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Anim. A Igreja reunida nesta so-
lene Celebração, louva e bendiz 
ao Pai que enviou seu Filho para 
nos salvar e que por Ele, quis es-
tar presente conosco todos os 
dias até o fim dos tempos. Ben-
dizemos o Filho que se fez Pão 
da Vida Eterna e que ergueu para 
nós o cálice da Salvação. Que 
venha sobre nós, sobre a criação 
e sobre os dons que apresentare-
mos ao Pai o Dom do Santo Es-
pírito para que possamos expe-
rimentar aqui e agora dos dons 
celestes.

RITOS INICIAIS

1. ENTRADA
(Fx 1) 

1. Todos convidados cheguem ao 
banquete do Senhor. Festa pre-
parada, bem participada, ve-
nham partilhar do pão do amor.
Cristo pão dos pobres, juntos 
nesta mesa, pois a Eucaristia 
faz a Igreja. (Bis)

2. Vejam quanta fome, muitos 
lares sem ternura e pão. Dor e 
violência, quanta resistência! 
Vamos acolher a cada irmão.

3. Vamos, gente unida, resgatar a 
paz nesta cidade. Ser o sal da 
terra, ser a luz do mundo. Es-
palhar justiça e caridade

4. Jovens e famílias, vida nova 
venham assumir evangelizan-
do, Cristo anunciando, para o 
mundo novo construir.

5. Páscoa celebrada, nosso tes-
temunho é conversão, Corpo 
ofertado, Sangue derramado, 
vou ser solidário na missão.

 2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. O Senhor Jesus, que nos con-
vida à mesa da Palavra e da Eu-
caristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos, com confiança, a 
misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que sois a plenitude da 
verdade e da graça, tende pieda-
de de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer, tende pie-
dade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que viestes para fazer 
de nós o vosso povo santo, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém. 

4. GLÓRIA 
(preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. 
/ nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, / nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, / nós vos 
damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, / Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de 
nós. / Vós que tirais o pecado 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 Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Senhor Jesus 
Cristo, neste admirável sacra-
mento, nos deixastes o memorial 
da vossa paixão. Dai-nos venerar 
com tão grande amor o mistério 
do vosso Corpo e do vosso San-
gue, que possamos colher conti-
nuamente os frutos da vossa re-
denção. Vós, que sois Deus com o 
Pai, na unidade do Espírito santo.
T. Amém.

SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO 
CORPO E SANGUE DE CRISTO
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LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ouviremos o Senhor que 
nos falará. Que os nossos ouvidos 
e coração se abram para esta 
escuta.

6. PRIMEIRA LEITURA 
(Gn 14, 18-20) 

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias, 18Melquisedec, rei 
de Salém, trouxe pão e vinho e 
como sacerdote do Deus Altíssi-
mo, 19abençoou Abrão, dizendo: 
“Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, criador do céu e da 
terra! 20Bendito seja o Deus Altís-
simo, que entregou teus inimigos 
em tuas mãos! “ E Abrão entre-
gou-lhe o dízimo de tudo.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 109(110) 
Cantando Salmos e aclamações 213

Tu és sacerdote eternamente 
segundo a ordem do rei Mel-
quisedec!

1. Palavra do Senhor ao meu Se-
nhor: * “Assenta-te ao lado 
meu direito * até que eu ponha 
os inimigos teus * como esca-
belo por debaixo de teus pés! “

2. O Senhor estenderá desde 
Sião * vosso cetro de poder, 
pois Ele diz: * “Domina com 
vigor teus inimigos; * domina 
com vigor teus inimigos! “

3. Tu és príncipe desde o dia em 
que nasceste; * na glória e es-
plendor da santidade, * como o 
orvalho, antes da aurora, eu te 
gerei! * Jurou o Senhor e man-
terá sua palavra: * Tu és sacer-
dote eternamente, * segundo a 
ordem do rei Melquisedec!

8. SEGUNDA LEITURA 
(1Cor 11, 23-26)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 23o que eu recebi do Se-
nhor foi isso que eu vos transmiti: 
Na noite em que foi entregue, o 
Senhor Jesus tomou o pão 24e, 
depois de dar graças, partiu-o 
e disse: “Isto é o meu corpo que 

é dado por vós. Fazei isto em 
minha memória”. 25Do mesmo 
modo, depois da ceia, tomou 
também o cálice e disse: “Este 
cálice é a nova aliança, em meu 
sangue. Todas as vezes que dele 
beberdes, fazei isto em minha 
memória”. 26Todas as vezes, de 
fato, que comerdes deste pão e 
beberdes deste cálice, estareis 
proclamando a morte do Senhor, 
até que ele venha.
-Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. SEQUÊNCIA 
(Cantando Salmos e Aclamações 214)

1. Terra, exulta de alegria, louva 
teu pastor e guia. /:Com teus 
hinos, tua voz. :/ (Bis)

2. Tanto possas, tanto ouses, em 
louvá-lo não repouses: /: sem-
pre excede o teu louvor. :/ (Bis)

3. Hoje a Igreja te convida: ao pão 
vivo que dá vida, /: vem com 
ela celebrar. :/ (Bis)

4. Este pão, que o mundo creia, por 
Jesus, na santa ceia, /: foi entre-
gue aos que escolheu. :/ (Bis)

5. Nosso júbilo cantemos, nosso 
amor manifestemos, /: pois 
transborda o coração. :/ (Bis)

6. Quão solene a festa, o dia, que 
da santa Eucaristia /: nos re-
corda a instituição. :/ (Bis)

7. Novo Rei e nova mesa, nova 
Páscoa e realeza, /: foi-se a 
páscoa dos judeus. :/ (Bis)

8. Era sombra o antigo povo, o 
que é velho cede ao novo, /: 
foge a noite, chega a luz. :/ (Bis)

9. O que o Cristo fez na ceia, 
manda à Igreja que o rodeia /: 
repeti-lo até voltar. :/ (Bis)

10. Seu preceito conhecemos: 
pão e vinho consagremos /: 
para a nossa salvação. :/ (Bis)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Fx6)

Aleluia, aleluia, aleluia. (Bis)

Eu sou o pão vivo descido do 
céu. Quem deste pão come, 
sempre há de viver.

11. EVANGELHO 
(Lc 9, 11b-17)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 11Jesus aco-
lheu as multidões, falava-lhes so-
bre o reino de Deus e curava to-
dos os que precisavam. 12A tarde 
vinha chegando. Os doze após-
tolos aproximaram-se de Jesus e 
disseram: “Despede a multidão, 
para que possa ir aos povoados e 
campos vizinhos procurar hospe-
dagem e comida, pois estamos 
num lugar deserto”. 13Mas Jesus 
disse: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer”. Eles responderam: “Só 
temos cinco pães e dois peixes. 
A não ser que fôssemos comprar 
comida para toda essa gente”. 
14Estavam ali mais ou menos cin-
co mil homens. Mas Jesus disse 
aos discípulos: “Mandai o povo 
sentar-se em grupos de cinquen-
ta”. 15Os discípulos assim fizeram, 
e todos se sentaram. 16Então Je-
sus tomou os cinco pães e os dois 
peixes, elevou os olhos para o 
céu, abençoou-os, partiu-os e os 
deu aos discípulos para distribuí-
-los à multidão. 17Todos comeram 
e ficaram satisfeitos. E ainda fo-
ram recolhidos doze cestos dos 
pedaços que sobraram.
- Palavrada da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

12. HOMILIA

13. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso / criador do céu e da terra,/ 
e em Jesus Cristo seu único Filho, 
nosso Senhor, / que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; /
nasceu da Virgem Maria;/ pa-
deceu sob Pôncio Pilatos, / foi 
crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia, / subiu 
aos céus; / está sentado à direi-
ta de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos 
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e os mortos. / Creio no Espírito 
Santo; / na Santa Igreja Católica; 
/ na comunhão dos santos; / na re-
missão dos pecados; / na ressur-
reição da carne; / na vida eterna.
T. Amém.

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Ao Pai celeste, que enviou seu 
Filho para ser nosso alimento, di-
rijamos confiantes nossas preces 
comunitárias, dizendo:
T. Senhor, escutai nossa prece.
1. Pela Igreja, para que, tendo na Eu-

caristia a fonte e o ápice de toda 
sua vida, seja fiel anunciadora da 
Boa Nova do Evangelho, rezemos.

2. Pelo Santo Padre, o Papa, pe-
los bispos, presbíteros e diáco-
nos, para que seguindo os pas-
sos do Sumo Sacerdote Jesus 
Cristo no exercício de seu mi-
nistério ordenado, recebam na 
Eucaristia a força e a luz para o  
seu ministério, rezemos.

3. Por todos nós, para que ao co-
mungarmos do mesmo pão e 
do mesmo cálice, nos esforce-
mos na prática da justiça e da 
caridade, expressando em nos-
sas vidas a paz que nos vem do 
banquete Eucarístico, rezemos.

4. Para que nossa fé na Eucaris-
tia seja manifestada a todos 
os povos e cresça entre nós 
comunidades que adorem ver-
dadeiramente o Senhor em es-
pírito e em verdade, rezemos.

5. Para que a Eucaristia seja para 
nós fonte de vivência cristã 
autêntica e verdadeiramente 
comprometida com a justiça e 
com a solidariedade, rezemos.
 (Intenções da comunidade)

P. Deus, nosso Pai, que dais o ali-
mento a todo ser vivo e nutristes 
com o maná vosso povo no deser-
to, jamais deixeis faltar à vossa Igre-
ja o pão eucarístico que a torna um 
só corpo em Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENAS 

(Fx7)

1. Tanta gente vai andando na 
procura de uma luz, caminhan-
do na esperança, se aproxima 

de Jesus. No deserto sente 
fome e o Senhor tem compai-
xão. Comunica sua palavra: vai 
abrindo o coração.
Dai-lhes vós mesmos de co-
mer, que o milagre vai acon-
tecer. (Bis)

2. Quando o pão é partilhado, pas-
sa a ter gosto de amor, quando 
for acumulado gera morte, traz 
a dor. Quando o pouco que nós 
temos se transforma em obla-
ção, o milagre da partilha serve 
a mesa dos irmãos.

3. No altar da Eucaristia o Se-
nhor vem ensinar que o amor 
é verdadeiro quando a vida se 
doar. Peregrinos, caminheiros, 
vamos juntos como irmãos, na 
esperança repartindo a pala-
vra e o mesmo pão.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Concedei ó Deus, à vossa 
Igreja os dons da unidade e da 
paz, simbolizados pelo pão e o 
vinho que oferecemos na Sa-
grada Eucaristia. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
(Pref. Pascal II - MR, p. 440)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nos-
so Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-
-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por 
Cristo, Nosso Senhor. Reunido 
com os Apóstolos na última Ceia, 
para que a memória da Cruz sal-
vadora permanecesse para sem-
pre, ele se ofereceu a vós como 
cordeiro sem mancha e foi aceito 
como sacrifício de perfeito lou-
vor. Pela comunhão neste subli-
me sacramento, a todos nutris e 
santificais. Fazeis de todos um só 
coração, iluminais os povos com 

a luz da mesma fé e congregais 
os cristãos na mesma caridade. 
Apro xi mamo-nos da mesa de 
tão grande mistério, para encon-
trar 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, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, ...
CP. Na verdade, (...) um sacrifício 
perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos  (...) este 
mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Na noite em que ia ser entregue 
(...) 
Eis o mistério da fé!

T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai,  (...)  
este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade  (...)  Cristo um 
só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Que ele faça de nós  (...) por 
nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos 
(...)  o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces  (...)  pelo mun-
do inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Acolhei com bondade  (...)  por 
Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.
CP ou CC. Por Cristo,....
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO 
18. RITO DA COMUNHÃO
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19. CANTOS DE COMUNHÃO  (Fx 8)

Eu sou o pão que vem do céu, 
quem crer em mim, irá viver!

1. Nós reconhecemos o Senhor, 
partindo o pão, Mistério de 
amor, a nossa refeição.

2. O Senhor Jesus no Sacramento 
nos deixou Memorial da Cruz: 
morte e ressurreição.

3. Tão grande mistério adoramos, 
neste altar, Que nossa fé sus-
tente o nosso caminhar!

4. Ao Povo de Deus, lá no deser-
to, sem pão, sem lar, Deus fez 
cair do céu comida salutar.

5. Todos se assentaram, todos co-
meram, até fartar, Glória e lou-
vor a Deus, que vem nos saciar!

20. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Dai-nos, 
Senhor Jesus, possuir o gozo 
eterno da vossa divindade, que 
já começamos a saborear na ter-
ra, pela comunhão do vosso Cor-
po e do vosso Sangue. Vós que 
viveis e reinais para sempre. 
T. Amém.

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Feita pelo Presidente da celebração.

22. CANTO FINAL (CO 1372)

Quem nos separará? Quem 
vai nos separar * Do amor 
de Cristo? Quem nos separa-
rá? * Se ele é por nós, quem 
será, quem será contra nós? 
* Quem vai nos separar do 
amor de Cristo quem será?

1. Nem a espada, ou perigo, nem 
os erros do meu irmão * Ne-
nhuma das criaturas nem a 
condenação.
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Músicas:   • CD Festas Lit. I - Ed. Paulus • 
Cantos e Orações • Hinário Litúrgico 2 CNBB

EUCARISTIA: JESUS E SUA IGREJA

A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso 
Senhor Jesus Cristo (Corpus Christi) nos lembra, de ma-
neira eloquente, que Jesus Cristo é o centro da vida da 
Igreja. Em torno dele nos reunimos, dele recebemos a 
palavra da verdade e o pão da vida eterna; por ele acom-
panhados, caminhamos pelas estradas da vida, rumo à 
casa do Pai.

A Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. O 
papa Bento XVI nos lembrou que a Igreja vive da Eucaris-
tia, assim como vive de Jesus Cristo. Como é importante 
lembrar isso! Não deixemos de participar da celebração 
da Eucaristia dominical; mais participamos, mais apro-
fundamos nossa comunhão com Cristo e com a Igreja. 

Esta festa solene de Corpus Christi é celebrada no Ano 
Santo Extraordinário da Misericórdia. A celebração da 
Eucaristia está relacionada com a misericórdia suprema 
de Deus Pai pela humanidade: “tanto Deus amou o mun-
do, que lhe entregou seu Filho único”. Na paixão e morte 
de Jesus na cruz temos a suprema “entrega” de Jesus 
por nós e pela salvação da humanidade: “é meu corpo 
entregue por vós... É meu sangue derramado por vós e 
por muitos, para a remissão dos pecados”.

A Eucaristia é comunhão e vida doada; ela nos ensina 
a também entregarmos nossa vida por amor aos outros 
e nos leva a ter sensibilidade diante dos sofrimentos do 
próximo; a Eucaristia nos ensina a praticar as obras de 
misericórdia cada dia.

Na festa de hoje, lembramos de maneira especial o Con-
gresso Eucarístico Nacional, que será realizado nos dias 
15 a 21 de agosto, em Belém, PA. A Igreja do Brasil inteiro 
se unirá misticamente em torno de Jesus na Eucaristia. 
Preparemo-nos para acompanhar, mesmo à distância, o 
Congresso Eucarístico e suas intenções. A Eucaristia nos 
alimenta e fortalece para a missão; e a Amazônia espera 
o nosso apoio missionário. Cardeal Odilo Pedro Scherer

Arcebispo de São Paulo
26 de maio, Corpus Christi em 2016


