
Liturgia



Liturgia

É a ação do Povo de Deus, reunido em Jesus
Cristo, na comunhão do Espírito Santo.

É a celebração de Mistério Pascal, passagem
da morte para vida, através de sinais, gestos
e palavras.

A liturgia é ação de Cristo na Igreja. É o
Ápice e a Fonte de Vida da igreja.



Pastoral Litúrgica

A Pastoral Litúrgica 
organiza a comunidade, 
visando a formação litúrgica, a 
preparação e a realização de 
celebrações.



Organização

A primeira função da pastoral é 
organizar a liturgia que acontece 
em uma comunidade. 

É importante organizar em 
equipes, sendo elas: equipe 
litúrgica, de celebração e do 
ministério da música.



Tem como finalidade organizar 
todo o trabalho litúrgico da 
comunidade: missas, celebrações, 
horas santas, procissões, 
celebrações catequéticas, etc.

Equipe Litúrgica



Equipe De Celebração

São encarregadas de fazer acontecer a
celebração.

Trabalham sempre em sintonia com o
pessoal da música, com os MAC's e com o
padre.

Não é ideal que antes da missa, por
exemplo, alguém saia pela igreja à
procura de pessoas para fazer as leituras,
o comentário ou outras coisas do gênero.



Equipe Do Ministério Da Música

Os responsáveis devem conhecer bem e 
ensaiar os cânticos periodicamente com a 
comunidade, evitando adaptações e improvisos.     

Devem estar atentos aos instrumentistas para 
perceber quem está capacitado a tocar algum 
instrumento na celebração, além de providenciar 
aparelhos de som e instrumentos que ajudem a 
celebrar bem.



Formação

A segunda função da pastoral 
litúrgica é a formação.   

Não basta ler bem ou cantar 
bonito, é preciso de espiritualidade 
para ajudar a comunidade a fazer 
experiência de Deus por meio de 
celebração.



Preparação

Uma das principais tarefas da 
pastoral litúrgica é a preparação 
das celebrações.

A improvisação não deveria ter 
espaço em nenhuma celebração 
da comunidade.





PLANO DE AÇÃO PARA A EQUIPE 
LITÚRGICA JUNTO COM O PADRE

• É uma programação que a equipe litúrgica se 
dispõe a seguir no decorrer do calendário 
litúrgico da Igreja. Neste plano entra também 
o projeto formativo litúrgico da comunidade e 
dos agentes da pastoral litúrgica.



ANO LITÚRGICO



PLANO DE AÇÃO PARA A EQUIPE 
LITÚRGICA JUNTO COM O PADRE

• O padre deve ser o primeiro a estar a par de 
tudo o que foi programado, pelo fato de ser 
ele quem mais sente a liturgia na 
comunidade.

• Muitas vezes nos preocupamos com o que 
preparar para a celebração, criatividades, 
inovar, dinamizar... temos que tomar cuidado 
para não teatralizar a liturgia.      



PLANO DE AÇÃO PARA A EQUIPE 
LITÚRGICA JUNTO COM O PADRE

• Outro ponto importante é valorizar o 
devocional de cada um, de cada comunidade. 
Ao mesmo tempo que não precisamos 
inventar coisas diferentes para as celebrações, 
não podemos tirar alguns costumes já 
existentes, tradicionais na comunidade.



FOLHETOS LITÚRGICOS

• Para facilitar as celebrações, foram adotados 
os folhetos, livrinhos e outros subsídios nas 
celebrações.       

• Deste modo, pode-se pensar que é só ler que 
a celebração acontece. Infelizmente muitas 
comunidades agem assim, ao invés de 
celebrar, leem livros ou folhetos.       



FOLHETOS LITÚRGICOS

• O que os livros litúrgicos e folhetos oferecem 
são apenas roteiros. Os textos precisam 
ganhar vida.     

• Para preparar bem uma liturgia, temos que 
conhecer o verdadeiro sentido do que será 
celebrado.



COMENTÁRIO INICIAL

• Deve ser breve e objetivo.

• Deve-se preparar bem o que vai dizer:
estar atendo a liturgia do dia, ao que irá
acontecer ao longo da celebração, a vida
da igreja e da comunidade; e submeter o
que for preparado à aprovação do
presidente da celebração.



COMENTÁRIO INICIAL

• Após terminar a motivação inicial, deve-
se apenas convocar a assembleia para ficar
em pé e acompanhar a procissão de entrada
("fiquemos em pé e acompanhando a
procissão de entrada, cantemos").

• A igreja é um povo que caminha, então é
importante valorizar a procissão de entrada.





PRECES DOS FIÉIS

• É uma resposta à Palavra de Deus proclamada na
celebração. Essa resposta é feita mediante a
oração de LOUVOR e PEDIDO.

• Tanto uma dimensão como a outra deve ajudar a
Assembleia reunida a fazer da Palavra a prece
comum do povo de Deus reunido.

• É o momento em que os fiéis exercem sua missão
sacerdotal, elevando a Deus seus pedidos pela
salvação de todos.



PRA QUEM REZAR?

A instrução geral do Missal Romano diz: "Convém que,
normalmente, se faça esta oração nas missas com o povo, de tal
forma de que se reze:

a) pelas necessidades da Igreja;

b) pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo;

c) pelos que sofrem qualquer dificuldade;

d) pela comunidade local.

No entanto, em alguma celebração especial, tal como
confirmação, matrimonio, exéquias, as intenções podem se referir
mais estritamente àquelas circunstâncias." (IGMR, 70)



COMO ELABORAR E PROCLAMAR A 
ORAÇÃO DOS FIÉIS PARA A MISSA

1) Quem prepara as preces deve LER, 
ESTUDAR, REFLETIR e REZAR os textos bíblicos 
do dia, especialmente o Evangelho. A partir daí, 
fazer uma bela ligação entre a Palavra e a vida, 
tendo sempre em vista as necessidades mais 
presentes do povo de Deus e de toda 
humanidade, bem como da região.      



COMO ELABORAR E PROCLAMAR A 
ORAÇÃO DOS FIÉIS PARA A MISSA

2) A prece dos fiéis deve ser OBJETIVA, CONCISA e
PRECISA. Não necessita de explicações. Em poucas
palavras, o precista eleva a Deus, por meio de Jesus
Cristo, no Espírito que ora com a assembleia reunida, os
clamores, as necessidades, os louvores e os
agradecimentos de toda Igreja.

3) No término de cada prece, o precista diz
"REZEMOS AO SENHOR", mesmo que a assembleia
“CANTE” a resposta.



COMO ELABORAR E PROCLAMAR A 
ORAÇÃO DOS FIÉIS PARA A MISSA

4)Quando se reza pela Igreja local, é bom estar 
atendo aos eventos que ocorrem na Diocese e rezar 
por eles.

5) Estar atento aos problemas mundiais, 
nacionais e regionais, porque eles também são 
motivações de nossas preces e devem ser trazidos 
em forma de oração para o clamor da assembleia, 
que aqui exerce sua missão de intercessora diante 
de Deus.       



COMO ELABORAR E PROCLAMAR A 
ORAÇÃO DOS FIÉIS PARA A MISSA

6) A oração dos fiéis deve nos educar na 
dimensão comunitária da oração, por isso deve-
se evitar intenções de caráter meramente 
pessoal.      

7) Também não deve prejudicar o ritmo 
normal da celebração, por isso  evita-se um 
número grande de intenções.



COMO ELABORAR E PROCLAMAR A 
ORAÇÃO DOS FIÉIS PARA A MISSA

!!!! OBS.: o precista subirá ao presbitério e 
tomará lugar no ambão quando todos estiverem 
pronunciando o "Amém" da Profissão de Fé.         

Após a intrudução do Presidente da 
celebração, proclamará as intenções, com viva e 
clara voz.           

Ao final se voltará ao Presidente para 
acompanhar a conclusão.       

Após o "Amém" da oração conclusiva, feita 
pelo Presidente, o precista fará reverência ao altar e 
voltará ao seu lugar de origem.


