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ALGUMAS INSTRUÇÕES: 
a) Vai precisar de um Ministro da Comunhão Eucarística, um 

Celebrante, um Comentarista, um leitor para última leitura  e 
a equipe do canto que precisa treinar o canto da Sequência 
que vai ser cantado e meditado nesta vigília. 

b) Escolher 5 pessoas para rezar o Pai nosso e as 10 Ave-
Marias 

c) Pode também, se tiver condições, preparar 5 ministros para 
fazer uma pequena meditação após cada parte do canto da 
Sequência de Corpus Christi. 

d) Dar mais destaque ao Altar, por isso acender poucas luzes na 
Igreja e jogar raios de luzes no Altar. Se for possível, 
providenciar seis (06) velas iguais e colocá-las  três em cada 
lado do Altar. 

e) Antes de o Comentarista iniciar, solicitar a todos o máximo de 
silêncio. 

f) Não usar reto-projetor, pois a nossa atenção deve está voltada 
para o Cristo Eucarístico no Altar e não para transparência. 
Usa-se esta folha e a folha do canto da Procissão. 

 

1. Comentário Inicial:  
Com: Queridos irmãos e irmãs! Deus, nesta noite, nos reúne para 

demonstrar o seu grande amor para com os seus filhos. A 
Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. Neste 
sacramento, podemos contemplar a grande prova de amor 
que o Pai nos deu, em seu Filho Jesus, pelo Espírito Santo. 
Com a intenção de adorar a presença real de Cristo e nos 
nutrirmos de seu amor para testemunhá-lo em meio a uma 
sociedade complexa e mutável, iniciemos esta hora 
eucarística, cantando! 

 

2. Canto para exposição do Santíssimo Sacramento:  
                 Cantemos a Jesus Sacramentado... 
     (* O ministro expõe o Santíssimo Sacramento sobre o altar 

com velas acesas) 
 

3. Cel.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
             Assembléia: Amém. 
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  Cel.:  Graças e louvores sejam dados a todo momento... (3x) 
                  Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento 
  Cel.:  Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...(3X) 
                  Como era... 
  Cel.:  Jesus, manso e humilde de coração...(3X)  
                  Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso. 
 

4. Primeira dezena do terço eucarístico 
 

  Com.: Neste primeiro mistério contemplamos a grande alegria 
de estarmos aqui diante do Pão vivo que nos dá vida. Neste 
Terço vamos refletir sobre a Seqüência de Corpus Christi. 
Quão grande é nossa alegria em estarmos aqui todos juntos 
diante do Santíssimo Sacramento, Jesus Eucarístico, o Pão 
que permanece conosco e nos mantém no caminho de 
Jesus.  

 

5.     (cantado - melodia da Sequência de Corpus Christi 
                      – veja no cd da Ir. Míria) 

1. Terra exulta de alegria, louva teu Pastor e guia  
                                        com teus hinos, tua voz! (bis) 
2. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses:                   
                                        sempre excede o teu louvor! (bis) 
3. Hoje a Igreja te convida: Ao Pão vivo que dá vida,  
                                         vem com ela celebrar! (bis) 
4. Este Pão que o mundo o creia! Por Jesus, na santa Ceia,  
                                         foi entregue aos que escolheu. (bis) 
5. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos,  
                                        pois transborda o coração! (bis) 

 

6.   (pequena reflexão sobre o conteúdo destes versos) 
 

7.  1º puxador do terço: 
      Pai-nosso, 10 Ave-Marias, Glória ao Pai...,  

Ó meu Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas 
todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.  

 

8.  ADORAÇÃO A JESUS SACRAMENTADO 
 

9. Canto de adoração: Jesus Cristo está realmente... 
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10. Silêncio para reflexão pessoal 
 

11. Segunda dezena do terço eucarístico 
    Com.: Contemplamos, neste mistério, a novidade de Jesus 

Cristo. O Velho cede lugar ao Novo. Diziam os Antigos... já 
foi...   Agora EU VÓS DIGO... Agora é Jesus presente com 
seu novo mandamento.. “Amai-vos uns aos outros como 
eu vos amei; Nisto conhecerão que são meus discípulos...” 

 

12.          (cantado) 
6. Quão solene a festa, o dia, que da santa Eucaristia,  

                                          nos recorda a instituição! (bis) 
7. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza,  

                                          foi-se a Páscoa dos judeus. (bis) 
8. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo:  

                                          foge a noite, chega a luz. (bis) 
9. O que o Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia  

                                          repeti-lo até voltar. (bis) 
 

13. (Pequena reflexão sobre o conteúdo destes versos) 
 

14.   2º puxador do terço: 
     Pai-nosso, 10 Ave-Marias, Glória ao Pai...,  

Ó meu Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas 
todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.  

      
15.  ADORAÇÃO A JESUS SACRAMENTADO 
 

16. Canto de adoração: Deus de Amor... 
 

17. Silêncio para reflexão pessoal 
 

18. Terceira dezena do terço eucarístico 
 
  Com.: Contemplamos, neste mistério, o próprio mistério da 

Eucaristia. O Pão e o Vinho continuam com forma e sabor 
de Pão e Vinho mas agora são o Corpo e Sangue de 
Nosso Senhor Jesus Cristo repartido para a salvação de 
todos. 
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19.    (cantado) 
10. Seu preceito conhecemos: Pão e vinho consagramos,  

                                                para nossa salvação. (bis) 
11. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo:  

                                                deve-o crer todo cristão. (bis) 
12. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes,                                   

                                                elevado pela fé. (bis) 
13. Pão e vinho, eis o que vemos; Mas ao Cristo é que nós temos  

                                                em tão ínfimos sinais. (bis) 
14. Alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro,  

                                                quer no vinho, quer no pão. (bis) 
15. É por todos recebido, não em parte ou dividido,  

                                                pois inteiro é que se dá. (bis) 
16. Um ou mil comunga dele, tanto este quanto aquele:  

                                                multiplica-se o Senhor. (bis) 
 

20.     (pequena reflexão sobre este versos) 
 

21.    3º puxador do terço: 
     Pai-nosso, 10 Ave-Marias, Glória ao Pai...,  

Ó meu Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas 
todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.  

 

22.  ADORAÇÃO A JESUS SACRAMENTADO 
 

23. Canto de adoração: Eu quisera...   
 

24. Silêncio para reflexão pessoal 
 

25. Quarta dezena do terço eucarístico 
Com.: Contemplamos, neste mistério, a frase de São Paulo: 

“Quem come o pão indignamente é ... quer dizer, quem 
recebe o pão eucarístico sem estar realmente em 
comunhão com os irmãos .... e ainda a frase de Jesus: 
“Se ao se aproximar do altar, lembra ... deixa a oferta no 
altar e vai se reconciliar com seu irmão...” 

 

26.         (cantado) 
17. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso,  

                                              vida e morte traz em si. (bis) 
18. Pensa bem: igual comida, se ao que é bom enche de vida,  

                                              traz a morte para o mal. (bis) 
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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. 
21. Eis o Pão que os anjos comem transformado em Pão do homem;     
            Só os filhos o consomem: Não será lançado aos cães!  

 

27.  (pequena reflexão destes versos) 
 

28. 4º puxador do terço: 
 

    Pai-nosso, 10 Ave-Marias, Glória ao Pai...,  
Ó meu Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas 
todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.  

 

29.  ADORAÇÃO A JESUS SACRAMENTADO 
 

30. Canto de adoração: Deus está aqui neste momento... 
 

31. Silêncio para reflexão pessoal 
 

32. Quinta dezena do terço eucarístico 
 

      Com.: Contemplamos neste mistério, o pão eucarístico que nos 
sustenta na caminhada, nos ajuda a nos purificar dos 
nossos pecados e nos faz viver em comunhão eterna... 

 

33.          (cantado) 
22. Em sinais prefigurados 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! 

 

34.   (pequena reflexão destes últimos versos.) 
 

35. 5º puxador do terço: 
 

      Pai-nosso, 10 Ave-Marias, Glória ao Pai...,  
Ó meu Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas 
todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.  
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36.              MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II  
aos Bispos do Estado de S. Paulo  

por ocasião da Visita Ad Limina em 2003 
37. Leitor:     

“... A Eucaristia é, com efeito, o supremo bem espiritual da 
Igreja porque contém o próprio Cristo, nossa Páscoa e Pão vivo, 
que com sua carne dá a vida ao mundo. Deste modo, assim como 
o coração leva a vitalidade a todas as partes do corpo humano, 
também a vida eucarística chegará - a partir do altar do sacrifício, 
da presença real e da comunhão - a todas as zonas do corpo 
celestial, e fará sentir os seus efeitos salutares também nos 
complexos tecidos da sociedade, por meio dos cristãos que 
prolongam hoje a ação de Redentor no mundo. 

A Eucaristia deve estar, pois, no centro da Pastoral para 
irradiar a sua força sobrenatural em todos os ambientes cristãos 
tanto de evangelização, de catequese e da múltipla ação 
caritativa, quanto no compromisso de renovação social e de 
justiça em favor de todos, começando pelo respeito da vida e dos 
direitos de cada pessoa, e no empenho em favor da família, do 
ensino a todos os níveis, da reta ordem política e de promoção da 
moralidade pública e privada. 
 
38. Pequena reflexão 
 
39.  ADORAÇÃO A JESUS SACRAMENTADO 
 
40. Canto de adoração: Vou cantar teu amor  
 
41. Silêncio para reflexão pessoal 

42. ORAÇÃO DO CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL  

Senhor Jesus, 

Tu és o Caminho! Em meio a sombras e luzes, 

alegrias e esperanças, tristezas e angústias, Tu nos 
levas ao Pai. Não nos deixes caminhar sozinhos. 

Fica conosco, Senhor! 
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Tu és a Verdade! Desperta nossas mentes e faze 

arder nossos corações com a tua Palavra. Que ela 
ilumine e aqueça os corações sedentos de justiça e 
santidade. Ajuda-nos a sentir a beleza de crer em Ti! 

Fica conosco, Senhor! 

Tu és a Vida! Abre nossos olhos para te 

reconhecermos no “partir o Pão”, sublime Sacramento 
da  Eucaristia! Alimenta-nos com o Pão da Unidade. 
Sustenta-nos em nossa fragilidade. Consola-nos em 
nossos sofrimentos. Faze-nos solidários com os pobres, 

os oprimidos e excluídos. 

Fica conosco, Senhor! 

Jesus Cristo: Caminho, Verdade e Vida, no vigor do 
Espírito Santo, faze-nos teus discípulos missionários! 
Com a humilde serva do Senhor, nossa Mãe Aparecida, 

queremos ser:  
-Alegres  no  Caminho  para a Terra Prometida!  
-Corajosas testemunhas da  Verdade libertadora! 

-Promotores da Vida em plenitude!  
Fica conosco, Senhor! Amém! 

  
43. Antes da reposição do Santíssimo no Sacrário:  
  Cel.:  Graças e louvores sejam dados a todo momento... (3x) 
                  Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento 
  Cel.:  Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...(3X) 
                  Como era... 
  Cel.:  Jesus, manso e humilde de coração...(3X)  
                  Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso. 
 
44. Canto para reposição do Santíssimo Sacramento:  
            Glória a Jesus na hóstia santa... 
 
45. Avisos:  


