ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE – MG
CAL – COMISSÃO ARQUIDIOCESANA PARA A LITURGIA
SUGESTÕES LITÚRGICAS PARA SOLENIDADE DE PENTECOSTES
a) RITOS INICIAIS
Ambientação: Menoráh. Sete pessoas entram com as velas da Menoráh. No
lugar onde serão colocadas as velas, colocar também os nomes dos dons do
Espírito Santo. Ao colocar a vela no local, fazer a leitura do respectivo dom.
Refrão: Vem Espírito vem, vem iluminar...

Vela 1: Vinde Espírito Santo e dai-nos o Dom da Sabedoria para que possamos
avaliar todas as coisas à luz do Evangelho e ler nos acontecimentos da vida os
projetos de amor do Pai!
Refrão: Vem Espírito vem, vem iluminar...
Vela 2: Dai-nos o Entendimento, uma compreensão mais profunda da verdade, a fim de anunciarmos a salvação
com maior firmeza e convicção
Refrão: Vem Espírito vem, vem iluminar...
Vela 3: Dai-nos o Dom do Conselho que ilumina a nossa vida, e orientai a nossa ação segundo vossa Divina
Providência.
Refrão: Vem Espírito vem, vem iluminar...
Vela 4: Dai-nos o Dom da Fortaleza. Sustentai-nos no meio de tantas dificuldades com vossa coragem para que
possamos anunciar o Evangelho.
Refrão: Vem Espírito vem, vem iluminar...
Vela 5: Dai-nos o Dom da Ciência para distinguirmos o Único necessário das coisas meramente importantes.
Refrão: Vem Espírito vem, vem iluminar...
Vela 6: Dai-nos Piedade para reanimar sempre mais nossa íntima comunhão convosco .
Refrão: Vem Espírito vem, vem iluminar...
Vela 7: Dai-nos vosso santo Temor para que, conscientes de nossas fragilidades, conheçamos a força da vossa
graça. Vinde Espírito Santo e dai-nos um novo coração. Amém.
Canto de Entrada
Saudação
Ato penitencial cantado
Glória: Cantado
Oração do Dia
b) LITURGIA DA PALAVRA
Refrão de Escuta
Leituras: 1ª, Salmo, 2 ª e sequencia // Evangelho
(Se acontecer que na Paróquia haja o Sacramento da Crisma de Adultos)
Apresentação dos crismandos
Homilia
Acendimento das Velas e Renovação das promessas de batismo
Imposição das mãos e unção do Crisma
Oração dos Fiéis: Senhor escutai a nossa prece!
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c) LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação das oferendas
Prefácio do dia de Pentecostes
Santo Cantado
Oração Eucarística I
Abraço da Paz
Cordeiro Cantado
d) RITOS FINAIS
Oração Pós Comunhão
Comunicados
Rito para apagar o círio pascal
Na última missa da matriz ou comunidade apagar solenemente o círio pascal c om a oração que se segue:

Padre - Irmãos e irmãs, na noite da Vigília Pascal, aclamamos Cristo nossa Luz e acendemos o Círio Pascal. A luz
do Círio nos acompanhou nestes cinquenta dias do Tempo Pascal. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o Tempo
da Páscoa, o Círio será apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do mestre
Ressuscitado, nos tornemos a “luz de Cristo” que se irradia, como uma coluna luminosa que passa no mundo,
para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu.
Pe. - Eis Luz de Cristo!
Todos: Demos graças a Deus!

- A assembleia pode entoar, então, um Hino Pascal (por exemplo, Cristo venceu, Aleluia). Após o canto, o
Celebrante faz a inclinação ao Círio Pascal, e o apaga. Depois, voltado para o povo, proclama a seguinte oração:

Pe. – Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé; que em vosso templo elas refuljam constantemente,
alimentadas por vós, que sois a luz eterna; sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam
expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Vós, que viveis e reinais para sempre.
Todos: Amém, aleluia! Amém, aleluia! Amém, aleluia, aleluia, amém! (cantando)
O Círio a partir de agora segue para o Batistério e na celebração do Sacramento da Crisma.
Bênção Solene da Páscoa

SUGESTÕES LITÚRGICAS PARA A CELEBRAÇÃO
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DA SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI
SENTIDO DA SOLENIDADE: Jesus atinge o ponto mais profundo de sua mensagem e anuncia a Eucaristia nos sinais
do Pão e no Vinho consagrados, que são, verdadeiramente, seu Corpo e Sangue, fonte de vida e revelação da
infinita misericórdia de Deus. Alimentar-se do Corpo e do sangue de Cristo é a condição de eternidade que a
Eucaristia celebra e convoca. Comendo a sua carne e bebendo o seu sangue, unimo-nos sacramentalmente à sua
Paixão e Morte, para podermos também partilhar de sua vida plena, que se inicia aqui na terra, quando assumimos
o amor como conduta de vida, visibilizado na comunhão e na doação. Receber a Eucaristia, assimilar o próprio
Cristo em nossa vida, nos compromete com a causa e o projeto que Ele viveu e propõe a cada um de nós. Ao
comungar da Eucaristia, a comunidade também se transforma no Corpo de Cristo, para, desse modo, atualizar sua
presença na história. Não se trata de uma festa litúrgica apenas para reconhecermos sua presença real nas espécies
do pão e do vinho consagrados, e adorá-la – ainda que também haja essa dimensão - , mas antes de tudo para
retomarmos aquela quinta-feira santa em que, no mistério eucarístico, Jesus decide permanecer em nossa vida
como alimento que nos fortalece, e gera sempre em nós o compromisso com o amor ao próximo.
ESPAÇO SIMBÓLICO: Convém que o ambiente seja festivo, marcado pela alegria, usando flores naturais de cor
branca, por exemplo. Um painel bem confeccionado, com o tema-eixo da celebração pode ajudar a destacar o
sentido da festa. No início da Celebração, é bom deixar o altar sem toalhas, para que seja preparado somente no
rito das oferendas, o que favorece a compreensão da Ceia eucarística. Como se trata de ligar essa solenidade à
celebração da Quinta-feira Santa, haja um local adequadamente preparado para os símbolos do lava-pés (bacia e
toalha). Não se ofereçam pães e uvas na apresentação das oferendas, mas somente as hóstias e o vinho a serem
usados na missa. Use-se também uma menoráh (castiçal de sete velas), Círio Pascal e turíbulo na Celebração.
ACOLHIDA FRATERNA: recebemos com carinho os irmãos e irmãs que chegam para tomar parte na celebração,
dizendo a cada um(a):seja bem-vindo(a) à ceia do Senhor!

I.

RITOS INICIAIS

1. REFRÃO ORANTE: Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem, não terá fome...Comam do
pão, bebam do cálice, quem em mim crê não terá sede.
2. PROCISSÃO DE ENTRADA: a procissão deve ter características festivas e solenes com a Cruz
processional, com incenso e duas velas grandes ladeando o Evangeliário, no lugar que lhe é
próprio. Todos os participantes da procissão, os que irão exercer algum ministério, estejam com
vestes celebrativas próprias, na cor branca.
3. RECORDAÇÃO DA VIDA: Pode-se fazer uma recordação da vida, retomando as atividades
realizadas na comunidade que têm favorecido o amor e o culto eucarístico, como trabalhos dos
MECEs, horas santas, 24 horas com o Senhor. Não esquecer dos trabalhos sociais em favor dos
pobres, que também preservam a dignidade do corpo de Cristo que sofre nos que passam por
maiores vulnerabilidades.

II.
1.
2.
3.
4.
5.

LITURGIA DA PALAVRA

CANTO DE ESCUTA
LEITURAS PRÓPRIAS DO DIA
SEQUENCIA CANTADA
PROCISSÃO SOLENE COM O EVANGELIÁRIO DA MESA DO ALTAR À MESA DA PALAVRA
ORAÇÃO DA COMUNIDADE
Refrão orante: Senhor venha em nosso auxilio!
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I.

Pai querido, concedei ao Papa Francisco, a Dom Majella e a todo clero, sabedoria, saúde e
perseverança na fé, para juntos celebrarmos a Solenidade de Corpus Christi.

II.

Pai misericordioso, socorrei-nos na nossa fraqueza na fé. Que o mistério Eucarístico nos cure de
nossas fragilidades e nos nele ao compromisso com vosso Reino.

III.

Pai amoroso, enviai o vosso Espírito sobre os médicos, sobre os pesquisadores para a cura das
diversas doenças e sobre todas as pessoas que cuidam dos doentes para que sejam sempre sinais
de Cristo presente na caminhada.

IV.

Pai bondoso, olhai por todas as famílias em desespero por causa do desemprego, das drogas e da
violência que reinam na vida de seus filhos e libertai-os para uma vida nova.

V.

Pai amável, confiamos a vós todas as pessoas que circundam este altar, também as que pedem
nossas orações. Sede auxilio, proteção e amparo para os que se encontram em meio aos desafios
da caminhada.

VI.

Pai e Senhor da vida, dai-nos sensibilidade necessária para amarmos e servirmos a vosso corpo
santo, humilhado e aviltado nos irmãos pobres, sofredores e abandonados.
(Outras preces de acordo com a realidade da comunidade)
III.

LITURGIA EUCARÍSTICA

1. APRESENTAÇÃO DOS DONS: Conforme Orientações Litúrgicas da CAL para o tempo comum
 Coleta de dinheiro e donativos: todos se dirigem a locais apropriados para fazer sua oferta.
Melhor não passar alguém de banco em banco, o que pode constranger os fieis. Nesse
momento, a equipe de celebração e o presidente aguardam sentados, cantando);
 Procissão com os dons do pão e do vinho: únicos dons a serem levados. Não se devem
colocar outros símbolos, o que enfraquece e duplica o sentido do pão e do vinho oferecidos.
Também não se ofereçam enfeites, mas somente o que vai ser consagrado e distribuído à
assembleia;
 Preparação do altar com as oferendas
 Bênção do pão e do vinho: poderá ser realizada, eventualmente, em voz alta. Conferir Missal
Romano páginas 402 e 403. Neste caso, o canto das oferendas cessa quando o presidente
toma os dons para a oração.
IV.

RITOS FINAIS

Quando há procissão do Santíssimo, omitem-se os ritos finais. Neste caso, a equipe de celebração deve
organizar com antecedência a procissão de Corpus Christi para que não haja atropelos. Seguem algumas
orientações, que poderão ajudar na disposição da procissão.
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PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI - ORIENTAÇÕES
a) Do ponto de vista litúrgico, a procissão é um sinal da
caminhada da Igreja neste mundo rumo ao Pai, juntamente
com Cristo e com os irmãos.
b) A procissão de Corpus Christi ajuda a compreender que
caminhamos com Cristo e somos alimentados pela Eucaristia,
alimento da caminhada.
c) A procissão de Corpus Christi é um rito que dá continuidade à Missa. É um sinal e a demonstração
de um empenho que, depois de participar da missa, levamos Cristo para a comunidade. Neste dia,
faz-se um gesto simbólico que acontece com a procissão, mas no dia a dia isso deverá acontecer
com a vida diária.
d) Os tapetes de flores e os altares que enfeitam as ruas e as frentes das casas são manifestações de
louvor e de respeito para com a Eucaristia. Conservam nossa tradição de veneração pelo mistério
eucarístico. Por isso, quanto mais artísticos, melhor.
e) Em vez de tapetes com flores, pode-se fazer tapetes com cobertores ou com roupas que, no final
da procissão devem ser doadas aos necessitados. Para isso, a comunidade se mobilizaria durante o
tempo de preparação da celebração.
f) Por se tratar de uma procissão eucarística, é preciso que a mesma seja feita com todo respeito,
além das orações, salmos e cantos de louvor a Cristo Eucarístico. Não é momento adequado para
rezar o terço, cantar hinos marianos ou invocar outros santos.
g) Ver roteiro abaixo sugerido para a procissão.

h) A celebração se encerra ao final da procissão, com a bênção com o Santíssimo Sacramento.
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O POVO QUE CAMINHA NA FÉ VIVE DA EUCARISTIA (procissão de Corpus Christi)
Orientações:
1. Segue um roteiro de sugestão para a procissão a ser realizada após a Missa com o
Santíssimo Sacramento, preparada pela Subcomissão para os Ministros
Extraordinários da Comunhão Eucarística, que pode ser adaptado a cada realidade
de nossas Paróquias
2. Preparar uma equipe: Leitor 1, leitor 2, leitor 3 e cantores
Leitor 1: Caríssimos irmãos e irmãs, ao iniciarmos nossa caminhada com Jesus, vamos refletir sobre o
grande amor que Ele tem por nós, a ponto de se dar como alimento para nossa salvação. Com bastante
fé, respeito e amor vamos participar desta bonita homenagem ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia.
Enquanto nos organizamos para a procissão, cantemos:
 Canto: Prova de amor maior não há! Que doar a vida pelo irmão.
1. Eis que eu vos dou um novo Mandamento: "Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado"
2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: "Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho
amado"
3. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: "Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho
amado"
Leitor 2: Como é bom estarmos aqui, reunidos em torno de Jesus Eucarístico, expressando nosso imenso
amor por Aquele que se faz Pão diariamente para saciar nossa fome. Expressar nossa esperança por
Aquele que é o verdadeiro Pão descido do céu, sinal da vida eterna. E expressar nossa fé por esse mesmo
Jesus que se doa e é partido por amor de nós e de todos. Acompanhemos Jesus, nosso Deus e Senhor,
nesta procissão, recordando a caminhada de tantas pessoas, de nossas comunidades, paróquia e
arquidiocese, que nunca se cansam de seguir seu Mestre. Cantemos com muita alegria, esse mistério
eucarístico:
 Canto: Me chamastes para caminhar na vida contigo!
1. Me chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre segui-te, não voltar atrás. Me
pusestes uma brasa no peito e uma flecha na alma, é difícil agora viver sem lembrar-me de Ti.
Te amarei, Senhor (bis), eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti (2x)
2. Eu pensei muitas vezes parar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de Ti,
mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de Ti.
Leitor 3: Meus irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia é o mistério de fé e é um acontecimento sempre vivo e
atual, não é uma simples lembrança, mas é por excelência a presença real e verdadeira do Cristo nas
espécies do Pão e do Vinho consagrados em cada Santa Missa. Peçamos a Jesus Sacramentado, nesta
festa da Eucaristia, um amor íntegro e uma entrega total a Ele e, que o amemos de todo o nosso coração.
Diante de Jesus Sacramentado rezemos todos juntos:


Pai Nosso.
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Graças e louvores se deem a todo o momento (3x)
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. (3x)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
“Senhor Jesus, eu creio, adoro, espero, amo-vos! Peço-vos perdão para os que não creem, não
adoram, não esperam e não vos amam!”

Com alegria saudemos a Cristo na Hóstia Consagrada. Viva Jesus Cristo! ( palmas pra Jesus)
Leitor 1: Na Eucaristia, Jesus não dá alguma coisa, mas dá a si mesmo; entrega seu corpo e derrama seu
sangue. Ele se oferece inteiramente, sem reserva e na mais completa gratuidade. “Tendo amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até o fim”. Renovemos hoje o nosso compromisso e o nosso sim ao
projeto de Deus, vivendo e praticando a Boa Nova de Jesus. Façamos essa renovação diante do
Santíssimo Sacramento cantando:
 Canto: Vós sois o caminho, a verdade e a vida.
Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu!
1. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus.
2. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. 3. Pecar é não ter
vida, pecar é não ter luz. Tem vida só quem segue os passos de Jesus.
Leitor 2: Meus queridos irmãos e irmãs vamos recordar alguns fatos importantes de nossa vida. Após
cada recordação, rezemos com muita fé: Nós te adoramos, Jesus!






Recordamos nossas tribulações e esperanças, as nossas misérias e riquezas.
Recordamos tantas comunidades que no dia de hoje estão celebrando na fé a Festa de Corpus
Christi. Todos
Recordamos as pessoas que desde manhã cedo enfeitaram as ruas de nossa cidade para esta
procissão. Rezemos
Recordamos tantos irmãos e irmãs enfermos que recebem a Eucaristia em suas casas e nos
hospitais. Juntos
Recordamos as pessoas que pela sua humildade são verdadeiros exemplos de vida eucarística em
nosso meio. Rezemos

Leitor 3: Os nossos passos ao lado do Cristo Eucarístico recordam também a vida da nossa Igreja, sua
caminhada de fé, sua vida sustentada pela Eucaristia. A Igreja edifica-se a partir da comunhão
sacramental com o Filho de Deus. A força espiritual da Igreja está na Eucaristia, na experiência de
intimidade que cada um realiza com Jesus. A Eucaristia constrói a Igreja, criando uma mesma comunidade
entre os homens. Cantemos esse mistério tão bonito - o mistério da unidade da Igreja a partir da
Eucaristia. Com alegria cantemos
 Bem vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o Pão que
dá vida com amor-comunhão.
Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz Igreja, comunidade de amor. (Bis)
1) Partimos o único pão, no altar refeição, ó mistério de amor. Nós somos sinais de unidade na fé, na
verdade, convosco, ó Senhor.
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2) No longo caminho que temos, o Pão que comemos nos sustentará. É Cristo o Pão repartido, que o povo
sofrido vem alimentar.
Leitor 1: Jesus está no meio de nós, caminha conosco, assim como Ele caminhou com aqueles discípulos
em direção a Emaús. Ele quer habitar em nossos corações e deles fazer morada. Abramos, pois, os nossos
corações para acolhê-lo. Como nos diz São João Paulo II: “Abri, ou melhor, escancarai as portas do
coração à Cristo e à sua ação redentora.” Diante de Jesus Sacramentado que caminha conosco rezemos
juntos:







Pai Nosso.
Graças e louvores se deem a todo o momento (3x)
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. (3x)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
“Senhor Jesus, eu creio, adoro, espero, amo-vos! Peço-vos perdão para os que não creem, não
adoram, não esperam e não vos amam!”

Com alegria saudemos a Cristo na Hóstia Consagrada. Viva Jesus Cristo! ( palmas pra Jesus)
Leitor 2: O amor de Deus pelos homens, manifestado na Encarnação, atingiu um ápice inimaginável com a
instituição da Eucaristia. E qual a nossa resposta, meus irmãos e irmãs, a tão grande doação? Peçamos a
Maria, mulher eucarística, o Primeiro Sacrário, que nos trouxe a salvação através do seu sim, que ela nos
ajude a vivermos em constante ação de graças pela dádiva preciosa da Eucaristia. Com alegria e fé
cantemos:
 Canto: A ti, meu Deus elevo meu coração.
1. A ti meu Deus Elevo meu coração Elevo as minhas mãos meu olhar, minha voz
A ti meu Deus eu quero oferecer Meus passos e meu viver meu caminhos, meu sofrer.
A tua ternura Senhor vem me abraçar E a tua bondade infinita me perdoar Vou ser o teu seguidor e te
dar o meu coração Eu quero sentir o calor de tuas mãos
2. A ti meu Deus que és bom e que tens amor ao pobre, ao sofredor vos servir, esperar.
Em ti Senhor Humildes se alegrarão Cantando a nossa canção De esperança e de paz
Leitor 3: Na comunhão é Cristo que nos diviniza e transforma em Si mesmo. Na Eucaristia o cristão
alcança o ponto mais alto de toda a sua existência terrena. É uma graça tão grande que as palavras não
conseguem expressar a sua beleza. Que Jesus, pão vivo descido do céu nos ajude a conservarmos um
coração o que a nossa boca recebeu.
A Eucaristia é verdadeiramente um pedaço do céu que se abre sobre a terra; é um raio da glória da
Jerusalém celeste que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar o nosso caminho. Como o
povo de Deus que caminhou em busca da terra prometida, caminhemos juntos com o Senhor confiantes
no seu amor que não conhece limites. Vamos louvar e agradecer a Deus por nos dar a Eucaristia como
alimento a nós e a nossa Igreja.
 Canto:
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Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor, Glória a Ti,
Senhor!
1. Da minha vida Ele é o Senhor! Da minha vida Ele é o Senhor! Da minha vida Ele é o Senhor! Glória a Ti,
Senhor!
2. Do meu passado Ele é o Senhor! (3x) Glória a Ti, Senhor!
3. Do meu futuro Ele é o Senhor! (3x) Glória a Ti, Senhor!
4. Do mundo inteiro Ele é o Senhor! (3x) Glória a Ti, Senhor!
Leitor 1: A Eucaristia na vida de cada um de nós deve gerar frutos para a vida do mundo. A Eucaristia,
dessa forma, faz de nossa Igreja uma Igreja Missionária, uma Igreja Viva e comprometida com as
realidades de desafios. A Eucaristia faz de nós discípulos e missionários, anunciadores e presença da
Igreja no mundo no qual vivemos através do nosso testemunho eucarístico. Rezemos pedindo a Jesus que
caminhe conosco, nesse grande desejo de sermos uma Igreja missionária e acolhedora a partir do
mistério da Eucaristia. Diante de Jesus Sacramentado, rezemos a oração missionária: (o/a leitor/a reza e o
povo repete)
Nós vos louvamos, Senhor, e agradecemos pela vossa Palavra, pela graça do batismo, pela missão que
de vós recebemos.
Ensinai-nos, nós vos pedimos, a ser missionários neste tempo e em toda parte.
Alimentados pelo vosso Corpo e Sangue, seja a nossa missão um serviço à paz, e para a humanidade à
procura do caminho, sedenta de vida e de verdade, um sinal de amor e de esperança. Amém!
Rezemos juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria pelos Missionários de nossa comunidade.
Leitor 2: Disse o Senhor “Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre ”
(Jo 6,51a). Com essas palavras Cristo anuncia-nos a sacralidade da Eucaristia, a qual nos é dado pelo
próprio Jesus que mediante o mistério da Cruz confere-nos a salvação. O Senhor, de modo veemente, nos
anuncia que ele próprio é o pão vivo, cuja força propulsora nos revigora. Cristo no milagre da
multiplicação dos pães (Lc 9, 11b-17) nos evoca a partilhar o pão nosso de cada dia. Como missionários
que somo,s cantemos nos colocando a disposição de Jesus Cristo e de sua Igreja:
 Canto: Eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu Amor Pra fazer Tua
Vontade pra viver do Teu amor Eis-me aqui Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz Por caminhos nunca vistos me enviou Sou chamado a ser fermento
sal e luz E por isso respondi: aqui estou!
2. Ele pôs em minha boca uma canção Me ungiu como profeta e trovador Da história e da vida do meu
povo E por isso respondi: aqui estou!
3. Ponho a minha confiança no Senhor Da esperança sou chamado a ser sinal Seu ouvido se inclinou ao
meu clamor E por isso respondi: aqui estou!
Leitor 3: A nossa oração se transforma em prece, o nosso louvor em pedido, pois somos Igreja em
constante processo de crescimento, santificação e aperfeiçoamento, dirigindo-nos para o Pai. A cada
prece vamos cantar, implorando que Deus coloque sangue novo nas veias da nossa Igreja missionária.
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 Pai, põe sangue novo nas veias da tua Igreja, para que ela seja verdadeiramente missionária.
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da
Messe, ouve esta nossa prece: põe sangue novo nas veias da tua Igreja!
 Pai, põe sangue novo nas veias da tua Igreja, para que ela seja verdadeiramente acolhedora.
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da
Messe, ouve esta nossa prece: põe sangue novo nas veias da tua Igreja!
 Pai, põe sangue novo nas veias da tua Igreja, para que ela seja a Igreja do serviço, do diálogo, do
anúncio e do testemunho.
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da
Messe, ouve esta nossa prece: põe sangue novo nas veias da tua Igreja!
 Pai, põe sangue novo nas veias da tua Igreja, para que ela promova a dignidade da pessoa, renove
a sua comunidade e participe da construção de uma sociedade justa e solidária.
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da
Messe, ouve esta nossa prece: põe sangue novo nas veias da tua Igreja!
Leitor 1: Assim como Jesus se manifestou aos santos Apóstolos na verdadeira carne, do mesmo modo ele
se manifesta a nós no Pão Sagrado. E assim como eles com a visão do seu corpo só viam a carne dele, mas
contemplando-o com olhos espirituais criam que ele é Deus, do mesmo modo também nós, vendo pão e
o vinho com os olhos do corpo, vejamos e creiamos firmemente que é vivo e verdadeiro o seu santíssimo
corpo e sangue. O Senhor está sempre conosco, como Ele mesmo diz: “Eis que estou convosco até o fim
dos tempos”.
Irmãos e irmãs, continuemos caminhando com o Santíssimo nesta bela caminhada de fé. Junto com Jesus
Eucarístico vamos assumir os seguintes compromissos. Ao assumirmos cada compromisso levantemos
nossa mão direita em direção a Hóstia Consagrada cantando:
 Canto: Eu confio em nosso Senhor com Fé, esperança e amor...
 Guardar e santificar o Domingo como Dia do Senhor, participando das atividades de nossas
comunidades, especialmente da Santa Missa para o alimento de nossa espiritualidade pessoal,
familiar, comunitária e social. Cantemos com as nossa mão em direção a Hóstia Consagrada.
Canto: Eu confio em nosso Senhor com Fé, esperança e amor...


Reservar um tempo da semana em nossas comunidades para a Adoração do Santíssimo
Sacramento. Renovemos...
Canto: Eu confio em nosso Senhor com Fé, esperança e amor...


Tornar nossas comunidades mais eucarísticas, através do ministério da visitação às famílias, aos
doentes, participar dos grupos de reflexão bíblica, terço, celebração da Palavra. Cantemos...
Canto: Eu confio em nosso Senhor com Fé, esperança e amor...
 Ajudarmos os mais necessitados, ou seja, os mais pobres de nossa comunidade;
Canto: Eu confio em nosso Senhor com Fé, esperança e amor...


Ser testemunhas em todos os âmbitos sociais, com a força da Eucaristia. Cantemos com as mãos
levantadas...
Canto: Eu confio em nosso Senhor com Fé, esperança e amor...
 Num instante de silêncio faça o seu compromisso pessoal de fé diante de Jesus Sacramentado
Canto: Eu confio em nosso Senhor com Fé, esperança e amor...
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Leitor 2: São Francisco de Assis vivenciou profundamente a experiência com o Corpo do Senhor, a tal
ponto que seu desejo era de que todos pudessem também vivenciar esta maravilha da mística
eucarística. A Igreja nos ensina que “a Eucaristia é o memorial da páscoa de Cristo: Isto é, da obra da
salvação realizada pela Vida, Morte e Ressurreição de Cristo, obra esta tornada presente pela ação
litúrgica”. (Ecclesia de Eucharistia, 2). Esta ação litúrgica da qual todo cristão coparticipa, exige que
estejamos de coração aberto, disponível e cordial; e é o próprio Espírito do Senhor que anima, motiva e
inspira para vivermos a partir da Eucaristia. Diante do Santíssimo Sacramento rezemos:







Pai Nosso
Graças e louvores se deem a todo o momento (3x)
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. (3x)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
“Senhor Jesus, eu creio, adoro, espero, amo-vos! Peço-vos perdão para os que não creem, não
adoram, não esperam e não vos amam!”
 Com alegria saudemos a Cristo na Hóstia Consagrada. Viva Jesus Cristo! ( palmas pra Jesus)
Leitor 3: A Eucaristia, é a fonte única que nutre, alimenta e sustenta o cristão. A Eucaristia é a fonte que
jorra todo bem para a vida eclesial. A Eucaristia é a fonte da vida. É neste sentido que a solenidade de
Corpus Christi nos evoca a celebrar e testemunhar publicamente nossa fé no Cristo Eucarístico, que
dando-nos seu Corpo e Sangue nos sustenta.
A Eucaristia, é a comunhão do povo de Deus, que ao redor do altar do Senhor restitui tudo ao Altíssimo. A
fração do Pão que a comunidade coparticipa, e que a chamamos de Eucaristia, nos recorda a “Ceia
Pascal”, a qual o Senhor celebrou com seus Apóstolos. Hoje, o mesmo Senhor se faz presença no meio de
seu povo, através do pão eucarístico, para celebrar conosco seu sofrimento, morte e ressurreição. Mais
uma vez prestemos nossa homenagem a Jesus presente na Hóstia Consagrada cantando todos juntos:
 Canto: Ó Senhor, nós estamos aqui.
1. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por Vós, desejamos
formar comunhão!
Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos
dais! (bis)
2. Este encontro convosco, Senhor, incentiva a justiça e a paz; nos inquieta e convida a sentir os apelos
que o pobre nos faz.
Leitor 1: “Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele: a
participação no Santo Sacrifício nos identifica com o seu coração, sustenta as nossas forças ao longo da
peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna e nos une já à Igreja do céu, à santa Virgem Maria e
a todos os santos” (Ecclesia de Eucharistia). Maria nos ensina a viver o Mistério da Eucaristia na acolhida
do dom do Pai, no discipulado do Filho e na caminhada sempre comprometida com o Reino, sob a força
do Espírito Santo. Seja ela nossa companheira na caminhada cristã, para que toda a verdade hoje
proclamada sobre a santa Eucaristia seja verdade em nós: Ave Maria (rezar 10 vezes).
Leitor 2: A centralidade do sacramento eucarístico na vida da Comunidade eclesial, que é, como se disse,
a ideia-chave da Eucaristia, exprime-se, em primeiro lugar, no facto inegável de que "a Igreja vive da
Eucaristia" (n. 1). É mais significativo do que nunca que estas sejam as primeiras palavras do texto que,
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além disso, constituem o próprio título do documento. E esta afirmação é retomada também mais tarde:
"A Igreja vive de Jesus Eucarístico, por Ele é nutrida e por Ele é iluminada" (Ecclesia de Eucharistia, 67).
Diante dessa beleza infinita que é a Eucaristia para nós e para toda a Igreja adoremos Jesus Eucarístico
Cantando:
 Canto: Glória a Jesus na Hóstia Santa.
Glória a Jesus na Hóstia santa que se consagra sobre o altar. E aos nossos olhos se levanta Para o Brasil
abençoar!
Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa
Cruz! Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz!
Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar, lá no Sacrário, o dia inteiro, que o vamos todos
procurar!
Glória a Jesus, Deus escondido, que, vindo a nós na comunhão, purificado, enriquecido deixa-nos sempre
o coração!
Leitor 1: Aquilo que dissemos, rezamos e cantamos até agora realça a relação íntima, profunda e
inseparável entre a Eucaristia e o coração da Igreja. Sim, a Igreja tem um coração, que é essencialmente
eucarístico. Como memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia faz parte da sua vida e pertence à sua
própria identidade. Verdadeiramente, "a Eucaristia edifica a Igreja, e a Igreja faz a Eucaristia" (Ecclesia de
Eucharistia, 26). Diante desse coração da Igreja, que é a Eucaristia, abramos o nosso coração para colher e
vivenciar a grandeza da Eucaristia. Abra seu coração a Jesus e cante ou ouça essa música:
 Canto: Conheço um coração...
1. Conheço um Coração tão manso, Humilde e sereno, Que louva ao Pai por revelar Seu nome aos
pequenos, Que tem o dom de amar e sabe perdoar E deu a vida para nos salvar.
Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. (bis)
2. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta.
Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar.
3. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o Teu povo. Derrama sobre
nós a água do amor, O Espírito de Deus, nosso Senhor.
Leitor 2: “A obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, que tem o seu prelúdio nas
maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, completou-a o Cristo Senhor, especialmente
pelo mistério pascal de sua sagrada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Por este
mistério, Cristo morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Pois, do lado de Cristo
agonizante sobre a cruz nasceu o admirável sacramento da Igreja. Para realizar tão grande obra, Cristo
está sempre presente em sua Igreja.” (SC 5).
Leitor 3: Já estamos caminhando para o final de nossa linda procissão de Corpus Christi. Parabéns a todos
que preparam com carinho esta procissão, os enfeites, os carros de som, a liturgia, através da bonita e
emocionante celebração da Santa Missa. Ao encerrarmos esta procissão, vamos nos aproximando e
adentrando na Igreja Matriz para recebermos a Bênção com Santíssimo Sacramento. Enquanto isso,
cantemos:
 Canto: Porque Ele vive.
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1. Deus enviou seu Filho amado, para morrer no meu lugar Na cruz pagou por meus pecados, mas o
sepulcro vazio está Porque Ele vive.
Porque ele vive, eu posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, que o meu
futuro Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está!
2. Um dia, eu vou cruzar os rios e verei então, um céu de luz E verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive
e reina O Meu Jesus.
BENÇÃO DO SANTÍSSIMO (Dentro da Igreja segue a Bênção do Santíssimo)
Canto: Tão Sublime...

LOUVADO SEJA O NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!
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