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“Todos comeram e ficaram satisfeitos”
DEUS NOS REÚNE

01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, com toda a Igreja
celebramos a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. Retomando a Quinta-feira
Santa e a festa da Páscoa que há pouco
celebramos, somos convidados a reavivar a
alegria dessas festas e nos deter na aliança
que Cristo fez conosco, ao entregar-nos
seu Corpo e Sangue nos sinais do pão e
do vinho.
Celebremos de tal modo que possamos
celebrá-la sempre, com dignidade e profundidade, em cada celebração eucarística.
03. CANTO DE ABERTURA: 30 (cd 24)
/ 37 (cd4)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!

Dir.: A graça do Pai, o amor do Filho Jesus
Cristo e a força do Espírito Santo estejam
com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO
Dir.: Irmãs e irmãos, somos povo de Deus
e, em nossa caminhada, experimentamos
a fragilidade humana que nos impede de
corresponder ao amor fiel de Cristo que
se entregou por nós.
Em silêncio, façamos uma revisão de nossa
vida (silêncio)
Peçamos perdão cantando: 161 / 167
(cd 3)
Dir.: Deus de amor e bondade, tem compaixão de nós, perdoa nossos pecados e
conduze-nos à vida eterna. Amém!
06. GLÓRIA: 193 (cd 12) / 203 (cd 3)

07. ORAÇÃO

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 11, 23-26

OREMOS (pausa). Senhor Jesus Cristo,
no admirável sacramento da Eucaristia,
deixaste-nos como herança o memorial
de tua paixão e entrega por nós. Dá-nos
celebrar com profundidade e grande
amor o mistério do teu Corpo e Sangue
para colher continuamente os frutos da
salvação. Isso pedimos a ti, que és Deus
com o Pai e o Espírito Santo. Amém!

11. EVANGELHO: Lc 9,11b-17
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 335 (cd 16)
Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Eu sou o pão vivo descido do céu
Quem deste pão come,
Sempre há de viver.
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!

DEUS NOS FALA

Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.
08. PRIMEIRA LEITURA: Gn 14,18-20

13. PARTILHA DA PALAVRA

09. SALMO RESPONSORIAL: 109 (110)

14. PROFISSÃO DE FÉ

Tu és sacerdote eternamente segundo
a ordem do rei Melquisedec!

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Confiantes, apresentemos nossos
pedidos a Deus Pai, que nos acolhe em
seu amor e renova conosco sua aliança.

Palavra do Senhor ao meu Senhor:
“Assenta-te ao lado meu direito
até que eu ponha os inimigos teus
como escabelo por debaixo de teus pés!”

Ouve-nos, amado Senhor!

O Senhor estenderá desde Sião
Vosso cetro de poder, pois Ele diz:
“Domina com vigor teus inimigos;

Senhor, faze que a nossa participação no
teu Corpo e Sangue nos ajude a crescer na
comunhão, superando as divisões.

Tu és príncipe desde o dia em que nasceste;
Na glória e esplendor da santidade,
Como o orvalho, antes da aurora, eu te
gerei!”
Jurou o Senhor e manterá sua palavra:
“Tu és sacerdote eternamente,
Segundo a ordem do rei Melquisedec!”

Senhor, nós te pedimos que a Eucaristia
nos faça mais solidários com todos os
excluídos de nossa sociedade.
Senhor, ajuda-nos a descobrir o rico sentido da celebração da Eucaristia e de sua
atuação em nossa vida.
02

Dir.: Senhor nosso Deus, ajuda-nos a compreender a importância da Eucaristia, sinal
de tua aliança.

DEUS NOS ENVIA

16. PARTILHA DOS DONS: 23 (cd 24)/
512(cd 4)
22. NOTÍCIAS E AVISOS

17. LOUVAÇÃO

• Dia 05 sábado dia de Oração pelas Vocações, motivar para as famílias orarem
por todas as vocações.

Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!

• De 13 a 20 de Junho – Semana do
Migrante (Paróquias: São José Operário,
São Pedro e Sagrada Família) – dia 19
Festival do Migrante – Centro Nova Geração – Cariacica.

Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
TODOS: É nosso dever e salvação!
Motivar a assembleia a expressar agradecimentos e louvores e após cada um
cantar: O SENHOR É BOM, ETERNO É
SEU AMOR. (bis)

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

18. PAI NOSSO

Dir.: Deus nos abençoe e nos guarde.
Amém!

Dir.: Todos os agradecimentos e louvores cheguem a ti, o’ Pai, por Jesus, teu
Filho, que nos ensinou a rezar dizendo:
Pai nosso...

Dir.: Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém!

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 590/ 593 (cd 26)

Dir.: Volva para nós o seu olhar e nos dê
a sua paz. Amém!

20. COMUNHÃO: 653 (CD 14) / 708 (CD 4)

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém!

21. ORAÇÃO
OREMOS (pausa): O’ Deus de nossos pais,
pela força do alimento que recebemos,
possamos seguir, sempre e em toda parte,
Nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou
sua vida por nós e reconciliou céus e
terra em uma aliança de amor. Por Cristo,
Nosso Senhor. Amém!

Dir.: Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe.
TODOS: Graças a Deus.
24. CANTO FINAL: 781 (cd 4)/783 (cd 26)
03

ORIENTAÇÕES
• O espaço celebrativo pode estar
ornamentado com flores brancas.
• Os ritos iniciais devem ajudar a assembleia a se constituir como CORPO
VIVO do Senhor.
• Enquanto as pessoas vão chegando, canta-se “O nosso olhar se dirige
a Jesus, o nosso olhar se mantém
no Senhor”.

Com esta solenidade a Igreja quer afirmar
sua doutrina sobre a Eucaristia: memorial
da paixão de Cristo, sacramento da unidade
dos fiéis com Cristo e entre si, antecipação
do futuro no banquete eterno.
A eucaristia é o PÃO DA VIDA. É o sacramento que supõe e conduz a urna partilha
dos bens e dos dons. É urna refeição (Mt
4,22-25) com clara dimensão comunitária e
compartilhada: é uma “ação” que comporta
realidade e simbolismo.

• Preparar para a escuta da Palavra do Senhor, cantando um refrão
meditativo: “Desça como a chuva a
tua Palavra, / que se espalhe como
orvalho, / como o chuvisco na relva, /
como o aguaceiro na grama, amém!”

Ao celebrar esta festa somos convidados a superar uma mentalidade emotiva
e devocional onde se busca satisfazer as
necessidades pessoais, esquecendo-se
da dimensão eclesial, comunitária, social,
entre outras. O texto de Lucas 9,11-17 nos
coloca diante do contexto real em que Jesus
viveu: o problema da fome.

SOLENIDADE DO CORPO E
SANGUE DE CRISTO

O contexto em que vivemos, hoje, é diferente daquele que Jesus viveu? Como se
vive a Eucaristia que celebramos?

• A sequência não é obrigatória.

A origem da festa do Santíssimo Corpo
e Sangue de Cristo (Corpus Christi) está
ligada ao despertar da devoção popular
à Eucaristia no século XII, especialmente
com o desenvolvimento da reflexão sobre
a presença real de Cristo no sacramento
da Eucaristia. A partir do ano 1264 o papa
Urbano IV instituiu como festa a ser celebrada em toda a Igreja.

Neste dia, muitas de nossas comunidades
costumam confeccionar tapetes nas Igrejas
ou ruas para a procissão com o Santíssimo. Que estes gestos de carinho, amor,
reconhecimento não apaguem o sentido
que a eucaristia tem para a vida de nossas
comunidades (Igrejas).
Equipe folheto
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