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A equipe de canto entoa o refrão meditativo de forma bem orante.
(Martin Valverde)

GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA.
1. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao Nome sobre todo nome. A Jesus, o Senhor, ao
Cordeiro de Deus, ao Nome sobre todo nome.
01. AMBIENTAÇÃO
Deixar a Igreja com poucas luzes acesas. Ornamentar o altar com candelabros (menores e maiores) e flores. Faltando 10 min tocam-se
os sinos de bronze na parte externa e, dentro do templo, o som do CD carrilhões. Recém-casados tiram a chama do círio pascal e
acendem os candelabros do presbitério, enquanto jovens incensam o espaço celebrativo e a nave da Igreja.
(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.
3. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão.
4. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão da paz, da paz que vem
do céu.

Animador - Amados irmãos e irmãs, bem-vindos à esta Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo!
Com carinho acolhemos todos que vieram participar do Banquete Pascal. Hoje, com o “coração
ao alto”, damos graças ao Pai pelo Cristo que faz de sua vida dom total, Corpo entregue e Sangue
derramado, como alimento e bebida. Com Ele dedicamos nossa vida e, ao sermos alimentados
d’Ele, nos comprometemos com o seu projeto. Vivendo em plenitude esta Solenidade, louvamos
a Deus porque Jesus continua derramando seu amor em nós pelo Espírito Santo e nos
alimentando com a Eucaristia, Pão da Vida. Acolhemos na fé a salvação que este Mistério
eucarístico realiza em nós, cantando.
- Procissão de entrada: Turiferário (2), cruciferário, ceriferários (6 - de forma que a cruz vá no centro), Evangeliário, leitores, ministros
em fila tripla, coroinhas e o sacerdote. Chegando ao presbitério, coloca-se incenso no turíbulo, faz-se a incensação do altar.

02. CANTO INICIAL (L - D. Carlos Alberto Navarro / M - Ir. Míria T. Rolling)
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 - QUE 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. Para a fonte "Eucaristia" vai sedenta a romaria. Volta em missão de transformar cada um e
todo o povo, construindo um mundo novo. Como não nos alegrar?!
3. Com a solidariedade, renovar a sociedade, pela justiça e paz lutar. Vendo o pão em cada mesa,
vida humana com nobreza, como não nos alegrar?!
4. A assembleia manifesta: a Eucaristia é festa! Somos irmãos a celebrar. Povo santo e penitente,
que se encontra sorridente. Como não nos alegrar?!
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5. Tantos são os excluídos, rejeitados, abatidos. Há quem já nasce sem lugar... Deus, porém, nos
abre os braços, quer a todos dar o abraço! Como não nos alegrar?!
6. "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?!
7. 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?!
8. Cristo vive, se oferece, intercede, escuta a prece, em toda a terra quer morar. Por amor é
prisioneiro, nos aguarda o dia inteiro. Como não nos alegrar?!
9. Pode haver amor no mundo tão real e tão profundo como se viu Jesus provar? Ele ensina e nos
convida: ofertemos nossa vida! Como não nos alegrar?!
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre – (cantando)
Padre – O amor do Pai, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
04. DEUS NOS PERDOA
Padre - Nesta celebração da unidade peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs (silêncio). Cantemos.
(Zé Martins)

SENHOR, SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
1. Tende piedade da gente, tende piedade do povo, dai vosso perdão novamente, queremos um
caminho novo.
CRISTO, CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS.
2. Tende piedade de todos que buscam em Vós o perdão pra ser semente do novo caminho de
vida e união.
SENHOR, SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
Padre - Deus de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. AMÉM.
06. HINO DO GLÓRIA
Padre - Glorifiquemos a Deus, Uno e Trino por seu imenso amor e misericórdia para com todos
nós, cantando.
Tocar os sinos na parte externa. (cód. 25 – Bronze)
(Renato Bevilacqua)

1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a seus amados! A vós louvam, Rei Celeste, os que
foram libertados! Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória ao vosso
nome, vossos dons agradecemos!
GLÓRIA A DEUS LÁ NOS CÉUS, E PAZ NA TERRA AOS SEUS! (bis)
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai! Vós que estais junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei
nosso clamor.
3. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no
esplendor!
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missa Romano – p. 381)

08. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA (ODC)
1. Shemà Israel, Adonai eloheny. Adonai eha!
2. Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor!
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09. LEITURA DO LIVRO DO ÊXODO (24,3-8)
10. SALMO RESPONSORIAL (115)
ELEVO O CÁLICE DA MINHA SALVAÇÃO, INVOCANDO O NOME SANTO DO SENHOR. (bis)
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 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!
3. 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.
11. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA AOS HEBREUS (9,11-15)
12. SEQUÊNCIA DE CORPUS CHRISTI
1. Terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia com teus hinos, tua voz!
2. Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo que dá vida vem com ela celebrar!
3. Este pão, que o mundo o creia! Por Jesus, na santa ceia, foi entregue aos que escolheu.
4. Quão solene a festa, o dia, que da santa Eucaristia nos recorda a instituição!
5. O que o Cristo fez na Ceia, manda à Igreja que o rodeia repeti-lo até voltar.
6. Seu preceito conhecemos: Pão e Vinho consagremos para nossa salvação.
7. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo: deve-o crer todo cristão.
8. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro quer no vinho, quer no pão.
9. Eis a hóstia dividida... quem hesita, quem duvida? Como é toda o autor da vida, a partícula
também.
10. Bom Pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui
nossa orfandade, transportai-nos para o Pai!
Os coroinhas levam o turíbulo a sédia, o padre coloca incenso e organiza-se a procissão com o Evangeliário.

13. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Festas Litúrgicas II)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS)
1. Eu sou o pão vivo descido do céu; quem deste pão come, sempre há de viver!
14. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (14, 1216.22-26)
15. HOMILIA
16. PROFISSÃO DE FÉ
Padre – Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, e de todas as coisas
visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, 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 feitas. E por nós, homens, e para
nossa salvação, desceu dos céus: (todos se inclinam) 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 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 Filho; e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na igreja, una, santa, católica e
apostólica. Professo um só batismo para remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. AMÉM!
17. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Elevemos nossas preces ao Deus que nos dá o Cristo, Pão Vivo que desceu do céu. A cada
prece cantemos: VOSSA IGREJA VOS PEDE, Ó PAI! SENHOR, NOSSA PRECE ESCUTAI!
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- Senhor, abençoai o Papa Francisco, nosso bispo diocesano, Dom Joaquim Wladimir, nosso bispo
emérito Dom Décio e todos os padres da nossa Diocese, que presidindo a celebração da
Eucaristia, renovam a presença sacramental de Jesus em nosso meio. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai os passos dos cristãos leigos e leigas que assumiram sua vocação, para que
continuem perseverando fielmente nos serviços na Igreja e na sociedade, sendo sal da terra e luz
do mundo. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai 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.
- Senhor, concedei que a nossa participação no Corpo e Sangue do Vosso Filho nos ajude a viver
sempre em comunhão em nossas comunidades, libertando-nos das divisões. Nós vos pedimos.
Padre - Deus, nosso Pai, acolhei os pedidos de nossa comunidade. Por Jesus Cristo, nosso
Senhor. Amém.

18. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - A Eucaristia é Mistério de comunhão com Jesus Cristo, o Pão da Vida Eterna. Neste
Sacramento Jesus nos atrai para si e nos faz abraçar a Sua missão, em relação a Deus e ao
próximo. Com o Pão e o Vinho, colocamos no Altar do Senhor nossa fidelidade em viver a fé e a
unidade na diversidade, tendo como centro de nossas vidas o Mistério Pascal de Cristo.
- Procissão das Oferendas: Preparar uma bandeja ornada com a âmbula e as galhetas, que serão conduzidas por adolescentes. Os
ministros trazem em procissão para o altar todas as âmbulas para a consagração (da porta principal).

19. CANTO DAS OFERENDAS
(Pe. Fábio de Melo)

1. O trigo depois de crescido logo é colhido e vai tornar-se pão, nas mãos da mãe mulher se
imola, se entrega humilde pra fermentação. Lição de amor ensina o trigo com seu gesto de
doação. Também quero ser desprendido, pra tornar-me pão nas mãos do meu Senhor.
SAGRADO TRIGO IMOLADO, DEPOIS FARINHADO E FINALMENTE PÃO. SAGRADO TRIGO
OFERTADO, QUE SERÁ TORNADO CORPO DO SENHOR.
2. A uva sem fazer gemido se entrega ao milagre da transformação, sob os pés do lavrador
sofrido vai tornar-se vinho de nobre sabor. Lição de amor ensina a uva com seu gesto de oblação.
Também quero ser desprendido pra tornar-me vinho nas mãos do Senhor.
SAGRADO FRUTO DA VIDEIRA QUE FOI FLOR PRIMEIRO E SE MODIFICOU. SAGRADO VINHO
OFERTADO QUE SERÁ TORNADO SANGUE DO SENHOR.
(L - Pe. Cornélio Neto / M - Pe. J. Ximenes Coutinho)

1. Senhor, vos ofertamos, em súplice oração, o cálice com vinho, e na patena o pão.
2. O pão vai converter-se na carne de Jesus. E o vinho será o sangue, que derramou na cruz.
3. Senhor, vos damos tudo; nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso.
4. Amigos e parentes os vivos e os defuntos em torno à vossa mesa, estamos sempre juntos.
5. A voz do sacerdote que é nossa voz nos dá a hóstia viva que somos todos nós
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito 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 SANTA IGREJA.
20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano - p. 381)
Padre – Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o
vinho que oferecemos na sagrada Eucaristia. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
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21. PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA II – Os frutos da Santíssima Eucaristia

(Missal

Romano - p. 440)

Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças a Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre: 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. Reunindo
com os Apóstolos na última Ceia, para que a memória da Cruz salvadora permanecesse para
sempre, ele se ofereceu a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito
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. 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 a uma só voz:
22. SANTO (CD Festas Litúrgicas II)
SANTO! SANTO! SANTO É O SENHOR! (bis)
1. Senhor Deus do universo, o céu e a terra, proclamam vossa glória. Hosana nas alturas!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!
Preparar o instrumental para a Oração Eucarística.

Padre - Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo,
falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem
no Corpo + e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos - MANDAI VOSSO ESPÍRITO SANTO!
Padre - Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas
mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Padre - Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e
o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO PORVÓS E
PORTODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Tudo isto é mistério da fé! Todos - TODA VEZ QUE SE COME DESTE PÃO, TODA VEZ
QUE SE BEBE DESTE VINHO, SE RECORDA A PAIXÃO DE JESUS CRISTO E SE FICA ESPERANDO
SUA VOLTA.
Padre - Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e
ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que nos
salva e dá coragem.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una
num só corpo, pra sermos um só povo em seu amor.
Todos – O ESPÍRITO NOS UMA NUM SÓ CORPO!
Padre - Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia
renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz.
Todos - CAMINHAMOS NA ESTRADA DE JESUS!
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Padre - Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Wladimir, que
é Bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho.
Todos - CAMINHAMOS NA ESTRADA DE JESUS!
Padre - Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José seu
esposo, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Todos - ESPERAMOS ENTRAR NA VIDA ETERNA!
Padre - A todos que chamastes pra outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da
fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que pra todos
preparastes.
Todos - A TODOS DAI À LUZ QUE NÃO SE APAGA!
Padre - E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para
construirmos juntos o vosso reino que também é nosso.
Padre - 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. Todos - AMÉM!

23. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ
Padre - Pai Nosso... (cantado – Bandacorde)
24. CORDEIRO (Pe. Zezinho)
1. Cordeiro de Deus que levaste os pecados do mundo nos ombros, tem piedade de nós. Cordeiro
de Deus que morreste por causa dos nossos pecados, tem piedade de nós. Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro
de Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém.
25. CANTOS DE COMUNHÃO
(Coral Palestrina)

1. Ele não disse: Isto é como se fosse... Ele não disse: Isto é apenas a lembrança... Ele não disse:
Isto é simbologia... Ele disse: “Isto é o meu corpo que é dado por vós!” Que é dado por vós! Que é
dado por nós!
2. Ele não disse: Isto é como se fosse... Ele não disse: Isto é apenas a lembrança... Ele não disse:
Isto é simbologia... Ele disse: “Isto é o meu sangue derramado por vós!” Derramado por vós!
Derramado por nós!
3. “Se dois ou mais reunirem em meu nome, no meio destes sempre me farei presente”.
Participando e renovando cada vida, promessa feita, templo vivo. Nessa gente que reparte o pão,
que reparte o pão; que se faz comunhão.
4. Cristo nos mostra a importância do alimento. Mostrou o quanto é sagrado o que se come.
Filosofia, economia ou ciência, de nada adianta quando o povo passa fome! Não só ao meu redor
ajudai-me a ver horizonte maior.
5. Eu acredito e até sinto Sua presença, que incomoda esse meu grande comodismo, mostra que
pouco ou nada de mim é doado, pouco de mim estou deixando ao meu redor! Ajudai-me a amar!
Ajudai-me a amar! Ajudai-me a amar!
(Comunidade Católica Shalom)

FELIZES OS QUE VÊM AO BANQUETE DO SENHOR! EM SUA MESA SOMOS IRMÃOS. UM SÓ
CORPO E CORAÇÃO.
1. O teu corpo é alimento repartido no meio de nós. O milagre que nos sustenta, nos permite
tocar o céu.
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2. O teu sangue nos traz a vida, que floresce no lenho da cruz. Sacrifício que nos transforma,
realiza em nós a paz.
3. Tua Igreja exultante espera, o banquete que não findará. No teu corpo e no teu sangue, o
mistério do Amor se dá.
(Ministério Amor e Adoração)

1. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus,
veio ao mundo e pra não abandonar-nos, nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como Pão.
VERBUM CARO FACTUM EST, VERBUM PANIS FACTUM EST. (bis) E AQUI PARTES O TEU PÃO
EM MEIO A NÓS. TODO AQUELE QUE COMER, NÃO TERÁ MAIS FOME. E AQUI VIVE TUA IGREJA
EM TORNO A TI, ONDE SE ENCONTRARÁ, A MORADA ETERNA. VERBUM CARO FACTUM EST,
VERBUM PANIS FACTUM EST.
2. Desde o princípio quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus
Veio ao mundo rico em misericórdia, Deus mandou o Filho seu a todo a si mesmo como Pão.
Terminando a comunhão, faz-se o instante de silêncio. A hóstia consagrada ficará no altar, sob o corporal coberto com o pálio. O padre
estando sentado em sua sédia, a equipe de canto entoa o Panis Angelicus.

26. PANIS ANGELICUS (Andrea Boccelli)
Pannis angelicus
Pão dos Anjos
Fit panis hominum;
Torne-se o pão dos homens;
Dat panis coelicus
O pão do paraíso
Figuris terminum;
Fim de toda dúvida
O res mirabilis!
Que maravilha!
Manducat dominum
Que consome a Deus
Pauper, pauper
Servus et humilis.
Pauper, pauper
Servus et humilis.

Pobre, pobre,
Humilde servo
Pobre, pobre,
Humilde servo.

Panis angelicus
Fit panis hominum;
Dat panis coelicus
Figuris terminum;
O res mirabilis!
Manducat dominum

Pão dos Anjos
Torne-se o pão dos homens;
O pão do paraíso
Fim de toda dúvida
Que maravilha!
Que consome a Deus

Pauper, pauper
Servus et humilis.
Pauper, pauper
Servus, servus et humilis.

Pobre, pobre,
Humilde servo
Pobre, pobre,
Humilde servo

27. ORAÇÃO PARA DEPOIS DA COMUNHÃO - Alma de Cristo (Diácono Nelsinho Correa)
Terminando o pós-comunhão, o sacerdote junto dos ministros e coroinhas se colocam de pé, assim a assembleia repetirá o gesto,
cantando a oração que se segue.

Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do
lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Nas Vossas
Chagas, escondei-me. Não me separe de vós. Do inimigo, defendei-me. Na hora da minha morte,
chamai-me. E mandai-me ir para Vós, com Vossos Santos Vos louve no céu eternamente. Amém.
28. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missa Romano – p. 381)
29. ORIENTAÇÕES PARA PROCISSÃO
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Padre - Vamos agora preparando nosso coração, para levarmos Jesus pelas ruas de nossa
cidade. Enquanto vamos cantando, de forma orante, dos nossos lugares, acompanhemos a
exposição do Santíssimo Sacramento, e rezemos no nosso coração. Vamos viver este momento
de profunda adoração.
30. PREPARAÇÃO PARA A PROCISSÃO (CD Agnus Dei 93/94)
Os cerimoniários se aproximam do Sacerdote e o ajudam a retirar a casula e a estola, e colocam a estola, capa de asperges e véu umeral.
Membros da Pastoral Familiar já se organizam no portão lateral, para organizar os fieis para a procissão.

1. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tu a direção. Sim ó vem, ó
Santo Espírito os espaços preencher. Reverência a tua voz vamos fazer.
PODES REINAR SENHOR JESUS, Ó SIM. O TEU PODER TEU POVO SENTIRÁ. QUE BOM, SENHOR,
SABER QUE ESTÁS PRESENTE AQUI. REINA SENHOR, NESTE LUGAR.
2. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Desfaz toda
tristeza, incerteza, e o desamor, glorifica o Teu Senhor.
31. CANTOS PARA EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO (D.R.)
O padre se aproxima da mesa do altar, faz genuflexão. Os cerimoniários levam para padre, o suporte e o ostensório. Outro cerimoniário
leva o genuflexório para diante do altar. Enquanto arruma, e coloca a hóstia consagrada no ostensório, canta-se. O sacerdote faz a
incensação do santíssimo, diante do altar. Seis jovens, já se posicionam próximo ao presbitério com o pálio, bem como com as tochas que
ladearam o Santíssimo Sacramento. Terminando a exposição, o cerimoniário retira o genuflexório.

1. Glória a Jesus na Hóstia Santa que se consagra sobre o altar e aos nossos olhos se levanta para
o Brasil abençoar.
QUE O SANTO SACRAMENTO QUE É O PRÓPRIO CRISTO JESUS SEJA ADORADO E SEJA AMADO
NESTA TERRA DE SANTA CRUZ. (bis)
2. Glória a Jesus prisioneiro do nosso amor a esperar. Lá no sacrário o dia inteiro que o vamos
todos procurar.
3. Glória a Jesus, Deus escondido que vindo a nós na comunhão. Purificado, enriquecido, deixanos sempre o coração.
(L. Padre Ronoaldo Pelaquim)

GRAÇAS E LOUVORES NÓS VOS DAMOS A CADA MOMENTO, Ó SANTÍSSIMO E DIVINÍSSIMO
SACRAMENTO.
1. No Sacramento misterioso do teu altar, o que era pão, agora é a carne de Jesus. Quero
comungar o Corpo de Deus, quero o teu corpo comungar.
2. No sacramento misterioso do teu altar, o que era vinho, agora é o sangue de Jesus. Quero
comungar o Sangue de Deus, quero o teu sangue comungar.
3. Se tu me deste tua vida, ó meu Senhor, se tu me deste tua vida em comunhão, quero distribuirte a meu irmão, quero distribuir-te com meu amor.
32. PROCISSÃO COM O SANTÍSSIMO SACRAMENTO.
Padre - A Eucaristia é a maneira como Jesus continua nos amando através dos tempos para que
cada um de nós se transforme e viva seu amor. Manifestando nosso desejo de viver em
comunhão com Jesus e os irmãos, vamos iniciar nossa procissão, louvando e adorando a Jesus no
Santíssimo Sacramento.
Inicia-se a procissão: Seis jovens aguardam na frente do presbitério com o pálio para a procissão. Forma-se um corredor – turíbulos, naveta,
cruz e tochas, coroinhas, ministros. Outros seis jovens vão com tochas ladeando o Santíssimo. Os Coroinhas com sinetas vão intercalando as
tochas. O povo vai ladeando os tapetes, acompanhando a cruz, desde o início da procissão. Sobre o tapete passam somente: cruciferário e o
padre com o Santíssimo. Os turiferários vão pelo contorno, sempre próximo ao santíssimo.

33. CANTOS PARA PROCISSÃO
(L - Pe. Josmar Braga / M - José Alves)

1. Deus de amor nós te adoramos neste Sacramento. Corpo e Sangue que fizeste nosso alimento.
És o Deus escondido vivo e vencedor, a teus pés depositamos todo nosso amor.
2. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz, com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus.
Sobre nossos altares, vítima sem par, teu divino sacrifício queres renovar.
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3. No Calvário se escondia tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio
em ambos e peço como o bom ladrão, no teu reino, eternamente, tua salvação.
4. Creio em ti ressuscitado mais que São Tomé, mas aumenta em minha alma o poder da fé.
Guarda a minha esperança, cresce o meu amor. Creio em ti ressuscitado, meu Deus e Senhor.
5. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realiza, eu te suplico este meu desejo. Ver-te enfim, face
a face, meu Divino amigo, lá no céu eternamente ser feliz contigo.
(L - Pe. Ney Brasil Pereira)

VINDE E VEDE, VINDE! ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS! ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS!
1. Como a André e a João que perguntavam: Onde moras, Senhor, onde é que estás? (Jo 1,38)
Recebemos da Igreja esta resposta: Ele mora entre nós e tem a Paz!
2. Ele, o Filho, a Palavra se fez carne (Jo 1,14), E assumiu nossa humana condição: Nossa vida
viveu e nossas lutas, e agora, entre nós, se dá no Pão!
3. Tomai todos, comei, isto é meu Corpo, É meu Sangue, tomai, todos bebei! (Mt 26, 26-28) Como
eu fiz, aprendei, o Amor se entrega: Vossa vida entregai, se o Pão comeis!
4. Vive a Igreja da Santa Eucaristia, Que é a fonte e a meta da missão (SC 10 e LG 11): Fonte de
onde ela haure sua força, culminância da Evangelização!
(Hino do Congresso Eucarístico de Malta)

1. Eu te adoro, Hóstia Divina, eu te adoro, Hóstia de amor. És dos fortes a doçura, és dos fracos o
vigor.
EU TE ADORO, HÓSTIA DIVINA, EU TE ADORO, HÓSTIA DE AMOR.
2. Eu te adoro, Hóstia Divina, eu te adoro, Hóstia de amor. És na vida nossa força, és na morte
defensor.
3. Eu te adoro, Hóstia Divina, eu te adoro, Hóstia de amor. És na terra nosso amigo, és do céu feliz
penhor.
4. Eu te adoro, Hóstia Divina, eu te adoro, Hóstia de amor. És um Deus eterno, imenso, és dos
homens o Senhor.
(M - Busca de Sagastizabal)

1. Cantemos a Jesus Sacramentado! Cantemos ao Senhor! Deus está aqui, dos anjos adorado!
Adoremos a Cristo Redentor!
GLÓRIA A CRISTO JESUS! CÉUS E TERRA, BENDIZEI AO SENHOR! LOUVOR E GLÓRIA A TI, Ó REI
DA GLÓRIA! AMOR ETERNO A TI, Ó DEUS DE AMOR!
2. Unamos nossas vozes aos cantares do coro celestial! Deus está aqui! Ao brilho dos altares
exaltemos com gozo angelical!
3. Jesus, acende em nós a viva chama do mais fervente amor. Deus está aqui! Está porque nos
ama, como Pai, como amigo e benfeitor!
4. Ergamos a Jesus o nosso canto, pedindo proteção! Deus está aqui a dar consolo santo para
nossa sublime salvação!
(L e M - F. X. Moreau)

1. Queremos Deus! Homens ingratos ao Pai supremo, ao Redentor zombam da fé; os insensatos
erguem-se em vão contra o Senhor.
DA NOSSA FÉ, Ó VIRGEM, O BRADO ABENÇOA! QUEREMOS DEUS, QUE É NOSSO REI!
QUEREMOS DEUS, QUE É NOSSO PAI! (2x)
2. Queremos Deus! Um povo aflito, ó doce Mãe, vem repetir; aos vossos pés, d’alma este grito,
que aos pés de Deus fareis subir.
3. Queremos Deus! E a sã doutrina, que nos legou na sua cruz; leve à escola e à oficina a lê de
Cristo, amor e luz!
4. Queremos Deus! Na Pátria amada, amar-nos todos como irmãos e ver a Igreja respeitada: são
nossos votos de cristãos.
(L e M - Francisca Butler)

1. Eu quisera Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear de almas puras, florinhas mimosas,
perfumando teu santo altar.
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O DESEJO DE VER-TE ADORADO, TANTO INVADE O MEU CORAÇÃO, QUE EU QUISERA ESTAR
NOITE E DIA A TEUS PÉS EM HUMILDE ORAÇÃO.
2. Pelas almas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, o perdão: dá-lhes todo amor e carinho, todo
o afeto do meu coração.
3. Pelas almas que não te conhecem, eu quisera Jesus, só te amar; e daqueles que de ti se
esquecem, as loucuras também reparar.
4. E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar, hei de amar-te por todos aqueles que,
Jesus, não querem te amar.
(L e M - Haydn)

1. Deus eterno, a Vós louvor! Glória a vossa majestade! Anjos e homens com fervor, Vos adoram,
Deus Trindade. Cante a terra com amor: santo, santo é o Senhor. (2x)
2. Pai eterno, a criação, que tirastes Vós do nada, repousando em vossa mão, um acorde imenso
brada: quem me fez foi vosso amor, glória a Vós, Pai criador. (2x)
3. Filho eterno, nosso irmão, vossa morte deu-nos vida, vosso sangue, salvação. Toda a Igreja,
agradecida, louva e exalta a Vós, Jesus, glória canta à vossa cruz. (2x)
4. Deus Espírito, sol de amor, procedeis do Pai, do Filho, eis vos louvam vossos santos, entoando
eternos cantos: santo, santo é o Senhor, Uno e Trino, Deus de amor. (2x)
(Religioso Popular Brasileiro)

1. Jesus Cristo está realmente, de dia e de noite presente no altar, Esperando que cheguem as
almas humildes, confiantes para o visitar.
JESUS, NOSSO DEUS, JESUS REDENTOR, NÓS TE ADORAMOS NA EUCARISTIA. JESUS DE MARIA,
JESUS REI DE AMOR. (BIS)
2. O Brasil, esta terra adorada, por ti abençoada foi logo ao nascer; Sem Jesus, o Brasil, pátria
amada, não pode ser grande, não pode viver.
3. Jesus morre misticamente na Missa Sagrada, é dogma de fé. Cada dia, milhares de vezes, Jesus
se oferece pela sua grei.
(L - José Thomaz Filho / M - Frei Fabreti)

1. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei por todas as gerações. És o meu Senhor, Pai que me quer no
amor.
ENTOAI AÇÃO DE GRAÇAS E CANTAI UM CANTO NOVO! ACLAMAI AO SENHOR DEUS, ACLAMAI
COM AMOR E FÉ.
2. Eu vou reunir Jerusalém pra te louvar, ó Senhor! Te glorificar ao dar-me a tua paz.
3. Ao me revelar a tua lei as tuas mãos eu senti. Sim, te louvarei, enquanto eu existir.
33. NA IGREJA.
Na entrada do templo, sobre o último tapete, o padre permanece, coberto do pálio, enquanto a assembleia entra no pátio e na Igreja.
Tocam-se os sinos de bronze. Os adolescentes formam um grande corredor com velas, da porta principal até o presbitério, para receber o
Santíssimo Sacramento (o santíssimo passando, devem ficar de joelhos).

- ENTRADA DO SANTÍSSIMO
1. Vem, Senhor Jesus! O coração já bate forte ao Te ver, a tua graça hoje eu quero receber, sem a
bênção do Senhor não sei viver.
2. Vem, Senhor Jesus! Olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a Te
esperar, vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar.
É O REI! À NOSSA FRENTE ESTÁ! É FELIZ QUEM O ADORAR. É JESUS, O NOSSO MESTRE E REI!
BEM AQUI, TÃO PERTO, SE DEIXA ENCONTRAR, DIANTE DO REI DOS REIS TODO JOELHO SE
DOBRARÁ. (2x)
Chegando ao presbitério, o santíssimo é levado para o altar e incensado. O cerimoniário coloca o genuflexório para o padre diante do
altar.
(L. Eliane Ribeiro)

1. Todo joelho se dobrará, e toda a língua proclamará: Que Jesus Cristo é o Senhor. (Bis)
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NADA PODERÁ ME ABALAR, NADA PODERÁ ME DERROTAR, POIS MINHA FORÇA E VITÓRIA
TEM UM NOME É JESUS (Bis) POIS MINHA FORÇA E VITÓRIA É JESUS.
2. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço: livra-me do mal. (Bis)
34. CANTO ANTES DA BÊNÇÃO (M - Pe. José Weber)
1. Tão Sublime Sacramento adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu
lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar.
2. Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade, eterno amor.
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém. Amém!
Padre - Do Céu nos destes o pão.
Todos - Que contém todo sabor!
35. OREMOS.
Padre - Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa
Paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue, para
que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós, que sois Deus com o Pai, e
o Espírito Santo. AMÉM.
Bendito seja Deus.
Bendito seja seu Santo nome.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito seja o nome de Jesus.
Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração.
Bendito seja seu preciosíssimo Sangue.
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar.
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito.
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima.
Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição.
Bendita seja a sua gloriosa Assunção.
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castíssimo Esposo.
Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus Santos.
Todos - Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros,
derramai vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo, Dom
Joaquim Wladimir, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre as lideranças de nossas
comunidades; sobre o chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em
dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade
completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, a nossa Diocese, a
nossa Paróquia, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem rezamos, ou que
se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis falecidos. Dai-lhes,
Senhor o descanso e a luz eterna. AMÉM. Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...
Padre - Graças e louvores se deem a todo momento.
Todos - Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. (3x)
Padre - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos – Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
36. LOUVOR FINAL (L. Silvio Brita)
Crianças que receberam o Sacramento da Eucaristia neste ano com a camisa, adolescentes do EAC, Jovens da paróquia identificados com
a camisa do seu grupo e/ou movimento, tomam a Igreja com lenços brancos, circulando entre os bancos. No presbitério, um grupo de
meninas realizam a coreografia.
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1. Hoje eu senti que o céu pode estar aqui, dentro de cada um que conseguir. Reconhecer que o
céu pode estar aqui, dentro de cada um e agradecer. Por todas as tuas criaturas, pelo sol e pela
lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo.
LOUVADO SEJA MEU SENHOR. (4x)
2. Por aqueles que agora estão felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora
nascem, por aqueles que agora morrem.
3. O que dá sentido a vida, é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida, seja sempre uma canção.
36. DESPEDIDA
O padre retira a hóstia consagrada do ostensório, entrega aos ministros e estes a levam para a capela. O padre orienta a comunidade,
para na saída da procissão se direcionarem para próximo aos mastros, onde será feito o hasteamento das bandeiras dando abertura aos
festejos de Junho.
(D.R. - Religiosidade Popular Brasileiro)

1. Lenta e calma sobre a terra desce a noite, foge a luz, vem brilhar em nossas trevas, vem
conosco, bom Jesus! (bis)
2. Em silêncio passa a noite, vão-se as trevas, chega a luz! Amanhã é novo dia, vem conosco, bom
Jesus! (bis)
3. Vem conosco, Cristo amigo, quem do alto nos conduz, sê a luz dos nossos passos, vem conosco,
bom Jesus! (bis)
CANTO FINAL (D.R.)
SENHOR, EU VOU-ME EMBORA, COMIGO VAIS TAMBÉM A MINHA VIDA AGORA, MAIOR
SENTIDO TEM. (BIS)
1. Agora eu aprendi como se deve amar, sem reservar pra si quando se deve dar. Foi a lição que
eu vi, Foi a lição do altar.
2. Amigo é quem da sua vida pelo irmão, Doutrina forte é a que se dá ao cristão. Mas não
caminha só Quem come deste pão!
37. HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS
Padre - Amados Irmãos e Irmãs em Cristo Jesus, ao erguermos as bandeiras da Santa Sé, da
Diocese e da nossa Paróquia, possamos expressar nossa comunhão como Igreja Católica e
recordar da Fé do nosso povo, nestas terras de Aracruz, onde proclamamos a grandeza de Deus,
pelo testemunho de São João Batista, nosso padroeiro.
Enquanto ergue-se a bandeira da Santa Sé entoa-se o Hino Pontifício e ao erguer as bandeiras do Diocese e da Paróquia, tocam-se os
sinos, fogos e canta-se o Hino de São João.
(Hino Oficial da Igreja Católica / L - D. Marcos Barbosa / M - Charles Gounod)

1. Ó Roma eterna, dos Mártires, dos Santos. Ó Roma eterna, acolhe nossos cantos! Glória no alto
ao Deus de majestade, paz sobre a terra, justiça e caridade.
2. A ti corremos, angélico Pastor, em ti nós vemos o doce Redentor. A voz de Pedro na tua o
mundo escuta, conforto e escudo de quem combate a luta. Não vencerão as forças do inferno,
mas a verdade, o doce amor fraterno.
3. Salve, salve Roma, é eterna a tua história, cantam-nos tua glória monumentos e altares. Roma
dos apóstolos, mãe e mestra da verdade, Roma, toda cristandade, o mundo espera em ti.
4. Salve, salve Roma, o teu sol não tem poente, vence refulgente, todo erro e todo mal! Salve
Santo Padre, vivas tanto ou mais que Pedro! Desça qual mel do rochedo, a bênção paternal!
(Monsenhor Guilherme Schmitz)

1. A ti nossa saudação, ouve nossa oração. Glorioso João Batista!
2. Seu glorioso nascimento, traz-nos grande contentamento. Glorioso João Batista!
3. Purificado já do mal, do pecado original. Glorioso João Batista!
4. Do Messias precursor, escolhido do Senhor. Glorioso João Batista!
5. Invicto anjo de pureza, grande santo de beleza. Glorioso João Batista!
6. Implorando teu favor, nosso grande protetor. Glorioso João Batista!
7. Abençoa este povo, a que é sempre devoto. Glorioso João Batista!

