
EUCARISTIA, FONTE DA VIDA CRISTÃ
Semana de 8 a 14

Junho 2020

  Saudação

D: Nesta semana a Igreja celebra a Festa de Corpus Chris�. O Cristo Jesus presente no pão consagrado 
recebe uma homenagem especial. Este é o único dia do ano que o San�ssimo Sacramento pode sair em 
procissão pelas ruas. Vamos rezar hoje em família e refle�r sobre a Eucaris�a.

T: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

D: Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam conosco.

T: Amém, Senhor!

L1: A Eucaris�a é fonte e centro de toda vida cristã. Nela, está con�do todo o tesouro espiritual da Igreja, o 
próprio Cristo. Poder par�cipar da Missa ou da Celebração da Palavra e receber a Eucaris�a é uma grande graça.

T: (Canto) É bom estamos juntos, / à mesa do Senhor; / e unidos na alegria, / par�r o pão do amor. / Refr: Na vida 
caminha / quem come deste pão. / Não anda sozinho, / quem vive em comunhão.

  Escuta da Palavra

D: A Eucaris�a foi ins�tuída por Jesus, durante uma ceia com os apóstolos, pouco antes de morrer. Antes disso, 
Jesus ensinou que significado da Eucaris�a que iria nos deixar. Vamos ouvir:

L2: (Lê João 6,51-58)



§ Para refle�r:
- Jesus se apresenta como o pão vivo descido do céu. E afirma: quem come deste pão viverá 

para sempre. Que valor estamos dando à santa missa e à sagrada comunhão eucarís�ca?

  Em Oração

D: A Eucaris�a é a presença de Jesus sob a aparência do pão e do vinho. Comungar ou receber Jesus presente na 
Eucaris�a é transformar-se n'Ele para fru�ficar a caridade, o amor fraterno. Com os santos vamos rezar e 
refle�r:

L1: “Não é para ficar numa âmbula de ouro, que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu, 
o do nosso interior, onde ele encontra as suas delícias”. (Santa Teresinha do Menino Jesus).

T: Pai Nosso...

L1: “Cada Hós�a consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano”. (São João Maria 
Vianey).

T: Ave Maria...

L1: “A Eucaris�a dá-nos uma grande inclinação para a virtude, uma grande paz e torna mais fácil o caminho 
para a san�ficação”. (São João Crisóstomo).

T: Ave Maria...

L1: “Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que 
tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma Nele.” (Santo Agos�nho)

T: Ave Maria...

L2: “A Eucaris�a é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia.” (Santo 
Agos�nho)

T: Glória ao Pai...

D: Neste tempo de restrições por causa da pandemia do coronavírus, quase não estamos podendo nos 
encontrar e par�cipar da Santa Missa, mas podemos cul�var nosso grande amor a Jesus que deu a vida para 
nos salvar. Declaremos o amor de nossa família a Jesus:

T: Jesus, eu Vos amo em meio a toda escuridão.
Jesus, eu Vos amo em meio a todas as dores.
Jesus, eu Vos amo em meio a toda tristeza.
Jesus, eu Vos amo em meio a toda incerteza.
Jesus, eu Vos amo em meio a toda tentação.
Jesus eu vos amo quando tudo vai bem, mas também nas contrariedades.
Jesus, eu Vos amo por toda minha vida, e por toda a eternidade. Amém!

  Bênção

D: Que a nossa caminhada seja pautada pela luz da fé que nos coloca sempre a caminho, que nos faz viver em 
comunhão, que nos coloca em favor dos irmãos.

T: Amém!

D: Que Deus derrame sobre nós e nossa casa a sua divina bênção:

T: Em nome do Pai...


