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Animador: Em virtude da propagação do 
COVID-19 (doença provocada pelo novo coro-
navírus), que se alastra em velocidade frenética, 
pondo em risco a saúde e a vida de milhares de 
irmãos, vamos nos reunir em volta da Palavra de 
Deus, participando com muita fé, dedicação e 
respeito, para recordar a Solenidade do “Corpo 
de Cristo”. Ao contemplar o Pão Consagrado, 
lembre-se das palavras do Senhor: “Isto é o meu 
Corpo que será entregue por vós”. 

“Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. 
E o pão, que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo” (Jo 6,51)

I - Preparando os Corações
Prepare um local em sua casa que favoreça a ora-
ção e a meditação. Procure colocar em destaque 
a Palavra de Deus. Se possível, tenha presente 
uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora.

Animador: cantemos/rezemos juntos:
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.

Todos: Bendito seja o Senhor Deus, que nos re-
úne em torno de Seu Filho Jesus Cristo e de sua 
Palavra de Vida!

II – Escuta à Palavra de Deus (Jo 6, 51-54)

Animador: Cantemos/rezemos juntos:
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ale-
luia!
Eu sou o Pão da vida que do céu desceu ao mun-
do
Quem come deste pão viverá eternamente (2x)

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus Cris-
to, segundo João:
Naquele tempo, disse Jesus: 51”Eu sou o pão vivo 
que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá 
eternamente. E o pão, que eu hei de dar, é a mi-
nha carne para a salvação do mundo”. 54Quem 
come a minha carne e bebe o meu sangue tem 
a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. 
56Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu nele. 58Este é 
o pão que desceu do céu. Não é como o maná 
que vossos pais comeram e morreram. Quem 
come deste pão viverá eternamente”. Palavra da 
Salvação.

Todos: Glória a vós, Senhor!

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo.

Animador: Rezemos, suplicando a Graça do 
Espírito Santo em nosso meio:

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos 
vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado 
e renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus, que 
instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz 
do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamen-
te todas as coisas; segundo o mesmo Espírito e 
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor 
Nosso. 
Amém!



Animador: Rezemos, meditemos, apro-
fundemos esta Palavra de nossa Salvação. 
Primeiro façamos silêncio. Depois, podemos 
repetir uma palavra ou uma frase (versículo) 
que mais nos faz pensar. Em seguida pode-
mos partilhar o que essa Palavra nos inspira 
ao coração.
• Recorde pessoas amigas, alguém com quem 
tem dificuldade de conviver; acontecimentos 
bons; motivos de preocupação e de sofri-
mento próprio ou de outros. Em que sentido 
pessoas e acontecimentos podem ser sinais 
de Eucaristia em minha vida?
• Tome um versículo do Evangelho procla-
mado, leia, prestando atenção a cada palavra. 
Vale a pena reler, meditando. Se uma palavra 
ou frase chamou a atenção, repita-a para si 
mesmo (a), e faça dela a própria oração. Se 
ao ler o texto se lembrar de outro texto bíbli-
co, ou litúrgico, dar atenção a isso; repita-o 
no coração.
• Agradeça a Deus por tudo que se tem re-
cebido de sua bondade. Dê graças por toda a 
criação, por todo o bem realizado no univer-
so. E pelo Mistério de Amor contido em Seu 
Santíssimo e Diviníssimo Corpo.

III – Oração Conclusiva

Animador: Rezemos juntos:  
Todos: Pai Nosso… Ave-Maria… Glória ao 
Pai…

Animador: Estivemos e permaneceremos 
unidos em Nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. Todos: Amém!

Eis o Pão da vida, eis o pão do céu.
Que alimenta o homem em marcha para 
Deus.
Quem come este pão sempre viverá, pois 
Deus nos convida a ressuscitar,
ó venham todos, comei também o pão que 
encerra o sumo bem.


