
SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
- DEUS ALIMENTA SEU POVO -   

Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje celebramos a festa da Nova e 
Eterna Aliança. O Senhor oferece para nós o seu Corpo e o seu Sangue. Pela Eucaristia, nós 
participamos do mistério da salvação e nos tornamos mensageiros da Boa-Nova. Alegres, 
iniciemos nossa celebração, cantando. 

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
1. Todos os  convidados / Cheguem ao ban-
quete do Senhor, / Festa preparada, bem parti-
cipada, / Venham partilhar o pão do amor.
Cristo, pão dos pobres, / Juntos nesta mesa 
/ Pois a Eucaristia faz a Igreja. (bis)
2. Vejam quanta fome / Muitos lares sem ternu-
ra e pão / Dor e violência, quanta resistência / 
Vamos acolher a cada irmão.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco. 
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da 
Palavra e da Eucaristia, nos chama à conver-
são (pausa).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão grande culpa. E 
peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a 
Deus, nosso Senhor.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. - Amém.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos 
homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei 
dos céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós 

vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças / por vossa imensa glória. 
/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado do mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, 
/ só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Senhor Jesus Cristo, nes-
te admirável sacramento nos deixastes o me-
morial da vossa paixão. Dai-nos venerar com 
tão grande amor o mistério do vosso Corpo e 
do vosso Sangue, que possamos colher con-
tinuamente os frutos da vossa redenção. Vós, 
que sois Deus com o Pai, na unidade do Espí-
rito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Dt 8,2-3.14b-16a )
Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: 2Lembra-te de 
todo o caminho por onde o Senhor teu Deus 
te conduziu, esses quarenta anos, no deserto, 
para te humilhar e te pôr à prova, para saber o 
que tinhas no teu coração, e para ver se obser-
varias ou não seus mandamentos. 3Ele te humi-
lhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te 
com o maná que nem tu nem teus pais conhe-
cíeis, para te mostrar que nem só de pão vive 
o homem, mas de toda a palavra que sai da 
boca do Senhor. 14bNão te esqueças do Senhor 
teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da 
escravidão, 15e que foi teu guia no vasto e ter-
rível deserto, onde havia serpentes abrasado-
ras, escorpiões, e uma terra árida e sem água 
nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da 
pedra duríssima, 16ae te alimentou no deserto 
com maná, que teus pais não conheciam.  
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!
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7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 147(148B))
- Glorifica o Senhor, Jerusalém; celebra teu 
Deus, ó Sião!
- Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ó Sião, canta 
louvores ao teu Deus! / Pois reforçou com se-
gurança as tuas portas, e os teus filhos em teu 
seio abençoou. 
- 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.
- Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e 
suas leis a Israel. / Nenhum povo recebeu tanto 
carinho, a nenhum outro revelou os seus pre-
ceitos.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 10,16-17)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Co-
ríntios.
Irmãos: 16O cálice da bênção, o cálice que 
abençoamos, não é comunhão com o sangue 
de Cristo? E o pão que partimos, não é comu-
nhão com o corpo de Cristo? 17Porque há um 
só pão, nós todos somos um só corpo, pois 
todos participamos desse único pão.  
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. SEQUÊNCIA (De pé)
(Homens) - Eis o pão que os anjos comem / 
transformado em pão do homem; / só os filhos 
o consomem:/ não será lançado aos cães!
(Mulheres) - Em sinais prefigurado,/ por 
Abraão foi imolado,/ no cordeiro aos pais foi 
dado,/ no deserto foi maná.
(Homens) - Bom pastor, pão de verdade,/ pie-
dade, ó Jesus, piedade,/ conservai-nos na uni-
dade,/ extingui nossa orfandade,/ transportai-
-nos para o Pai!
(Mulheres) - Aos mortais dando comida, dais 
também o pão da vida; que a família assim nu-
trida seja um dia reunida aos convivas lá do 
céu!

10. EVANGELHO (Jo 6,51-58)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Eu sou o pão vivo descido do céu; quem deste 
pão come, sempre há de viver!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † 
segundo João.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos 
judeus: 51“Eu sou o pão vivo descido do céu. 
Quem comer deste pão viverá eternamente. E 
o pão que eu darei é a minha carne dada para 
a vida do mundo”. 52Os judeus discutiam entre 
si, dizendo: “Como é que ele pode dar a sua 
carne a comer?”. 53Então Jesus disse: “Em ver-

dade, em verdade vos digo: se não comerdes 
a carne do Filho do Homem e não beberdes o 
seu sangue, não tereis a vida em vós. 54Quem 
come a minha carne e bebe o meu sangue tem 
a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 
55Porque a minha carne é verdadeira comida, 
e o meu sangue, verdadeira bebida. 56Quem 
come a minha carne e bebe o meu sangue per-
manece em mim e eu nele. 57Como o Pai, que 
vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, 
assim aquele que me recebe como alimento 
viverá por causa de mim. 58Este é o pão que 
desceu do céu. Não é como aquele que os vos-
sos pais comeram. Eles morreram. Aquele que 
come este pão viverá para sempre”.  
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

12. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador 
do céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor, que foi concebi-
do pelo poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao tercei-
ro dia, subiu aos céus; / está sentado à direita 
de Deus Pai Todo-Poderoso, / donde há de vir 
a julgar os vivos e os mortos. / Creio no Es-
pírito Santo; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão dos pe-
cados; / na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

13. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- Irmãos e irmãs, oremos a Cristo Senhor, Pão 
Vivo descido do Céu, hóspede invisível do nos-
so banquete, e digamos com fé:
- Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos!
1. Senhor Jesus, guiai o Santo Padre, o Papa 
Francisco, na sua missão como pontífice da 
vossa Igreja. Nós vos pedimos:
2. Senhor Jesus, Filho de Deus e sacerdote 
único do Altíssimo, ensinai a Igreja a celebrar 
a Ceia Eucarística, com o amor e zelo que ela 
merece. Nós vos pedimos: 
3. Senhor Jesus, Filho de Deus e verdadeiro 
Rei da paz e da justiça, iluminai os governantes 
da terra para que promovam a justiça e a paz. 
Nós vos pedimos:
4. Senhor Jesus, Filho de Deus e Pão vivo que 
desceu do Céu, sede o alimento dos vossos 
discípulos. Nós vos pedimos:

A VIDA SE TRANSFORMA

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Tanta gente vai andando na procura de uma 
luz, / Caminhando na esperança se aproxima 
de Jesus. / No deserto sente fome e o Senhor 
tem compaixão. / Comunica sua palavra: vai 
abrindo o coração.
Dai-lhes vós mesmos de comer, / Que o mi-



lagre vai acontecer. (bis)
2. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto 
de amor, / Quando for acumulado gera morte, 
traz a dor. / Quando o pouco que nós temos se 
transforma em oblação, / O milagre da partilha 
serve a mesa dos irmãos.

15. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sacri-
fício para a glória do teu nome para o nosso 
bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
CONCEDEI, ó Deus, à vossa Igreja os dons da 
unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o 
vinho que oferecemos na sagrada Eucaristia. 
Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (PREFÁCIO 
DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA, II)

- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e 
Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Reu-
nido com os Apóstolos na última Ceia, para que 
a memória da Cruz salvadora permanecesse 
para sempre, ele se ofereceu a vós como cor-
deiro sem mancha e foi aceito como sacrifício 
de perfeito louvor. Pela comunhão neste subli-
me sacramento, a todos nutris e santificais. Fa-
zeis de todos um só coração, iluminais os povos 
com a luz da mesma fé e congregais os cristãos 
na mesma caridade. Aproximamo-nos da mesa 
de tão grande mistério, para encontrar por vossa 
graça a garantia da vida eterna. Por essa razão, 
com os anjos e todos os santos, entoamos um 
cântico novo para proclamar a vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coisas e não 
cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, 
um sacrifício perfeito.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresenta-
mos para serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, 
e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vos-
so Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igre-
ja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos repletos do Espírito Santo e nos tornemos 
em Cristo um só corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espí-
rito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Már-
tires, e todos os santos, que não cessam de 
interceder por nós na vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz 
e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé 
e na caridade a vossa Igreja, enquanto cami-
nha neste mundo: o vosso servo o Papa Fran-
cisco, o nosso Bispo Cesar, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que con-
quistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida 
e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. - Amém!



EUCARISTIA: COMUNHÃO COM CRISTO E COM OS IRMÃOS
A Eucaristia é o centro e o fundamento da nossa vida cristã. Jesus veio entre nós e se nos dá 

em pão e vinho, comida e bebida. Prestamos a devida honra a este Sacramento, guardamos o 
Santíssimo nas nossas igrejas e fazemos lá a nossa adoração. Sem dúvida são atitudes certas. 
No entanto, pode significar também que colocamos Jesus nas alturas, enquanto Ele justamente 
desceu de lá para estar no meio de nós. Quando Jesus diz no Evangelho que Ele é a nossa co-
mida, quer dizer, antes de tudo, o seguinte: que Ele entra numa união tão íntima conosco que, 
como a comida se transforma em nós, Ele também quer se transformar totalmente em nós para 
que tenhamos a vida d’Ele.

A nossa comunhão não é apenas uma comunhão fraterna porque comemos juntos à mesa. 
Ela é mais ou menos semelhante à união entre irmãos da mesma família. Os irmãos vivem, antes 
de tudo, em comunhão porque participam da mesma vida que receberam dos seus pais.

Quando recebemos na Eucaristia a vida de Jesus e comemos com nossos irmãos do mesmo 
Pão, estamos realmente participando da mesma vida. Aqui Jesus dá sua força, sua vida a cada 
um que come.

Participar desta mesma vida significa igualmente participar de todas as alegrias e tristezas 
do meu irmão, ser um com ele em todas as circunstâncias da vida. Não é fácil. Muitos dos seus 
discípulos se retiraram e não andavam com Ele (Jo 6,66). Acharam o desafio duro demais. Por 
isso se afastaram d’Ele.

Eucaristia então é realmente centro e fundamento da nossa vida cristã. Não como uma rea-
lidade celestial que nada tem a ver com a vida diária. Eucaristia está sempre no meio de nossa 
vida. Aí, celebramos toda a nossa existência de que Jesus quis participar quando veio entre nós.
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pão,/ mistério de amor, a nossa refeição. 
2. O Senhor Jesus no Sacramento nos deixou/ 
Memorial da cruz: morte e ressurreição.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o 
gozo eterno da vossa divindade, que já come-
çamos a saborear na terra, pela comunhão do 
vosso Corpo e do vosso Sangue. Vós, que vi-
veis e reinais para sempre. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Concedei, ó Deus, aos vossos fiéis viver con-
tinuamente os sacramentos pascais e desejar 
ardentemente os bens futuros, para que, fiéis 
aos mistérios pelos quais renasceram, sejam 
levados por suas obras a uma nova vida. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. 
- Amém.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. 
- Graças a Deus.

17. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-vos 
com um sinal de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu San-
gue permanece em mim e eu nele. Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

18. CANTO DA COMUNHÃO
Eu sou o pão que vem do céu, quem crer em 
mim, irá viver!
1. Nós reconhecemos o Senhor, partindo o 

Cânticos Hinários Litúrgico CNBB – CD Festas 
Litúrgicas II 


