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Animador: Celebrar a Eucaristia 
é contemplar a nossa história de 
salvação, reconhecendo que Deus 
está presente nesta história e ca-
minha conosco, seu povo, enquan-
to enaltecemos a presença de Cris-
to no pão e no vinho consagrados. 
Nesse dom precioso que Cristo fez 
à sua Igreja resplandece o mistério 
do amor que atravessa os séculos, 
fazendo a humanidade participar 
da vida divina. Pão da vida e cá-
lice da bênção são realidades que 
fazem da Eucaristia a comida e a 
bebida da Igreja em marcha para 
Deus. Que os vicentinos sejam ex-
pressão do amor eucarístico tes-
temunhado na nossa missão de 
servos dos Pobres! Iniciemos esta 
celebração...
Animador: Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém!

CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTI
“EUCARISTIA, O CORAÇÃO DA IgREjA”

Animador: O Deus da esperança, 
que nos cumula de toda alegria e 
paz em nossa fé, pela ação do Espí-
rito Santo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que 
nos reuniu no amor de Cristo!

Canto:

REF: Eu vim para que to-
dos tenham vida, que todos 
tenham vida plenamente. 
1. Reconstrói a tua vida em co-
munhão com teu Senhor. Re-
constrói a tua vida em comu-
nhão com teu irmão. Onde está o 
teu irmão, eu estou presente nele. 
2. Eu passei fazendo o bem, eu 
curei todos os males. Hoje és 
minha presença junto a todo 
sofredor. Onde sofre o teu ir-
mão, eu estou sofrendo nele. 
3. Entreguei a minha vida pela 
salvação de todos. Reconstrói, 

protege a vida de indefesos e 
inocentes. Onde morre o teu ir-
mão, eu estou morrendo nele. 
4. Vim buscar e vim salvar o que 
estava já perdido. Busca, salva e 
reconduze a quem perdeu toda 
a esperança. Onde salvas teu ir-
mão, tu me estás salvando nele. 
5. Este pão, meu corpo e vida 
para a salvação do mundo é 
presença e alimento nesta santa 
comunhão. Onde está o teu ir-
mão, eu estou, também, com ele. 
6. Salvará a sua vida quem a 
perde, quem a doa. Eu não deixo 
perecer nenhum daqueles que 
são meus. Onde salvas teu ir-
mão, tu me estás salvando nele. 
7. Da ovelha desgarrada eu me 
fiz o Bom Pastor. Reconduze, 
acolhe e guia a quem de mim 
se extraviou. Onde acolhes teu 
irmão, tu me acolhes, também, 
nele.
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Animador: Rezemos esta oração...
Todos: Senhor Jesus Cristo, neste 
admirável sacramento da Eucaris-
tia, nos deixastes o memorial vivo 
da vossa paixão. Dai-nos venerar 
com tão grande amor o mistério 
do vosso Corpo e do vosso Sangue, 
a fim de que sejamos ‘Vicentinos 
Eucarísticos’, tecendo a caridade 
em nossas Unidades Vicentinas 
numa constante doação aos mais 
Pobres.

Leitura Bíblica: 1Cor 10,16-17.

Irmãos: 16O cálice da bênção, o 
cálice que abençoamos, não é co-
munhão com o sangue de Cristo? 
E o pão que partimos, não é comu-
nhão com o corpo de Cristo? 17Por-
que há um só pão, nós todos somos 
um só corpo, pois todos participa-
mos desse único pão. 

Palavra do Senhor! 

Todos: Graças a Deus.

Texto para Meditação:

Das cartas do bem-aventurado 
Antonio Frederico Ozanam a Luis 
Janmot, de 3 de novembro de 1836 
(Das Cartas de Frederico Ozanam. 
Cartas da juventude, p. 243-244):  

“Se não sabemos amar a 
Deus como os santos o amavam, 
isso deve ser para nós um motivo 
de reprovação, ainda que nossa 
debilidade pudesse nos dar um 
motivo para nos dispensarmos, 
visto que, para amar, parece que 

faz falta ver, e nós vemos a Deus 
só com os olhos da fé. E nossa fé é 
tão debilitada! Mas os pobres, os 
pobres que vemos com um olhar 
humano, nós os temos diante de 
nós, podemos tocar suas chagas 
com nossas mãos e ver as feridas 
da coroa de espinhos em suas 
cabeças. Sendo assim, não pode-
mos deixar de crer, mas devemos 
prostrar-nos a seus pés e dizer-
lhes com o apóstolo: ‘Meu Senhor 
e meu Deus!’ Vós sois nossos se-
nhores e nós, vossos servos; vós sois 
a imagem sagrada deste Deus a 
quem não vemos, e, não podendo 
amá-lo de outro modo, o amare-
mos em vossas pessoas”.

Partilha: Como podemos ser ‘Vi-
centinos Eucarísticos’ a partir de 
nossa espiritualidade onde o Po-
bre é Sacramento de Jesus Cristo?

Animador: Irmãos e irmãs, ele-
vemos nossas preces ao Pai, que 
nos deu o Cristo Eucarístico, su-
plicando-Lhe com fé: 

Todos: Fortalecei-nos, Senhor, 
com o alimento da eternidade. 

1. Pai Santo, abençoai a Igreja, que 
faz a Eucaristia e, ao mesmo tem-
po, é constituída por ela. 

2. Dai-nos sempre o Pão da cami-
nhada, alimento santo da nossa 
jornada. 

3. Intensificai nossa luta contra 
a pobreza e une as nossas forças 
como o trigo feito pão. 

4. Fazei de nossas Unidades Vi-
centinas um serviço da comunhão 
e partilha com os Pobres.

5. Curai os doentes, consolai os 
aflitos e alimentai os que sonham 
e lutam por um mundo novo.

(Preces Espontâneas)

Oração final:
Senhor, nosso Deus,
tua ajuda e tua ternura curam nos-
sas feridas,
tua bondade e tua generosidade 
enriquecem nossa pobreza,
tua proteção nos liberta do medo,
tua força reanima nossa fraqueza,
teu amor generoso satisfaz nossas 
carências,
tua riqueza cumula de bens nosso 
nada.
Acalma a sede que temos de ti,
consola-nos em nossas tristezas,
diminui nossos sofrimentos.
A ti, que respondes ao clamor dos 
Pobres,
Senhor generoso e rico em miseri-
córdia,
Nós te pedimos:
Mergulha-nos na água viva de 
teus dons,
derrama teus favores sobre o povo 
que pertence.
Eis-nos aqui à porta de tua genero-
sidade,
expostos ao vento de tua imensa 
bondade,
cativados por ti”. 

Pai Nosso e Ave-Maria...


