
- PILAR DO PÃO - 

Liturgia e Espiritualidade 





Terceiro encontro:  
 

 

 

 

 

Comunidade,  

lugar de vivência 

sacramental. 



                                                       

                                                    Objetivo: 

                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrar a vivência sacramental das 

comunidades eclesiais missionárias a partir 

do amor divino que vai ao encontro dos 

homens e mulheres a fim de lhes restaurar 

a esperança e a dignidade de filhos de 

Deus. 

Orientação para composição do espaço celebrativo: O ambiente deve ser simples e 

ornamentado de forma contemplativa sem muitos adornos. Um ambiente oracional indicado por 

alguns vasos de argila com um pouco de terra, se possível, o Círio Pascal (ou velas) e água, 

simbolizando a obra criada por Deus a partir do barro e o destaque para a luz de Cristo que recebemos 

no batismo. No lugar central, posicione-se a Bíblia Sagrada aberta, o Crucifixo, e o Ritual de Iniciação 

Cristã de Adultos (RICA), como elementos norteadores da vida celebrativa. Se for conveniente, a 

comunidade pode contemplar no ambiente fotos das principais celebrações das comunidades, como a 

entrega dos sacramentos, festas de Padroeiro etc.   



 Jesus, tu és a luz dos olhos meus.   

    Jesus, brilhe esta luz nos passos meus seguindo os teus. 

Ó, Cristo, Sol de Justiça – Hino Quaresmal 
 
 

 

 

1. Ó Cristo, sol de justiça, / brilhai nas trevas da mente. 

Com força e luz, reparai /a criação novamente. 
 

2. Dai-nos, no tempo aceitável, / um coração penitente, 

que se converta e acolha/o vosso amor paciente. 
 

3. A penitência transforme /tudo o que em nós há de mal. 

É bem maior que o pecado/o vosso dom sem igual. 
 

4. Um dia vem, vosso dia, /e tudo então refloresce. 

Nós, renascidos na graça, / exultaremos em prece. 
 

5. A vós, Trindade clemente, /com toda a terra adoramos, 

e no perdão renovados /um canto novo cantamos. 



Recordar – O que a nossa vida está dizendo? 
 

 

 

 

Catequista: A Comunidade de fiéis enfrenta o desafio de converter-se para 

uma espiritualidade cujo centro é Jesus Cristo, plena revelação de Deus. 

Entretanto, Jesus nos aproxima dele por meio dos sacramentos. A Igreja, 

integrada a Jesus Cristo como um corpo é integrado à cabeça, é chamada 

a ser Sacramento Universal de Salvação para a Humanidade, despertando 

um olhar missionário para o discipulado em meio às dificuldades na 

grande aldeia global. É urgente refletir e aprofundar o nosso jeito de ser 

Igreja rumo à santidade.  



O (a) catequista pergunta: 

 

 Como acolhemos as pessoas que procuram receber algum sacramento 

da Igreja em nossa comunidade? 

 

 Temos buscado promover um encontro pessoal com Jesus Cristo em 

nossas atividades pastorais?  

 

 Temos promovido um ambiente pastoral propício à reconciliação com 

Deus? 

Ref.: Recordar é viver, e viver é celebrar. 



Refrão: Em vossa luz contemplamos a luz. 

 

Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, / chega às nuvens a vossa verdade. 

/ Como as altas montanhas eternas / é a vossa justiça, Senhor; / e os 

vossos juízos superam / os abismos profundos dos mares. 

 

Os animais e os homens salvais: / quão preciosa é, Senhor, vossa graça! / 

Eis que os filhos dos homens se abrigam / sob a sombra das asas de 

Deus. / Na abundância de vossa morada, / eles vêm saciar-se de bens. 

 

Vós lhes dais de beber água viva,/ na torrente das vossas delícias. / Pois 

em vós está a fonte da vida, / e em vossa luz contemplamos a luz. / 

Conservai aos fiéis vossa graça, / e aos retos, a vossa justiça! 



Escutar – O que o texto está dizendo? 

 

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

                     

 Leitura Bíblica: Jo 9, 1-11 
 
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. 

 
 

 



 As trevas sempre simbolizaram o pecado, a morte e a vida antes de 

conhecer a Cristo. Assim, também as trevas simbolizam nossa cegueira 

espiritual. Mas Jesus, além de ser luz, quis compartilhar tal missão com 

seus discípulos e discípulas. Temos procurado ser “sal da terra e luz do 

mundo”? 

 

 As águas de Siloé (palavra que significa “enviado”) simbolizam a bênção 

e a proteção divina (Is 8,6). Era daí que os judeus tiravam água durante a 

conhecida festa das Tendas. De que maneira tentamos ser fonte de 

bênçãos na família, Igreja e sociedade? 

 

 Ao realizar essas curas, Jesus está provando seu messianismo e unção: 

“a fim de abrir os olhos dos cegos” (Is 42,7), demonstrando sua vitória final 

sobre o reino das trevas e do sofrimento. De que maneira podemos 

demonstrar ao mundo que Jesus continua vivo hoje e realizando suas 

obras? 



Meditar – O que o texto diz para mim? 

LEITOR (A) 1: A graça batismal, uma vez impressa no mais 

íntimo de nosso ser, além de nos tornar filhos e filhas de Deus, 

nos faz irmãos(ãs) de muitos(as) porque expressa o amor de 

Deus na fraternidade. O discipulado é onde também se 

testemunha as obras de Deus, onde eu aprendo a trabalhar e 

ser instrumento do Reino, e a ser comunidade. É inseparável 

caminhar com Jesus e os (as) irmãos (ãs).  

LEITOR (A) 2: No Evangelho meditado, aprendemos que a pior 

cegueira é insistir em confiar em nossas próprias luzes. O cego 

de nascença é um testemunho de humildade e de 

reconhecimento de que Jesus é, de fato, Deus de Deus, Luz da 

Luz. A lama feita por Jesus com saliva no chão recorda nossa 

condição humana, tanto a fragilidade de barro, tanto a 

possibilidade de restauração (Is 64,8; Jr 18,1-6) como a infinita 

efusão do espírito de Deus sobre nós (Gn 2,7) e nosso chamado 

à santidade. 



LEITOR (A) 3: Este cego fez a experiência do batismo, renasceu pela água e pelo 

espírito. Enquanto criaturas, podemos ser todos(as) cegos(as), mas a filiação 

divina nos dá a visão de Deus, nos faz reconhecer a Jesus, suas obras no 

mundo e aos demais como alvos de sua misericórdia, pois ninguém se salva 

sozinho! “O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Is 9,1; Mt 4,16). 

LEITOR (A) 4: A obra de Deus é fazer crer em seu Filho (Jo 6,29). 

Evangelizamos muito mais pelo nosso estilo de vida e amizade com Jesus, nos 

reconciliando com Deus e com os (as) irmãos (ãs), perseverando na vida 

fraterna, sendo luz aonde formos e não se esquecendo de sempre evangelizar 

o próprio coração. 



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

(Espontâneo) 

Iluminados pela Palavra, e movidos pela experiência 

sacramental do cego anônimo apresentado pelo texto, 

contemplamos as certezas de que a vivência 

sacramental nos aproxima de Deus. Elevemos a Deus 

a nossa oração, abrindo os nossos olhos para 

contemplar a sua luz redentora, e trilhar um caminho 

de discipulado.  

 

 
(Momento de Silêncio – em seguida, motiva-se para o canto) 



Canto: “Sim, eu quero” (Pe. Jonas Abib) 

 

Refrão: Sim, eu quero / Que a luz de Deus que um dia em mim brilhou /  

             Jamais se esconda / E não se apague em mim o seu fulgor. 

             Sim, eu quero /Que o meu amor ajude o meu irmão / 

             A caminhar guiado por tua mão /Em tua lei, em tua luz, Senhor! 

 

1. Essa terra, os astros, o sertão em paz / Essa flor e o pássaro feliz que vês /  

Não sentirão, não poderão jamais viver /Essa vida singular que Deus nos dá. 

 

2. Em minh’alma cheia do amor de Deus / Palpitando a mesma vida divinal / Há 

um resplendor secreto do infinito Ser / Há um profundo germinar de eternidade. 

 

3. Quando eu sou um Sol a transmitir a luz /E meu ser é templo onde habita Deus / 

Todo céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. 

 

4. Essa vida nova, comunhão com Deus /No batismo, aquele dia eu recebi /Vai 

aumentando sempre e vai me transformando, até que Cristo seja todo o meu viver... 



Contemplar – Olhar a vida como Deus olha 

Jesus afirmou que Deus permitiu que aquele 

homem nascesse cego a fim de que nele sejam 

manifestadas as obras de Deus.  

Precisamos permitir sermos os seus sinais. Há 

uma grande diferença entre “trabalhar” para o 

Reino de Deus e permitir que o Senhor nos torne 

instrumentos esclarecidos desse Reino. 



Compromisso –  

  O que a Palavra de Deus me leva a fazer?  

A partir desse momento de comunhão com os 

irmãos, somos chamados a converter a si mesmos e 

as pequenas comunidades eclesiais que fazemos 

parte, aproximando todas as pessoas de Deus pelos 

Sacramentos e nos colocando num movimento de 

constante reconciliação com o irmão (ã) e com Deus. 

É urgente fazermos um itinerário de Conversão 

Pastoral para fazermos da nossa comunidade um 

lugar de vivência sacramental profunda. Cantemos 

essa música que traduz esse sentimento:  



Canto: O sacramento do reino – Ir. Miria Kolling (estrofes 3, 4, 5 e 6) 

 

Refrão: Somos na Igreja o sacramento / do Reino celestial de união, de 

amor, / na vivência plena e total da mesma vida do Senhor.  

 

3 - Por Deus consagrados em favor dos homens, / somos enviados para a 

todos anunciar a salvação. 

 

4 - Em comunidade, somos para o mundo / o sinal do Reino e dos valores 

que aqui constroem o céu.  

 

5 - Para o Pai voltados, como Jesus Cristo, / com o irmão buscamos a 

justiça, o amor, o bem, a luz. 

 

 6 - Deus se faz encontro, Deus se faz presença / para prolongarmos o seu 

Corpo, a sua voz, num sim total. 



 Oração da assembleia: Na certeza da presença de Jesus em nosso meio, e de 

que a palavra de Deus sempre cumpre o que diz, dirijamo-nos ao Senhor com 

confiança e humildade: 
 

1. Vós, Senhor, que sois a luz do mundo, e cujas trevas sucumbem ao som de sua 

voz, concedei-nos a graça de ouvir e corresponder vossa Palavra, mesmo em meio 

a tantas vozes e supostas verdades que não levam a Vós. Rezemos: 
 

R.: Senhor, abri os nossos olhos e iluminai-nos! 
 

2. Vós que abris os olhos dos cegos, concedei-nos também a pureza de coração 

para vermos a Deus e suas maravilhas em cada irmão, irmã e em cada obra da 

Criação. Rezemos: 
 

R.: Senhor, abri os nossos olhos e iluminai-nos! 

3. Restituí a força e esperança dos que mais sofrem e ajudai-nos a ser ao menos 

um pouco de “Cirineu” para nossos irmãos e irmãs, levando vossa luz e perdão. 

Rezemos: 
 

 

 

R.: Senhor, abri os nossos olhos e iluminai-nos! 



 

4. Concedei a este mundo enfermo sua completa restauração, bem como a 

esperança de incontáveis irmãos e irmãs que sofrem a perda de seus entes 

queridos neste momento de pandemia. Rezemos: 
 

 

 

 

 

 

R.: Senhor, abri os nossos olhos e iluminai-nos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      (Preces espontâneas) 

 Pai Nosso 

 

 Oração: Divino Mestre e Senhor, vós sois o próprio Reino celeste em nosso 

meio. Que nossas obras glorifiquem a Vós, sem jamais confiarmos em nossos 

próprios méritos e luzes, mas façam resplandecer a vossa luz admirável, e que 

todos os homens e mulheres vos reconheçam como o verdadeiro Deus. Vós que 

sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. 

 

Todos: Amém.  



 Avisos 

 

 Benção final e despedida 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Que o Deus da paciência e da consolação seja força 

em nossos corações, agora e sempre! 

 

-Todos: Amém. 

 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

- Para sempre seja louvado! 
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