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31 de Maio – Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo – Corpus Christi
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
SEQUENCIA
(facultativo)
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO

Música
Venham para a ceia do Senhor
Senhor
Glória (oficial)
Te adoro hóstia santa
Terra exulte de alegria

CD
Venham para a ceia do Senhor
Glorifica minha alma ao Senhor
Cantar a Liturgia – Fx. 5
Tudo é obra de Deus – Fx 9
Festas Litúrgicas 2

Aleluia, o nosso Cordeiro Pascal
Pão e vinho, Pai poremos
Santo
Eis que sou o pão da vida

Liturgia 10
Envia teu Espírito Senhor
Santo é o Senhor – Fx.12
Acolhendo a Palavra

ENTRADA: Venham para a Ceia do Senhor
Refrão: 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 – quem 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. 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?
ATO PENITENCIAL: Senhor
1. Senhor, que sois a força dos fracos e o amparo dos humildes,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Senhor, Filho de Deus, tende piedade, piedade de nós!
2. Ó Cristo, que sois amigo dos pobres e bom com os sofredores,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Cristo, Verbo Eterno, tende piedade, piedade de nós!
3. Senhor, que sois nossa vida e salvação, nossa vida e salvação,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Sacerdote eterno, Senhor, tende piedade, piedade de nós!

GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas!
E paz na terra aos homens por ele amados, aos homens por ele amados.
Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-poderoso.
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
Nós vos damos graças, por vossa imensa glória. 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!
Tende piedade de nós, tende piedade de nós!
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo!
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém!
REFRÃO ORANTE: Te adoro hóstia santa
Te adoro Deus da vida, te adoro Pão do Céu.
Te adoro Hóstia Santa, Jesus Cristo, meu Senhor. (bis)
SEQUENCIA (opcional): Terra exulta de alegria
1. Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia,
com teus hinos, tua voz; com teus hinos tua voz!
2. Tanto possas, tanto ouses, em louva-lo não repouses:
sempre excede o teu louvor, sempre excede o teu louvor!
3. Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo que dá a vida.
Vem com ela celebrar, vem com ela celebrar!
4. Este pão, que o mundo creia! Por Jesus na Santa Ceia,
foi entregue aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu!
5. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos,
pois transborda o coração, pois transborda o coração!
6. Quão solene a festa, o dia, que da Santa Eucaristia
nos recorda a instituição, nos recorda a instituição!
7. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza,
foi-se a Páscoa dos judeus, 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, foge a noite, chega a luz!
9. O que Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia
repeti-lo até voltar, repeti-lo até voltar!
10. Seu preceito conhecemos: pão e vinho consagremos
para nossa salvação, para nossa salvação!
11. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo:
deve-o crer todo cristão, deve-o crer todo cristão!
12. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes,
elevado pela fé, elevado pela fé!
13. Pão e vinho, eis o que vemos; mas ao Cristo é que nós temos
em tão ínfimos sinas, em tão ínfimos sinais!
14. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro;
quer no vinho, quer no pão, quer no vinho, quer no pão!
15. É por todos recebido, não em parte ou dividido;
pois inteiro é que se dá, pois inteiro é que se dá!
16. Um ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele;
multiplica-se o Senhor, multiplica-se o Senhor!
17. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso:
Vida morte traz em si, 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, traz a morte para o mau!

19. Eis a hóstia dividida... quem 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.

ACLAMAÇÃO: Aleluia, eu sou o pão vivo!
Refrão: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o pão vivo descido do céu; quem deste pão come, sempre há de viver!

OFERTAS: Pão e vinho, Pai poremos
Refrão: Pão e vinho, Pai, poremos, nesta mesa, uma vez mais.
É um pouco do que temos pelo muito que nos dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o Cristo o que nos faz?
Vem morrer crucificado, para vir ressuscitado e nos dar a sua paz.
2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser o nosso irmão.
E pra termos, de verdade, só amor, fraternidade, Ele deu-nos o perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para nosso Redentor.
Pra livrar-nos do egoísmo, Ele sopra - é simbolismo, e nos dá o Santo Amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser do mundo a Salvação.
Mas Jesus, que nos quer tanto, pelo Espírito que é Santo, nos confiou sua Missão.
SANTO
1. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor!
Refrão: Hosana, hosana, hosana! Hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana! Hosanas ao Senhor!
2. Bendito Aquele que vem em nome do Senhor!
COMUNHÃO: Eis que sou o pão da vida
1. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue
derramado. E crê nas minhas Palavras que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem
sede em sua lida.
Refrão: Eis que sou o Pão da Vida, eis que sou o Pão do céu; faço-me vossa comida, Eu
sou mais que leite e mel.
2. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos, do fraco indigente é vigor, do faminto é o
sustento. Do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e
proteção.
3. Eu sou o caminho, a vida, água viva e a verdade, sou a paz e a luz do mundo, sou a própria
liberdade. Sou a Palavra do Pai que entre vós habitou, para que vós habiteis na Trindade onde
estou.
4. Eu sou a Palavra viva, que sai da boca de Deus, sou a lâmpada para guiar vossos passos,
irmãos meus. Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a fonte, fogo que
não se apaga.

