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Solenidade do Corpo de Deus
Ano A

Festa da Eucaristia
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Festa do Corpo de Deus
(Festa da Eucaristia)

1.ª Leit. – Deut 8, 2-3. 14b-16a;
Salmo – Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20;
2.ª Leit. – 1 Cor 10, 16-17;
Evangelho – Jo 6, 51-58.

A festa que hoje celebrámos é um convite a decifrar a mistério que se
esconde por detrás do “Pão e Vinho repartidos”.

Na primeira leitura o Povo de Deus experimentou a presença e a
bondade do Senhor na caminhada pelo deserto, durante quarenta anos, quando
as dificuldades o atormentavam e recebia do Céu pontualmente a resposta às
suas carências.

A vida de fé ensina-nos que também nós, muitas vezes na vida, experi-
mentamos a bondade de Deus para connosco.

O salmo 147 que a Liturgia nos convida a cantar como resposta à
interpelação que o Senhor nos com a primeira leitura, combina o louvor com
o reconhecimento da acção divina sobre a criação e o Seu Povo.

Na segunda leitura, S. Paulo dá resposta à questão posta sobre se
podiam comer ou não as carnes de animais que antes tinham sido imoladas nos
templos idolátricos e depois comidas em banquetes sacrificiais promovidos pe-
los devotos, ou vendidas no mercado e diz-nos que a Sagrada Eucaristia não é
mero sinal significativo de unidade – todos comem do mesmo pão –, mas é
sobretudo um sinal que produz a unidade; precisamente porque contém Jesus
Cristo, cimenta a unidade inaugurada no Baptismo.

No Evangelho Jesus apresenta-Se-nos no discurso à multidão para quem
multiplicara miraculosamente os pães e os peixes, como o verdadeiro alimento
do Céu que o pai nos dá.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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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.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Deuteronómio (Deut 8, 2-3.14b-16a)

«Deu-te o alimento, que nem tu nem os teus pais tinham conhecido»

Moisés falou ao povo, dizendo:
"Recorda-te de todo o caminho
que o Senhor teu Deus te fez percorrer
durante quarenta anos no deserto,
para te atribular e pôr à prova,
a fim de conhecer o íntimo do teu coração
e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos.
Atribulou-te e fez-te passar fome,
mas deu-te a comer o que não conhecias
nem teus pais haviam conhecido,
para te fazer compreender
que o homem não vive só de pão,
mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor.
Não te esqueças do Senhor teu Deus,
que te fez sair da terra do Egipto,
da casa de escravidão,
e te conduziu através do imenso e temível deserto,

entre serpentes venenosas e escorpiões,

terreno árido e sem águas.
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Foi Ele quem, da rocha dura,
fez nascer água para ti
e, no deserto, te deu a comer o maná,
que teus pais não tinham conhecido".

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 147, 12-13.14-15.19-20

Refrão: Jerusalém, louva o teu Senhor.

Glorifica, Jerusalém, o Senhor,
louva, Sião, o teu Deus.
Ele reforçou as tuas portas
e abençoou os teus filhos.

Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras
e saciou-te com a flor da farinha.
Envia à terra a sua palavra,
corre veloz a sua mensagem.
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Revelou a sua palavra a Jacob,
suas leis e preceitos a Israel.
Não fez assim com nenhum outro povo,
a nenhum outro manifestou os seus juízos.

Leitura da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 10, 16-17)

«Há um só pão, formamos um só corpo»

Irmãos:

Não é o cálice de bênção que abençoamos

a comunhão com o Sangue de Cristo?

Não é o pão que partimos

a comunhão com o Corpo de Cristo?

Visto que há um só pão,

nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo,

porque participamos do único pão.
Palavra do Senhor.

Sequência
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.
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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!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 6, 51-58)

«A minha carne é verdadeira comida,o meu sangue é verdadeira bebida»

Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
"Eu sou o pão vivo descido do Céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente.
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E o pão que Eu hei-de dar é a minha Carne
pela vida do mundo".
Os judeus discutiam entre si:
"Como pode Ele dar-nos a sua Carne a comer?"
Jesus disse-lhes:
"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.
Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue
tem a vida eterna;
e Eu o ressuscitarei no último dia.
A minha Carne é verdadeira comida
e o meu Sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue
permanece em mim, e Eu nele.
Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo Pai,
também aquele que Me come viverá por Mim.
Este é o pão que desceu do Céu;
não é como aquele que os vossos pais comeram, e morreram;
quem comer deste pão viverá eternamente".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
 “Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo que dá vida vem com ela

celebrar!” – Caríssimos irmãos, é, precisamente, este o sentido da solenida-
de de hoje: celebrar, proclamar, professar, expressar a nossa fé inabalável na
presença real do Cristo morto e ressuscitado nas espécies eucarísticas do Pão
e do Vinho!

Esta é a nossa fé: acreditamos com todo o nosso coração e com toda a
nossa mente que, nas espécies eucarísticas oferecidas como Sacrifício de
Cristo – sacrifício único, perfeito, eterno – o Senhor Jesus está realmente
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presente no seu Corpo e no seu Sangue, alma e divindade, tão perfeito e real
como está no céu. Diante do pão e do vinho consagrados, podemos cantar,
como o povo cristão canta: “Deus está aqui! Ó vinde, adoradores, adore-
mos a Cristo redentor!”. Nas espécies consagradas já não há mais pão, já
não há mais vinho: há somente o Corpo e o Sangue do Senhor morto e ressus-
citado, todo no que era vinho, todo no que era pão. É Ele: adorável, amável,
Vida para nossa vida!

Trata-se de um Mistério de fé que só pode ser compreendido de joelhos!
Trata-se de uma realidade concreta que só pode ser apreendida se abrirmos o
coração ao desígnio amoroso e salvífico de Deus! Não há como perceber, não
há como provar, não há como demonstrar cientificamente! Não podemos
apreendê-lo, capturá-lo com a nossa razão e os nossos sentidos: o paladar
falha, pois saboreia pão e vinho; o tacto falha, pois toca pão e vinho; a visão
falha, pois vê apenas pão e vinho; o olfacto falha, pois cheira só pão e vinho...
Só pelo ouvido, que crê o que escuta, podemos perceber o Mistério; só a
audição não falha: “Isto é o Meu corpo; isto é o Meu sangue! Eu sou o pão
vivo descido do céu. O pão que Eu darei é a minha carne dada para a
vida do mundo!”. Que mistério tão grande: o pão que Cristo dá é a carne
dada, a carne sacrificada, entregue na cruz, para a vida do mundo! Que mis-
tério! Que amor!

Os judeus entenderam, os judeus contestaram, os judeus escandalizaram-
se, os judeus abandonaram-n’O! Infelizmente, há cristãos que não entendem,
que contestam, que se escandalizam e não comem nem bebem a Vida que
dura eternamente!

Mas, Jesus insiste: “Em verdade, em verdade os digo: se não comerdes
a carne do Filho do Homem e não beberdes o Seu sangue, não tereis a
vida em vós! Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue tem a vida
eterna e Eu o ressuscitarei!” – São palavras impressionantes, quase que
inacreditáveis: o corpo e sangue de Jesus devem ser comidos como fonte de
vida! Não de qualquer vida, mas da vida eterna, vida de Deus! Esta vida é o
próprio Espírito Santo, que ressuscitou Jesus e que impregna o Seu Corpo e
Sangue nas espécies eucarísticas! Por isso, na comunhão, recebemos, come-
mos a Vida já agora e plantamos esta Vida para a ressurreição final! “Porque
a Minha carne é verdadeira comida e o Meu sangue, verdadeira bebida.
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Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue permanece em mim e
Eu nele!” – O que mais Jesus poderia dizer para deixar mais claro e patente
que a Sua presença na Eucaristia é realmente real? É “verdadeiramente
comida, é verdadeiramente bebida!” “Como o Pai que Me enviou vive –
é o Deus vivente e pleno de vida –, e Eu vivo pelo Pai, o que come de mim
viverá por mim!” – Que dom, que graça: viver por Jesus, viver com a
mesmíssima vida que Jesus ressuscitado recebeu do Pai: viver daquela vida
escondida no pão e no vinho! Eis o dom que o Senhor faz de si mesmo! E
Jesus conclui, no Evangelho de hoje: “Este é o pão que desceu do céu, não
é um simples pão deste mundo! Não é como aquele que os vossos pais
comeram. Eles morreram! O maná não dava a vida divina, o maná não
era transfigurado pelo Espírito Santo, Senhor que dá a vida! Aquele que
come este pão viverá para sempre!”

Caríssimos! Na travessia do deserto da vida, o Senhor conduz-nos entre
humilhações e provas, que nos revelam quem somos, o que temos no cora-
ção... O Senhor não nos infantiliza, não nos livra dos embates da existência,
mas permanece conosco: “Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez
sair da terra do Egipto, da casa de escravidão, e te conduziu através do
imenso e temível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões,terreno
árido e sem águas. Foi Ele quem, da rocha dura, fez nascer água para
ti e, no deserto, te deu a comer o maná, que teus pais não tinham conhe-
cido” para te mostrar que “nem só de pão vive o homem, mas de toda
palavra que sai da boca de Deus!” Nos nossos desertos, neste deserto da
longa história humana, que a Igreja vai atravessando, nutramo-nos desse pão
e bebamos da bebida que sai do Cristo, nossa Rocha! Este alimento verdadei-
ro, de vida verdadeira, temo-lo no altar: “O cálice que abençoamos é a
nossa comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos é a nossa
comunhão com o corpo de Cristo!” Comunguemos, pois,com Ele: comun-
guemos no sacramento, no afecto, nas escolhas, nas situações da vida, nas
certezas, na morte e na vida eterna!

“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 famí-
lia assim nutrida/ Seja um dia reunida/ Aos convivas lá do Céu.”. Amém.
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Oração Universal

Pres. – Caríssimos irmãos e irmãs:
Elevemos a nossa oração comum a Deus Pai,
para que o Corpo e o Sangue de Cristo,
fonte de toda a vida da Igreja,
seja o penhor da salvação do mundo inteiro,
dizendo cheios de fé:

«Cristo, pão do Céu, dai-nos a vida»

1. Pelas Igrejas de todo o mundo,
que celebram o mistério da Eucaristia
em memória de Jesus como Ele mandou fazer,
oremos, irmãos.

2. Pelos bispos, presbíteros e diáconos da Igreja
que distribuem aos fiéis o pão do Céu,
e pelos cristãos que o recebem e dele vivem,
oremos, irmãos.

3. Pelos povos que não têm os bens de que precisam,
pelas organizações que socorrem os mais pobres
e pelos responsáveis pela economia mundial,
oremos, irmãos.

4. Por aqueles a quem Deus concede a graça de compreenderem
que o homem não vive só de pão,
mas de toda a Palavra que sai da sua boca,
oremos, irmãos.

5. Pelos fiéis que se alimentam do pão da vida,
pelas crianças que o recebem pela primeira vez
e pelos agonizantes que o comungam como Viático,
oremos, irmãos.

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

Pres. – Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
que nos reunis à volta desta mesa
para celebrar a última Ceia de Jesus,
dai pão em abundância aos que o não têm,
e fazei sentir aos cristãos mais fome
do pão vivo que desceu do Céu.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
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. – 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.
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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.
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.
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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...

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.
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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.

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!
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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.

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 Bento XVI, o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, os Diáconos e os Catequistas.

Ajudai todas as 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.



— 330 —

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.

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.
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

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.

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.
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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 e Trindade Santa,

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

A exemplo de Jesus,
vamos partilhar o pão branco das nossas alegrias
e o pão moreno das nossas tristezas com os nossos irmãos
para que, com a força do Seu Espírito,
sejamos capazes de continuar a construir a Sua Igreja,
que é COMUNHÃO.

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


