
 
 

CELEBRAR EM CASA  

FESTA DO CORPO E O SANGUE DE CRISTO  2021 

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro 
sobre um tecido a bíblia e uma vela, convide as pessoas para se 
juntarem. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio por 
algum tempo.  

 

1. ABERTURA - Quem preside canta, os demais repetem 
fazendo o sinal da cruz enquanto canta o primeiro verso: 

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  

Vem não demores mais vem nos libertar. (bis)   
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis) 
- Vinho e pão na mesa, Cristo partilhou! (bis) 

Comunidade santa, corpo do Senhor. (bis) 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Estamos reunidos aqui, com a íntima certeza de que Deus se 

faz presente no meio de nós. Ele se faz presente nas 
Escrituras e especialmente no pão e no vinho. A festa de 

hoje, focaliza esta presença de Jesus na Ceia Eucarística, 
com uma procissão que expressa a fé da Igreja no 

sacramento da Eucaristia. Na impossibilidade de 

participarmos da celebração pública, devido a Pandemia, 
façamos esta nossa oração, em ação de graças porque a 

nossa comunidade é sinal do corpo ressuscitado do Filho de 

Deus. 

3. CÂNTICO DO NT (Efésios 1,3-10)  

Baseados numa antiga bênção do povo de Deus, 
bendigamos ao Senhor por nos ter escolhido para 
vivermos no seu amor e nos ter feito testemunhas do seu 
Reino por meio de Jesus Cristo, na força amorosa do seu 
Espírito.  

Bendito seja Deus, * Pai do Senhor, Jesus Cristo:  

Por Cristo nos brindou * Todas as bênçãos do 

Espírito.  

1. Pois, juntamente com Cristo, * Antes de o mundo criar,  

Deus já nos tinha escolhido *A fim de nos consagrar.  
De amor oferta sem mancha, * Para adoção destinou;  

Seus filhos somos por Cristo, * De sua graça o louvor.  

2.  Pois sobre nós esta graça, * Conforme havia traçado,  
Deus, nosso Pai, derramou * Pelo seu Filho amado,  

Que com seu sangue consegue * Pra nós a libertação,  

A remissão dos pecados, * Graça sem comparação!  

3.  Sim, derramou sobre nós * Graça abundante e saber,  
Nos revelando o Mistério, * Plano do seu bem-querer,  

De conduzir a história * À plena realização:  

Cristo encabeça o universo, * Terras e céus se unirão! 

 

 

 

 

 

4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Senhor Jesus, nós te bendizemos porque tu te fazes 

presente no Pão e no vinho, na tua Palavra e no meio de 

nós que somos sacramento do teu corpo. Dá-nos a graça 
de viver como irmãos e irmãs, de acordo com a fé que 

celebramos. A ti a honra e a glória pelos séculos. Amém.    

5. REFRÃO – para acolher o evangelho 

Mandai o vosso Espírito Santo, 
o paráclito aos nossos corações 

e fazei-nos conhecer as Escrituras, 
as Escrituras que foram por ele inspiradas. 

 
6. EVANGELHO – Marcos 14,12-16.22-26 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura Evangelho segundo Marcos  
No primeiro dia dos Ázimos, quando se imolava o cordeiro 
pascal, os discípulos disseram a Jesus: 'Onde queres que 

façamos os preparativos para comeres a Páscoa?' Jesus 
enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse: 'Ide à 

cidade. 

Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso 
encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele 

entrar: 'O Mestre manda dizer: onde está a sala em que 
vou comer a Páscoa com os meus discípulos?' Então ele 

vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, 
arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para 

nós!' Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram 

tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. 
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo 

pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: 
'Tomai, isto é o meu corpo'. Em seguida, tomou o cálice, 

deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. 

Jesus lhes disse: 'Isto é o meu sangue, o sangue da 
aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade 

vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia 
em que beberei o vinho novo no Reino de Deus'. 

Depois de terem cantado o hino, foram para o monte das 

Oliveiras. Palavra da Salvação. 

7. MEDITAÇÃO  

O Evangelho que ouvimos é o relato que Marcos faz da 
última Ceia de Jesus. O contexto é a celebração da páscoa 

judaica em que se comemorava a travessia do povo pelo Mar 
vermelho, da terra da escravidão para a terra da liberdade. 

Os discípulos perguntam para Jesus como deseja celebrar a 

Páscoa. 
E Jesus, que vê aproximar-se a sua hora envia os discípulos a 

fazer os preparativos para a ceia pascal que será também a 
ceia da sua despedida. Bem no coração da ceia, Jesus toma 

em suas mãos o pão e depois o vinho, dá graças, parte e 

reparte com os presentes.  
Reconhecemos nestes gestos a nossa eucaristia. Toda 

comunidade cristã deveria ter a possibilidade de fazer a 
eucaristia em ação de graças aos Pai pela sua entrega, 

comendo do pão e bebendo do vinho.  
A festa de hoje, do corpo e sangue de Cristo, lembra que 

somos o corpo de Cristo, quando nos reunimos como irmãos, 

quando ouvimos suas Palavra e elevamos a Deus as nossas 

preces de ação de graças. 

 8. PRECES 

Oremos a Jesus Cristo, pão da vida descido do céu, e 

digamos; 

Cristo, dá-nos vida e esperança. 



- Sol da justiça, do nascer ao por do sol ofereces ao Pai o 

perfeito louvor, pela voz da Igreja. Faze que toda a nossa 

vida seja uma oferenda de louvor e ação de graças. 

- Ó Cristo, na cruz ofereceste ao Pai o sacrifício perfeito do 

amor até o fim. Recebe qual sacrifício de louvor, toda a 
dedicação dos agentes da saúde incansáveis na busca de 

alivio e de cura neste tempo de pandemia. 

- Ó Verbo de Deus, vistes armar a tua tenda em nossos 

corações. Fortalece as milhares de comunidades que em 

nosso País se reúnem em torno da tua Palavra. 

- Senhor, nós te pedimos pela unidade das Igrejas que são 

chamadas a ser corpo de Cristo para o mundo, que não 

haja qualquer inimizade entre elas. 

- Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

9. PAI NOSSO - - Quem preside faz o convite: 

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu 

Espírito que ora em nós, rezemos com confiança: Pai 

nosso... 

10. BÊNÇÃO 

Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os 
nossos dias, sempre nos liberte de todos os perigos, 

confirme nossos corações em seu amor e nos faça 
perseverar nas boas obras, hoje e sempre.  

 Abençoe-nos, o Pai e Filho e Espírito Santo.  Amém. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO À MESA 
- Estando  todos/as em torno da mesa , quem preside faz a 
oração: 

Senhor Jesus, tantas vezes sentaste à mesa com teus 
discípulos e discípulas, repartindo o pão em ação de 

graças. Abençoa agora este pão colocado em nossa mesa 

e dá-nos a graça de saciarmo-nos totalmente no banquete 
do teu Reino. Tu que és o Cristo, nosso Mestre e Pastor. 

Amém.  

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  
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