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Festa do Corpo de Deus
(Festa da Eucaristia)

1.ª Leit. – Gen 14, 18-20;
Salmo – Sal 109, 1. 2. 3. 4;
2.ª Leit. – 1 Cor 11, 23-26;
Evangelho – Lc 9, 11b-17.

A Festa que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se
esconde por detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é um convite a con-
templar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os
homens para os fazer comungar nesse mistério de amor.

No centro da Solenidade deste domingo está quer a celebração de Deus
que alimenta o seu povo e que, no seu Filho, dá-lhe o alimento supremo e
eterno, quer a grande Eucaristia dos crentes.

Para exprimir esta oração de louvor e de agradecimento, que dirigimos ao
Senhor acolhendo o dom do seu amor, a Escritura emprega duas palavras: a
bênção (primeira leitura) e a ação de graças (segunda leitura).

Estas duas dimensões de oração estão intimamente ligadas e devem habi-
tar a nossa vida para além da missa, para testemunhar todo o amor com o qual
Cristo ama os homens (Evangelho).

A Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é a festa da Pessoa
de Cristo. Ao levantarmos os olhos para o Pão e o Vinho consagrados, só
podemos dizer: «É mesmo Ele! Meu Senhor e meu Deus!»
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Ritos Iniciais

Ambientação

A celebração começa no Adro com a encenação do «Convite para a Festa» do CD
Notícia de Amor. O Acto Penitencial decorre ainda no Adro. Só depois se entra, a
cantar, indo as crianças para a Mesa preparada para a Eucaristia.

«Convite para a Festa»
«Apresentaram-Lhe  uns pequeninos para que Ele os tocasse; mas os
discípulos repreenderam os que os haviam trazido.
Vendo isto, Jesus indignou-se e disse-lhes:
– Deixai vir a mim os pequeninos e não os afasteis, porque o Reino de
Deus pertence aos que são como eles. Em verdade vos digo: quem não
receber o Reino de Deus como um pequenino, não entrará nele".
Depois, tomou-os nos braços e abençoou-os, imponde-lhes as mãos.»

1. Crianças, vinde à festa! (…)
Vinde à festa, vinde à festa!
Vinde à festa do Senhor.

Vamos todos para a festa
Felizes na alegria!
Jesus Cristo é nossa festa!
Aleluia! (2 vezes)

2. Amigos, vinde à festa! (…)
Vinde à festa, vinde à festa!
Vinde à festa do Senhor.

3. Famílias, vinde à festa! (…)
Vinde à festa, vinde à festa!
Vinde à festa do Senhor.

Despois desta encenação, já com as crianças em ordem, nas duas filas, voltadas
para a Assembleia, inicia-se a celebração com o cântico «Em nome do Pai...»



— 5 —

Pres. – Em nome do Pai
em nome do Filho
em nome do Espírito Santo estamos aqui.

1. Para louvar e agradecer bendizer e adorar
estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor (bis)

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Catequista – Celebramos a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue
de Cristo, também conhecida por Festa do Corpo de Deus. Mas
também hoje estamos muito felizes por outro motivo. Ser catequis-
ta é ser colaboradora dos pais na educação cristã dos seus filhos.
Conscientes dessa missão apresentamos à comunidade, para a
Festa da Eucaristia, o grupo aqui presente que começa hoje a
comungar Jesus Eucaristia.

Um pai –  Queridos filhos, quando éreis pequeninos, viemos aqui vos
baptizar. Queremos que sejais cristãos hoje e sempre. Por isso es-
tamos aqui para vos acompanhar neste grande dia. Prometemos a
Deus, uma vez mais, dar-vos o exemplo cristão ao Domingo e du-
rante os outros dias da semana. Agradecemos a Deus este mo-
mento de festa e a todos aqueles que contribuíram para chegar-
mos até aqui. Reconhecemos e agradecemos o importante traba-
lho dos catequistas.

Criança – Ao longo destes três anos de catequese, fomos conhecendo
Jesus e cresceu em nós um desejo muito grande de nos alimentar-
mos do Pão da Vida que Ele nos oferece e é Ele mesmo.

Jesus, antes de morrer, desejando muito comer com os ami-
gos na Páscoa, mandou-os preparar o lugar e o necessário para a
refeição. Hoje foi a nós que Jesus convidou para este banquete.
Jesus disse também nesse dia aos seus amigos: "Fazei isto em
memória de mim".

É este pedido de Jesus que queremos realizar.
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Pres. – Irmãos e irmãs:
Para celebrarmos dignamente e em festa
este pedido de Jesus,
reconheçamos que somos pecadores
e peçamos perdão ao Senhor.

Coloca-se a música do CD Notícia de Amor
e cantamos o Refrão ajudados pelo CD

Pres. – Perdão Jesus, perdão!
Quero ser teu amigo.
Perdão Jesus, perdão!

1. Tu estás sempre comigo,
dentro do meu coração.
Mas eu não fui teu amigo:
Jesus, dá-me o teu perdão!

2. Tua Plavra é mensagem,
que me faz sempre feliz..
Mas eu não tive coragem:
O que disseste não fiz!

3. Eu bem sei que não mereço
este abraço que me dás.
Mas, com amor, eu te peço:
Jesus, dá-me a tua paz!

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Pres. – Agora purificados,
cantemos as glórias do Senhor.
Glória a Deus nas alturas...
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Refrão: Glória, glória, glória,
glória a Deus no alto céus!
Glória, glória, glória,
glória a Deus no alto céus!
Paz na terra aos homens!
Paz na terra aos homens por Deus amados!
Glória, glória, glória,
glória a Deus no alto céus!

1. Senhor Deus Pai Todo-poderoso:
Nós Vos bendizemos,
Nós Vos adoramos,
Nós Vos damos graças
por Vossa imensa glória.
Nosso Pai e nossa Mãe. Aleluia!

2. Senhor Jesus, Filho muito amado:
Nós Vos bendizemos,
Nós Vos adoramos,
Nós Vos damos graças:
Na Cruz nos dais a Vida!
Força de Ressurreição! Aleluia!

3. Espírito, Fonte de Unidade:
Nós Vos bendizemos,
Nós Vos adoramos,
Nós Vos damos graças:
Vitória do Universo.
Sois a Brisa e o Vigor! Aleluia!

Oração Colecta
Pres. – Senhor Jesus Cristo,

que neste admirável sacramento
nos deixastes o memorial da vossa paixão,
concedei-nos a graça de venerar de tal modo
os mistérios do vosso Corpo e Sangue
que sintamos continuamente
os frutos da vossa redenção.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra

Leitura do Livro do Génesis (Gen 14, 18-20)

"Ofereceu pão e vinho"

Naqueles dias,
Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
Era sacerdote do Deus Altíssimo
e abençoou Abraão, dizendo:
"Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo,
criador do céu e da terra.
Bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou nas tuas mãos os teus inimigos".
E  Abraão deu-lhe a dízima de tudo.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Sl 109 (110), 1-4 (R. 4bc)

Refrão: O Senhor é sacerdote para sempre.

Disse o Senhor ao meu Senhor:
"Senta-te à minha direita,
até que Eu faça de teus inimigos
escabelo de teus pés.
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O Senhor estenderá de Sião
o ceptro do teu  poder
e tu dominarás no meio dos teus inimigos.

A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste
nos esplendores da santidade,
antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei".

O Senhor jurou e não Se arrependerá:
"Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec".

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(1 Cor 11, 23-26)

"Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor"

Irmãos:
Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti:
o Senhor Jesus,
na noite em que ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse:
"Isto é o meu Corpo, entregue por vós.
Fazei isto em memória de Mim".
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice e disse:
"Este cálice é a nova aliança no meu Sangue.
Todas as vezes que o beberdes,
fazei-o em memória de Mim".
Na verdade,
todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor,
até que Ele venha".

Palavra do Senhor
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Sequência do Corpo de Deus
Terra, exulta de alegria,
Louva o teu pastor e guia,
Com teus hinos, tua voz.

Quanto possas tanto ouses,
Em louvá-l'O não repouses:
Sempre excede o teu louvor.

Hoje a Igreja te convida:
O pão vivo que dá vida
Vem com ela celebrar.

Este pão – que o mundo creia –
Por Jesus na santa Ceia
Foi entregue aos que escolheu.

Eis o pão que os Anjos comem
Transformado em pão do homem;
Só os filhos o consomem:
Não será lançado aos cães.

Em sinais prefigurado,
Por Abraão imolado,
No cordeiro aos pais foi dado,
No deserto foi maná.

Bom pastor, pão da verdade,
Tende de nós piedade,
Conservai-nos na unidade,
Extingui nossa orfandade
E conduzi-nos ao Pai.

Aos mortais dando comida,
Dais também o pão da vida:
Que a família assim nutrida
Seja um dia reunida
Aos convivas lá do Céu.

Aclamação ao Evangelho
(Jo 6,51)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Eu sou o pão vivo descido do Céu, diz o Senhor.
Quem comer deste pão viverá eternamente.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

1. Eu vim para escutar...
Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de Amor (bis)

2. Eu gosto de escutar...
Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de Amor (bis)
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 9, 11b-17)

"Comeram e ficaram saciados"
Naquele tempo,
estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus
e a curar aqueles que necessitavam.
O dia começava a declinar.
Então os Doze aproximaram-se e disseram-Lhe:
"Manda embora a multidão
para ir procurar pousada e alimento
às aldeias e casais mais próximos,
pois aqui estamos num local deserto".
Disse-lhes Jesus:
"Dai-lhes vós de comer".
Mas eles responderam:
"Não temos senão cinco pães e dois peixes...
Só se formos nós mesmos
comprar comida para todo este povo".
Eram de facto uns cinco mil homens.
Disse Jesus aos discípulos:
"Mandai-os sentar por grupos de cinquenta".
Assim fizeram e todos se sentaram.
Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos ao Céu
e pronunciou sobre eles a bênção.
Depois partiu-os e deu-os aos discípulos,
para eles os distribuírem pela multidão.
Todos comeram e ficaram saciados;
e ainda recolheram doze cestos
dos pedaços que sobraram.

Palavra da Salvação

3. Eu quero entender melhor...
Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de Amor (bis)
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Proposta de Reflexão Homilética

 A solenidade de hoje é a celebração agradecida de uma Presença. A Igre-
ja crê que na celebração da Ceia eucarística, torna-se presente o verdadeiro,
único e irrepetível sacrifício de Cristo, a Sua entrega amorosa por nós ao Pai
num Espírito eterno. Cada Celebração da Missa é a ceia e ao mesmo tempo o
sacrifício do Senhor Jesus, perpetuado no coração da Igreja e do mundo.

Mas, na festa de hoje, a Igreja quer chamar a atenção dos seus filhos para
a presença real de Cristo nas espécies eucarísticas do pão e do vinho consa-
grados. Nelas encontra-se tão verdadeiramente presente Cristo morto e res-
suscitado, que ali já não há mais pão, não há mais vinho, mas o Senhor Jesus,
Cordeiro glorioso e imolado, no seu estado de eterna imolação por nós, que
continua a dizer-nos: «Isto é o meu Corpo entregue por vós e por todos...
Este é o meu sangue derramado por vós e por todos...».

São palavras que a Igreja repete e realiza todos os dias e a todas as horas.
A encíclica sobre a Eucaristia, que João Paulo II ofereceu à Igreja anos atrás,
é um documento valioso sobre este sacramento, fundamento da nossa fé,
construtor da Igreja e sustento do mundo. Já o Beato José Allamano dizia,
numa belíssima imagem missionária, que «a eucaristia sustém o mundo».
«Suster» no duplo sentido de «aguentar» e de «alimentar».

Na Eucaristia que em cada dia celebramos ou participamos nós fazemos
memória da entrega total que Jesus fez de si mesmo. Participamos da própria
vida de Jesus, pão da vida repartido e entregue por nós e por todos. Bebemos
do seu sangue, em sinal de aliança com Deus. Unimo-nos a Jesus no serviço
de lavar os pés de cada próximo, que é sinal eucarístico excelente. Celebra-
mos a nova criação quando os simples frutos da terra e do nosso trabalho se
tornam sinal da presença de Jesus no meio de nós. Comemos todos à mesma
mesa na expectativa do banquete eterno, onde todos nos sentaremos, como
irmãos e irmãs, em redor do Deus da vida.

Todos os dias, ao celebrarmos a Eucaristia, repetimos os gestos de Jesus,
que dão significado à nossa vida:

Jesus tomou o pão: o pão que é a tua própria vida que ele toma em suas
mãos. Jesus responsabiliza-se por ti. Dá tudo por ti, tal como és neste momen-
to. As suas mãos cingem-te, protegem-te, defendem-te. E diz: tu pertences-
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me. És precioso a meus olhos. Tomo-te sob a minha responsabilidade. Sou teu
fiador. Sou garante da tua vida.

Abençoou-o: abençoar ou bendizer significa «dizer bem». Jesus diz bem
de ti. Jesus diz sempre bem de nós. Para ele és uma jóia de real valor. Tens
uma história que é sagrada e um futuro que é eterno. Mesmo que outros
digam mal de ti, Jesus na sua misericórdia imensa continuará sempre a defen-
der-te, a falar bem de ti, a interceder por ti, a dar a vida por ti.

Partiu-o: Não é possível distribuir aquilo que não se parte. Quanto mais
partido for, mais pessoas o poderão receber. Aquele Jesus que te aperta em
suas mãos, que diz sempre bem de ti, é o mesmo que não te dá uma vida fácil.
Ele não veio para tornar a tua vida fácil, mas para que a tua vida seja ofereci-
da como a sua.

Deu-o: Jesus tomou o pão não para ficar em suas mãos, mas para ser
distribuído. A tua vida diariamente oferecida a Cristo é Jesus que a entrega às
pessoas e à criação inteira. Pão que não é distribuído não presta. Torna-se
duro, cria bolor e acaba por se estragar. Se não fores oferecido ou não te
deixares "comer" por quem precisa de ti, a tua vida perde significado.

Todos comeram: Todos têm direito a comer. O pão não é só para alguns
ou para ocasiões festivas. É nutrimento quotidiano a que todos têm direito.
Todos e em cada dia: o pão material e o pão espiritual. Para a vida física e
para a vida que não tem fim.

Fazei isto em memória de mim: aquilo que eu fiz, fazei-o vós também.
Tal como eu me ofereci, deveis também vós oferecer-vos. É esta a nossa
história de cristãos. A missa não é espectáculo a que assistimos. É a escola
daquilo que Jesus fez e faz de nós e connosco. Um missão continuada. Uma
escola para aprender a repetir diariamente os gestos de Jesus.

Tudo isto fazemos nós na eucaristia, que é Cristo, tesouro da Igreja. Ado-
remos este Santíssimo Sacramento, sinal de unidade, vínculo de caridade, sa-
cramento de piedade. Graças e louvores se dêem a todo o momento ao
Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
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Profissão de Fé
Pres. – Os vossos pais, no dia do vosso Baptismo, apresentaram-vos

ao Senhor; hoje alguns acompanham-vos no primeiro encontro com
Jesus, na Eucaristia. Naquele dia do Baptismo, fizeram, em vosso
nome, promessas ao Senhor; hoje sois vós que as renovais pesso-
almente.

E também, vós caríssimos pais e padrinhos e outros familia-
res, renovais a vossa profissão de fé.

Pres. – Credes em Deus Pai que nos criou,
que nos ama e nos quer felizes para sempre?

Cântico – Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé.

Pres. – Credes em Jesus Cristo, Filho de Deus,
morto e ressuscitado por nós,
presente no sinal do pão e do vinho
na Eucaristia que hoje recebeis?

Cântico – Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé.

Pres. – Credes no Espírito Santo,
que nos dá força e sabedoria
para vivermos na dignidade dos filhos de Deus?"

Cântico – Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé.

Pres. – Credes na santa Igreja Católica,
constituída por Jesus, como família de Deus,
na comunhão dos Santos,
no perdão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna?

Cântico – Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé.

Pres. – Esta é a nossa fé.
Esta é a fé da Igreja,
que nos gloriamos de professar,
em Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Todos – Amén.
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Oração Universal
Pres. – Caríssimos irmãos e irmãs:

Oremos a Cristo Senhor, sacerdote único do Altíssimo,
Pão vivo descido do Céu,
hóspede invisível do nosso banquete,
e digamos iluminados pela fé:

"Cristo, pão do Céu, dai-nos a vida".

1. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria,
sacerdote único do Altíssimo,
ensine a Igreja a celebrar a Ceia pascal,
oremos, irmãos.

2. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria,
Pão vivo que desceu do Céu,
seja o alimento dos seus discípulos,
oremos, irmãos.

3. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria,
médico celeste e remédio imortal,
cure os doentes e dê esperança aos pecadores,
oremos, irmãos.

4. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria,
verdadeiro Rei da paz e da justiça,
extinga as guerras e ensine ao mundo o seu amor,
oremos, irmãos.

5. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria,
que prometeu ficar connosco para sempre,
nos leve um dia a participar na sua glória,
oremos, irmãos.

6. Para que a Igreja de Jesus
viva sempre da Eucaristia,
como sua fonte e meta,
oremos irmãos.

7. Para que o nosso pároco, os nossos catequistas e os nossos pais
nos ajudem sempre a procurar e a encontrar Jesus
o Pão da Vida que recebemos na Eucaristia,
oremos irmãos.
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8. Para que as crianças que hoje fazem a Primeira Comunhão
jamais se esqueçam de Jesus Eucaristia
e saibam fazer de cada Domingo, o dia do Senhor,
oremos irmãos.

Pres. – Senhor, Jesus Cristo,
que mandastes os vossos discípulos
alimentar a multidão faminta,
ensinai aos pregadores do Evangelho
a anunciar a Palavra da verdade,
e aos cristãos que têm pão com abundância,
a reparti-lo com os que o não têm.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística

Um grupo de pais prepara o altar, colocando a toalha, as velas, o corporal e o
missal. Enquanto isso um catequista explica.

Catequista – Depois da mesa da Palavra vamos caminhar para a Igre-
ja e preparamo-nos para a mesa da Eucaristia.

Levamos a toalha para o altar, que nos lembra a mesa onde
Jesus se reuniu com os seus amigos, para a ceia pascal e onde
partiu o pão. No lugar de cada criança vamos colocar uma peque-
nina toalha para acolher o Pão para a refeição de e com Jesus.

 À volta do altar e na mesa, colocamos dois candelabros e as
Velas, que dão distinção a esta mesa e lembra-nos que é necessá-
ria a luz da fé para acreditar na presença do Senhor.

O Missal vai ajudar-nos na Oração feita em comunhão com
toda a Igreja.

Levamos ao altar o Pão e o Vinho como símbolo de toda a
Criação assumida por Cristo Redentor para ser transformada e
apresentada ao Pai. Neste sentido, levamos ao altar também todo
o sofrimento e tribulação do mundo, na certeza de que tudo é pre-
cioso aos olhos de Deus.
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Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Preparada a mesa da Eucaristia,
onde colocamos as nossas ofertas e as nossas vidas,
só nos pode sentar nela
se estamos em paz com Deus e com os irmãos.
Saudai-vos na paz de Cristo.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Concedei, Senhor, à vossa Igreja
o dom da unidade e da paz,
que estas oferendas misticamente simbolizam.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é com grande alegria, que Vos louvamos e Vos bendizemos,
pela Aliança que fizestes com o vosso povo no Sinai;
que o levou da escravidão do Egipto,
à liberdade da terra prometida.
Nós Vos louvamos e Vos bendizemos,
pela nova e eterna Aliança,
concluída no corpo e no sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho,
o novo mediador entre Vós e os homens.
Na noite da sua passagem deste mundo,
fez dom da sua vida, para expiação dos nossos pecados
e introduzir-nos, de novo, na vossa família.
Nós Vos louvamos e Vos bendizemos,
pela presença sacramental de Cristo entre nós,
onde Ele é fonte de energia vital,
começo de transfiguração do mundo,
início da vida do reino que nos espera.
Nós Vos louvamos e Vos bendizemos,
pela comunhão eucarística,
onde nos unimos a Ele, e por Ele a Vós e aos homens,
fazendo de nós um povo de irmãos,
mensageiros do Evangelho e da paz,
testemunhas da esperança do reino.
Por isso, todas as criaturas, no céu e na terra,
Vos adoram cantando um cântico novo.
E também nós, com todos os coros dos Anjos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Deus, nosso Pai,
sois verdadeiramente santo.
Sois tão nosso amigo, e amigo de todos os homens.

Nós Vos louvamos
e Vos damos graças
por Jesus, vosso Filho.

Ele veio ter com os homens
que andavam longe de Vós
e não conseguiam entender-se.

Pelo Espírito Santo,
Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
e mudou o nosso coração,
para nos amarmos como irmãos
e compreendermos que sois nosso Pai.

É Ele, Jesus Cristo,
que hoje nos reúne à volta desta mesa,
onde apresentamos a nossa oferta.

Deus, nosso Pai,
santificai este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo @ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
na véspera da sua morte.

Durante a última Ceia com os discípulos,
Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
Depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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Tomou também o cálice com vinho,
deu-Vos graças
e entregou-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Por isso estamos aqui, ó Pai,
reunidos na vossa presença.
E cheios de alegria,
nesta oferta que Ele confiou à sua Igreja
lembramos e proclamamos
o que Jesus fez para nos salvar:
Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo, aceitai-nos com o vosso Filho Jesus
a quem tanto amais.
Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
mas Vós O ressuscitastes.
Jesus vive agora junto de Vós,
mas também está sempre connosco.
Um dia Ele virá na sua glória
e então já não haverá ninguém triste,
nem doente, nem infeliz.
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Pai Santo,
vamos receber, nesta mesa, o Corpo e o Sangue de Cristo,
que nos dais na alegria do Espírito Santo.
Fazei que esta comunhão
nos torne cada vez mais vossos amigos
e amigos de todos.

Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre,
o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, os Diáconos e os Catequistas
e todos quantos estão ao serviço do Vosso povo.

Ajudai todas estas crianças,
que continuando a sua Iniciação Cristã,
hoje celebram a Primeira Comunhão.

Dai-nos, Senhor,
a nós e a todos os discípulos de Cristo,
a graça de levarmos a toda a gente  a alegria e a paz.
Dai-nos também a graça de um dia estarmos junto de Vós,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com os Santos do Céu,
para vivermos convosco para sempre.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. –Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.
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O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
Pela Vossa misericórdia, livrai-nos de todo o pecado.
Pela força da Vossa Eucaristia,
tornai-nos fortes nas dificuldades
para sermos dignos de nos sentarmos à Vossa mesa,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
Pres. – Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal,

Vós convidastes o vossos discípulos
a partilharem o seu alimento.
Não olheis às nossas mãos fechadas,
mas ensinai-nos a partilhar o Pão da Vida
e a comungar no vosso amor, com todos os homens,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Antes de distribuir a Comunhão às crianças o sacerdote interroga-as.
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Pres. – Quereis receber Jesus que nos disse:
«Meu Pai é também Vosso Pai»?

Crianças – Sim!... eu quero receber Jesus.

Pres. – Quereis receber Jesus
que nos dá a força da vida verdadeira?

Crianças – Sim!... eu quero receber Jesus.

Pres. – Quereis receber Jesus
que ressuscitou e vive para sempre no meio de nós?

Crianças – Sim!... eu quero receber Jesus.

Pres. – Quereis receber Jesus
que nos oferece o Seu Coropo e Sangue
para termos a vida eterna?

Crianças – Sim!... eu quero receber Jesus.

Pós Comunhão
Tão perto de mim! Tão perto de mim!
Que até eu lhe posso tocar. Aqui está Jesus! (bis)

Criança – Jesus, sei que estás comigo
e sinto o meu coração bater com mais força.
Obrigado, Jesus!

Tão perto de mim! Tão perto de mim!
Que até eu lhe posso tocar. Aqui está Jesus! (bis)

Criança – Jesus, quero agradecer-Te
pelas pessoas que me transmitiram a fé
e me ajudaram a receber-Te melhor.
Obrigado, Jesus!

Tão perto de mim! Tão perto de mim!
Que até eu lhe posso tocar. Aqui está Jesus! (bis)

Criança – Jesus, Tu és o nosso grande amigo
e sabemos que queres ser sempre mais.
Obrigado, Jesus!

Tão perto de mim! Tão perto de mim!
Que até eu lhe posso tocar. Aqui está Jesus! (bis)
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo,

a participação eterna da vossa divindade,
que é prefigurada nesta comunhão
do vosso precioso Corpo e Sangue.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Pai de Infinita misericórdia,
olhai para olhai para este Vossos Filhos,
para que vivam sempre o sacramento da Eucaristia,
que hoje mais uma vez celebraram.

R.: Amen.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai Eterno,
vós que destes a vida por nós,
e hoje Vos oferecestes de novo em alimento,
dai-nos força para vivermos sempre
a comunhão que celebramos.

R.: Amen.

Pres. – Deus Espírito Santo,
que nos consagrastes no Baptismo,
e continuamente nos santificais
conduzi-nos sempre pelos caminhos da felicidade.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso,
Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.
Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.




