em prática a minha escuta da 

Palavra de Deus? Tenho dedicado um tempo do meu dia para ouvir o que o 

Senhor me diz? 

LEITOR (A) 4: Para formar discípulos missionários, é urgente aproximar as 

pessoas e as comunidades da leitura orante da Palavra de Deus. Não basta ler 

ou estudar a sagrada escritura, pois a inteligência das Escrituras exige a 

intimidade com o Cristo e a oração. Igualmente, é indispensável uma leitura 

orante comunitária, que evite o risco de uma abordagem individualista, sendo 

uma Palavra que se dirige a cada um pessoalmente, é também uma Palavra 

que constrói comunidade, que constrói a Igreja. Como tenho participado de 

minha comunidade? Só tenho buscado os meus interesses ou verdadeiramente 

vivo em comunhão com a comunidade? 



Rezar – O que o texto me faz dizer a Deus? 

 A escuta da Palavra, façamos nossos agradecimentos ao Bom Deus pelas 

maravilhas que Ele nos concede ao pararmos enquanto comunidade para 

ouvir a sua Palavra. 
 

 

     (Espontâneo) 

Canto: Eu Vim Para Escutar - Padre Zezinho 
 

 

 

 

 

1. Eu vim para escutar. Tua palavra, Tua palavra. Tua palavra de amor. 
 

 

2. Eu gosto de escutar. Tua palavra, Tua palavra. Tua palavra de amor. 
 

 

3. Eu quero entender melhor. Tua palavra, Tua palavra. Tua palavra de amor. 
 

 

4. O mundo ainda vai viver. Tua palavra, Tua palavra. Tua palavra de amor. 

https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/
https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/
https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/


 Em Cristo, somos todos irmãos, formamos um só corpo. Como cada um 

de nós e nossa comunidade está vivendo essa escuta da Palavra de Deus? 

Contemplar – Olhar a vida como Deus olha 

 Firmemos um compromisso diante da reflexão que acabamos de fazer. 
 

 

 

  (Espontâneo) 

Compromisso – O que a Palavra de Deus me leva a fazer?  



 Oração da Assembleia: A Palavra de Deus, proclamada abundantemente na 

liturgia, espera ser anunciada e concretizada na vida dos cristãos. Rezemos ao 

Pai, a fim de que sua Palavra não seja para nós motivo de condenação, mas 

princípio de conversão. 
 

 

 

 

 

 

R.: Senhor, escutai a nossa prece! 
 

 

 

(Preces espontâneas) 

 Pai Nosso 

 

 Oração: Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de 

escutar o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao 

encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos 

justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

 

 

 

Todos: Amém. 



 Avisos 

 

 Benção final e despedida 
 

 

 

 

 

 

 

 

- A bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar, 
 
 

- A bênção do Filho, nascido de Maria, 
 

- A bênção do Espírito Santo de amor, 
 

- Que cuida com carinho, 
 

- Qual mãe cuida da gente, 
 

- Esteja sobre todos nós.  

 

- Amém. 
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