
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Corpo e Sangue de Cristo  

Ano A – Branco 
Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 29 - 15/06/2017 

   

Sugestões: 1) mon-
tar duas armações 
florais, que se abrem 
diante do altar, para 
dar realce à mesa do 
Pão Eucarístico. 2) 
confeccionar tapetes 
coloridos com serra-

gem, flores e outros materiais para o percurso 
da procissão de Corpus Cristi, a partir do am-
biente interno da Igreja.   

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Festas Litúrgicas II, faixa 1 – Paulus) 
 

1 - Todos convidados / cheguem ao banquete 
do Senhor. / Festa preparada, bem participada, 
/ venham partilhar do pão do amor. 
 

Cristo pão dos pobres, / juntos nesta mesa, / 
pois a Eucaristia faz a Igreja. (2x) 
 

2 - Vejam quanta fome, / muitos lares sem ter-
nura e pão. / Dor e violência, quanta resistên-
cia, / vamos acolher a cada irmão. 
 

3 - Vamos, gente unida, / resgatar a paz nesta 
cidade. / Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, 
/ espalhar justiça e caridade. 
 

4 - Jovens e famílias / vida nova venham as-
sumir. / Evangelizando, Cristo anunciando / pa-
ra o mundo novo construir. 
 

5 - Páscoa celebrada, / nosso testemunho é 
conversão. / Corpo ofertado, sangue derrama-
do, / vou ser solidário na missão. 
 

1 – ACOLHIDA 
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.   AS:  Amém! 
 

PR:  A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco. 
AS:  Bendito seja Deus, que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

2- ATO PENITENCIAL  
 

(CD: Festas Litúrgicas II, faixa 16 – Paulus) 
 

PR: O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos che-
ma à conversão. Reconheçamos ser peca-
dores e invoquemos com confiança a mise-
ricórdia do Pai (pausa). 
 

1-  Senhor, tende piedade dos corações ar-
rependidos!  
 

Tende piedade de nós! (4x)  
 

2-  Jesus, tende piedade dos pecadores, 
tão humilhados!  
 

3-  Senhor, tende piedade, intercedendo por 
nós ao Pai! 
 

PR:  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.   AS:  Amém! 
 

3 – GLÓRIA  (CD Festas Litúrgicas I, faixa 2) 
 

1. Glória a Deus nas alturas, / glória a Deus 
nas alturas, / glória a Deus nas alturas / e paz 
na terra aos homens por Ele amados. 
 

2. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo 
poderoso. / Nós vos louvamos, / nós vos ben-
dizemos, / nos vos adoramos, / nós vos glori-
ficamos, / nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. 
 

3. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor 
Deus, / Cordeiro de Deus, / Filho de Deus Pai. 
/ Vós que tirais o pecado do mundo, / tende 
piedade de nós. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, / acolhei a nossa súplica. / Vós que 
estais à direita do Pai, / Tende piedade de 
nós. 
 

4. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. / 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo! / Com o 
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém! 
 

4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: 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 redenção. Vós 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito San-
to.   AS: Amém. 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Dt 8,2-3.14b-16a) 
 

Leitura do Livro do Deuteronômio.  
– Moisés falou ao povo, dizendo: 2Lembra-
te de todo o caminho por onde o Senhor 
teu Deus te conduziu, estes quarenta anos, 
no deserto, para te humilhar e te pôr à pro-
va, para saber o que tinhas no teu coração, 
e para ver se observarias ou não seus 
mandamentos. 3Ele te humilhou, fazendo-
te passar fome e alimentando-te com o 
maná que nem tu nem teus pais conhecí-
eis, para te mostrar que nem só de pão vi-
ve o homem, mas de toda a palavra que 
sai da boca do Senhor. 14bNão te esqueças 
do Senhor teu Deus que te fez sair do Egi-
to da casa da escravidão, 15e que foi teu 
guia no vasto e terrível deserto, onde havia 
serpentes abrasadoras, escorpiões, e uma 
terra árida e sem água nenhuma. Foi ele 
que fez jorrar água para ti da pedra durís-
sima, 16ae te alimentou no deserto com 
maná, que teus pais não conheciam. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  147(147b) 
 

(CD: Festas Litúrgicas II, Faixa 2 - Paulus) 
 

Glorifica o Senhor, Jerusalém; / celebra 
teu Deus, ó Sião! 
 

1. Glorifica o Senhor, Jerusalém! / Ó Sião, 
canta louvores ao teu Deus! / Pois reforçou 
com segurança as tuas portas, / e os teus 
filhos em teu seio abençoou. 
 

2. A paz em teus limites garantiu / e te dá 
como alimento a flor do trigo. / Ele envia 
suas ordens para a terra, / e a palavra que 
ele diz corre veloz. 
 

3. Anuncia a Jacó sua palavra, / seus pre-
ceitos e suas leis a Israel. / Nenhum povo 
recebeu tanto carinho, / a nenhum outro 
revelou os seus preceitos. 
 
2ª LEITURA  (1Cor 10,16-17) 
 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios.  – Irmãos, 16o cálice da bênção, 
o cálice que abençoamos, não é comunhão 
com o sangue de Cristo? E o pão que par-
timos, não é comunhão com o corpo de 
Cristo? 17Porque há um só pão, nós todos 



‘ 

  

somos um só corpo, pois todos participa-
mos desse único pão.  
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 

 
SEQUÊNCIA                        (cantada) 
 

(CD: Festas Litúrgicas II, Faixa 5 - Paulus) 
 

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 creia / por Jesus, na 
santa ceia /: foi entregue ao que escolheu. 
  

5- Nosso júbilo cantemos / nosso amor mani-
festemos /: 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 rea-
leza /: 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 a Igreja 
que o rodeia /: repeti-lo até voltar. 
  

10- Seu preceito conhecemos / pão e vinho 
consagremos /: para a nossa salvação. 

 
EVANGELHO  (João 6,51-58) 
 

(CD: Festas Litúrgicas II, Faixa 6 - Paulus)  
 

Aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 
Eu sou o pão vivo descido do céu; / quem 
deste pão come, sempre há de viver. 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

 Naquele tempo, disse Jesus às multi-
dões dos judeus: 51“Eu sou o pão vivo des-
cido do céu. Quem comer deste pão viverá 
eternamente. E o pão que eu darei é a mi-
nha carne dada para a vida do mundo”. 
52Os judeus discutiam entre si, dizendo: 
“Como é que ele pode dar a sua carne a 
comer?” 53Então Jesus disse: “Em verdade, 
em verdade vos digo, se não comerdes a 
carne do Filho do Homem e não beberdes 
o seu sangue, não tereis a vida em vós. 
54Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna, e eu o ressusci-
tarei no último dia. 55Porque a minha carne 
é verdadeira comida e o meu sangue, ver-
dadeira bebida. 56Quem come a minha car-
ne e bebe o meu sangue permanece em 
mim e eu nele. 57Como o Pai, que vive, me 
enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim 

aquele que me recebe como alimento vive-
rá por causa de mim. 58Este é o pão que 
desceu do céu. Não é como aquele que os 
vossos pais comeram. Eles morreram. 
Aquele que come este pão viverá para 
sempre.”  – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 – PROFISSÃO DE FÉ           (dois coros)  
 

(Símbolo dos Apóstolos) 
 

PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra: 
1) e em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; 1) nasceu da Vir-
gem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, 2) 
foi crucificado, morto e sepultado; 1) des-
ceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; 2) subiu aos céus; está senta-
do à direita de Deus Pai todo-poderoso, 1) 
donde a de vir a julgar os vivos e os mor-
tos. 2) Creio no Espírito Santo, na santa 
Igreja católica, 1) na comunhão dos san-
tos, na remissão dos pecados, 2) na res-
surreição da carne, na vida eterna.  
AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, elevemos nossas pre-
ces comunitárias ao Senhor Jesus Cristo, 
dizendo: 
  

AS: Cristo, pão dos céus, dai-nos a vida 
eterna! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Senhor Jesus Cristo, que nos ofe-
recestes o pão da imortalidade, fazei 
que nunca falte esse alimento aos vos-
sos fiéis e o pão na mesa do vosso po-
vo. Vós que viveis e reinais para sem-
pre.     AS: Amém! 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Festas Litúrgicas II, Faixa 7 - Paulus))  
 

1- Tanta gente vai andando na procura de 
uma luz, / caminhando na esperança se apro-
xima de Jesus. / No deserto sente fome e o 
Senhor tem compaixão. / Comunica sua pala-
vra: vai abrindo o coração. 
 

Dai-lhes vós mesmos de comer, / que o mi-
lagre vai acontecer. (2x) 
 

2- Quando o pão é partilhado, passa a ter gos-
to de amor; / quando for acumulado gera mor-
te traz a dor. / Quando o pouco que nós temos 
se transforma em oblação, / o milagre da parti-
lha serve a mesa dos irmãos. 
 

3- No altar da Eucaristia, o Senhor vem ensi-
nar / que o amor é verdadeiro quando a vida 
se doar. / Peregrinos, caminheiros, vamos jun-
tos como irmãos, / na esperança repartindo a 
palavra e o mesmo pão. 

 

4- Deus nos fez à sua imagem, por amor acre-
ditou. / Deu-nos vida e liberdade, tantos dons 
nos confiou. / Responsáveis pelo mundo para 
a vida promover. / Desafios que nos chegam 
vamos juntos resolver. 
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Concedei, ó Deus, à vossa Igreja 
os dons da unidade e da paz, simboli-
zados pelo pão e o vinho que oferece-
mos na sagrada Eucaristia. Por Cristo, 
nosso Senhor.     AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: “Os frutos da santíssima Eucaristia” 
(Missal, pp. 440/482) 
 

9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos... 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo... 
   

PR: Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a!  

 
CANTO DE COMUNHÃO  
 

(CD: Festas Litúrgicas II, Faixa 9 - Paulus) 
 

1- No deserto da vida, quando a sede me vem, 
/ quando clamo bem alto e não vejo ninguém, / 



 

eu me lembro de ti e me sinto feliz, / pois escu-
to bem perto tua voz que me diz: 
 

Quem tiver sede venha a mim e beba. / E do 
seio de quem crê em mim / hão de brotar 
torrentes de água viva / jorrando sempre 
sem jamais ter fim. (2x) 
 

2- Muitas vezes a dor não me deixa dizer / 
quanta sede de amor trago dentro do ser; / mas 
Tu ouves a voz do silêncio também / e, no 
amor, me conduzes à fonte do bem. 
 

3- O teu dom sem reservas eu vou receber, / 
este pão que conserva tua vida em meu ser. / 
Como outrora fizeste pela Samaria, / a tua pre-
sença me traz alegria. 
 

4- Eu quisera viver ao teu lado, Senhor, / trans-
formando minha vida em fonte de amor / onde 
todos que buscam, tentando encontrar / em 
meu testemunho, te ouvissem falar. 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: 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. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amem! 

 

 

 

IV - Ritos Finais 

 
11 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

(A cargo das Equipes de Liturgia)  
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 

 
12 – BÊNÇÃO FINAL 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 
AS:  Amem! 
 

PR: Ide em paz, e o Senhor vos acompa-
nhe!  
AS:  Graças a Deus! 
 

CANTO DE DESPEDIDA  (à escolha)        
 

(Canto para procissão: O Povo de Deus - CD 
Canto das comunidades – Paulinas)  
 

1. O Povo de Deus no deserto andava, / mas à 
sua frente alguém caminhava: / O povo de 
Deus era rico de nada, / só tinha esperança, e 
o pó da estrada. /: Também sou teu povo, Se-
nhor, / e estou nesta estrada: / somente tua 
graça / me basta, e mais nada. (2x)  
 

2. O povo de Deus também teve fome, / e Tu 
lhe mandaste o pão lá do céu; / o povo de Deus 
cantando deu graças: / provou teu amor, teu 
amor que não passa. /: Também sou teu povo, 

Senhor, / e estou nesta estrada: / Tu és alimen-
to / nesta caminhada. (2x)  
 

3. O povo de Deus também vacilava, / às vezes 
custava a crer no amor; / o povo de Deus cho-
rando rezava: / pedia perdão, e recomeçava. /: 
Também sou teu povo, Senhor, / e estou nesta 
estrada: / perdoa se às vezes / não creio em 
mais nada. (2x)  
 

4. O povo de Deus ao longe avistou / a terra 
querida que o Amor preparou: / o povo de Deus 
corria e cantava, / e nos seus louvores teu po-
der proclamava. /: Também sou teu povo, Se-
nhor, / e estou nesta estrada, / cada dia mais 
perto / da terra esperada. (2x) 
 

13 - REFLEXÃO 
 

“Eu sou o pão descido do céu” (Jo 
5,51). 

 

 Hoje celebramos a Solenidade de “Cor-
pus Christi”.  A origem da festa é do século 
XIII, na Diocese de Liége, na Bélgica, por 
iniciativa da freira Juliana de Mont Cornil-
lon, que em suas visões Jesus pedia uma 
festa anual em honra do Sacramento da 
Eucaristia. Em 1247, realizou-se a primeira 
procissão eucarística pelas ruas da cidade 
de Liège, como festa diocesana, estenden-
do-se, depois, para toda a Bélgica.  
 Em 11 de agosto de 1264, o papa Ur-
bano IV decretou, pela Bula Transiturus, a 
instituição da Festa de Corpus Christi para 
a Igreja em todo o mundo. A partir da ofici-
alização do Papa, a solenidade passou a 
ser celebrada todos os anos na primeira 
quinta-feira após o domingo da Santíssima 
Trindade. 
 No dia de Corpus Christi comemora-se 
a instituição da Eucaristia, que aconteceu 
na Quinta-Feira Santa, quando Jesus na 
última ceia se oferece como alimento aos 
discípulos. Como a lembrança da Paixão e 
Morte não permite expansões de alegria, 
foi criada esta festa para louvar a Deus, 
que se faz presente na comunhão. 
 Na tradição deste dia, a Eucaristia atra-
vessa as ruas e as praças das cidades e 
dos povoados e os espaços estão orna-
mentados com tapetes, flores e bandeiras. 
É justo fazer festa e acolher a presença de 
Cristo. Nós necessitamos que Jesus passe, 
que venha novamente viver no meio de 
nós, que fique em nossas ruas, como fazia 
nos anos de sua vida terrena. Ele é o único 
capaz de falar aos corações tristes e solitá-
rios. Ele é o único capaz de se comover 
com as multidões abandonadas ao próprio 
destino; o único capaz de confortar, de 
consolar. Ele assumiu as dores dos po-
bres. Aquele “pão oferecido” diz muitas 
coisas. Feito alimento para todos diz-nos 

até onde vai o amor de Deus! “Procissão” 
vem de “proceder”, de ir para frente, cami-
nhar adiante. É um desafio para nós, dian-
te de todas as dificuldades, as tristezas, as 
desilusões. O Senhor diz caminhe, porque 
ele está conosco, nessas ruas que passa-
mos apressados, distraídos, preocupados, 
com medo da violência. A procissão de 
Corpus Christi diz que o Senhor se tornou 
nosso pão, que pode ser incorporado a 
nós. Ele é nosso caminho, nossa verdade 
e nossa vida. No meio desta desolação 
podemos encontrar um caminho reto por-
que ele nos conduz como uma nuvem e 
como luz. 
 Vejamos o que diz o evangelho: Jo 
6,51-18. Depois de satisfeito a fome da 
multidão, Jesus faz um longo discurso para 
saciar a alma de seus ouvintes, oferecen-
do-lhe em primeiro lugar a sua palavra, a 
sua pessoa, Ele que antes tinha oferecido 
a todos eles o pão material. Quem come 
deste pão viverá para sempre. Para evitar 
qualquer mal-entendido, Jesus repete que 
se deve comer a sua carne e beber o seu 
sangue. Como acontece em São João, Je-
sus não resolve as questões que as pes-
soas colocam, aumenta ainda mais o es-
cândalo. “Comer e beber” têm a função de 
nos manter vivos.  Será necessário comer 
a carne e beber o sangue do Filho do Ho-
mem para ter a vida. Quem crê na sua pa-
lavra, deverá se alimentar de seu corpo e 
de seu sangue. Não basta crer em Jesus, 
mas alimentar-se dele. 
 Quem come a sua carne e bebe o seu 
sangue permanece em Jesus e Jesus nele. 
Quem assim o faz tem a vida eterna e res-
suscitará no último dia.  
 O que surpreende é que Jesus promete 
– note-se o “darei” – de dar para comer 
precisamente a sua carne que será imola-
da na cruz. Será oferecida para que toda a 
força de redenção e de amor expressa no 
gesto sublime da cruz seja participada pe-
los fiéis. Os judeus, então, contestam: co-
mo alguém pode dar o seu corpo e o seu 
sangue. 
 "Corpo" e "sangue" exprimem a totali-
dade de sua pessoa, oferecida em dom 
aos seus irmãos. 
 Essa pessoa é oferecida para que te-
nhamos vida e vida em abundância. 

 
Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
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