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Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo - 23/06/2011

“Minha carne é verdadeira comida e o
meu sangue, verdadeira bebida”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, hoje a Igreja nos
convida a celebrar solenemente o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Fazemos
assim, memória da entrega de Jesus no
Sacramento do seu Corpo e Sangue. Nesta
celebração, renovamos nossa fé no mistério da presença do Senhor Ressuscitado,
que, Vivo, caminha conosco e ouve o
nosso clamor. Confiantes que Cristo se fez
verdadeiro alimento para nossa salvação,
transformemos nossas vidas, buscando a
paz e a justiça em nosso meio e vivamos
como irmãos e irmãs.
3. CANTO DE ABERTURA: 46 (CD 4) /
30 (CD 24)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Estamos reunidos em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dir.: O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja com vocês. O Deus
da esperança, que nos cumula de toda a
alegria e paz em nossa fé pela ação do
Espírito Santo, esteja com vocês. A vocês,
irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus,
o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça
do Pai, o amor do Filho e a comunhão do
Espírito estejam com todos vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO
Dir.: No início desta celebração, festa do
Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus
Cristo, peçamos a conversão do coração,
fonte de reconciliação com Deus e com
os irmãos.
Cantemos: 175 e 181 (CD 3)
6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 206 (CD 3)
Dir.: Glorifiquemos a Deus nesta festa
tão importante para nossa Igreja onde
celebramos a verdadeira comida e bebida
para nossa alma!

7. ORAÇÃO

13. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 335 (CD 16)
/Aleluia + Antífona do dia

Oremos (pausa): O’ Deus que constituístes o Cristo sumo e eterno sacerdote para
a vossa glória e salvação da humanidade, concedei-nos a graça de participar
constantemente da Eucaristia, pois todas
as vezes que celebramos este sacrifício
torna-se presente a nossa redenção. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade com o Espírito Santo. Amém.

14. PARTILHA DA PALAVRA
15. PROFISSÃO DE FÉ
16. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Confiantes no Deus de Amor, que
se fez Pão para nos alimentar, elevemos
nossas preces:
Vossa Igreja eleva um clamor, escutai
nossa prece Senhor!

DEUS NOS FALA

Senhor, nesta solenidade do seu Corpo e
Sangue, vos pedimos por todos os Presbíteros e Bispos de nossa Igreja. Que eles
sejam sempre iluminados e, presidindo à
Eucaristia, renovem a presença sacramental de Jesus em nosso meio. Cantemos.

Escuta da Palavra: 847 (cd 5) / 868
(cd 12)
8. PRIMEIRA LEITURA: Dt 8,2-3.14b-16a
9. SALMO RESPONSORIAL: 147 (147B)

Pai de amor, a encarnação de Jesus trouxenos a vida definitiva. Queremos que vosso
povo esteja sempre disposto a participar da
santa Ceia, servindo-nos do seu Corpo e
Sangue, verdadeiro alimento que sustenta
nossa vida e nossa caminhada. Cantemos.

Glorifica o Senhor, Jerusalém; / celebra
teu Deus, o’ Sião!
Glorifica o Senhor, Jerusalém! O’ Sião,
canta louvores ao teu Deus!
Pois reforçou com segurança as tuas portas, / e os teus filhos em teu seio abençoou.

Senhor, a Eucaristia é o cume e ápice
de nossa Liturgia. Que ela seja para nós
o verdadeiro sacramento, manifestando
em nossa comunidade o compromisso
com sua encarnação e morte. Cantemos.

A paz em teus limites garantiu e te dá como
alimento a flor do trigo.
Ele envia suas ordens para a terra, e a
palavra que ele diz corre veloz.

Senhor, que o Corpo e Sangue de Jesus
presente à Eucaristia sejam para nós o
vínculo de unidade, para que sejamos um
só corpo, unidos a vós, por intermédio da
Igreja. Cantemos.

Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos
e suas leis a Israel.
Nenhum povo recebeu tanto carinho, a
nenhum outro revelou os seus preceitos.

Dir.: Acolhei, Pai Santo, os pedidos que
vos fazemos com humildade e confiança.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 1 Cor 10,16-17
11. Sequência (Lecionário)

17. PARTILHA DOS DONS: 535 (CD 16)
/ 483 (CD 4)

12. EVANGELHO: Jo 6,51-58
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18. RITO DA COMUNHÃO
19. PAI-NOSSO

DEUS NOS ENVIA

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria de sua Palavra,
rezemos juntos: Pai nosso...

24. NOTÍCIAS E AVISOS

20. SAUDAÇÃO DA PAZ: 605 e 608 (CD 12)

25. CANTO FINAL: 787 (CD 4)

Dir.: Vamos agora trocar o abraço da paz,
uns com os outros, nos desejando a capacidade de sermos verdadeiros irmãos.

26. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus nos abençoe e nos guarde.
Amém.

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

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

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
diz em voz alta voltado para a assembleia:
Irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição
de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será
nosso alimento.

Dir.: Volva para nós o seu olhar e nos dê
a sua paz. Amém.
Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe. Graças a Deus.

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.)

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

22. ORAÇÃO
Oremos (pausa): O’ Deus, fiel a vossas
promessas, hoje nos renovastes pela
vossa Palavra e pelo Corpo e Sangue
do vosso Filho Jesus. Fazei que a força
deste alimento nos acompanhe por toda
nossa vida e dai-nos a graça de um dia
participarmos da vossa ceia no vosso
reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
23. RITO DE LOUVOR: 1151 (CD 18)
(Sugestão: O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores; depois,
canta-se um canto de adoração. Pode haver
exposição do Santíssimo em Ostensório.)
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Segundo relatório feito pelo RITLA, morrem
por dia, em média, 54 jovens, vítimas de
homicídio no Brasil e ainda vale lembrar que
um estudo inédito divulgado pela Secretaria
Especial de Direitos Humanos estima que
33.504 adolescentes brasileiros serão assassinados em um período de sete anos,
que vai de 2006 a 2013.
“Os jovens latino-americanos entre 15 e
24 anos são os que mais correm risco,
em todo mundo, de ser assassinados”. E
o Brasil, atrás de Colômbia e Venezuela, é
o 3º país com mais assassinatos de jovens
no mundo. Isso se deve a uma taxa de 51,7
homicídios para cada 100 mil jovens. Taxa
essa que entre 1994 e 2004 cresceu a um
ritmo maior que o número de assassinatos
entre a população total.
Outra informação a esse respeito revela
o caráter histórico da perversidade: em
cada grupo dez jovens de 15 a 18 anos
assassinados no Brasil, sete são negros.
Paralelo a isso, constata-se que mais de
uma em cada cinco pessoas da população
jovem não estuda nem trabalha. A situação
é urgente, chegou o limite.
O que é a Campanha?
Motivada pelas Pastorais da Juventude e
pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) acontece em todo o país a
Campanha Nacional contra a Violência e o
Extermínio de Jovens. A Campanha almeja
avançar na conscientização sobre o tema
e desencadear ações que possam mudar
essa realidade de morte.

Quem promove?
Várias organizações com foco na juventude, ligadas e não ligadas a Igreja, uniram-se
para promover a Campanha no ES.
Quais serão as ações?
Uma das ações é a Marcha Estadual Contra
a Violência e Extermínio de Jovens que
acontecerá em outubro de 2011. A Marcha
no estado do ES não se completa em si,
mas, está dentro de um conjunto de ações
que serão realizadas pelos organismos
que fazem parte da campanha ao longo
de 2011 com o intuito de divulgá-la e
alertar a população para os altos índices
de violência contra a juventude além, de
construir uma cultura de paz.
Eixos da Campanha:
I - “Formação política e trabalho de base”
II - “Ações de massa e divulgação”
III - “Monitoramento da mídia e denúncia
quanto à violação dos direitos humanos”
Mobilização geral
Toda a juventude está convidada a participar do DNJ (Dia Nacional da Juventude)
no dia 30 de outubro, na Praça do Papa.
Junte-se com sua galera, divulgue, motive, pegue a sua bandeira de luta e venha
participar.
Coordenação Estadual da Campanha
Pastoral da Juventude da Arquidiocese
de Vitória: telefone 3025 6292 (José Luiz)
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