
1

SOLENIDADE DO 
SANTÍSSIMO CORPO E 

SANGUE DE CRISTO
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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
(CD Festas Lit II Fx 01)

1

1. Todos convidados / cheguem ao 
banquete do Senhor, / festa prepa-
rada, bem participada, / venham 
partilhar do pão do amor.
Cristo pão dos pobres, / juntos 
nesta mesa, / pois a Eucaristia faz 
a Igreja. (bis)
2. Vejam quanta fome, / muitos la-
res sem ternura e pão, / dor e vio-
lência, quanta resistência,/ vamos 
acolher a cada irmão.
3. Vamos gente unida / resgatar a 
paz nesta cidade, / ser o sal da ter-
ra, ser a luz do mundo, / espalhar 
justiça e caridade.
4. Jovens e famílias, / vida nova 
venham assumir, / evangelizando, 
Cristo anunciando, / para o mundo 
novo construir.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito San-
to, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, 
nós, os cristãos, nos reunimos 
neste dia solene para celebrar 
a presença do Cristo Morto e 
Ressuscitado, que por esta Ceia 
Eucarística se faz pão da vida e 
cálice de salvação. Cremos que 
esta presença é sustento e força 
em nossa caminhada de fé, é elo 
de comunhão de toda a Igreja e 
sinal de nossa pertença a Cristo. 
Celebremos pois este Mistério de 
Amor, fazendo a memória da Pás-
coa de Cristo e nos transforman-
do naquele que comungamos.

ATO PENITENCIAL3
P. Neste Dia Solene, memorial do 
Corpo e Sangue do Senhor, Ele nos 
chama à conversão e nos convida à 
mesa da sua Palavra e da Eucaristia. 
Reconheçamos ser pecadores e in-
voquemos com confiança a miseri-
córdia do Pai.

(silêncio)
P. Senhor, que viestes salvar os co-
rações arrependidos, tende pieda-
de de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes chamar os pe-
cadores humilhados, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que intercedeis por nós 
junto a Deus Pai que nos perdoa, 
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.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso, / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / nós vos damos graças por 
vossa imensa 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 pieda-
de 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.

ORAÇÃO5
P. Oremos (silêncio): Senhor Jesus 
Cristo, neste admirável sacramen-
to, nos deixastes o memorial da 
vossa paixão. Dai-nos venerar com 
tão grande amor o mistério do vos-
so Corpo e do vosso Sangue, que 
possamos colher continuamente os 
frutos da vossa redenção. Vós que 
sois Deus com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

PRIMEIRA LEITURA
(Ex 24,3-8)
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Leitura do Livro do Êxodo. Naqueles 
dias, 3Moisés veio e transmitiu ao 
povo todas as palavras do Senhor e 
todos os decretos. O povo respon-
deu em coro: “Faremos tudo o que o 
Senhor nos disse”. 4Então Moisés es-
creveu todas as palavras do Senhor. 
Levantando-se na manhã seguinte, 
ergueu ao pé da montanha um altar 
e doze marcos de pedra pelas doze 
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tribos de Israel. 5Em seguida, man-
dou alguns jovens israelitas oferecer 
holocaustos e imolar novilhos como 
sacrifícios pacíficos ao Senhor. 6Moi-
sés tomou metade do sangue e o 
pôs em vasilhas, e derramou a outra 
metade sobre o altar. 7Tomou de-
pois o livro da aliança e o leu em voz 
alta ao povo, que respondeu: “Fa-
remos tudo o que o Senhor disse e 
lhe obedeceremos”. 8Moisés, então, 
com o sangue separado, aspergiu o 
povo, dizendo: “Este é o sangue da 
aliança, que o Senhor fez convosco, 
segundo todas estas palavras”. – Pa-
lavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 115/116
(Festas Lit. II Fx.03 / Cantando Salmos e Aclam. p. 131)
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Elevo o cálice da minha salvação, / 
invocando o nome santo do Senhor.
1. Que poderei retribuir ao Senhor 
Deus / por tudo aquilo que ele fez 
em meu favor? / Elevo o cálice 
da minha salvação, / invocando o 
nome santo do Senhor.
2. É sentida por demais pelo Senhor 
/ a morte dos seus santos, seus ami-
gos. / Eis que sou o vosso servo, ó 
Senhor, / que nasceu de vossa ser-
va, / mas me quebrastes os grilhões 
da escravidão!
3. Por isso oferto um sacrifício de 
louvor, / invocando o nome santo 
do Senhor. / Vou cumprir minhas 
promessas ao Senhor, / na presença 
do seu povo reunido.

SEGUNDA LEITURA
(Hb 9,11-15)
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Leitura da Carta aos Hebreus. Ir-
mãos: 11Cristo veio como sumo sa-
cerdote dos bens futuros. Através 
de uma tenda maior e mais perfeita, 
que não é obra de mãos humanas, 
isto é, que não faz parte desta cria-
ção, 12e não com o sangue de bodes 
e bezerros, mas com o seu próprio 
sangue, ele entrou no Santuário uma 
vez por todas, obtendo uma reden-
ção eterna. 13De fato, se o sangue de 
bodes e touros, e a cinza de novilhas 
espalhada sobre os seres impuros os 
santifica e realiza a pureza ritual dos 
corpos, 14quanto mais o sangue de 
Cristo purificará a nossa consciência 
das obras mortas, para servirmos 
ao Deus vivo, pois, em virtude do 
espírito eterno, Cristo se ofereceu a 
si mesmo a Deus como vítima sem 
mancha. 15Por isso, ele é mediador 

de uma nova aliança. Pela sua morte, 
ele reparou as transgressões cometi-
das no decorrer da primeira aliança. 
E, assim, aqueles que são chamados 
recebem a promessa da herança 
eterna. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SEQUÊNCIA (Fx 05 - CO 403)9
1. Terra, exulta de alegria, * louva 
teu pastor e guia * // com teus hi-
nos, tua voz. //
2. Tanto possas, tanto ouses, * em 
louvá-lo não repouses: * // sempre 
excede o teu louvor. //
3. Hoje a Igreja te convida: * ao pão 
vivo que dá vida, * // vem com ela 
celebrar. //
4. Este pão, que o mundo creia, * 
por Jesus, na santa ceia, * // foi en-
tregue aos que escolheu. //
5. Nosso júbilo cantemos, * nosso 
amor manifestemos, * // pois trans-
borda o coração. //
6. Quão solene a festa, o dia, * que 
da santa Eucaristia * // nos recorda 
a instituição. //
7. Novo Rei e nova mesa, * nova 
Páscoa e realeza, * // foi-se a pás-
coa dos judeus. //
8. Era sombra o antigo povo, * o 
que é velho cede ao novo, * // foge 
a noite, chega a luz. //
9. O que o Cristo fez na ceia, * man-
da à Igreja que o rodeia * // repeti-
-lo até voltar. //
10. Seu preceito conhecemos: * 
pão e vinho consagremos * // para 
a nossa salvação. //

ACLAMAÇÃO
(CD Festas Lit. II Fx 06)
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Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Eu sou o pão vivo descido do céu; 
/ quem deste pão come sempre há 
de viver.

EVANGELHO (Mc 14,12-16.22-26)11
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 12No primeiro dia dos Ázimos, 
quando se imolava o cordeiro pas-
cal, os discípulos disseram a Jesus: 
“Onde queres que façamos os pre-
parativos para comeres a Páscoa?” 
13Jesus enviou então dois dos seus 
discípulos e lhes disse: “Ide à cidade. 

Um homem carregando um jarro de 
água virá ao vosso encontro. Segui-o 
14e dizei ao dono da casa em que ele 
entrar: ‘O Mestre manda dizer: onde 
está a sala em que vou comer a Pás-
coa com os meus discípulos?' 15Então 
ele vos mostrará, no andar de cima, 
uma grande sala, arrumada com al-
mofadas. Ali fareis os preparativos 
para nós!” 16Os discípulos saíram e 
foram à cidade. 22Encontraram tudo 
como Jesus havia dito, e prepararam 
a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus 
tomou o pão e, tendo pronunciado a 
bênção, partiu-o e entregou-lhes, di-
zendo: “Tomai, isto é o meu corpo”. 
23Em seguida, tomou o cálice, deu 
graças, entregou-lhes e todos bebe-
ram dele. 24Jesus lhes disse: “Isto é 
o meu sangue, o sangue da aliança, 
que é derramado em favor de mui-
tos. 25Em verdade vos digo, não be-
berei mais do fruto da videira, até o 
dia em que beberei o vinho novo no 
Reino de Deus”. 25Depois de terem 
cantado o hino, foram para o monte 
das Oliveiras. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ12
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso, / Criador do céu e da 
terra; de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. / Creio em um só Senhor, 
Jesus Cristo, / Filho Unigênito de 
Deus, / nascido do Pai antes de to-
dos os séculos: / Deus de Deus, / luz 
da luz, / Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, / gerado, não criado, / 
consubstancial ao Pai. / Por Ele to-
das as coisas foram feitas. / E por 
nós, homens, e para nossa salvação, 
/ desceu dos céus: /e se encarnou 
pelo Espírito Santo, / no seio da 
virgem Maria, / e se fez homem. /
Também por nós foi crucificado / 
sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi 
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro 
dia, / conforme as Escrituras, / e su-
biu aos céus, / onde está sentado à 
direita do Pai. / E de novo há de vir, 
em sua glória, / para julgar os vivos 
e os mortos; / e o seu reino não terá 
fim. / Creio no Espírito Santo, / Se-
nhor que dá a vida, / e procede do 
Pai e do Filho; / e com o Pai e o Filho 
é adorado e glorificado: / ele que fa-
lou pelos profetas. / Creio na Igreja, 
/ una, santa, católica e apostólica. 
/ Professo um só batismo / para re-
missão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida 
do mundo que há de vir. Amém.
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ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossas 
preces a Cristo, que ofereceu sua 
vida por nós e nos deixou o sacra-
mento de sua páscoa e certeza de 
sua presença, suplicando-lhe com fé: 
T. Fortalecei-nos, Senhor, com Vos-
so Corpo e Sangue. 
1. Senhor Jesus, que pela Eucaristia 
quisestes permanecer sempre en-
tre nós, acompanhai vossa Igreja de 
São Paulo que realiza seu caminho 
sinodal.
2. Senhor Jesus, que no sacramen-
to do seu Corpo e Sangue deixastes 
para nós o alimento que sustenta 
nossa caminhada, dai perseverança 
a todos os que se dedicam aos mais 
pobres e lutam pelo resgate da dig-
nidade dos que passam fome.
3. Senhor Jesus, que nos concedeis 
celebrar o mistério de sua Páscoa, 
participando da Ceia Eucarística, 
dai-nos sempre celebrar com fé a 
Eucaristia e viver em comunhão 
com os irmãos e irmãs.
4. Senhor Jesus, que nos ordenas-
tes celebrar em sua memória a Eu-
caristia, dai a vossa graça a todas as 
crianças e adolescentes que se pre-
param para receber pela primeira 
vez os sagrados mistérios do vosso 
Corpo e do Vosso Sangue.

(Outras preces da comunidade)
P. Concluamos nossas preces, re-
zando pelo Sínodo Arquidiocesano 
de São Paulo:
T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. / Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o teste-
munho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. / Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, / do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, / dos bem-aven-
turados Padre Mariano e Madre 
Assunta / e dos santos Padroeiros 
de nossas Comunidades, / sejamos 
também nós ardorosos discípulos-
-missionários de Jesus Cristo / para 
que, nele, todos tenham vida em 
abundância. / Divino Espírito San-
to, iluminai-nos. Amém!

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS (CD Festas Lit. II, Fx. 7)
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1. Tanta gente vai andando na pro-
cura de uma luz, / caminhando na 
esperança se aproxima de Jesus. / 
No deserto sente fome, e o Senhor 
tem compaixão. / Comunica sua pa-
lavra: vai abrindo o coração.
Dai-lhes vós mesmos de comer, / 
que o milagre vai acontecer. (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 oblação, / o milagre 
da partilha serve a mesa dos irmãos.
3. No altar da Eucaristia o Senhor 
vem ensinar / que o amor é verda-
deiro quando a vida se doar. / Pere-
grinos, caminheiros, vamos juntos 
como irmãos, / na esperança repar-
tindo a palavra e o mesmo pão.

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

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Pref. da Santíssima Eucaristia II)
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P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Reunido com os Apóstolos na última 
Ceia, para que a memória da Cruz 
salvadora permanecesse para sem-
pre, ele se ofereceu a vós como cor-
deiro sem mancha e foi aceito como 
sacrifício de perfeito louvor. Pela co-
munhão neste sublime sacramento, 
a todos nutris e santificais. Fazeis de 
todos um só coração, iluminais os 
povos com a luz da mesma fé e con-
gregais os cristãos na mesma carida-
de. 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:
T. Santo, Santo, Santo...

CP. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho 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.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: san-
tificai pelo Espírito Santo as oferendas 
que vos apresentamos 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.
T. 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 discípulos, 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
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, a memó-
ria do vosso 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em 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 uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos 
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UM SÓ CORPO COM CRISTO
Celebramos a solenidade do San-
tíssimo Corpo e Sangue de Cristo 
no 1º ano do sínodo – “caminho de 
comunhão, conversão e renovação 
missionária” da arquidiocese de 
São Paulo. Esta é uma boa ocasião 
para meditarmos sobre a “comu-
nhão”, uma das metas do sínodo.
Na Igreja não deve haver divisões 
nem partidos. Nem se deveriam 
mencionar inimizades ou qualquer 
espécie de desprezo ou ódio entre 
os seus membros. A comunhão, 
como fruto do amor recíproco, 
foi uma das recomendações mais 
fortes de Jesus aos apóstolos na 
última ceia. Os mesmos apóstolos 
também pediam aos cristãos: “que 
não haja divisões entre vós!”
E não é apenas por conveniên-
cia ou boa educação. Nossa co-
munhão está fundamentada em 
Cristo e na Igreja. Não se pode 
comungar do corpo de Cristo e 
viver em desunião na Igreja, que 
também é corpo de Cristo. Parti-
cipamos do único pão eucarístico 
e do mesmo cálice do sangue de 
Cristo; por isso, embora sendo 
muitos, somos um único corpo, 
uma só família de Deus (cf 1Cor 
10,16-17). Comunhão eucarística 
requer comunhão na Igreja.
A Igreja é uma comunidade/comu-
nhão de fé e caridade em Cristo. 
Pelo Batismo, recebemos a mesma 
graça da filiação divina e da perten-
ça à comunidade dos fiéis em Cris-
to. Essa graça que todos recebe-
mos estabeleceu entre nós um laço 
de união mais profundo que o do 
sangue, que une os parentes da fa-
mília terrena. O laço da vida divina 

nos une em fraternidade verdadei-
ra, que se deve expressar no amor, 
como Jesus nos amou. 
Ao mesmo tempo, essa comunhão 
em Cristo deve ser expressada na 
vida eclesial, na medida em que 
participamos na mesma família de 
Deus e na comunidade dos discí-
pulos missionários de Jesus Cristo. 
Todos temos parte na vida da Igre-
ja e nos bens da salvação, pela gra-
ça de Deus. E todos temos parte 
na comunhão da missão da Igreja, 
que devemos expressar pelo nos-
so múltiplo envolvimento na evan-
gelização e na vida pastoral.
O sínodo arquidiocesano, portan-
to, é um exercício de comunhão 
eclesial e faço votos que nos aju-
de a aprofundar amplamente essa 
comunhão, sendo todos membros 
vivos e participativos da Igreja. 
Ninguém deve considerar-se ape-
nas expectador ou beneficiário 
da Igreja. Muitos são os modos 
de participar da Igreja. Como no 
corpo há muitos membros e cada 
membro tem sua importância 
para o bem do corpo inteiro, assim 
acontece na Igreja: somos muitos 
e a parte de cada um é importante 
para o bem da Igreja inteira.
A celebração da festa solene de 
Corpus Christi, caminhando com 
Jesus eucarístico pelas ruas da ci-
dade, mostra a imagem da Igreja 
que devemos ser: comunidade/
comunhão de discípulos missioná-
rios de Jesus Cristo, testemunhan-
do a alegria da fé e a vida nova do 
reino de Deus no meio de nós.

Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo
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e Mártires, São Paulo, patrono da 
nossa Arquidiocese, N. e todos os 
santos, que não cessam de interce-
der por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, 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 COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO1718
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 Sacramen-
to, nos deixou / Memorial da cruz: 
morte e ressurreição.
3. Tão grande mistério adoramos, 
neste altar, / que nossa fé sustente 
o nosso caminhar!
4. Ao Povo de Deus, lá no deserto, 
sem pão, sem lar, / Deus fez cair do 
céu comida salutar.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO
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P. Oremos: Dai-nos, Senhor Jesus, 
possuir o gozo eterno da vossa di-
vindade, que já começamos a sa-
borear na terra, pela comunhão do 

vosso Corpo e do vosso Sangue. Vós, 
que viveis e reinais para sempre. 
T. Amém.

BÊNÇÃO FINAL (TC, IV)20
RITOS FINAIS


