
- PILAR DO PÃO - 

Liturgia e Espiritualidade 





 CELEBRAÇÃO  
                      DA PALAVRA 

22.08.2021 

“Provai e vede quão suave é o Senhor!” 

 Ambientação: 
 

- Uma mesa com uma toalha branca, imagem de Nossa 
Senhora, uma vela acesa, planta/flores, Sagrada 
Escritura, Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil 2019-2023, Diretório para a Catequese, 
cartaz Dia do Catequista 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Todo esse material deverá ficar sobre uma mesa ou uma 
esteira num local de destaque. Não seja do lado ou na frente 

do altar.) 



 I. ABERTURA 

 REFRÃO ORANTE: 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                               Senhor, chamaste-me, aqui estou!  
                        Chamaste-me, aqui estou! 
                        Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Chamaste-me, aqui estou.  

Motivação inicial:  
 

“Seduziste-me Senhor e eu me deixei seduzir” Jr 20,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda a missão do Catequista é movida por um único sentimento: o amor 
ao Senhor. É Ele próprio que nos atrai, nos envia, e sobretudo nos alimenta 
com sua Palavra e com o Pão da vida, seu Corpo. O Vaticano II nos ensina que 
a Eucaristia “é fonte e ápice de toda a vida cristã” (LG 11).  



Por esta razão o Catequista deve estar sempre unido ao mestre através dela. 
Pois é nela que os olhos se abrem e percebemos a presença real de Nosso 
Senhor (cf. Lc 21,13-35). É da Eucaristia que buscamos sempre a força, o 
consolo, a esperança e sobretudo a fé, para darmos a continuidade à missão 
apostólica “Ide e fazei discípulos meus entre todas as nações” (Mt 28,19). 
Respondendo a esse chamado e desejosos de renovar a nossa resposta, nos 
encontramos aqui para celebrarmos a nossa vocação: Ser Catequista. Com 
alegria cantemos... 

Canto: Senhor se Tu me chamas 
 
 

Senhor se tu me chamas, eu quero te ouvir.  
Se queres que eu te siga, respondo: Eis-me aqui. 
 
 

1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz. Andaram mundo afora e pregaram 
sem temor. Seus passos tu firmastes sustentando seu vigor. Profeta tu me 
chamas: vê Senhor, aqui estou. 



2. Nos passos do teu filho toda igreja também vai. Seguindo teu chamado de 
ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo me 
chamas: vê Senhor, estou aqui.  

Senhor se tu me chamas, eu quero te ouvir.  
Se queres que eu te siga, respondo: Eis-me aqui. 

3. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz. Que chama ainda hoje, 
que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que a si. E 
dizem com firmeza: vê senhor, estou aqui.  

 SINAL DA CRUZ 
 
 
 
 
 
 

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

T.: Amém.  
 
 
 

Dir.: Irmãos e irmãs, bendizei a Deus que em sua bondade 
 nos convida para a mesa da Palavra e do Corpo de Cristo. 
 
 

T.: Bendito seja Deus para sempre. 



 RECORDAÇÃO DA VIDA 
 
 

Dir.: Queridos Catequistas, “a Igreja venerou sempre as divinas Escrituras 
como venera o próprio Corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na 
Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa 
da Palavra de Deus quer da do Corpo de Cristo” (DV, n. 21). Nesta 
celebração, somos convidados a compreender a importância da Sagrada 
Escritura como lugar de encontro com Jesus Cristo e fonte da nossa missão. 
Nesse momento podemos recordar alguns acontecimentos importantes que 
marcaram a nossa caminhada da catequese de nossa Paróquia e 
comunidade.  

(Nesse momento o dirigente motiva os Catequistas a recordarem  
fatos importantes da missão, da vida em comunidade.) 

Canto: Recordar é viver, e viver é celebrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dir.: Por estas recordações aqui expressadas e as que ficaram no silêncio do 
nosso coração, bendigamos ao nosso Deus cantando o hino...  



Canto: Vós sois o caminho – (ODC) 
 
 
 
 
 
 

Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu! 
 
 
 
 
 
 

1. Nós somos caminheiros que marcham para os céus, Jesus é o caminho que 
nos conduz a Deus. 
 
 
 
 

2. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é 
só Jesus. 
 
 
 
 

3. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz, tem vida só quem segue os passos 
de Jesus. 
 
 
 
 

4. Jesus, Verdade e Vida, Caminho que conduz a igreja peregrina, que marcha 
para a luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORAÇÃO DO DIA:  
     Ó Deus, somente Jesus tem palavras de vida eterna.  
     Ajudai-nos a caminhar para Ele e assim chegar a vós, que é a fonte da vida.  
     Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
 
 
 
 

T.: Amém.  



 II. LITURGIA DA PALAVRA 

- Primeira Leitura – Js 24, 1-2a.15-17.18b  
 
 
 

- Salmo Responsorial – Sl 33, 2-3.16-23 
 
 
 

- Segunda Leitura – Ef 5, 21-32 
 
 
 

- Aclamação ao Evangelho:  

Canto: Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
 
 

Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida;  
As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. 
 
 
 
 

- Proclamação do Evangelho – Jo 6, 60-69 

                                              (Breve momento de partilha da Palavra de Deus.) 
 
 

 PROFISSÃO DE FÉ: Creio em Deus Pai todo poderoso... 



 ORAÇÃO DOS FIÉIS: Quando encontramos Jesus em nosso caminho não  
podemos ignorá-lo: temos que tomar posição por ele ou contra ele.  
Rezemos para que todos os cristãos escolham Jesus e o sigam fielmente. 
 
 
 
 
 
 

R.: Senhor, atendei-nos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que renove cada dia sua opção e sua 
fidelidade a Cristo examinando-se à luz da palavra do evangelho, rezemos... 
 
 
 
 
 
 

R.: Senhor, atendei-nos.  

2. Pelos atormentados pela dúvida e com a tentação de organizar sua vida 
sem Jesus, para que compreendam que sem ele, o homem nada pode fazer, 
rezemos... 
 
 
 
 
 

R.: Senhor, atendei-nos.  
 
 
 
 
 
 



4. Por todos os Catequistas, para que sejam fiéis aos ensinamentos de Jesus 
Cristo, e que Ele seja o seu caminho, a sua verdade e sua vida, rezemos... 
 

R.: Senhor, atendei-nos.  
 

(Preces  espontâneas) 
 

- Oremos:  
Senhor Jesus, só vós tendes palavras de vida eterna; ajudai-nos a aceitar 
vossa palavra e a obedecer a vossa vontade mesmo quando são duras e 
pesadas para a nossa fragilidade. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

3. Por todos nós aqui presentes, para que aprendamos a encarar as coisas e 
os acontecimentos não com o olhar da carne e do sangue, mas com o da fé e 
do Espírito Santo, rezemos... 
 

R.: Senhor, atendei-nos.  



 III. AÇÃO DE GRAÇAS 

Dir.: O Senhor esteja conosco. 
 

T.: Ele está no meio de nós. 
 

Dir.: Nós te damos graças, ó Deus da vida, porque neste dia santo nos 
acolhes na comunhão do teu amor e renovas nossos corações com a alegria 
da ressurreição de Jesus. 
 

T.: Glória a Ti, Senhor, graças e louvor. 
 

Dir.: Esta comunidade aqui reunida recorda a vitória sobre a morte, 
escutando a tua Palavra na esperança de ver o novo céu e a nova terra, onde 
não haverá fome, nem morte, nem dor, e onde viveremos na plena 
comunhão do teu amor. 
 

T.: Glória a Ti, Senhor, graças e louvor. 



Dir.: Pela presença do teu Filho, expressamos nosso desejo de corresponder 
com mais fidelidade à missão que nos deste e invocamos sobre nós o teu 
Espírito. Apressa o tempo da vinda do teu reino, e recebe o louvor de todo o 
universo e de todas as pessoas que te buscam. 
 

T.: Glória a Ti, Senhor, graças e louvor. 
 
 PREPARAÇÃO PARA A SAGRADA COMUNHÃO 
 
 
 
 
 

Terminada a Oração de louvor, o ministro dirige-se ao lugar onde se conserva a Eucaristia, toma o 
recipiente ou cibório com o Corpo do Senhor, coloca-o sobre o Altar e faz a genuflexão. Em seguida, 
convida à oração do Senhor com estas palavras ou outras semelhantes: 

Dir.: Toda a nossa louvação chegue a ti em nome de Jesus, por quem oramos 
com as palavras que ele nos ensinou: 
 

T.: Pai Nosso que estais nos Céus,... 

Dir.: A paz do Senhor esteja sempre conosco.  
 

T.: O amor de Cristo nos uniu.  



- CONVITE A COMUNHÃO   
 

(O ministro faz genuflexão, toma a hóstia e, elevando-a sobre o recipiente ou cibório,  
diz em voz alta, voltado para os que vão comungar...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dir.: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá 
a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
 

T.: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei 
uma só palavra e serei salvo.  
 
- COMUNHÃO: 

 

                                                     (Durante a distribuição da Comunhão pode-se cantar,  
                                                 se for oportuno, um canto apropriado.) 

 BREVE SILÊNCIO: 
  

(Guardar durante algum tempo o sagrado silêncio após a comunhão.) 

 



 ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO:  
 

Dir.: Ó Deus, que este encontro celebrativo, semente de amor, conserve toda 
sua força semeada dentro de nós. Estaremos no mundo, fazendo uma nova 
história, feita de irmãos e irmãs, buscando agradar-vos. Por Cristo, Nosso 
Senhor. 
 

T.: Amém.  

 IV. QUANDO NÃO HOUVER COMUNHÃO EUCARÍSTICA 

Dir.: Toda a nossa louvação chegue a ti em nome de Jesus, por quem oramos 
com as palavras que Ele nos ensinou: 
 

T.: Pai Nosso que estais nos Céus, ... 
 

Dir.: A paz do Senhor esteja sempre conosco. 
 

T.: O amor de Cristo nos uniu.  



Diálogo, o encontro com Jesus Cristo 
 

Leitor 1. Encontramos a pessoa de Jesus Cristo na Sagrada Escritura, lida na 
Igreja. A Sagrada Escritura contem a Palavra de Deus escrita de forma humana, 
inspirada pelo Espírito Santo, é com a Tradição, fonte de vida para a Igreja e 
alma de sua ação evangelizadora. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus 
Cristo e renunciar a anunciá-lo. É preciso fundamentar nosso compromisso 
missionário e toda nossa vida na rocha da Palavra de Deus (cf. DAp, n. 247). 
 
 
 
 

T.: Encontramos a pessoa de Jesus Cristo na Sagrada Escritura. 
 

Leitor 2. Encontramos Jesus Cristo, de modo admirável, na Sagrada Liturgia. Ao 
celebrar o Mistério Pascal, os discípulos de Cristo penetram mais 
profundamente nos mistérios do Reino e expressam de modo sacramental sua 
vocação de discípulos e missionários (DAp, n. 250). É necessário resgatar a 
centralidade do domingo como Dia do Senhor por meio da participação na Missa 
Dominical ou, faltando essa, na Celebração da Palavra. 
 
 
 
 

T.: Na Sagrada Liturgia celebramos o Mistério Pascal de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.  



Leitor 3. A Eucaristia é o lugar privilegiado do encontro do discípulo com Jesus 
Cristo. Com este Sacramento, Jesus nos atrai para si e nos faz entrar em seu 
dinamismo em relação a Deus e ao próximo. Há um estreito vínculo entre as três 
dimensões da vocação cristã: crer, celebrar e viver o mistério de Jesus Cristo. Em 
cada Eucaristia, os cristãos celebram e assumem o Mistério Pascal, participando 
n’Ele. Portanto, os fiéis devem viver sua fé na centralidade do Mistério Pascal de 
Cristo através da Eucaristia, de maneira que toda sua vida seja cada vez mais vida 
eucarística. A Eucaristia, fonte inesgotável da vocação cristã é, ao mesmo tempo, 
fonte inextinguível do impulso missionário (DAp, n. 251).  
 
 
 
 

T.: A Eucaristia é o lugar privilegiado do encontro do discípulo com Jesus 
Cristo. 
 
 

Leitor 4. O sacramento da reconciliação é o lugar onde o pecador experimenta de 
maneira singular o encontro com Jesus Cristo, que se compadece de nós e nos dá o 
dom de seu perdão misericordioso, faz-nos sentir que o amor é mais forte que o 
pecado cometido, nos liberta de tudo o que nos impede de permanecer em seu 
amor, e nos devolve a alegria e o entusiasmo de anunciá-lo aos demais com o 
coração aberto e generoso (DAp, n. 254). 
 
 
 
 
 

T.: Sacramento da reconciliação, lugar de encontro com Jesus Cristo 
misericordioso. 



Leitor 5. A oração pessoal e comunitária é o lugar onde o discípulo, 
alimentado pela Palavra e pela Eucaristia, cultiva uma relação de profunda 
amizade com Jesus Cristo e procura assumir a vontade do Pai. A oração diária 
é um sinal do primado da graça no caminho do discípulo missionário... É 
necessário aprender a rezar, voltando sempre a aprender esta arte dos lábios 
do Mestre (DAp, n. 255). 
 
 

T.: É a partir da oração que cultivamos uma relação de intimidade com 
Jesus Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitor 6. Jesus está presente em meio a uma comunidade viva na fé e no amor 
fraterno. Ali Ele cumpre sua promessa: “Onde estão dois ou três reunidos em 
meu nome, ali estou eu no meio deles” (Mt 18,20). Ele está em todos os 
discípulos que procuram fazer sua a existência de Jesus, e viver sua própria 
vida escondida na vida de Cristo (cf. Cl 3,3) (DAp, n. 256). 
 
 

T.: Jesus Cristo está no meio de nós, na vivência da fé e do amor fraterno. 



 V. RITOS FINAIS 

- Avisos da comunidade (se houver) 
 

- Mensagem aos Catequistas – (Regional Ne 1) 
 

- Invocação da Bênção e despedida. 
 

Dir.: Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo o mal e nos conduza a 
vida eterna, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
 

T.: Amém.  
 

Dir.: Vamos em paz e o  Senhor vos acompanhe.  
 

T.: Graças a Deus! 
 
Canto:  A Nossa Senhora (a escolha da equipe) 



Regional Ne 1 


