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Solenidade

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

FAREMOS TUDO O QUE O SENHOR NOS DISSER

Ambientação
- Enquanto se canta o refrão nº 716 alguns, jo-
vens e adolescentes andam no meio do povo com
vasos contendo incenso. Um deles conduz uma
vela que utilizará para acender as velas do altar.
Fazer o gesto de cobrir o altar e trazer flores.
- Dar destaque aos catequizandos da Primeira
Eucaristia.

01. MOTIVAÇÃO
C. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cris-
to! Sejam todos bem vindos! É a Festa da
vida e do amor levado às últimas
consequências para o bem da humanida-
de. A Eucaristia é o alimento da nossa sal-
vação. Alegremo-nos por tão grande amor
de Deus por nós.
Refrão: Vinde, ó irmãos, adorar, vinde
adorar o Senhor! A Eucaristia nos faz
Igreja, comunidade de amor (2x)
C. A Solenidade de hoje foi instituída pelo
Papa Urbano IV em 11 de agosto de 1264.
Reunimo-nos para agradecer esta supre-
ma prova de amor. Jesus nos deixou a Eu-
caristia como maneira de recordá-Lo:
"Fazei isto em minha memória".
Refrão: Vinde, ó irmãos, adorar...
C. Celebrar Corpus Christi é lembrar que
Deus se compromete com vida humana e
a vida do universo. Que esta celebração
nos impulsione a realizar ações em defesa
e promoção da vida. Cantemos.

02. CANTO
Todos convidados… nº 913



03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Acolhamos o amor da Trindade Santa
em nossa vida: Em nome do Pai e do Fi-
lho e do Espírito Santo. Amém.
D. O Senhor esteja convosco!
Todos (cantando): Ele está no meio de
nós (2x)

04. DEUS NOS PERDOA
D. Comungamos de um mesmo Corpo.
Muitas vezes deixamos o pecado dividi-lo.
Fazemos tudo o que o Senhor nos pede?
Peçamos perdão para sermos dignos de
participar desta santa celebração:
Eu confesso a Deus… nº 184
D. Ó Deus, na sua infinita misericórdia,
perdoai os nossos pecados e nos conduzais
à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus. Ele nos conce-
deu dons para partilharmos. Glorifiquemos
pelas ações em defesa e proteção do meio
ambiente. Cantemos:
Glória a Deus... É o canto das criaturas…
nº 245

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, salvastes todos pelo San-
gue precioso do Vosso Filho. Concedei-
nos conservar em nós a obra de Vossa
misericórdia. Celebrando sem cessar o
mistério de nossa salvação, possamos
alcançar os seus frutos. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
Enquanto se canta o refrão "Shemá, Israel,…"
nº 40, jovens ou adolescentes entram com incen-
so (ou velas) e se posicionam ao redor da mesa
da Palavra. Pode ser feita a entrada da Pala-
vra.

PRIMEIRA LEITURA: Êx 24, 3-8

L.1 Leitura do Livro do Êxodo.

SALMO RESPONSORIAL : 115(116)
Refrão: Elevo o cálice da minha salva-
ção, invocando o nome santo do Senhor.

SEGUNDA LEITURA: Hb 9, 11-15

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

SEQUÊNCIA
Terra, exulta de alegria... nº 914 (ou no
Lecionário, observando as estrofes)

EVANGELHO: Mc 14, 12-16.22-26

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia… Eu sou o Pão vivo descido…
nº 915

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Celebramos hoje a festa popular da Euca-
ristia: Corpus Christi. Popular porque hoje
Jesus Sacramentado sai pelas ruas para ser
adorado e abençoar o espaço no qual vi-
vemos.
Desde o Antigo Testamento encontramos
um desejo de Deus de ser conhecido entre
o seu povo. Ao mesmo tempo quer ser ado-
rado como Aquele que gera vida nova.
Na primeira leitura, Deus se manifesta em
várias ações ao longo da história. Ele é sim-
bolizado nas Tábuas da Lei. Neste símbolo
encontramos os povos antigos selando uma
aliança com o sangue das vítimas ofereci-
das. Moisés lembra as palavras e a Lei de
Deus. O povo volta seu coração e se com-
promete em colocá-las em prática.



A  Aliança do Sinai foi rompida várias ve-
zes pelo ser humano. Mas Deus permane-
ce fiel à sua promessa: Na plenitude dos
tempos enviou o seu próprio Filho para se-
lar uma Nova e Eterna Aliança, através do
seu precioso sangue.
Uma "Nova" Aliança fundamentada num
compromisso com o ser humano. Os ges-
tos e símbolos externos confirmam este de-
sejo do ser humano voltar-se para Deus de
forma plena. Uma "Eterna" Aliança porque
Deus sustenta este compromisso. Ele dá a
possibilidade de cada um buscar a
santificação.
A Eucaristia é a mais bela "invenção do
amor" de Deus. Uma forma tão simples e
tão profunda de selar este amor incondici-
onal para com a humanidade.
Por nos amar, Jesus reuniu na Eucaristia um
sinal provocado por sua ausência e o rea-
lismo de sua divina e humana presença. Ele
quis que o mesmo gesto de amor fosse ofe-
recido a todos, em todos os tempos. Jesus
desapareceu, ausentando-se na Ascensão.
Senhor do espaço e do tempo, pode abra-
çar com um só olhar todo o universo e sua
história. Esta distância esconde uma pre-
sença sempre real, mas discreta, para po-
der ser mais universal.
No sinal do Pão partido sobre a mesa da
Igreja, está a pessoa de Cristo. Ele, crucifi-
cado e ressuscitado, é verdadeiramente um
presente para nós. Seu poder e amor infini-
tos não ficam reduzidos a um símbolo que
lembra sua passagem por este mundo. Ele
quis permanecer conosco. Presença real no
pão partido e no cálice consagrado da nova
aliança.
A Eucaristia é um véu sutil, que encobre a
presença de Cristo através do banquete di-
vino.
No altar de todas as igrejas, no sacrário do
templo mais simples, no ostensório mais

artístico que sai hoje em procissão  pelas
ruas das cidades, Jesus, o Salvador, o Se-
nhor, está verdadeiramente presente. Nisto
podemos confiar e devemos anunciar a to-
dos a razão de nossa esperança.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. A Eucaristia é mistério de fé. Rezemos:
Creio em Deus Pai…

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Invoquemos com confiança a Deus Pai.
Todos os dias Ele renova sua aliança de sal-
vação no Sangue do seu Filho Jesus. De-
pois de cada prece responderemos:
Todos: Senhor, ouvi-nos.
L.1 Que a Igreja se renove sempre pela
Eucaristia em sua missão de criar uma soci-
edade justa e fraterna. Rezemos.
L.2 Que os Consagrados e Consagradas
encontrem na Eucaristia força e dinamismo
para viverem seus carismas na Igreja e no
mundo. Rezemos.
L.1 Que as famílias sintam-se fortalecidas
na  sua fé e ao redor da Palavra de Deus e
descubram os valores da amizade e da paz.
Rezemos.
L.2 Que haja ações em defesa e proteção
do meio ambiente e na construção da paz
em nossa sociedade e famílias. Rezemos.
L.1 Que os catequizandos da primeira Eu-
caristia vivam a santidade que o Senhor nos
oferece. Rezemos.
L.2 Que as Crianças Vítimas Inocentes de
Agressão sejam acolhidas e promovidas em
suas vidas pela sociedade na busca da su-
peração deste mal. Rezemos.
D. Acolhei, Pai bondoso, as preces que a
Vós fazemos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Em muitas comunidades neste dia não



há o Sacramento da Eucaristia. A Igreja
nos orienta que a Palavra de Deus é um
alimento eficaz em nossa caminhada. Com
Ela nos fortalecemos e esperamos felizes
o dia de celebrarmos perenemente a San-
ta Eucaristia. Manifestemos nossa solida-
riedade e fraternidade, cantando:
Tanta gente vai andando… nº 916
(Fazer uma oferta solidária para famílias ne-
cessitadas)

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Com Maria, cantemos a presença e
ação de Deus em nosso meio. Especial-
mente quando Ele se manifesta na Santa
Eucaristia. Cantemos:
O Senhor fez em mim maravilhas… nº
1.094

13. PAI NOSSO
D. Todo o nosso louvor chegue até o Se-
nhor, através da oração que o próprio Je-
sus nos ensinou:
Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz  acontece quando promovemos
a  vida do outro. Que o Corpo e Sangue
de Cristo nos alimente. Fiquemos fortes e
lutemos por um mundo de Paz. Saudemo-
nos enquanto cantamos:
Deus nos abençoe... nº 544

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fomos restaurados e orien-
tados por Vossa Palavra de Vida.
Pedimo-Vos que  livreis do temor do ini-
migo aqueles que foram resgatados pelo
Sangue precioso do Vosso Filho, que vive
e reina para sempre.  Amém.

15. AVISOS
D. Hoje é o Dia Internacional das Crianças
Vítimas Inocentes de Agressão. Que ações
nosso município pode realizar para comba-
ter este mal? Como posso ajudar a combatê-
lo?
- Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambi-
ente. O que fazer para preservá-lo onde
moramos?

16. BÊNÇÃO DE DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo
o mal e nos conduza à vida eterna. Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
Chamado para a vida e ser feliz... nº 731
ou Nós somos o povo… nº 747
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