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 CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 
                      

“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. 



 PENITENCIAL – (CD Santo é o Senhor – Ordinário da Missa,  faixa 10) 
 
 

Canto: Eu confesso  
 
 

1. Eu confesso a Deus e a vós irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. 
Pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande 
culpa. 
 

Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor! 
Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor! 
 

2. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós meus irmãos, rogueis por mim.  
A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão 
grande amor. 
 

Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor! 
Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor! 



 HINO DE LOUVOR – (Eliana Ribeiro)  
 

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. 
1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso. Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos,nós vos adoramos, nós vos glorificamos,nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. 
 

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o 
pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. 
 

3. Só vós sois Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o 
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém! Na glória de Deus Pai. Amém! Na 
glória de Deus Pai. Amém! Na glória de Deus Pai. Amém! 
 

 ORAÇÃO COLETA: Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, 
dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis para que, na 
instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias. 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 
 

- HOMILIA 
 

- 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.  
 
 
 
 
 
 



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.  

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.  
 
- 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. 



 III. LITURGIA EUCARÍSTICA 

 PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
 

Canto: A mesa santa – (CD Liturgia VI, faixa 23) 
 

1. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor.  
O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor:  
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, ô, recebe, Senhor! 
 

2. Flores, espinhos, dor e alegria, pais e mães e filhos diante do altar. 
A nossa oferta em nossa festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar! 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, ô, recebe, Senhor! 

3. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. 
Tua bondade vem com fartura, é só saber, reunir, partilhar. 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, ô, recebe, Senhor! 



 ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
 
 

- PREFÁCIO 
 

- SANTO – (CD Partes Fixas, faixa 17) 
 
 

Canto: Santo, Santo, Santo, / Senhor Deus do universo! /  
             O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
 

              Hosana nas alturas! / Bendito o que vem /  
              Em nome do Senhor! / Hosana das alturas. 
 

- 

- CONSAGRAÇÃO 
 

- DOXOLOGIA 



 RITO DA COMUNHÃO 
 
 

- PAI-NOSSO 
 

- ABRAÇO DA PAZ 
 

- CORDEIRO DE DEUS 
 

- COMUNHÃO: 

Canto: Quem iremos Senhor? – (Pe. José Weber) 
 

A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? 
Só tu tens palavras de vida eterna! Só tu tens palavras de vida eterna!  
 

1.  Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em 
minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se 
alegrem! 



2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome! 
Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. 
 

A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? 
Só tu tens palavras de vida eterna! Só tu tens palavras de vida eterna!  
 

3. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de 
vergonha! Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de 
toda angústia. 
 

4. Qual o homem que não ama sua vida, procurando ser feliz todos os dias? 
Afasta-te do mal e faze o bem! Procura a paz e vai com ela em seu caminho! 

- ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO: Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o 
sacramento do vosso amor, e transformai-nos de tal modo pela vossa graça, 
que em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo, Nosso Senhor. 
 

T.: Amém. 



 IV. 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 


