
- PILAR DO PÃO - 

Liturgia e Espiritualidade 





29.08.2021 

 CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 
                      

“Senhor, quem morará em vossa casa 
e no vosso monte santo habitará!” 

 Ambientação: 
 

-Uma mesa com uma toalha branca, imagem do Padroeiro 
(a) da comunidade ou da paróquia, 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.) 

 

(Sugestão: Que a Equipe de Celebração deste dia seja  
os Catequistas.) 



 I. ABERTURA 

 REFRÃO ORANTE: 
                        
 Eis-me aqui ó Deus, eis-me aqui ó Deus.                                                                                         
Para fazer a tua vontade, eis-me aqui ó Deus. 

Motivação inicial:  
 

"Quem enviarei? Quem irá por nós?"  
E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me! (Is 6,8) 

 

Durante toda essa semana fomos introduzidos e refletimos sobre a 
importância e presença da Eucaristia na nossa vida de catequista. O Papa 
Francisco em uma catequese disse “A Eucaristia nos torna fortes para dar frutos 
de boas obras para viver como cristãos”. E é essa dinâmica da Eucaristia que ora 
celebramos: Ela no impulsiona, não nos deixa parados, inertes.  



A comunhão eucarística nos conforma ao Senhor, à medida que nos 
aproximamos do altar, o próprio Deus se aproxima de nós para “nos tornamos 
aquilo que recebemos” (Papa Francisco). Iniciamos essa semana recordando os 
efeitos do partir do pão sobre os discípulos de Emaús, a “cegueira” sendo curada. 
E hoje finalizamos recordando a atitude deles: “Levantaram-se na mesma hora e 
voltaram a Jerusalém” (Lc 21,33). Como eles, hoje somos convidados, após essa 
Eucaristia, após estarmos alimentados pelo corpo do Senhor, a nos levantarmos, 
sair, ir a procura das ovelhas do redil do Senhor e falar-lhes do seu amor, 
anunciar “O Senhor ressuscitou”. Celebrando nossa páscoa semanal, iniciemos 
esta celebração cantando... 

Canto: Eis-me aqui Senhor 
 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! 
Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. 
Pra fazer tua vontade, pra viver do Teu amor. 
Eis-me aqui, Senhor! 



1. O Senhor é o pastor que me conduz./ Por caminhos nunca vistos me 
enviou. Sou chamado a ser fermento sal e luz./ E por isso respondi: Aqui 
estou!       
 

2. Ele pôs em minha boca uma canção./ Me ungiu como profeta e trovador. 
Da história e da vida do meu povo./ E, por isso respondi: Aqui estou! 
 

3. Ponho a minha confiança no Senhor./ Da esperança sou chamado a ser 
sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor./ E por isso respondi: Aqui 
estou! 

 SINAL DA CRUZ 
 
 
 
 
 
 

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

T.: Amém. 

Dir.: Amados irmãos e irmãs, louvemos ao nosso Deus que em sua infinita 
misericórdia nos convida para a mesa da Palavra e do Corpo de Cristo. 
 

T.: Bendito seja Deus para sempre. 



 ATO PENITENCIAL – (Aspersão) 
 

Canto: Água santa, ó água pura. 
 

Água santa, ó água pura, vem purifica este povo!  
Dá-nos da neve a brancura e um coração sincero, forte, grande novo! 
(bis) 
 

1. Lembrança do meu Batismo, grande graça do Senhor! Que afogou o meu 
egoísmo e regou em mim o amor! 
 

2. Não é do Templo por certo, que jorram águas assim: é do coração aberto, 
de quem quis morrer por mim! 
 

3. Nós somos a raça escolhida, Deus não te quer bem em vão... Muitos erros 
tem na vida, Deus tem muito mais perdão! 



 HINO DE LOUVOR – (CD Partes Fixas, faixa 09) 
 

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens pó Ele amados. (bis) 
 

1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso. Nós vos louvamos, vos 
bendizemos, vos adoramos, 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! (5x) 
 

 ORAÇÃO COLETA: Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos 
corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar 
em nós o que é bom e guardar com solicitude o que destes. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.                T.: Amém. 



 II. LITURGIA DA PALAVRA 

 PRIMEIRA LEITURA – Dt 4, 1-2.6-8  
 

 SALMO RESPONSORIAL – Sl 14, 2-4ab.5 
 

 SEGUNDA LEITURA – Tg 1, 17-18.21b-22.27 
 

 ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO:  
 

Canto: Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor,  
foi quem gerou-nos com a Palavra da verdade, nós,  
as primícias do seu gesto criador! 
 

 PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – Mc 7, 1-8.14-15.21-23 
 

 HOMILIA 
 

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



 ORAÇÃO DOS FIÉIS: O Senhor suscita em nós o querer e o fazer. 
Concedeu-nos o dom da sua Palavra: rezemos para suscite em nosso coração 
uma resposta pronta e generosa. 
 

R.: Senhor, escutai a nossa prece.  

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que conserve fielmente os tesouros da 
Tradição, seja dócil aos apelos do Espírito Criador e atenta aos sinais dos 
tempos, rezemos... 
 

R.: Senhor, escutai a nossa prece.  

2. Pelos teólogos e moralistas, para que saibam indicar ao povo cristão os 
caminhos de uma felicidade pessoal e responsável, sem multiplicar os fardos 
e as leis exteriores, rezemos... 
 

R.: Senhor, escutai a nossa prece.  
 

3. Por todos os cristãos, a fim de que não vejam na lei do Reino um peso a 
suportar, mas um caminho a seguir para serem fiéis a Deus e se realizarem 
plenamente, rezemos... 
 

R.: Senhor, escutai a nossa prece.  



4. Para que todos os dias possamos nos reencontrar com Jesus Cristo, e 
assim, bem realizarmos a nossa missão de conduzir outros ao vosso 
encontro, rezemos... 
 

R.: Senhor, escutai a nossa prece.  
 
(Preces espontâneas) 

- Oremos: Senhor, não são os nossos méritos que nos salvam, mas vossa 
misericórdia; concedei que as nossas boas obras apressem vossa benção e 
multipliquem vossa misericórdia. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 III. LITURGIA EUCARÍSTICA 

 PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

Canto: Bendito seja Deus Pai – (CD Liturgia VII, faixa 12) 
 

1. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi 
de graça e com amor. 



O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os 
dons que nós vamos repartir. 
 

2. Bendito seja Deus Pai, do universo o criador, pelo vinho que nós 
recebemos, foi de graça e com amor. 
 

O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os 
dons que nós vamos repartir. 
 

3. E nós participamos da construção do mundo novo. Com Deus, que jamais 
despreza nossa imensa pequenez. 

 ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
 

-PREFÁCIO 
 

-SANTO – (CD Partes Fixas, faixa 23) 
 

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. / Hosana nas alturas. 
 

- CONSAGRAÇÃO 

-DOXOLOGIA 
 

•RITO DA COMUNHÃO 
 

-PAI-NOSSO 
 

-ABRAÇO DA PAZ 
 

-CORDEIRO DE DEUS 
 

- COMUNHÃO: 

Canto: O pão da vida – (CD cantos de abertura e comunhão, faixa 16) 
 

O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos.  
E nos ensina abrir as mãos, para partir, repartir o pão. (bis) 



1. Lá no deserto a multidão, com fome segue o bom pastor. Com sede busca 
nova palavra: Jesus tem pena e reparte o pão. 
 

O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos.  
E nos ensina abrir as mãos, para partir, repartir o pão. (bis) 
 

2. Na Páscoa nova da Nova Lei, quando amou-nos até o fim, partiu o Pão, 
disse: “Isto é meu corpo por vós doado: tomai, comei!” 
 

3. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós, dá a própria vida, vamos 
também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. 
 

4. Onde houver fome, reparte o pão e tuas trevas hão de ser luz; Encontrarás 
Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. 
 

5. Não é feliz quem não sabe dar. Quem não aprende a lição do altar. De abrir 
a mão e o coração, para doar-se no próprio altar. 
 

6. Abri, Senhor, estas minhas mãos que, para tudo guardar, se fecham! Abri 
minh’alma, meu coração, para doar-me no eterno dom! 



- ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO: Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós 
vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos 
corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, Nosso 
Senhor. 
 

T.: Amém. 

 V. RITOS FINAIS 

- Avisos da comunidade (se houver) 
 
 

-Envio:  
 
 Motivação:  “Eram perseverantes no partir do pão e nas orações.” 

 
Em Atos dos Apóstolos, Lucas apresenta o retrato da comunidade cristã, 

ela nasce do anúncio, cresce graças ao ensinamento dos Apóstolos e se 
espalha através do testemunho.  



Ao estarmos em comunhão com a Igreja e com os irmãos, também nós, 
devemos nos colocar nessa atitude de cristão verdadeiro, aquele que se 
deixa envolver pela Palavra e pelo convite a oração, aquele que deixa suscitar 
em seu coração o desejo da partilha. “É preciso renovar constantemente o 
pedido ao Senhor: ENSINA-NOS A ORAR”... E partindo dessa experiência da 
oração que nos motiva a ação, tenhamos sempre esse olhar fraterno diante 
das desigualdades. Cantemos... 

 A mesa tão grande e vazia de amor e paz, de paz. Aonde há o luxo de 
alguns, alegria não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar, ah ah, 
que a ordem de Deus, nosso Pai é o pão partilhar. 

 R.: Pão em todas as mesas,  
       da Páscoa a nova certeza.  
       A festa haverá e o povo a cantar, aleluia. 
  
                       (Apresentação do símbolo: PÃO) 
 

                                      (Gesto: Partilha) 



-Mensagem aos Catequistas (Paróquia / Comunidade) 
 
 

-Invocação da Bênção e despedida. 
 

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. 
 

- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável. Amém! 
 

-O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém! 
 

-O Senhor nos abençoe 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: Hino do Padroeiro (a) da Paróquia / Diocese 



Regional Ne 1 


