
Preparar o ambiente celebrativo dando enfoque à Solenidade 
deste dia. A equipe de acolhida recebe as pessoas com muito 
carinho. Iniciando a celebração, crianças e adolescentes que 
estão se preparando para a Iniciação Eucarística (1ª Eucaristia),  
incensam o espaço celebrativo, enquanto se canta de forma 
orante, promovendo a interiorização e adoração, onde for 
possível. Neste dia onde não houver a presença do Padre ou 
do Diácono não será realizada a procissão com o Santíssimo 
pelas ruas.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o (a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Pe. Zezinho) 
1 - Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a 
imaginar aquele pão, aquela refeição. 
2 - Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos, 
criaste a religião do pão do céu, do pão que vem 
do céu. 
Somos a Igreja do pão, do pão repartido e do 
abraço e da paz. 
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial)

Procissão de entrada: crucifixo, velas, Lecionário (ou Bíblia), 
leitores e o presidente.

2. Canto Inicial (D.Carlos Alberto Navarro - Ir. Míria T. Kolling)

Venham, venham todos, para a ceia do Senhor! 
Casa iluminada, mesa preparada, com paz 
e amor. Porta sempre aberta, Pai amigo, 
aguardando, acolhedor. Vem do alto, por Maria, 
este pão que vai nos dar. Pão dos anjos - quem 
diria! - nos fará ressuscitar! 
1 - Canta a Igreja: o sacrifício que, na Cruz, foi 
seu início! E, antes, Jesus quis entregar Corpo e 
Sangue em alimento, precioso testamento! Como 
não nos alegrar?!
2 - “Fazei isto!” - foi a ordem. Morte e Vida nos 
recordem: prova de amor é partilhar! Há maior 
felicidade no serviço e na humildade. Como não 
nos alegrar?! 
3 - Pão é Carne verdadeira, Vinho é Sangue da 
Videira! Possa tal fé se aprofundar! Se o mistério 
é incompreensível, nossa fé diz que é possível. 
Como não nos alegrar?! 

3. Saudação
Presidente - A festa que hoje celebramos nos 
recorda o Mistério de amor de Deus que se faz 
alimento por nós. Que o convite a elevar nossos 
corações nos introduza cada vez mais no Mistério 
Eucarístico. Reunidos em torno deste amor, 
façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai... 
Presidente -  O Senhor que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constância de 
Cristo, esteja conosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - O Corpo e o Sangue de Cristo são o 
centro e o sustentáculo da vida cristã. Quem deles 
se alimenta hão de aceitar participar da imolação 
de Cristo, abraçando com Ele a cruz, aderindo 
com Ele à vontade do Pai. Vamos trazer presente 
os fatos e acontecimentos da semana que passou 
(recordação da vida) e que por meio da Eucaristia 
possamos viver o Mistério da morte de Cristo.

4. Deus nos Perdoa
Presidente - O Senhor Jesus, que nos convida à Mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai (silêncio). Cantemos. 
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- É sentida por demais pelo Senhor a morte de 
seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso 
servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva; mas 
me quebrastes os grilhões da escravidão!
- Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando 
o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas 
promessas ao Senhor na presença de seu povo 
reunido.

9. Leitura da Carta aos Hebreus (9, 11-15)

10. Sequência de Corpus Christi (CD Festas Litúrgicas II)

Da mesa da Palavra, duas pessoas entoam a sequência abaixo, 
preferencialmente do Lecionário.

- Terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia 
com teus hinos, tua voz! 
- Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo que dá vida 
vem com ela celebrar!
- Este pão que o mundo o creia! Por Jesus, na 
Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu.
- Quão solene a festa, o dia, que da santa 
Eucaristia nos recorda a instituição!
- O que o Cristo fez na Ceia, manda à Igreja que 
o rodeia repeti-lo até voltar.
- Seu preceito conhecemos: Pão e Vinho 
consagremos para nossa salvação.
- Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o 
vinho amigo: deve-o crer todo cristão.
- Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro 
quer no vinho, quer no pão.
- Eis a hóstia dividida... Quem hesita, quem duvida? 
Como é toda o autor da vida, a partícula também. 
- Bom Pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, 
piedade, conservai-nos na unidade, extingui 
nossa orfandade, transportai-nos para o Pai!

11. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas II)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
1 - Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste 
pão comer viverá eternamente!

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (14, 12-16.22-26)

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - Ao Deus, que nos faz experimentar o 
Mistério da entrega do Senhor Jesus, professemos 
nossa fé. Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade
Presidente - A Eucaristia é a Ceia do Cordeiro, 
o banquete em que Ele se faz nosso alimento, 
a memória da Sua vida entregue por nós. Nesta 
intenção, elevemos nossas preces a Deus e após 
cada prece, cantemos: Que minha prece, feita a 
Ti se eleve como incenso, minhas mãos como a 
oferta vespertina. (D.R.) 

(André J. Zamur) 
1 - Eu confesso a Deus e a vós irmãos, tantas vezes 
pequei, não fui fiel: pensamentos e palavras, atitudes, 
omissões... Por minha culpa, tão grande culpa. 
Senhor, piedade! Cristo, piedade! Tem piedade, 
ó Senhor! (bis) 
2 - Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, 
meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai que nos 
perdoa e nos sustenta em sua mão por seu amor, 
tão grande amor. 
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...

5. Hino do Glória 
Presidente - Nesta solenidade do Corpo e Sangue 
de Cristo, queremos afirmar com todas as 
forças: hoje é dia de ação de graças e de louvor. 
Glorifiquemos a Deus, cantando. 
(Missal Romano - Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira) 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, 
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos 
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, 
vos glorificamos, 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 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, na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor Jesus 
Cristo, neste admirável Sacramento nos deixastes 
o Memorial da Vossa Paixão. Dai-nos venerar 
com tão grande amor o Mistério do Vosso 
Corpo e do Vosso Sangue, que possamos colher 
continuamente os frutos da Vossa redenção, vós, 
que sois Deus na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Frei Luiz Turra) 
Silêncio, ó silêncio! Deus nos fala ao coração. (bis) 

7. Leitura do Livro do Êxodo (24, 3-8) 

8. Salmo Responsorial (115) (CD Festas Litúrgicas II)
Elevo o cálice da minha salvação, invocando o 
nome santo do Senhor. (bis)
- 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.

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Abençoai, Senhor, o Papa Francisco, nosso 
administrador diocesano padre Antonio Wilson 
e todos os padres da nossa Diocese, para que 
presidindo a celebração da Eucaristia, renovam 
a presença sacramental de Jesus em nosso meio. 
Nós vos pedimos.
- Fortalecei, Senhor, cada vez mais a Paróquia 
Coração Eucarístico de Jesus, em Aracruz, para que 
este momento de oração e festivo intensifique nos 
seus membros a alegria de vivenciar o Evangelho 
de Vosso Filho. Nós vos pedimos.
 - Acompanhai, Senhor, todos os cristãos leigos e 
leigas para que creiam firmemente na presença 
real de Jesus nos sinais do Pão e do Vinho sendo 
sal da terra e luz do mundo. Nós vos pedimos. 
- Iluminai, Senhor, todas as crianças e adultos que 
se preparam para a Iniciação Eucarística, a fim de 
que tenham um grande amor a Jesus e aos irmãos, 
e a força necessária para vencer as dificuldades 
dessa vida. Nós vos pedimos.
- Concedei, Senhor, que a nossa participação no 
Corpo e Sangue do Vosso Filho nos ajude a superar 
todo tipo de violência e a viver sempre em comunhão 
como verdadeiros irmãos e irmãs. Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor Jesus Cristo, fazei que, 
alimentando-nos com Vosso Corpo e Vosso 
Sangue nos tornemos um só corpo e um só 
espírito. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.

16. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Não devemos esquecer que 
“comungar” com Jesus é ter os mesmos 
sentimentos de alguém que viveu e morreu 
“entregue” totalmente aos outros. Assim insiste 
Jesus. Como diz padre Zezinho: “Amar como Jesus 
amou; Sonhar como Jesus sonhou; Pensar como 
Jesus pensou; Viver como Jesus viveu; Sentir 
o que Jesus sentia; Sorrir como Jesus sorria; E 
ao chegar ao fim do dia; Eu sei que eu dormiria 
muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia; 
Sorrir como Jesus sorria; E ao chegar ao fim do 
dia; Eu sei que eu dormiria muito mais feliz”.      

Após o comentário, poder-se-ia cantar o mesmo refrão.

17. Canto das Oferendas (João Bento de Souza) 
1 - Nossa vida de comunidade Senhor, nós 
queremos com fé ofertar. Alegrias, fracassos, 
vitórias são frutos da vida para o teu altar. 
Aceita estas nossas ofertas que fazemos com 
todo fervor. (bis) 
2 - Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço 
da vida mudar. Convivência de um povo fraterno, 
que luta unido para se libertar.
3 - Nós trazemos ofertas de vida, de luta sem 
paga em favor do irmão. Com amor vamos tudo 
entregar ao Senhor, na oferta do vinho e do pão.

18. Louvação
Presidente - Deus e Pai, nós vos louvamos pelo 
Seu infinito amor e vos agradecemos por ter 
enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão. 
(CD Celebrando o Dia do Senhor 2) 
1 - Te louvamos, Deus Pai de bondade, por nos dar, 
sem reserva, este mundo e o amor, derramado e 
fecundo! Aleluia! (bis) 
2 - E nos deste o novo Cordeiro que, morrendo, 
destruiu a morte, ressurgindo, mudou nossa 
sorte! Aleluia! (bis) 
3 - Foi por Ele que os filhos da luz renasceram 
para a nova vida e a Páscoa, enfim, foi cumprida! 
Aleluia! (bis)
4 - Imolado, o Cristo não morre; mas se cumpre, 
por fim, a promessa: novo tempo, agora, começa! 
Aleluia! (bis)

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

19. Pai Nosso
Presidente - Convidados a participar do banquete 
da vida, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai 
Nosso...

20. Momento da Paz
Animador(a) - “Em Cristo, somos todos irmãos”! 
Neste espírito, rezemos em silêncio pela paz.

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Vanildo de Paiva - Pe. José E. Fonseca) 
1 - Na mesa da Eucaristia, o amor se faz doação a 
um povo que vive e partilha, trabalha e constrói 
mundo irmão. 
Comigo irá cear, o pão da vida ter quem até o 
fim fiel permanecer! 
2 - Na mesa da Eucaristia, lugar do encontro de 
iguais há um povo que quer a justiça, que sonha 
com um mundo de paz. 
3 - Na mesa da Eucaristia, a festa fazemos por 
crer que o povo alegre anuncia que a vida vai a 
morte vencer. 
4 - Na mesa da Eucaristia, divina lição de amar. 
Há um povo que sofre e caminha pra vida com 
alegria gerar. 
5 - Na mesa da Eucaristia, não deve haver divisão. 
Um povo que exclui outro povo, irmão que 
abandona outro irmão. 

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, Fiel às 
Vossas promessas, hoje nos renovastes pela 
Vossa Palavra (e pelo Corpo e Sangue do Vosso 
Filho Jesus). Concedei que a força deste alimento 
nos acompanhe em toda a nossa vida e dai-nos a 
graça de um dia participarmos da Ceia no Vosso 
Reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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vinho. Não se trata apenas de um alimento com 
o qual vamos saciar os nossos corpos, como o 
maná; o Corpo de Cristo é o pão dos últimos 
tempos, capaz de dar vida, e vida eterna, porque 
a substância deste pão é o Amor. Na Eucaristia se 
comunica o amor de Deus por nós: um amor tão 
grande que nos alimenta com o Seu próprio ser; 
amor gratuito, sempre disponível a cada pessoa 
com fome e necessitada de revigorar suas forças. 
Viver a experiência da fé significa deixar-se nutrir 
pelo Senhor e construir a própria existência não 
sobre bens materiais, mas sobre a realidade que 
não perece: os dons de Deus, a Sua Palavra e Seu 
Corpo. Se olharmos à nossa volta, percebemos 
que há tantas ofertas de alimentos que não são 
do Senhor e que, aparentemente, satisfazem 
mais. Alguns são nutridos pelo dinheiro, outros 
com sucesso e a vaidade, outros com poder e 
orgulho. Mas a comida que nos alimenta e que 
realmente nos satisfaz é apenas aquela que o 
Senhor nos dá! O alimento que o Senhor nos 
oferece é diferente dos outros, e talvez ele não 
pareça tão saboroso como os alimentos que 
nos oferece o mundo. Por isso, sonhamos com 
outras refeições, como os judeus no deserto, que 
lamentavam pela carne e as cebolas que comiam 
no Egito, mas eles esqueceram que as refeições 
eram feitas na mesa da escravidão. Eles, nos 
momentos de tentação, tinham memória, mas 
uma memória doente, uma memória seletiva. 
Cada um de nós, hoje em dia, pode perguntar-
se: e eu? Onde gostaria de comer? Em qual mesa 
eu quero me alimentar? Na mesa do Senhor? Ou 
sonho em comer alimentos saborosos, mas na 
escravidão? Qual é a minha memória? Aquela 
que o Senhor me salva, ou aquela do alho e das 
cebolas da escravidão? Com qual memória sacio 
a minha alma? O Pai nos diz: “Eu te alimentei com 
o maná que você não conhecia”.  Recuperamos a 
memória e aprendamos a reconhecer o pão falso 
que ilude e corrompe, porque é fruto do egoísmo, 
da autossuficiência e do pecado.  A Hóstia é o 
nosso maná, mediante a qual o Senhor nos dá 
a Si mesmo. A Ele nos dirijamos com confiança: 
Jesus, defenda-nos das tentações do alimento 
mundano que nos torna escravos; purifica a nossa 
memória, para que não permaneça prisioneira 
na seletividade egoísta e mundana, mas seja 
memória viva de tua presença na história de seu 
povo, memória que se faz “memorial” do teu 
gesto de amor redentor. Amém.

(Vatican News)

23. Breves Avisos

24. Bênção
Presidente - Que o Deus de toda consolação 
disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda 
as suas bênçãos. Amém.
- Sempre vos liberte de todos os perigos e 
confirme os vossos corações em seu amor. Amém.
- E assim, ricos em esperança, fé e caridade, 
possais viver praticando o bem e chegar felizes à 
vida eterna. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (Palito Ortega - Wagnésio)
Cristo é a felicidade! Cristo é a felicidade! Sem ter 
amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade.
1 - Andar sem temor pela vida e sentir o valor de 
se ter liberdade; poder abraçar um amigo e sentir 
o calor de uma grande amizade. 
2 - Saber que jamais se perdeu a ilusão, saber 
perdoar com bondade. Sorrir com a paz de um 
menino a olhar para o sol que começa a brilhar. 

Meditando a Palavra de Deus
“O Senhor, vosso Deus, vos nutriu com o maná, 
que vós não conhecíeis” (Dt 8,2). Estas palavras 
de Moisés referem-se a história de Israel, que 
Deus tirou do Egito, da condição de escravidão, e 
por quarenta anos guiou no deserto em direção à 
terra prometida. Uma vez estabelecido na terra, 
o povo eleito chega a uma certa autonomia, um 
certo bem-estar, e corre o risco de esquecer os 
tristes acontecimentos do passado, superados 
pela intervenção de Deus e Sua infinita bondade. 
Por isso, as Escrituras os exortam a recordar, fazer 
memória de todo o caminho feito no deserto, 
no tempo de fome e desconforto. O convite de 
Moisés é o do retorno ao essencial, à experiência 
da total dependência de Deus, quando a 
sobrevivência foi confiada em suas mãos, para 
que o homem compreendesse que “ele não vive 
somente de pão, mas de toda palavra que sai da 
boca do Senhor “(Dt 8, 3). Além da fome física 
que o homem traz dentro de si, há uma outra 
fome, uma fome que não pode ser satisfeita com 
alimentação normal. É a fome de vida, fome de 
amor, fome de eternidade. E o sinal do maná – 
como toda a experiência do Êxodo – continha 
em si também esta dimensão: era a figura de um 
alimento que satisfaz esta fome profunda que 
há no homem. Jesus nos dá esse alimento, mais 
do que isso, é Ele mesmo o pão vivo que dá vida 
ao mundo (cf. Jo 6,51). Seu corpo é verdadeira 
comida sob as espécies do pão; o Seu sangue 
é verdadeiramente bebida sob as espécies do 

Deus nos envia


