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SOLENIDADE DO 
SANTÍSSIMO CORPO E 

SANGUE DE CRISTO

LT. 6 | Nº 38 | 15/06/2017ANO 41 | A | BRANCO

Anim. Irmãos e irmãs, Deus seja 
sempre bendito por este convite 
que Ele nos fez para participarmos 
juntos do memorial de sua Páscoa. 
Estamos aqui reunidos para cum-
prir o mandato de Jesus: “fazei isto 
em memória de mim!”. Portanto, é 
para fazer memória dele que esta-
mos aqui, na força do Espírito San-
to, reconhecendo sua presença na 
Eucaristia. Comendo e bebendo 
seu Corpo e Sangue, participemos 
desta solenidade, desejando que 
ela nos torne um só corpo e um só 
espírito.

RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
 (HL2, p.32 - CD FL II, fx. 1)

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 terra, 
ser a luz do mundo, / espalhar justi-
ça 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.

ATO PENITENCIAL3
P. No início desta celebração eucarísti-
ca, peçamos a conversão do coração, 
fonte de reconciliação e comunhão 
com Deus e com os irmãos e irmãs. 

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei mui-
tas vezes por pensamentos e pala-
vras, atos e omissões, por minha cul-
pa, minha tão grande culpa. E peço à 
Virgem Maria, aos anjos e santos e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

GLÓRIA4

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
Anim. Neste dia solene, reconheça-
mos, na Palavra que ouviremos, a 
presença do Senhor que vai nos falar.
 

PRIMEIRA LEITURA
(Dt 8,2-3.14b.16a)
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Leitura do livro do Deuteronômio. 
Moisés falou ao povo, dizendo: 
2Lembra-te de todo o caminho por 
onde o Senhor teu Deus te condu-
ziu, esses quarenta anos, no deser-
to, para te humilhar e te pôr à pro-
va, para saber o que tinhas no teu 
coração e para ver se observarias 
ou não seus mandamentos. 3Ele te 
humilhou, fazendo-te passar fome 
e alimentando-te com o maná que 
nem tu nem teus pais conhecíeis, 
para te mostrar que nem só de pão 
vive o homem, mas de toda a pala-
vra que sai da boca do Senhor. 14Não 
te esqueças do Senhor teu Deus que 
te fez sair do Egito, da casa da escra-
vidão, 15e que foi teu guia no vasto e 
terrível deserto, onde havia serpen-
tes abrasadoras, escorpiões, e uma 
terra árida e sem água nenhuma. 
Foi ele que fez jorrar água para ti da 
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pedra duríssima, 16e te alimentou 
no deserto com maná, que teus pais 
não conheciam. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 147/148
(Fx, 2)
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Glorifica o Senhor, Jerusalém; / ce-
lebra o teu Deus, ó Sião!
1. Glorifica o Senhor, Jerusalém! / 
Ó Sião, canta louvores ao teu Deus! 
/ Pois reforçou com segurança as 
tuas portas, / e os teus filhos em 
teu seio abençoou.
2. A paz em teus limites garantiu / e 
te dá como alimento a flor do trigo 
/ Ele envia suas ordens para a terra, 
/ e a palavra que ele diz corre veloz.
3. Anuncia a Jacó sua palavra, / seus 
preceitos e suas leis a Israel. / Ne-
nhum povo recebeu tanto carinho, 
/ a nenhum outro revelou os seus 
preceitos.

SEGUNDA LEITURA
(1Cor 10,16-17)
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Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios. Irmãos: 16 O 
cálice da bênção, o cálice que aben-
çoamos, não é comunhão com o 
sangue de Cristo? E o pão que parti-
mos, não é comunhão com o corpo 
de Cristo? 17Porque há um só pão, 
nós todos somos um só corpo, pois 
todos participamos desse único 
pão. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SEQUÊNCIA
(Fx. 5 – CO 403)
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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: /: sempre 
excede o teu louvor. :/ (bis)
3. Hoje a Igreja te convida: ao pão 
vivo que dá vida, /: vem com ela ce-
lebrar. :/ (bis)
4. Este pão, que o mundo creia, por 
Jesus, na santa ceia, /: foi entregue 
aos que escolheu. :/ (bis)
5. Nosso júbilo cantemos, nosso 
amor manifestemos, /: pois trans-
borda o coração. :/ (bis)
6. Quão solene a festa, o dia, que 
da santa Eucaristia /: nos recorda a 
instituição. :/ (bis)
7. Novo Rei e nova mesa, nova Pás-
coa e realeza, /: foi-se a páscoa dos 
judeus. :/ (bis)

8. Era sombra o antigo povo, o que 
é velho cede ao novo, /: foge a noi-
te, 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 nos-
sa salvação. :/ (bis)

ACLAMAÇÃO
(CD Festas Lit. 2, fx, 6)

10

Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Eu sou o pão vivo descido do céu; / 
quem deste pão come, sempre há 
de viver.

EVANGELHO (Jo 6,51-58)11
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, disse Jesus às 
multidões dos judeus: 51“Eu sou o 
pão vivo descido do céu. Quem co-
mer deste pão viverá eternamen-
te. E o pão que eu darei é a minha 
carne dada para a vida do mundo”. 
52Os judeus discutiam entre si, di-
zendo: “Como é que ele pode dar 
a sua carne a comer?”53Então Jesus 
disse: “Em verdade, em verdade vos 
digo, se não comerdes a carne do 
Filho do Homem e não beberdes o 
seu sangue, não tereis a vida em vós. 
54Quem come a minha carne e bebe 
o meu sangue tem a vida eterna, 
e eu o ressuscitarei no último dia. 
55Porque a minha carne é verdadeira 
comida e o meu sangue, verdadeira 
bebida. 56Quem come a minha car-
ne e bebe o meu sangue permane-
ce em mim e eu nele. 57Como o Pai, 
que vive, me enviou, e eu vivo por 
causa do Pai, assim o que me recebe 
como alimento viverá por causa de 
mim. 58Este é o pão que desceu do 
céu. Não é como aquele que os vos-
sos pais comeram. Eles morreram. 
Aquele que come este pão viverá 
para sempre”.  – 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 Se-
nhor, Jesus Cristo, / Filho Unigênito 

de Deus, / nascido do Pai antes de 
todos os séculos: / Deus de Deus, 
/ luz da luz, / Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro, / gerado, não 
criado, / consubstancial ao Pai. / 
Por Ele todas as coisas foram fei-
tas. / 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. / Ressus-
citou ao terceiro dia, / conforme 
as Escrituras, / e subiu 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, / Senhor que dá 
a vida, / e procede do Pai e do Fi-
lho; / e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado: / ele que falou 
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.

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 a certeza de 
sua presença, suplicando-lhe com fé: 
T. Fortalecei-nos, Senhor, com Vos-
so Corpo e Sangue. 
1. Senhor Jesus, que no sacramento 
do seu Corpo e Sangue, deixastes 
para nós o alimento que sustenta 
nossa caminhada; dai perseveran-
ça a todos os grupos, movimentos 
e associações que cuidam dos mais 
pobres e lutam pelo resgate da dig-
nidade dos que passam fome.
2. 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.
3. 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.
4. Senhor Jesus, que pelo Pão da 
Vida e pelo Cálice de nossa salvação, 
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quisestes permanecer sempre entre 
nós; acompanhai vossa Igreja de São 
Paulo que se prepara para o próximo 
Sínodo Arquidiocesano, no seu es-
forço de permanecer na unidade do 
Vosso Espírito.

(Outras preces da comunidade)
P. Rezemos pelo Sínodo Arquidioce-
sano 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. 2, 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, passa 
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

15

P. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja 
os dons da unidade e da paz, sim-
bolizados pelo pão e vinho que ofe-
recemos 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 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Reunido com os Apóstolos 
na última Ceia, para que a memó-
ria da Cruz salvadora permaneces-
se para sempre, ele se ofereceu a 
vós como cordeiro sem mancha e 
foi aceito como sacrifício de per-
feito louvor. Pela comunhão neste 
sublime 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-
ximamo-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 Se-
nhor!
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 ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apósto-
los e Mártires, São Paulo, patrono 
da nossa Arquidiocese, N. e todos 
os santos, que não cessam de inter-
ceder 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!
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“Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Água,

Que é mui útil e humilde
E preciosa e casta.”
Oração de São Francisco

Água,
cuide bem desse bem.

porque cada gota vale muito.

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, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
(Fx. 8 – VC nº16)

1718

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.
5. Todos se assentaram, todos co-
meram, até se fartar, / glória e lou-
vor a Deus, que vem nos saciar!
6. Corpo do Senhor é o pão que te-
mos no altar / e o vinho consagrado 
é o sangue Redentor.

A EUCARISTIA E A IGREJA

Celebramos com fé e devoção a so-
lenidade do Santíssimo Corpo e San-
gue de Nosso Senhor Jesus Cristo, a 
Eucaristia, precioso dom que ele dei-
xou à Igreja e que, de alguma manei-
ra, “contém todo o bem da Igreja”.
A Eucaristia é o Sacramento de Jesus 
Cristo, que veio ao mundo, tornou-
-se homem e nasceu da Virgem Ma-
ria, anunciou o Evangelho do Reino 
de Deus, entregou sua vida por nós 
e pela humanidade, ressuscitou 
e está na glória de Deus Pai. Jesus 
Cristo continua vivo na sua Igreja e 
a conduz, alimenta, conforta e envia 
sempre de novo em missão.
Ao mesmo tempo, a Eucaristia é o 
Sacramento da Igreja, unida ao seu 
Senhor pela graça da redenção e da 
fé e feita testemunha e missionária 
do Evangelho no mundo. Por isso, 
saímos hoje em solenes procissões 
pelas ruas e praças de nossa Cidade 
para anunciar publicamente nossa 
fé, conforme convite de um antigo 
e precioso hino eucarístico: “Louva, 
Sião (=Igreja), o Salvador, teu guia, 
teu pastor, com hinos e cânticos!”
A Eucaristia é o Pão vivo e verdadei-
ro, que nos concede a vida, doado 
por Jesus aos apóstolos na ceia sa-
grada. É o banquete do novo Rei, da 
nova Páscoa, da nova Aliança, que 
Cristo nos deixou. Em sua memória, 
continuamos a realizar aquilo que 

Ele fez na última ceia. Obedientes 
à sua ordem, consagramos o pão 
e o vinho, hóstia de salvação, sinal 
da unidade da Igreja, que também 
é seu corpo místico. Não importa 
sermos poucos ou milhares: todos o 
recebem por inteiro; não o transfor-
mamos em nós, mas é Ele que nos 
transforma e nos une a seu corpo.
A Eucaristia é o Sacramento de Jesus 
Cristo, verdadeiro “pão da vida, des-
cido do céu para dar vida ao mun-
do”; do Bom Pastor, que alimenta e 
defende suas ovelhas e as conduz 
aos bens eternos. Com a Igreja, hoje 
nós pedimos: “tu, que tudo sabes e 
tudo podes, que nos nutres sobre 
a terra, conduze os teus irmãos à 
mesa celeste, à alegria dos teus san-
tos”. E a todos nós, concede amar 
como tu amaste (cf. “Sequência” da 
Solenidade de hoje). 
Há poucos dias, foi promulgado o 
primeiro Sínodo da Arquidiocese de 
São Paulo. Nossa Igreja quer ouvir a 
voz de Deus e compreender melhor a 
própria vida e missão nesta Metrópo-
le. Peçamos, nesta celebração de Cor-
pus Christi, pelo bom êxito do Sínodo; 
que traga muitos frutos e nos renove 
na vida e na missão de testemunhas 
de Jesus Cristo nesta cidade imensa!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo
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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.

(Caso haja procissão com o Santíssi-
mo Sacramento a bênção final será 
dada ao término da procissão)

Dia 23 de junho

• SOLENIDADE DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS •

Dia de oração pela 
santificação do clero


