
PARÓQUIA N. S. DAS DORES 
NOVA ODESSA - SP 

FESTA DO SANTÍSSIMO CORPO E 
SANGUE DE CRISTO 

(03/06/21) 
 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante:  
Amou-nos até o fim! 
Amou-nos até o fim! 
Amou-nos, amou-nos até o fim! 
 
Anim: A festa de Corpus Christi, ou, 
mais exatamente, do Corpo e do 
Sangue do Senhor, recorda que o 
mistério pascal está todo presente na 
Celebração Eucarística. 
Esta festa entrou na liturgia de toda a 
Igreja em 1247, em meio à polêmica 
sobre a presença real de Jesus na 
Eucaristia. Desde o início esta festa é 
marcada por grandes concentrações 
populares e procissões majestosas 
pelas ruas. O Concílio Vaticano II deu-
lhe novo significado ligando-a à Pascoa 
do Senhor, o Mistério Eucarístico por 
excelência. 
E Eucaristia é a memória da Páscoa - a 
ceia da nova aliança. É o centro da 
vida e da missão de Jesus entre nós. 
Ele veio fazer de nós uma comunidade 
solidária, que se amem, ajudem-se e 
vivam em união comum e na partilha, 
capazes de vencer as divisões, brigas, 
competições e exclusões. 
 
Canto de Abertura 
(L: Pe. Lúcio Floro/ M: Ir Míria T. Kolling) 

1. Deus Amigo, que inspira confiança,  
Que tão nosso no altar veio ser: 
O teu povo, que vive a esperança, 
Dando graças, assim quer viver. 
 
Refrão 
Quando o povo, no deserto, 
Alimento te pedia, 
Trigo e mel Tu lhe deste, por certo, 
E o maná que caiu dia a dia. 
Hoje, neste sacramento, 
Não nos dás somente trigo: 
És Tu mesmo o nosso Alimento, 
Nosso Pão, nosso Mel, nosso 
Amigo!  
 
2. Pão que esconde e revela a pujança 

De Jesus, vencedor da opressão: 
Pra teu povo, que vive a esperança, 
De certeza de libertação. 
 
3. Nesta mesa de Deus és Aliança 
Que o Senhor com a gente refaz: 
Pra teu povo que vive a esperança, 
És programa de união e de paz! 
 
4. Este Vinho nos traz à lembrança: 
“Eis teu Sangue que salva no altar!” 
E a teu povo, que vive a esperança, 
Tu garantes: Deus quer perdoar! 
 
Antífona de Entrada 
O Senhor alimentou seu povo com a 
flor do trigo  
e com o mel do rochedo o saciou. 
 
Saudação do Presidente: 
(Acolhe com carinho toda a 
comunidade reunida em nome do 
Senhor) 
 
Ato Penitencial: 
Presid: Antes de participar do 
banquete eucarístico, é necessário que 
cada um de nós se disponha a duas 
coisas importantes: estar pronto a 
assumir um compromisso público de 
Aliança com Deus e viver de acordo 
com aquilo que o Senhor disser. 
Estamos dispostos a isso? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto: 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, 
Christe eleison, 
Christe eleison. 
 
1. Senhor, que sois o caminho que leva 
ao Pai, 
Tende piedade de nós! Kyrie eleison 
(bis) 
 
2. Cristo, que sois a verdade que 
ilumina os povos, 
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!  
(bis) 
 
3. Senhor, que sois a vida que renova o 
mundo, 
Tende piedade de nós!  Kyrie eleison!   
(bis) 



 
Presid: Deus todo-poderoso, tenha 
compaixão de nós, e pela participação 
na Eucaristia, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
Refrão: 
Glória a Deus nos altos céus! 
Paz na terra a seus amados! 
A vós louvam, Rei celeste, 
Os que foram libertados! 
 
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
Adoramos, bendizemos; 
Damos glória ao vosso nome, 
Vossos dons agradecemos! 
 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai. 
Vós de Deus Cordeiro Santo, 
Nossas culpas perdoai. 
 
3. Vós que estais junto do Pai, 
Como nosso Intercessor, 
Acolhei nossos pedidos, 
Atendei nosso clamor! 
 
4. Vós somente sois o Santo, 
O Altíssimo, o Senhor, 
Com o Espírito Divino, 
De Deus Pai no esplendor! 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos, para que possamos 
sempre colher os frutos da Eucaristia 
em nossa vida e na vida da 
comunidade. 
 
Presid: Senhor Jesus Cristo, neste 
admirável sacramento,  
nos deixastes o memorial da vossa 
paixão.  
Dai-nos venerar com tão grande amor  
o mistério do vosso Corpo e do vosso 
Sangue,  
que possamos colher continuamente  
os frutos da vossa redenção.  
Vós, que sois Deus com o Pai,  
na unidade do Espírito Santo.  
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 

Anim: O desafio que nos faz a Palavra 
de Deus, nesta festa de hoje, é 
compreender o que é um banquete 
sacrifical e o compromisso que nasce 
de quem dele participa. 
 
Canto 
Senhor, tua Palavra que é de Salvação, 
Morada sempre encontre no meu 
coração! 
 
1a Leitura: Ex. 24, 3-8 
 
Salmo Responsorial: Sl. 115 
Elevo o cálice da minha salvação,  
invocando o nome santo do Senhor.  
 
2a Leitura: Hb. 9, 11-15 
 
Sequência 
(Esta sequência é facultativa) 
 
1. Terra, exulta de alegria, 
louva teu pastor e guia 
com teus hinos, tua voz!  
 
2. Tanto possas, tanto ouses, 
em louvá-lo não repouses: 
sempre excede o teu louvor!  
 
3. Hoje a Igreja te convida: 
ao pão vivo que dá vida 
vem com ela celebrar! 
 
4. Este pão, que o mundo o creia! 
por Jesus, na santa Ceia, 
foi entregue aos que escolheu.  
 
5. Nosso júbilo cantemos, 
nosso amor manifestemos, 
pois transborda o coração!  
 
6. Quão solene a festa, o dia, 
que da santa Eucaristia 
nos recorda a instituição!  
 
7. Novo Rei e nova mesa, 
nova Páscoa e realeza, 
foi-se a Páscoa dos judeus.  
 
8. Era sombra o antigo povo, 
o que é velho cede ao novo: 
foge a noite, chega a luz.  
 
9. O que o Cristo fez na ceia, 



manda à Igreja que o rodeia 
repeti-lo até voltar. 
 
10. Seu preceito conhecemos: 
pão e vinho consagremos  
para nossa salvação.  
 
11. Faz-se carne o pão de trigo, 
Faz-se sangue o vinho amigo:  
deve-o crer todo cristão  
 
12. Se não vês nem compreendes,  
gosto e vista tu transcendes, 
elevado pela fé.  
  
13. Pão e vinho, eis o que vemos;  
mas ao Cristo é que nós temos 
em tão ínfimos sinais  
 
14. Alimento verdadeiro,  
permanece o Cristo inteiro  
quer no vinho, quer no pão.  
 
15. É por todos recebido, 
Não em partes ou dividido,  
pois inteiro é que se dá!  
 
16. Um ou mil comungam dele,  
tanto este quanto aquele: 
multiplica-se o Senhor.  
 
17. Dá-se ao bom como ao perverso,  
mas o efeito é bem diverso:  
vida e morte traz em si...  
 
18. Pensa bem: igual comida,  
se ao que é bom enche de vida,  
traz a morte para o mau.  
 
19. Eis a hóstia dividida... 
Como hesita, quem duvida? 
Como é toda o autor da vida,  
a partícula também.  
 
20. Jesus não é atingido:  
o sinal é que é partido;  
mas não é diminuído,  
nem se muda o que contém. 
 
(Aqui inicia-se a parte menor) 
 
21. Eis o pão que os anjos comem  
transformado em pão do homem;  
só os filhos o consomem:  
não será lançado aos cães! 

 
22. Em sinais prefigurado,  
por Abraão foi imolado,  
no cordeiro aos pais foi dado, 
no deserto foi maná... 
 
23. Bom pastor, pão de verdade,  
piedade, ó Jesus, piedade,  
conservai-nos na unidade,  
extingui nossa orfandade,  
transportai-nos para o Pai! 
 
24. 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 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Eu sou o pão vivo descido do céu;  
quem deste pão come, sempre há de 
viver   
 
Evangelho: Mc. 14,12-16. 22-26 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Neste dia que fazemos 
memória da oferta de Cristo ao Pai, no 
banquete sacrifical da Eucaristia, 
elevemos nossas preces, com a 
certeza que Deus atenderá nossas 
súplicas.  
 
1. Ó Deus de ternura, abençoai a tua 
Igreja, derramando sobre ela e sobre o 
povo santo de Deus a tua bênção para 
que correspondam fielmente à tua 
Aliança. Peçamos: 
 
Todos: (Cantado):  
LEMBRAI-VOS SENHOR 
 
2. Ó Deus de justiça, ajudai os nossos 
governantes a olharem com mais 
carinho e responsabilidade para o 
nosso povo sofrido. Peçamos: 
 
3. Ó Deus de amor, ficai sempre perto 
do povo sofrido e marginalizado e seja 



para todos a fonte da alegria e da 
esperança. Peçamos: 
 
4. Ó Deus da esperança, tornai a nossa 
comunidade uma oferta viva e 
agradável diante dos teus olhos. 
Peçamos: 
 
Presid: Ajude-nos, Senhor, a 
compreender a grandeza da Eucaristia, 
sinal da tua Aliança; preserve-nos da 
indiferença e faça com que na hora de 
nossa passagem desta vida à sua casa 
não sejamos privados do Pão da Vida. 
Por Cristo, nosso Senhor.  
Todos: Amém 
 
III.LITURGIA EUCARÍSTICA  
Preparação dos dons 
Anim: A Eucaristia celebra a aliança 
eterna e definitiva de Deus conosco, 
selada pelo sacrifício único de Jesus 
Cristo. Seu gesto de amor e entrega 
basta para sempre e permanece atual 
em todo tempo e no decorrer da 
história da salvação da humanidade. 
 
Canto 
(L: Pe. Lúcio Floro/ M: Ir. M´ria T. Kolling) 

1. Eu sou o Pão vivo e digo: 
Pão assim só há no céu! 
Vocês só tem pão de trigo, 
Sou o Pão que o Pai lhes deu! 
 
Refrão 
Temos fome de amor e justiça, 
Temos fome de paz e de luz! 
Sobre a mesa do Pai, nesta missa, 
És o Pão da esperança, Jesus... 
 
2. Desci do céu, vim ser gente, 
Para ser a refeição, 
A refeição diferente 
Que alimenta o coração. 
 
3. A Vida Eterna inicia 
Nesta mesa, neste Altar: 
Meu Pão na Eucaristia,  
Diz: “A Vida Eterna é amar...” 
 
Oração sobre as oferendas 
Concedei, ó Deus, à vossa Igreja  
os dons da unidade e da paz,  
simbolizados pelo pão e vinho  

que oferecemos na sagrada Eucaristia. 
Por Cristo, nosso Senhor.  
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(Missal, p. 478) 
 
Prefácio 
(Missal, p. 440) 
 
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 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: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
 
Pai nosso 
 
Comunhão 
Canto 
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Waldeci 

Farias) 



1. Eu quis comer esta ceia agora, 
Pois vou morrer, já chegou a minha 
hora. 
 
Refrão:  
Comei, tomai, 
É meu Corpo e meu Sangue que 
dou. 
Vivei no amor! 
Eu vou preparar a ceia na casa do 
Pai. (bis) 
 
2. Comei o Pão: é meu Corpo imolado 
Por vós, perdão para todo pecado. 
 
3. E vai nascer do meu Sangue a 
esperança, 
O amor, a paz: uma nova aliança. 
 
4. Vou partir; deixo o meu testamento:  
Vivei no amor, eis o meu mandamento. 
 
5. Irei ao Pai: sinto a vossa tristeza; 
Porém, no céu, vos preparo outra 
mesa. 
 
6. De Deus virá o Espírito Santo, 
Que vou mandar pra enxugar vosso 
pranto. 
 
Oração depois da comunhão 
Dai-nos, Senhor Jesus,  
possuir o gozo eterno da vossa 
divindade,  
que já começamos a saborear na terra,  
pela comunhão do vosso Corpo e do 
vosso Sangue.  
Vós que viveis e reinais para sempre. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Procissão do Santíssimo 
Sacramento 
(Esta procissão, por causa da 
pandemia, pode ser facultativa. Pode 
se realizada no interior da Igreja, 
evitando aglomerações e também 
toque no ostensório) 
 
Anim: Vamos dar início à Procissão do 
Santíssimo Sacramento. Do ponto de 
vista litúrgico, é um sinal da caminhada 
da Igreja neste mundo rumo ao Pai, 
juntamente com Cristo e com os 
irmãos. Ajuda a compreender que 

caminhamos com Cristo e somos 
alimentados pela Eucaristia, alimento 
da caminhada. É um sinal e a 
demonstração de um empenho que, 
depois de participar da missa, levamos 
Cristo para a comunidade. 
 
Canto:  
Senhor, quando Te vejo no sacramento 
da comunhão, 
Sinto o céu se abrir e uma luz a me 
atingir, 
Esfriando minha cabeça e esquentando 
meu coração. 
 
Senhor, graças e louvores sejam dados 
a todo momento. 
Quero te louvar na dor, na alegria e no 
sofrimento, 
E se em meio à tribulação, eu me 
esquecer de Ti, 
Ilumina minhas trevas com Tua luz. 
 
Jesus, fonte de misericórdia que 
jorra no templo. 
Jesus, o Filho da rainha. 
Jesus, rosto divino do homem. 
Jesus, rosto humano de Deus. 
 
Chego muitas vezes em Tua casa, meu 
Senhor,  
Triste, abatido, precisando de amor, 
Mas depois da comunhão Tua casa é 
meu coração, 
Então sinto o céu dentro de mim. 
 
Não comungo porque mereço, isso eu 
sei, oh meu Senhor.  
Comungo pois preciso de Ti. 
Quando faltei à missa, eu fugia de mim 
e de Ti, 
Mas agora eu voltei, por favor aceita-
me. 
 
Jesus, fonte de misericórdia que 
jorra no templo. 
Jesus, o Filho da Rainha. 
Jesus, rosto divino do homem. 
Jesus, rosto humano de Deus. 
 
Chegada da Procissão 
Canto 
1. Tão sublime sacramento 
Adoremos neste altar, 
Pois o Antigo Testamento, 



Deu ao Novo 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. Amém. 
 
Presid: Do céu lhes destes o Pão. 
 
Todos: Que contém em si todo 
sabor. 
 
Presid: (Oremos) 
Ó Deus, que pelo mistério pascal do 
Cristo, remistes todos os seres 
humanos, conservai em nós a obra do 
vosso amor, para que comemorando o 
mistério da nossa salvação, 
mereçamos participar dos seus frutos. 
Por Cristo, nosso Senhor 
Todos: Amém 
 
Presid: (Faz genuflexão, toma o 
ostensório e com ele traça, em silêncio, 
o sinal da cruz sobre o povo.) 
 
Reposição 
(Enquanto o Sacramento é reposto, 
pode-se cantar um canto apropriado) 
 
Avisos e agradecimentos 
 
Canto Final  
(L: J. Thomaz Filho/ M: Frei Fabeti) 

Refrão: 
Imaculada Maria de Deus, 
Coração pobre, acolhendo Jesus! 
Imaculada Maria do povo, 
Mãe dos aflitos que estão junto à 
cruz! 
 
1. Um coração que era Sim para a vida, 
Um coração que era  SIM para o irmão, 
Um coração que era SIM para Deus 
Reino de Deus renovando este chão. 
 
2. Olhos abertos pr'a sede do povo, 
Passo bem firme que o medo desterra, 
Mãos estendidas que os tronos 
renegam, 

Reino de Deus que renova esta terra! 
 
3. Faça-se ó Pai, vossa santa vontade: 
Que os nossos passos se tornem 
memória 
Do amor fiel que Maria gerou: 
Reino de Deus atuando na história! 
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