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ANO NACIONAL DO LAICATO

A EUCARISTIA NOS AJUDA A SUPERAR FORMAS DE
VIOLÊNCIA

- Enquanto se canta o refrão: nº 45 entram pessoas
para cobrir o altar, trazer flores, acender velas.
- Em um lugar de destaque no espaço litúrgico,
um painel com um pão repartido e um cálice. Ao
lado, fotos de mártires, pastorais, movimentos em
prol da vida. Ou frases: ‘Eucaristia é partilha’;
‘Eucaristia é pão para todos’; ‘Eucaristia é
comunhão’ etc.

01. MOTIVAÇÃO
C. Celebramos hoje a Solenidade do Corpo
e Sangue de Cristo. É a Festa da Vida e do
amor levado às últimas consequências para
o bem da humanidade. A Eucaristia é o
alimento da nossa Salvação. É alimento dos
peregrinos que buscam a pátria prometida.
Alegremo-nos por tão grande amor que
Deus tem por nós.
Refrão: Prova de amor maior não há que
doar a vida pelo irmão (bis).

C. Esta festa foi instituída pelo Papa
Urbano IV em 11 de agosto de 1264. Deve
ser celebrada na quinta-feira após a Festa
da Santíssima Trindade. Neste dia, é
autorizada a procissão com o Santíssimo
Sacramento fora do templo. Com esta
procissão ao final da Missa, demonstramos
que o Senhor quer abençoar todos os
caminhos. Cantemos:

02. CANTO
Todos convidados... nº 883

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, formamos um só corpo
que é a Igreja. Saudemos a Trindade Santa:
Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a
constância de Cristo, esteja convosco.
Todos: Bendito Seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Somos Corpo de Cristo. Participamos
do mesmo Pão e do mesmo Cálice. A
Campanha da Fraternidade deste ano nos
lembra que somos irmãos. Devemos
promover a cultura da paz e superar toda



e qualquer forma de violência. Peçamos
perdão pela participação ou omissão diante
das formas de violência. (silêncio)
Senhor, tende piedade... nº 1.158
D. Que Deus, na sua infinita misericórdia,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos a Deus pelos dons que Ele
nos concedeu. Também por tantos homens
e mulheres que, alimentados pela Eucaristia,
promovem a cultura da paz e da justiça.
Glória a deus nas alturas... nº 254

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que resgatastes a todos pelo
Sangue precioso do Vosso Filho,
concedei-nos, conservar em nós a obra
de Vossa misericórdia. Que celebrando
sem cessar o mistério de nossa
salvação, possamos alcançar os seus
frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Acolhamos a Palavra de Deus cantando:
No seio das Comunidades... nº 279
(Envolver os catequizandos da 1ª Eucaristia)

PRIMEIRA LEITURA: Ex 24, 3-8

L.1 Leitura do Livro do Êxodo.

SALMO RESPONSORIAL: 115(116)
Refrão: Elevo o cálice da minha
salvação, 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 884
(Observar que no Lecionário está mais longa)

EVANGELHO: Mc 14,12-16.22-26

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Eu sou o Pão vivo descido... nº
885

Evangelho de Jesus Cristo segundo São
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Neste dia, o Evangelho fala de um homem
com um jarro que conduz os discípulos à sala
da Ceia. Ele os introduziu em um lugar limpo,
confortável e agradável. Geralmente, a família
quando vai receber convidados para a
refeição, prepara alguém para, antes de tudo,
recepcionar a pessoa. Deve estabelecer uma
relação de proximidade; apresentar a família
na qual pertence; contar um pouco de
história: alguma coisa das alegrias e tristezas
da família. Quem recepciona fica com a
pessoa até chegar o momento da refeição.
Ao redor da mesa, experimentam uma
comunhão de vidas com um fim em comum:
criar laços e estabelecer novas relações, além
de experimentar a saborosa comida.
- Quem foi o seu “introdutor” no mistério da
vida, das relações e sabedoria humanas?
Quem te ajudou a “entrar na sala”, conhecer
a história de Deus, querer partilhar sua vida,
alegrias e tristezas com Ele?
- A história do Povo de Deus é uma grande
catequese na qual o próprio Deus se serve
das mãos e inteligência humanas. Ajuda o
povo a adentrar-se, cada vez mais, em
comunhão com o Mistério do Deus revelado
na pessoa do Cristo.
- A festa de Corpus Christi, instituída em 1264,
possibilita a compreensão da Nova Aliança.
Introduz-nos no mistério do Sacrifício de
Cristo, bem como no jeito próprio de Deus
se manifestar para a humanidade.
- O rito da aspersão com sangue das vítimas



oferecidas destacado na primeira leitura foi
um rito introdutório: o sangue indica que a
aliança é vital. Quando derramando sobre o
Altar e o povo, revela que entre o povo e
Deus há comunhão; uma verdadeira aliança.
- Essa Aliança foi rompida e restaurada
inúmeras vezes. Por isso, Deus promete, pela
boca dos profetas, uma “Nova e Eterna
Aliança”, que será cumprida com fidelidade.
Os profetas como introdutores do plano de
amor de Deus, observam a dificuldade do
povo de ser fiel à Aliança.
- Somente com o Sangue derramado por
Cristo na cruz é que a nova e definitiva
Aliança entre Deus e a humanidade é selada.
Jesus é nosso “fiel, verdadeiro e justo
introdutor” nos Mistérios de Deus. Não
precisamos mais de vítimas. Ele se fez vítima
para todo sempre.
- Agora, o Espírito de Cristo Ressuscitado
garante na história a presença de novos
“introdutores”. São homens e mulheres que
experimentam o Mistério do Amor de Deus
que é a Eucaristia. Buscam testemunhá-lo a
todos. Cada cristão tem a graça e a missão
de participar e servir o Reino através da
Eucaristia que se faz caridade aos irmãos. A
partir de Cristo, compreendemos e
experimentamos a plenitude do amor de
Deus. Somos convidados a viver este amor
para com todos através da caridade e
solidariedade.
- No sinal do Pão partido e do Vinho
abençoados sobre a mesa da Igreja, está a
realidade da pessoa de Cristo. Foi crucificado
e ressuscitado, verdadeiramente presente
para nós. No altar, no sacrário do templo mais
simples, no ostensório mais artístico que sai
hoje em procissão pelas ruas das cidades,
Jesus está verdadeiramente presente.
- A Celebração da Eucaristia relembra aos
peregrinos nesta terra a festa eterna que é
preparada para o fim dos tempos. Quando o
Reino de Deus se manifestar em toda a sua
plenitude, todos participaremos do Banquete
ao lado do Cordeiro de Deus. Enquanto isso,
peregrinos que somos, devemos nos alimentar

da Palavra e da Eucaristia. E testemunhar o
Cristo em busca de uma sociedade mais justa
e fraterna. Que se promova a paz e busque
superar todas as formas de violência.

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

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos com confiança a Deus Pai
nossos pedidos. A cada prece
responderemos: Senhor, ouvi-nos.
L.1 Para que a Igreja se renove sempre mais
pela Eucaristia em sua missão de criar uma
sociedade justa, fraterna e pacifica.
Rezemos.
L.2 Que a Eucaristia ajude a todos nós a
ter uma vida feliz baseada na justiça e no
amor. Rezemos.
L.1 Para que as famílias sintam-se
fortalecidas na sua fé e no testemunho do
Reino. Rezemos.
L.2 Que os que foram alimentados pela
Palavra de Deus e ainda não o podem da
Mesa Eucarística, vivam e testemunhem sua
fé em Cristo. Rezemos.
L.1 Que crianças, jovens e adultos que se
preparam para receber Jesus Eucarístico
busquem viver o que celebram na liturgia.
Rezemos.
L.2 Este ano é dedicado aos Leigos e
Leigas. Que testemunhem Jesus Cristo, Pão
da Palavra e da Eucaristia. Rezemos.
D. Ajudai-nos, Senhor, a compreender a
grandeza da Eucaristia. Preservai-nos da
indiferença. Fortalecei-nos na promoção da
paz e da justiça. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentamos no Altar do Senhor nossa
vida. Que o dízimo, ofertas e materiais
apresentados, simbolizem nosso desejo de
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conversão e solidariedade para com todos.
Tanta gente vai andando... nº 886
(Ofertar materiais ou alimentos para
necessitados. Envolver as crianças neste gesto
solidário)

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Se tiver distribuição da Eucaristia, enquanto
se canta o refrão nº 45 o Ministro da Eucaristia
traz o Cibório. Não convida ninguém para ficar
de joelhos. Apenas traz e deposita em cima do
Altar.
D. Nós Vos damos graças, Pai de
bondade, pela vossa misericórdia. Jamais
desistis de nós, vosso povo, mesmo quando
pecamos e, assim, faltamos à vossa aliança.
Como no deserto, estamos sedentos de
vossa verdade! Saciai-nos com a vossa
graça!
Refrão: Também sou teu povo, Senhor,
e estou nesta estrada. Tu és alimento
na longa jornada.
C. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus
Cristo, Filho Bendito e Eterno. Pelo vosso
Mistério Pascal nos introduzistes no
coração da vida divina! Tudo o que de Vós
recebemos é dom, é graça! Vós sois o Pão
do Céu! Dai que permaneçamos convosco:
só assim teremos verdadeira vida!
Refrão: Eis o pão da vida, eis o pão do
céu, que alimenta o homem em marcha
para Deus.
D. Nós vos damos graças, Espírito Santo,
Selo Divino, Fogo do Amor! Fazei nosso
coração arder, desejoso da Palavra e do
Pão da vida! Ensinai-nos a verdade da
justiça, da partilha e da solidariedade.
Resgatai em nosso coração o encanto e a
doçura de pertencermos a Vós! Fazei-nos
instrumentos de partilha, de justiça, de
solidariedade!
Refrão: Vinde, ó irmãos, adorar! Vinde

adorar o Senhor! A eucaristia nos faz
Igreja, comunidade de amor (2x)
D. Em Vossa mesa aprendemos as lições
da verdadeira família humana e divina.
Rezemos juntos e de mãos dadas: Pai
nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A Palavra de Deus nos orienta como
vivermos a paz. A Eucaristia nos fortalece
nesta construção. Saudemo-nos enquanto
cantamos: A paz este contigo... nº 537

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fomos restaurados por esta
Santa Celebração. Nós Vos pedimos:
livreis do temor do inimigo os
resgatados pelo Sangue precioso do
vosso Filho, que vive e reina para
sempre. Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO DE DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde. T. Amém.
D. Promovendo a paz e a justiça, frutos de
uma vida Eucarística, ide em paz e o Senhor
vos acompanhe. T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

17. CANTO: Senhor, meu Deus... nº 730


