


  Para muitos de nós o Congresso Eucarístico Nacional de 
Vitória ficou gravado no coração e na memória. Alguns de nós, 
como o Arcebispo que o promoveu, Dom Silvestre Luiz 
Scandian, e vários outros, já concluiram sua peregrinação aqui 
e estão na casa do Pai. A Igreja de Vitória faz agora memória 
desse acontecimento luminoso de sua história com o Tríduo 
que prepara a Solenidade de Corpus Christi. Não há nada mais 
prprecioso do que hoje, como vinte e cinco anos atrás, 
experimentar a presença de Jesus Cristo caminhando no meio 
de seu povo, ao nosso lado, no meio de nossos acertos e 
contradições. Foi Ele mesmo quem nos assegurou: “Eis que 
estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28, 20).



  Em 1996, ano do Congresso, olhávamos para o início do 
novo milênio com esperança, como convém a mulheres e 
homens de fé que formam o povo de Deus. Havia na Igreja um 
desejo de estar bem inserida na cultura e na vida do dia a dia 
das pessoas e uma ânsia de caminhar com os que eram 
deixados à margem da vida, na exclusão, no abandono. 
Sofríamos pelas tensões e divisões nas comunidades, geradas 
pepela dificuldade de integrar as várias diversidades num sadio e 
respeitoso pluralismo. Em muitos de nós já se tinha tornado 
convicção que a conversão do coração e o testemunho do 
Evangelho deviam levar a um compromisso constante com a 
transformação da sociedade da qual fazemos parte. Esse foi o 
caminho que o povo de Deus procurou percorrer junto com 
seus pastores a partir sobretudo do Concílio Vaticano II e da 
rrealidade da América Latina.

  Naquele momento era por demais importante fortalecer 
nossa consciência de que o Senhor crucificado e ressuscitado, 
o Vivente, caminhava conosco na Palavra (Ele é a Palavra do 
Pai) e na Eucaristia (seu corpo e sangue). Podíamos nos 
alimentar Dele. Nossa experiência de fé nos dava a certeza de 
que a Eucaristia é vida para a Igreja pois ela torna presente o 
Senhor no meio dos irmãos e das irmãs. Ela realiza em nós a 
liberlibertação de nossos pecados porque sua misericórdia nos 
ergue sempre. Ela une os irmãos e irmãs como vários membros 
bem unidos ao corpo,  curando assim as chagas das divisões.



  À medida que o Congresso estava sendo preparado com 
muito zelo em Vitória como também nas Dioceses do Brasil, foi 
crescendo em nós a alegria dessa presença escondida pelos 
sinais, mas sentida fortemente por nós cristãos. Por tudo isso, 
foi grande nossa alegria na semana do Congresso em Vitória. 
Também Nossa Senhora da Penha, Mãe amorosa do povo 
capixaba, desceu do alto do Convento para estar com seu Filho 
Jesus e Jesus e conosco seus filhos na Praça do Congresso Eucarístico.

  Agora, 25 anos depois, vivemos esse jubileu num contexto 
muito diferente. Estamos sozinhos, sentimo-nos inseguros e 
muitas das nossas certezas cairam. Percebemos a angústia da 
morte como um fato real, muito perto de nós e de nossas 
pessoas queridas. Parentes e amigos, pessoas de nossas 
famílias, para muitos já não estão mais presentes. São muitos 
os que perderam seu trabalho, que não tem mais uma fonte de 
renda.renda. Para muitos doentes não há mais a possibilidade de um 
leito no hospital ou um respirador para sobreviver. Os paises 
ricos garantem suas vacinas que não chegam aos povos mais 
pobres, largados a si mesmos. A presença do vírus atingiu 
pesadamente até mesmo a vida de nossas comunidades 
eclesiais. Somos privados dos nossos encontros presenciais, 
de nossas assembléias. Muitos estão impedidos de participar 
dede uma Missa ou mesmo da Celebração da Palavra e não 
conseguem comungar. Vivemos um momento de grande 
solidão e incerteza.





1 – Somos terra do Espírito Santo / onde a Igreja há cem 
anos floriu. / Em Congresso, hoje somos, portanto, / o fiel 
coração do Brasil.

2 – Como o nosso altaneiro Penedo / vela sobre a cidade e a 
baía. / No Sacrário, Jesus em segredo / nos defende, nos 
guarda e nos guia.

3 –3 – Nossas praias – patena dourada – / colhem hóstias de 
espuma do mar. / Quem te fez bela assim, Pátria amada. / 
Vem, Brasil, na Hóstia santa, adorar!

4 – Lá, na Penha, a Senhora bendita / tem nos olhos de Mãe 
novo brilho. / Quem assim nessa Hóstia acredita / é seu fã, 
seu devoto, seu filho.

5 –5 – Pão do pobre que em Deus só confia, / alimento da 
comunidade. / Vem! Ensina-nos, Eucaristia, / os caminhos da 
fraternidade.



A Santa Festa alegres celebremos,
vibre o louvor em nossos corações;
termine o velho e tudo seja novo:
o coração, a voz e as ações.
 
Da Última Ceia a noite recordamos,
em que Jesus se deu, em que Jesus se deu, Cordeiro e Pão;
conforme as leis entregues aos antigos,
ele também se entrega a seus irmãos.
 
Aos fracos deu seu corpo em alimento,
aos tristes deu seu sangue por bebida.
Diz: “Recebei o cálice com vinho,
dedele bebei, haurindo eterna vida”.
 
Instituído estava o sacrifício,
que aos seus ministros Cristo confiou.
Devem tomá-lo e dá-lo aos seus irmãos,
seguindo assim as ordens do Senhor.
 
O O Pão dos anjos fez-se pão dos homens,
o Pão do céu põe término às figuras.
Oh maravilha: a carne do Senhor
é dada a pobres, frágeis criaturas.
 
A vós, ó Una e Trina Divindade,
pedimos: Vinde, ó Deus, nos visitai
e pee pela santa estrada conduzi-nos
à nossa meta, à luz onde habitais.



PAI bondoso, enviastes 
vosso Filho ao mundo para 
salvar a humanidade. ELE se 
fez alimento na Eucaristia e 
congregou na unidade da 
Igreja vosso povo sofredor, 
abrindo-lhe o caminho do 
amor e da justiamor e da justiça.

Sois vós, Pai, que neste 
Congresso Eucarístico 
Nacional reunis em Vitória,
Diocese Centenária, sob a 
proteção de Nossa Senhora 
da Penha, peregrinos de 
todo o Brasil.

RRevigorai, na vivência da 
Eucaristia, alimento dos 
pobres a caminho, a perene 
juventude de vossa Igreja
que renasce nas 
Comunidades Eclesiais.

Fazei que cresça, em nossa 
Pátria, o amor fraterno,
capaz de superar 
desigualdades e injustiças.

Que todo o vosso povo 
popossuído de ardor 
missionário e inspirado   
pelo Espírito Santo, 
proclame em toda a parte:



Preparar os cantos, leitores e o ambiente em clima festivo.
Reunir também pessoas e fatos que marcaram o 13º Congresso

Eucarístico Nacional em Vitória. Preferencialmente, reúnam-se na Igreja.



Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro 
fraterno, no qual celebramos nossa fé no Cristo Eucarístico. Vamos 
rezar esse Tríduo em preparação à Festa de Corpus Christi, fazendo 
memória ao XIII Congresso Eucarístico Nacional que aconteceu na 
Arquidiocese de Vitória em 1996. Recordamos esse grande 
acontecimento que marcou a história da nossa Arquidiocese, a vida de 
cada um que dele participou e ainda continua ecoando na Igreja após 
2525 anos da sua realização. Afinal, a “Eucaristia é vida para a Igreja”. 
Cantemos o seu hino, que tantas lembranças nos traz.

Hino do XIII Congresso Eucarístico Nacional, ver pag. 6.



Dirigente: Iniciemos traçando sobre nós o Sinal da Cruz. 

Vinde, ó Deus, em meu auxílio.

Socorrei-me sem demora.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

DiriDirigente: A nossa igreja de Vitória viveu com grande entusiasmo o 13º. 
Congresso Eucarístico Nacional, renovando sua fé na Eucaristia e 
recebendo d’Ela sua força para continuar no mundo a missão de 
anunciar a Boa Nova.  Jesus antes de enviar os discípulos prometeu 
estar com eles todos os dias até o fim dos tempos (cf. Mt 28,20). Hoje, 
nós podemos sentir o Senhor vivo e presente no meio de nós na 
Eucaristia.

OOração inicial para todos os dias, ver pág. 7.

Dirigente: Juntos rezemos

Se houver a possibilidade, aqui deve-se fazer a exposição do Santíssimo Sacramento.
Se por um ministro leigo extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão,
faça-se colocando a âmbula com a reserva eucarística sobre um corporal no altar
ou se por um ministro ordenado, no ostensório, sempre ladeado por velas. Enquanto
isso entoa-se um canto apropriado. Em seguida prossegue-se com a oração inicial.

Após a oração inicial, deixa-se um tempo de silêncio para a adoração.



Dirigente: Nossa Comunidade é expressão do amor e da misericórdia 
de Deus. Este amor e misericórdia de Jesus suscita a missão. Assim 
como em Maria que, cheia do amor de Deus, parte em missão para 
visitar sua prima Isabel. Jesus diz a cada um de nós hoje: “Tens uma 
missão. Ninguém pode realizá-la em teu lugar. És insubstituível. E Eu 
acredito em ti”.

Todos: Eis-me aqui, Senhor!

DiriDirigente: No primeiro dia do nosso Tríduo vamos meditar sobre: 
“Eucaristia, Força da Igreja Missionária”.

Palavra de Deus: Lc 1,39-56

Proclama-se o texto bíblico da Bíblia ou Lecionário. Após a proclamação deixa-se
um tempo em silêncio para a meditação pessoal. Depois, prossegue-se.



Dirigente: Depois da partida do anjo, Maria, amparada pela fé, se 
coloca em missão, “apressadamente”. Vai se colocar a serviço da sua 
prima Isabel, numa longa viagem de cerca de três dias.

Todos: Em sua jornada Maria carrega Jesus no seu seio.

Dirigente: A missão nasce sempre de um encontro com Jesus vivo, com 
o Cristo pascal.

TTodos: Missionárias e Missionários são cristãs e cristãos apaixonados, 
entregam sua vida à causa do Evangelho, despedem-se de sua família, 
saem de sua pátria, percorrem terras, atravessam mares, fatigam-se, 
mas não descansam enquanto não alcançarem a grande meta: que 
"todas língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de 
Deus Pai'' (Fl 2, 1 1).

LLeitor: Lembremos das palavras do Papa Francisco: “A alegria do 
Evangelho nasce do encontro com Jesus. Quando encontramos o 
Senhor, somos inundados pelo seu amor, que somente ele é capaz de 
nos dar. Quando permitimos que Deus nos conduza para além de nós 
mesmos, a nossa vida muda e entendemos o verdadeiro sentido da 
nossa existência. Eis a fonte da ação evangelizadora, a necessidade do 
anúncio espontâneo. ”

MomenMomento de Partilha: Como ser missionário hoje?

Pode-se fazer a partilha à luz do Evangelho proclamado. Ou ler a homilia de D. Erwin
Krautler - Bispo do Xingu, realizada durante o 13º. CEN e dirigida especialmente aos
Sacerdotes, Religiosas (os) e Missionárias (os), durante a Missa, na Praça do Papa,

no dia 10 de julho de 1996. Ver anexo 1 na pág. 16. Conclui-se a partilha com um canto.

Canto: “O Senhor me chamou, e eu respondi: “Eis me aqui, Senhor” ou 
outro canto sobre “chamado”.



Dirigente: “Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha 
visitar? Maria ficou três meses com Isabel; e depois voltou para casa. ” 
(Lc 1, 43.56). Maria, cheia de Deus e com o coração iluminado pelo 
Espírito Santo, apressa-se a ir à casa da sua prima Isabel para 
proclamar a grandeza do Senhor, e para lhe transmitir uma felicidade 
que o mundo não pode dar, nem conhece, pois ela é fruto da 
comunhão com Deus. Maria põe-se a caminho e vai ao encontro do 
outoutro, dando-lhe assim a conhecer a Vida verdadeira.

Leitor: Maria, fica conosco! Ajuda-nos a reconhecer a presença de Jesus 
nos momentos difíceis da nossa vida. 

Todos: Maria, Arca da Aliança, Mulher Eucarística, intercede por nós ao 
Teu Filho Jesus.

Leitor: Maria, primeira missionária! Ensina-nos a ir além, a sair ao 
encontro do outro e a comunicar a Vida no servir, suscitando 
esperança.

Todos: Maria, Arca da Aliança, Mulher Eucarística, intercede por nós ao 
Teu Filho Jesus.

Leitor: Maria, caminha conosco! Intercede por nós, para que saibamos 
partilhar o pão material e espiritual aos nossos irmãos e irmãs.

TTodos: Maria, Arca da Aliança, Mulher Eucarística, intercede por nós ao 
Teu Filho Jesus.



Oração do XIII Congresso Eucarístico Nacional, ver pág. 8.

Dirigente: Rezemos.

Oração do Pai Nosso

Bênção Final

Dirigente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós.

DiriDirigente: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

Todos: Amém!

Após a oração do Congresso, pode-se guardar mais um tempo de silêncio, motivar
preces espontâneas ou entoar um canto apropriado. Conclui-se com o Pai Nosso.

Se a exposição do Santíssimo Sacramento foi realizada por um ministro leigo
conclui-se com a bênção abaixo; se por um ministro ordenado segue a benção
solene como de costume. Ao final, entoa-se um canto apropriado para a reposição
do Santíssimo Sacramento na capela. Lembrar de convidar todos para o 2º. Dia do
Tríduo Eucarístico. Como gesto concreto, motivar a realização da Campanha de

arrecadação de alimento “Paz e Pão”.



10 de julho de 1996 

Dia dos Sacerdotes, Religiosas (os) e Missionárias (os)
Concelebração Eucarística com Renovação dos Votos
Celebrante Principal: D. Erwin Krautler - Bispo do Xingu

Horário: 19:00 horas
Local: Praça do Papa

EEvangelho: Lc 24, 13-35 



  Irmãs e Irmãos amados em nosso Senhor Jesus Cristo! Dom 
Silvestre e Dom João Braz, pastores da Igreja que está em Vitória do 
Espírito Santo, convidaram o bispo do Xingu, na longínqua Amazônia, 
para presidir esta Concelebração Eucarística. Aceitei o convite com 
muita alegria, mas, ao mesmo tempo, com tremor. Falar ao povo que 
vive ao longo da Transamazônica e de suas vicinais ou à beira dos rios 
e incontáveis igarapés, é uma coisa, mas, ter que falar, na Praça do 
PaPapa, para centenas de Padres, religiosas, religiosos e seminaristas, 
para milhares de leigas e leigos e ainda para tantos irmãos bispos, 
deixou-me atordoado. 

  Não há melhor texto para abordar o tema "Eucaristia, Força da 
Igreja Missionária". Não há outro relato pascal que tanto nos 
sensibiliza e comove. "Não estava o nosso coração ardendo quando ele 
nos falava pelo caminho...'' (Lc 24, 32).

  Os dois discípulos partem de Jerusalém, fugindo do ambiente que 
fez recordar-lhes o Mestre em todas as praças, ruas e vielas. Não 
conseguem mais olhar para o majestoso templo. Quantas vezes Jesus 
subia para lá e ensinava o povo.   "Destruam este templo e em três dias 
o levantarei'' (Jo 2,19) exclamou certa vez. Testemunhas corrompidas 
aproveitaram-se destas palavras para incriminá-lo. Logo em seguida, o 
sumo sacerdote dirigiu a Jesus a pergunta fatal: "Eu te conjuro pelo 
DeusDeus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus'' (Mt 26, 62). 
Ele era o Messias! "É réu de morte!", grita a massa desvairada. 
Condenaram-no à morte na cruz, a forma mais cruel que a antiguidade 
conhecia, de executar um criminoso. Ainda ressoam aos seus ouvidos 
as terríveis marteladas de Gólgota que perfuraram as mãos e os pés do 
Senhor, pregando-o ao madeiro. Quem pode ainda olhar para essa 
colina? Lá, as cruzes continuam erguidas, relembrando o lancinante 
suplícisuplício.

 Como permanecer neste cenário? É melhor sair, ver pessoas e 
panoramas diferentes, ir para outro lugar. A tristeza os domina, 
mesclada de um desânimo pungente, dilacerante. Há uma expressão 
popular: "A esperança é a última que morre!" Pois bem, a esperança 
destes dois caminheiros morreu. Ao assassinarem aquele em quem 
haviam posto toda a sua fé e confiança, mataram sua esperança. 
Acabou para eles o sonho da libertação de Israel.



  Nesta hora de desespero, alguém se aproxima e começa a 
caminhar com eles.

  Uma simples pergunta do novo companheiro os faz parar: "De que 
estão falando?'' (Lc 24, 17). Não é possível que exista uma única pessoa 
neste país que desconheça os fatos cruéis da semana passada! É a 
primeira reação. Mas logo aproveitaram para partilhar a dor e a 
saudade. 

    "Como vocês custam para entender e como demoram para 
acreditar em tudo o que os profetas falaram!'' Que voz é esta? Os dois 
a conhecem. Soa-lhes tão familiar! Embora os olhos permaneçam 
vedados e a razão obscurecida, o coração se abre, se dilata, começa a 
arder no peito. "Ninguém jamais falou como esse homem!'' (Jo 7,46) 
responderam até os guardas, tempos atrás encarregados de prender 
Jesus. Nem estes homens rudes conseguiram resistir às suas palavras! 
"As"As multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque os 
ensinava com autoridade'' (Mt 7, 28-29; cf. Lc 4,32; Mc 1, 22). Toda 
experiência do convívio com o Mestre nos anos passados emerge do 
recôndito da alma, vem, de repente, à tona enquanto o companheiro 
de viagem explica, evocando Moisés e os Profetas, as passagens da 
Escritura (cf. Lc 24, 27). Sua fala pelo caminho alivia a dor, derrete a 
saudade, afoga o desânimo. Não querem deixá-lo ir adiante quando 
chechegam ao destino. "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem 
chegando!'' (Lc 24, 29). "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida 
eterna!'' (Jo 6, 68) dizia Simão Pedro. "Fica conosco!'', é o pedido 
insistente, dirigido a quem ainda não conhecem. No fundo do coração, 
porém, já experimentaram a alegria que tantas vezes sentiam quando 
o Mestre lhes falava.

  "Fica conosco!'' - O convite sussurrado pelos dois discípulos de 
Emaús, avolumou-se através dos séculos e tornou-se clamor de 
milhões de seres humanos, sacrificados pelas injustiças e opressões, 
pelas expulsões e violências, mutilados pela recusa de partilha, 
programada e proposital, de ricos com pobres, dos que vivem na 
fartura com gente que não tem nada, de países abastados com povos 
famintos. 



  O pedido "Fica conosco!'' agigantou-se no brado ensurdecedor 
das vítimas de discriminações que marginalizam mulheres e raças. A 
súplica "Fica conosco!'' é a última canção esperançosa de nossa 
juventude sem perspectivas para o futuro e sem sentido da vida no 
presente, continuamente ameaçada de perder-se nas sarjetas da droga 
e da delinquência.

    "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando! ” "Tu tens 
palavras de vida eterna!" O companheiro do caminho para Emaús não 
abandonou os discípulos! "Entrou para ficar com eles. Sentou-se à 
mesa com os dois, tomou o pão e abençoou, depois o partiu e deu a 
eles'' (Lc 24, 29-30). E na partilha do pão acontece o milagre da Páscoa: 
os dois reconhecem o Mestre. Veem as mãos perfuradas e aquele 
inigualável semblante do Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Ele 
"de"desapareceu da frente deles'' (Cl 24, 31).

  Agora não é mais necessário ver Jesus com os olhos do corpo. Com 
a experiência que tiveram em Emaús os discípulos encarregar-se-ão de 
anunciá-lo e testemunhá-lo pelo mundo afora. No momento em que 
Jesus parte o pão, os discípulos de Emaús se tornam missionários, 
mensageiros da Boa Nova. "Na mesma hora eles se levantaram e 
voltaram para Jerusalém... e contaram o que tinha acontecido no 
caminho, e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão" 
(L(Lc 24, 33-35). 

  A missão nasce sempre de um encontro com Jesus vivo, com o 
Cristo pascal. Os Evangelhos não terminam na Sexta-Feira Santa, com o 
Cristo morto e sepultado. O grande e retumbante sinal da sinfonia é a 
esplêndida aurora da Páscoa, aquele deslumbrante primeiro dia da 
semana: o Cristo ressuscitado, vivo, vencedor da morte, o triunfo do 
bem sobre o mal, a vitória da graça sobre o pecado, a alegria do amor 
e da paz contra as tramas diabólicas do ódio e da guerra. "Realmente o 
SenhorSenhor ressuscitou!'' (Lc 24, 34) proclamam os "Onze, reunidos com os 
outros'' em Jerusalém.



  Nossa fé, antes de ser teologia, antes de ser Credo, é o encontro 
pascal com o Senhor Jesus. É a certeza de que ele está vivo. "Eu sei que 
meu redentor vive". (Jo 19, 25) confessa Jó no Antigo Testamento, apesar 
de "ferido com chagas malignas", sentado "no meio da cinza" (Jo 1, 7-8). 
Nossa fé é uma fé pascal e pessoal. Não se trata apenas de crer em 
alguma coisa. A profissão fundamental é: "Eu creio em Ti, Senhor!'' "Eu 
sei em quem coloquei a minha fé”, revela Paulo a Timóteo.

    Evangelizar, ser missionário, é irradiar "o que ouvimos, o que 
vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos 
apalparam do Verbo da vida - porque a Vida manifestou-se'' (1Jo 1, 1-2). 
O missionário e a missionária não ensinaram em primeiro lugar um 
sistema de verdades, repassam um volumoso pacote de dogmas e 
normas, ele e ela se aproximam do outro com respeito, carinho, amor, 
mergulham no mundo da cultura do   outro, procuram "inserir-se'', 
"in"inculturar-se'', tornam-se "õbikwa" como diriam os índios Kayapó do 
Xingu: parentes, familiares! Sejam quais forem nossas fraquezas, 
misérias, limitações, o que contagia todas as culturas, o que convence 
todos os povos e raças, é o testemunho da alegria e da graça de termos 
encontrado o Senhor.

  Missionárias e Missionários são cristãs e cristãos apaixonados, 
falam "como se vissem o invisível'' (cf. Hb  11, 27), entregam sua vida à 
causa do Evangelho, despedem-se de sua família, saem de sua pátria, 
percorrem terras, atravessam mares, se fatigam, mas não descansam 
enquanto não alcançarem a grande meta: que "todas língua confesse 
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai'' (Fl 2, 1 1).

    É a força do pão partido de Emaús, é o vigor do fruto da videira no 
cálice da Nova Aliança, é o corpo entregue e o sangue derramado de 
Jesus, morto e ressuscitado, é "a caridade de Cristo (que) nos compele'' 
(2 Cor 5, 14).

  Amém.



Preparar os cantos, leitores e o ambiente em clima festivo.
Reunir também pessoas e fatos que marcaram o 13º Congresso

Eucarístico Nacional em Vitória. Preferencialmente, reúnam-se na Igreja.



Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro 
fraterno, no qual celebramos nossa fé no Cristo Eucarístico. Vamos 
rezar o segundo dia do nosso Tríduo em preparação à Festa de Corpus 
Christi, fazendo memória ao 13º Congresso Eucarístico Nacional que 
aconteceu na Arquidiocese de Vitória em 1996. Recordamos esse 
grande acontecimento que marcou a história da nossa Arquidiocese e 
a vida de cada um que dele participou. Cantemos o seu hino, que 
tantantas lembranças nos traz.

Hino do XIII Congresso Eucarístico Nacional, ver pag. 6.



Dirigente: Iniciemos traçando sobre nós o Sinal da Cruz. 

Vinde, ó Deus, em meu auxílio.

Socorrei-me sem demora.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

DiriDirigente: Há 25 anos atrás nossa igreja de Vitória se preparava para 
realizar o 13º. Congresso Eucarístico Nacional. “Eucaristia é vida plena, 
é a justificação e justiça total. Quem recebe a Eucaristia com grande 
amor e com amor total, entregando-se a Jesus, pode dizer: eu sou forte 
porque Jesus vive em mim e eu vivo n'Ele... Isso quer dizer que ninguém 
pode mais passar fome, porque nós nos alimentamos com o Senhor 
que dá o pão, com o Deus que é pão” (D. Paulo Evaristo Arns).

OOração inicial para todos os dias, ver pág. 7.

Dirigente: Juntos rezemos

Se houver a possibilidade, aqui deve-se fazer a exposição do Santíssimo Sacramento.
Se por um ministro leigo extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão,
faça-se colocando a âmbula com a reserva eucarística sobre um corporal no altar
ou se por um ministro ordenado, no ostensório, sempre ladeado por velas. Enquanto
isso entoa-se um canto apropriado. Em seguida prossegue-se com a oração inicial.

Após a oração inicial, deixa-se um tempo de silêncio para a adoração.



Dirigente: Jesus deu até a última gota de Seu Sangue, e nós a 
recebemos na Eucaristia, para lavar o coração de toda a nossa falsa 
verdade, para atingirmos a verdadeira verdade que é a do Evangelho.

Todos: A Eucaristia faz o milagre da cruz e a ressurreição continuarem 
para toda a vida.

Dirigente: No segundo dia do nosso Tríduo vamos meditar sobre: 
“Eucaristia e Fome de Pão de Justiça”.

PPalavra de Deus: Mc 12, 13-17

Proclama-se o texto bíblico da Bíblia ou Lecionário. Após a proclamação deixa-se
um tempo em silêncio para a meditação pessoal. Depois, prossegue-se.



Dirigente: Nossa felicidade está toda em amar, e amar a fonte do amor, 
o amor mais puro: Jesus Cristo! Ele que nos ensina como viver, como 
partilhar com os outros, como é ser irmão e ser irmã, sem jogar fora 
nada que Deus nos deu ou que o nosso trabalho mereceu.

Todos: “O nome moderno do amor é a solidariedade”.

Dirigente: Onde houver uma pessoa sofrendo, Jesus Cristo está indo 
para lá. Onde ia a multidão, Cristo ia ao seu encontro.

TTodos: Porque ninguém pode ser feliz, quando os demais são infelizes.

Dirigente: Dirigente: “Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que 
é de Deus». E eles ficaram admirados com Jesus” (Mc 2,17).

NoNo ano de 2020 o mundo foi surpreendido por uma pandemia que 
atingiu todos, de todas as classes e culturas. É notório que a 
combinação das crises econômica, política e sanitária provocou uma 
imensa redução da segurança alimentar em todo o Brasil. A fome se fez 
presente em 14,7% dos lares em que a pessoa de referência não tinha 
escolaridade ou possuía ensino fundamental incompleto, ou seja, a 
pobreza cresceu e a fome aumentou.

PPapa Francisco alerta: “O mundo pós-pandêmico deve ser solidário e 
inclusivo e o acesso aos bens garantido a todos os países e povos”. 
"Um futuro em que as finanças estejam a serviço do bem comum, onde 
os vulneráveis e marginalizados sejam colocados no centro e onde a 
terra, nossa casa comum, seja bem cuidada", significa também 
combater as causas estruturais da pobreza, desigualdade, falta de 
trabalho, terra e habitação, negação dos direitos sociais e de 
trtrabalho.... A solidariedade, entendida em seu sentido mais profundo, 
é uma forma de fazer história. (Fratelli tutti, 116)”. E invoca os dons de 
Deus sobre todos os participantes: "sabedoria, compreensão, bom 
conselho, força e paz". 



Momento de Partilha: Eu, que tantas vezes me alimentei do Corpo de 
Jesus, faço alguma coisa para matar a fome a quem é pobre?

Canto: “Seu nome é Jesus Cristo e passa fome”, ou outro apropriado. 

Pode-se fazer a partilha à luz do Evangelho proclamado. Ou ler a homilia de D. Paulo
Evaristo Arns, realizada durante o 13º. CEN, no dia 12 de julho de 1996, no ginásio
Dom Bosco, em Vitória. Ver anexo 2, pág. 29. Conclui-se a partilha com um canto.



Dirigente: A solidariedade é fruto da fraternidade. Do modo como as 
pessoas convivem e partilham. A mãe de Jesus mostrou-se solidária desde 
cedo. Ao saber que a sua prima Isabel estava para dar à luz, ela correu à 
casa da mesma, em Judá, atravessando as montanhas (Lc 1,39), 
despojando-se de si mesma para o exercício do cuidado. Maria foi 
solidária com os noivos nas Bodas de Caná (Jo 2,1-11), intercedendo por 
uma necessidade emergencial como também ajudando as pessoas a 
conheconhecerem melhor quem é Jesus e se posicionarem diante dele: “Façam 
tudo o que ele lhes disser”; Maria tornou-se solidária com toda a 
humanidade, a ponto de receber todos (as) nós como filhos e filhas, 
quando recebeu João, o discípulo que Jesus amava, como seu filho (Jo 
19,26-27). Ser solidário traz uma amplitude e uma concretude, através de 
ações e gestos, ao amor que Jesus veio nos ensinar. “Amai-vos uns aos 
outros como eu vos tenho amado” (Jo 13,34) e “Amai ao próximo como a ti 
mesmmesmo” (Mc 12,31). 

Leitor: Maria, Mulher solidária! Ensina-nos a tornar prático, o amor que 
Jesus veio nos ensinar.

Todos: Maria, Auxílio dos cristãos, Mulher Eucarística, intercede por nós ao 
Teu Filho Jesus.

Leitor: Maria, Mãe da esperança! Ajuda-nos a suscitar em nossos lares, no 
trabalho, na vizinhança e na comunidade o pão da justiça e da paz.

Todos: Maria, Auxílio dos cristãos, Mulher Eucarística, intercede por nós ao 
Teu Filho Jesus.

Leitor: Maria, Mãe do Bom Conselho! Intercede por nós para que saibamos 
educar as novas gerações na construção de uma Brasil realmente honesto 
e justo.

TTodos: Maria, Mãe do Bom Conselho! Intercede por nós para que saibamos 
educar as novas gerações na construção de uma Brasil realmente honesto 
e justo.



Oração do XIII Congresso Eucarístico Nacional, ver pág. 8.

Dirigente: Rezemos.

Oração do Pai Nosso

Bênção Final

Dirigente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós.

DiriDirigente: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

Todos: Amém!

Pode-se guardar mais um tempo de silêncio, motivar preces espontâneas
ou entoar um canto apropriado. Conclui-se com o Pai Nosso. 

Se a exposição do Santíssimo Sacramento foi realizada por um ministro leigo
conclui-se com a bênção abaixo; se por um ministro ordenado segue a benção
solene como de costume. Ao final, entoa-se um canto apropriado para a reposição
do Santíssimo Sacramento na capela. Lembrar de convidar todos para o 2º. Dia do
Tríduo Eucarístico. Como gesto concreto, motivar a realização da Campanha de

arrecadação de alimento “Paz e Pão”.



12 de julho de 1996 

Celebrante: D. Paulo Evaristo Arns 
Cardeal Arcebispo de São Paulo

Horário: 09:00 horas
Local: Ginásio D. Bosco



EUCARISTIA, FOME DE PÃO E FOME DE JUSTIÇA
- Eucaristia no Brasil;
- Pão no Brasil;
- Justiça no Brasil?

NAO HÁ FELICIDADE SEM PAZ!
OO Papa João XXIII, amigo tão grande de vocês todos e do Brasil, dizia 
que, para haver paz, são necessárias quatro pilastras: a primeira é a 
justiça, a segunda, a solidariedade, pode traduzir-se concretamente 
pelo pão. A terceira - dizia o Papa - é a verdade. Verdade, de saber o 
que a gente crê, e crer no que Deus revelou; aquilo que aprendemos na 
Bíblia, aprendemos através da Igreja e aprendemos sobretudo de 
nossos pais. E a quarta, aquela que está sempre de novo em risco e em 
jojogo, é a liberdade: liberdade de a gente se exprimir; liberdade de 
podermos nos comunicar; liberdade de formarmos comunidade; 
liberdade de fazer com que as comunidades sejam missionárias, e, 
enfim, liberdade de correr por todo o mundo, como o apóstolo São 
Paulo, indo por toda parte anunciar que Jesus Cristo é a nossa vida, a 
razão da existência do mundo e de cada um de nós. Nós somos o Cristo 
hoje. Essa palavra não é minha. É de Santo Agostinho. Quando alguém 
sese apresentou a ele dizendo "eu sou cristão" respondeu, com muita 
seriedade: "Então você é o Cristo no dia de hoje"; portanto você fará 
aquilo que Cristo fez; pensará como Cristo pensou; amará e será fonte 
de amor como Cristo amou e é a grande fonte de amor para todo 
mundo.

1- Eucaristia no Brasil
O Brasil teve a graça de nascer com a Eucaristia. Todos os manuais de 
História relatam isso.   Pedro Álvares Cabral trouxe, de Portugal, os 
franciscanos, que celebraram com Frei Henrique de Coimbra a 
Eucaristia no Rio de Janeiro, e nós ficamos todos emocionados, ao 
saber que todas as nossas matas, águas, ares, riqueza e todo o nosso 
povo, naquele momento, estava no altar. Toda a história de nossa terra 
estava no altar, porque a Eucaristia liga o passado com o futuro, a terra 
comcom o céu. O que faz, a Eucaristia?  Liga o passado com o futuro, a terra 
com o céu! É por isso que foi maravilhoso, nós termos uma primeira 
missa logo nos primórdios, muito embora, infelizmente, essa primeira 
missa não tenha conseguido favorecer a presença de Jesus em toda 
parte, como o desejaríamos hoje. 



- UMA PORÇÃO DO POVO DE DEUS!
O que é que a Igreja é? Nós, aqui, somos a Igreja, uma porção do Povo 
de Deus, confiada pelo Espírito Santo a um Bispo com seus Padres 
para, pela Eucaristia e o Evangelho, levar todos ao Reino de Deus, ao 
coração do Pai.  Então o Evangelho e a Eucaristia são essências da 
Igreja.
  
OO Evangelho e a Eucaristia, a Pessoa de Jesus, o que Ele nos transmite 
e sobretudo quando, na última ceia, Ele diz: "Isto é o meu corpo. Isto é 
o meu sangue". E quando Ele diz, em outra ocasião: "Quem come o meu 
corpo e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele". 
Eu fico nele e ele fica dentro de mim. Assim é que Santo Agostinho 
tinha razão: o cristão é o Cristo. Claro, porque se você comunga, o 
Cristo permanece em você e você permanece no Cristo. Portanto, quão 
grgrave é o fato de ter faltado a Eucaristia no Brasil! E, infelizmente, 
continua faltando, até o dia de hoje.

- SEM O CRISTO NÃO HÁ VIDA DE DEUS!
Chega então o momento de receberem a Jesus na Eucaristia. E, depois 
de atingirem aquela união com Cristo, consigo, com a comunidade, 
com o Brasil e com o mundo inteiro, aí sim: como missionários, 
começam a distribuir os serviços que todo mundo vai prestar em favor 
da comunidade.

2- Pão no Brasil
LLembrei, há pouco, como faltou a Eucaristia. Por isso, falta o pão. Falta 
o pão mesmo! Os índios tinham tudo, quando vieram os portugueses. 
E, depois, quando os portugueses começaram a caçar, os índios 
ficaram sem nada: não tinham mais família, mata para se esconder, 
lugar para pescar e também lugar para colher os frutos da mata. Nós 
roubamos dos índios, o que era deles! O que nós fizemos aos índios? 

Depois,Depois, vieram os portugueses, para ocupar a terra. Dividiam-na em 
grandes áreas - as capitanias - concedendo-as aos ricos. Está certo, dar 
as grandes áreas para os ricos e não deixar nada para os pequeninos? 
Não!



A partir daí, deu tudo errado. E deu errado em todo o mundo, não só 
entre nós. É por isso que todos os países do mundo mudaram, menos 
o Brasil. O Brasil ainda tem que mudar! E só a reforma agrária vai trazer 
pão para todos.

DepoisDepois que vieram os portugueses, fazendo aquela repartição tão 
injusta, começou então a busca de negros na África. Nossos irmãos 
negros foram arrancados da terra, tirados de sua expressão e de sua 
cultura. Subtraídos do seu meio, onde eram felizes e podiam viver. E 
para que? Para serem presos, acorrentados e arrastados em navios, até 
chegar ao Brasil e aqui serem vendidos, como se vende uma laranja, 
uma cana, ou qualquer objeto. 

Deus, pDeus, presente pelo seu amor na Terra, foi transformado em objeto de 
lixo, na pessoa de nossos irmãos africanos. Temos que pedir-lhes 
perdão! 

NO BRASIL SOMOS TODOS IRMÃOS!

EEntão faltou o pão: para os índios, porque os expulsaram das matas e 
dos rios; para os negros, porque lhes surrupiaram toda a liberdade e a 
justiça; e ainda falta mencionamos um terceiro grupo, muito 
importante, que é o dos imigrantes.

AquiAqui aportando, eram mandados para o interior, onde havia água e 
uma fazenda. Lá tinham eles que cultivar o café ou outra plantação 
para o homem branco do lugar, para os moradores que se diziam 
brasileiros. Pior que isso, sabemos que eram sempre maltratados. E 
pensar que, foram eles, os imigrantes, que ajudaram a alimentar o 
Brasil! Foram eles que implantaram a indústria por aqui.

3- Justiça no Brasil?
TTendo findado o tempo em que se segregavam brasileiros, pudemos 
passar a crer na terra do "berço esplêndido" onde tudo iria progredir, 
onde tudo iria para a frente. Mas foi nesta hora, infelizmente, que nós 
perdemos a terra que havia sido mal repartida. O que aconteceu, com 
a terra?   Foi mal repartida! Está ainda sendo mal repartida.



O que aconteceu, com a produção? Só uns ficaram ricos e os outros 
trabalhadores não ganham mais do que o salário-mínimo, que não dá 
nem para comprar a cesta com os alimentos básicos. Assim é que o 
pobre passa fome. E a metade do Brasil é pobre: portanto, passa fome.
Depois, veio ainda o comércio, que acabou ficando para o estrangeiro, 
porque o melhor, a gente exporta. 

- O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.

PPor isso é que nós iremos procurar sempre os quatro pontos 
fundamentais no Evangelho.

PPrimeiro, a Eucaristia, que foi instituída um pouquinho antes de Jesus 
sofrer, quando Ele disse que o Seu sangue seria aliança para todos nós. 
Jesus deu a última gota de sangue, e nós a recebemos na Eucaristia, 
para lavar o coração de toda a nossa falsa verdade, para atingirmos a 
verdadeira verdade que é a do Evangelho. A Eucaristia faz o milagre da 
cruz e a ressurreição continuarem para toda a vida. A Eucaristia renova 
a cruz e a ressurreição, de maneira que todo o mundo pode renovar-se, 
e e todo mundo que sofre pode saber que vale a pena unir seus 
sofrimentos aos de Jesus.

Mas Eucaristia também é vida plena, é a justificação e justiça total. 
Quem recebe a Eucaristia com grande amor e com amor total, 
entregando-se a Jesus, pode dizer: eu sou forte porque Jesus vive em 
mim e eu vivo n'Ele. 

Mas a Eucaristia foi instituída na forma de comida, numa refeição, para 
dar energia ao nosso espírito; força à nossa alma. E nós não comemos 
a carne de Jesus assim como nós somos hoje. Nós comemos o Jesus 
Ressuscitado, quer dizer, Jesus Ressuscitado entra dentro de nós com 
o seu corpo e sangue verdadeiros. Isso quer dizer que ninguém pode 
mais passar fome, porque nós nos alimentamos com o Senhor que dá 
o pão, com o Deus que é pão.



QUEM COMUNGA NÃO PODE DEIXAR FALTAR O PÃO! 

A comunhão é a refeição com o Senhor da vida, e, por isso, quem 
comunga não pode deixar faltar o pão. Porque a comunhão é uma 
refeição - e isto é muito importante: - feita do mesmo jeito que Jesus a 
fez na última ceia, com os seus discípulos.

PPassemos o que nos foi prometido no capítulo 6º do Evangelho de São 
João. Jesus multiplicou o pão. O pessoal estava reunido, um dia, a 
escutar a sua palavra. Chegando o cansaço, quando as pessoas não 
tinham mais o que comer, os apóstolos ficaram com pena e Jesus 
também. Os apóstolos disseram a Jesus: “Olhe, o pessoal vai cair, vai 
esmorecer, não vai aguentar voltar para a cidade, ou até a aldeia, para 
comprar pão”. Jesus perguntou: "E vocês, quantos pães têm?" Jesus 
pepergunta a cada um de nós, igualmente: quantos pães vocês têm? Eles 
responderam "A gente não tem, mas um menino aqui tem cinco pães e 
dois peixes. Mas o que é isso, para tanta gente? São cinco mil, os que 
estão aí...", muito mais do que as pessoas que estão aqui, neste ginásio! 
O que é que significariam, portanto, dois peixinhos e cinco pãezinhos, 
para tantos? Jesus disse: "Vocês mesmos devem dar de comer à 
multidão." Aí os apóstolos pegam os cinco pãezinhos e começaram a 
distribuidistribuir. E aprenderam que a caridade é que fez aumentar o pão. 

- A CARIDADE É QUE FAZ AUMENTAR O PÃO!
A caridade é que dá gosto para o peixe. A caridade aumenta o gosto de 
repartir.

E, quem reparte, faz como Deus, que reparte os dons para todo mundo. 
É por isso que Jesus deu de comer para cinco mil pessoas.

Aí o povo ficou tão entusiasmado que foi atrás d'Ele e queria que Jesus 
desse sempre desse pão gostoso, desse peixe tão saboroso, para que 
todo mundo pudesse viver sendo alegre na vida.

EE Jesus acrescentou: "Vocês veem, porque comeram deste pão. Mas, 
para viver a eternidade, vocês precisam comer do pão da vida. Do meu 
corpo e do meu sangue." Queria dizer "quem come o meu corpo 
ressuscitado, quem bebe o meu sangue ressuscitado, esse sim 
permanece em mim e eu nele.'' A fé na Eucaristia é o centro da Igreja. 



-A FÉ NA EUCARISTIA É O CENTRO DA IGREJA!
"Dai-lhe vós mesmos de comer" - estas palavras serão o resultado do 
nosso 13º Congresso Eucarístico. A vitória de Jesus vai ser esta: vamos 
dar de comer aos brasileiros! 

- EU NÃO QUERO MAIS VIVER SEM A EUCARISTIA! 
E,E, depois que o Concílio afirmou que a Igreja é constituída por uma 
porção do Povo de Deus, reunida pelo Espírito Santo, pela Eucaristia e 
pelo Evangelho, e confiada a um Bispo e seus Presbíteros, aconteceu 
Medellín, a famosa Assembleia dos Bispos da América Latina, em 1968. 
O primeiro documento lá produzido foi sobre a Justiça.

- A JUSTIÇA!  
DepoisDepois de Medellín, veio Puebla, em 1979, no México. Foi ali que os 
Bispos latino-americanos definiram uma proposta que me leva a 
responder a pergunta de antes: como é que as pessoas que têm meios 
- as ricas - podem se salvar.

Claro, que elas são iguais às outras, ou melhores até se colaborarem 
com o Evangelho.

PPuebla fez a opção preferencial pelos pobres, indicando, com isso, que 
a Igreja deve fazer como Jesus Cristo. Onde houver uma pessoa 
sofrendo, Jesus Cristo está indo para lá. Onde ia a multidão, Cristo ia ao 
seu encontro. Onde o pessoal precisava do Mestre, lá estava Ele, 
presente. Então nossa Igreja fez a opção preferencial pelos pobres e 
isto é para todo mundo. Portanto, todos nós vamos cuidar, para acabar 
com a pobreza. Estão de acordo, ou não estão? E isso prejudica os 
riricos? Não prejudica. Ninguém é feliz, enquanto os outros são infelizes. 

JUSTIÇA E PÃO!             
Então é certo que, quando Puebla fez a opção preferencial pelos 
pobres, a fez por toda a Igreja. Para todas as classes tomarem parte. 
Quando todos tomam parte, todos são felizes. Porque ninguém pode 
ser feliz, quando os demais são infelizes. Não dá. É contra o desígnio 
de Deus, porque Ele quis que fôssemos todos uma grande família, 
unida pela Providência Divina.



E, agora, é a hora de os leigos mostrarem que são protagonistas. É o 
momento de escolherem bons políticos. É, ou não é? É hora de 
proclamarmos, para todo mundo: somos católicos e comemos o 
mesmo Pão Eucarístico. 

4 – O país da solidariedade!
NoNossa felicidade está toda em amar; e amar a fonte do amor, o amor 
mais puro: Jesus Cristo! Ele que nos ensina como viver, como repartir as 
coisas com os outros, como é ser irmão e ser irmã, sem jogar fora 
nenhuma coisa daquilo que Deus nos deu ou que o nosso trabalho 
mereceu.

OO Papa Paulo VI sabia falar com o coração. Certa vez, dirigiu-me as 
seguintes palavras: “O Brasil é realmente um país que a gente tem que 
amar. E ele completaria, em seguida, com palavras assim: “O nome 
moderno do amor é a solidariedade.” Através da solidariedade, todo 
mundo se interessa pelo que é de todos, para que cresça e progrida 
aquilo que a todos pertence.

- PÃO E JUSTIÇA SÃO FEITOS E CRESCEM EM CASA! 
TTempos atrás, foi feita uma pesquisa, através do jornal Folha de São 
Paulo. Constatou-se que 70% da violência na cidade era praticada 
dentro de casa. Podemos acabar com a violência dentro de casa? Então 
é hora de nós prometermos aqui. Concentremo-nos por um minuto e 
digamos com muito amor: Meu Deus, vou deixar de lado a violência 
durante toda a minha vida. 

Deus escutou esta promessa! Deus escutou este pedido! 

PPrecisamos cuidar do lar porque o lar, em português significa lugar 
gostoso; lugar onde todo mundo dá calor do seu amor e a vibração do 
coração, partilhando toda a vitalidade que tem dentro de si. Para isso 
nós devemos educar cada pessoa desde a infância. Todos nós, 
católicos, sem exceção, somos chamados pelo Papa, para sermos 
missionários. Missionários de verdade. E o que missionário faz é 
despertar no outro o gosto por aquilo que é verdade, amor, justiça e 
pãopão para todos. O missionário tem que sensibilizar, quer dizer, acordar 
o sentido para que é bom.



E cada um de nós é missionário, cada um de nós vive em comunidade, 
deve aproveitar todas as oportunidades para contar, um com o outro, 
as experiências. Repartir experiência é aprender com Deus. 

- REPARTIR EXPERIÊNCIA É APRENDER COM DEUS.
QueQue nos ajuda a fazer as experiências de amor, verdade e vida em 
todos os lugares. É preciso dividir, sobretudo, a ternura. Ternura é a 
mão carinhosa da mãe passando no rosto ou na cabeça do filho. É o pai 
beijando suavemente a mãe ou o filho. É o vizinho, que vem até nós, na 
hora em que sofremos e nos diz: “o que falta? O que eu posso fazer? Eu 
vou lhe ajudar”. Ternura é a finura do amor. A fineza de quem ama. 

- TERNURA É A FINEZA DE QUEM AMA!
PPrecisamos começar de novo a viver com ternura em família e em 
todos os lugares. Eu ousaria sugeri-la aos padres aqui presentes, às 
secretárias das organizações da lgreja aqui presentes, e a todo agente 
de pastoral responsável pela Igreja aqui presente. Toda a lgreja tem 
que mostrar mais, muito mais a ternura! Muito mais, o espírito de 
receptividade. Muito mais alegria na acolhida. Muito mais a união 
entre todos aqueles que nos vêm procurar para dividir conosco a 
experiênciaexperiência da fé, ou nos pedir algum auxílio. Todos nós somos a porta 
para o coração de Deus. Todo mundo.

Como é gostoso, a gente dizer sim para Deus, para que não falte pão, 
nem justiça, nem fraternidade, nem alegria no mundo. Mas, para tanto, 
é preciso crer no Evangelho. Porque o centro de tudo é Jesus, fonte da 
Esperança, da Fé e do Amor. O que é Jesus?

- FONTE DA ESPERANÇA, DA FÉ E DO AMOR! 
Por isso, devemos renovar o propósito de tomar o Evangelho a cada 
dia, por exemplo, quando termina a novela, ou finda a conversa, cada 
um deve ler um trechinho. Ler, meditar e ouvir Jesus. Sentir o amor e 
dizer: “Eu vou repartir esse amor; esta palavra foi escrita para mim, 
esta cena foi narrada para a minha comunidade; esta mensagem é sob 
medida para a lgreja ou para a humanidade toda. Todo ser humano 
que vive no mundo é minha irmã, meu, irmão e tem o Verbo de Deus no 
fundofundo do coração, seja ele hindu, japonês ou de qualquer raça mais 
longínqua.”



- SEM JESUS EUCARÍSTICO NÃO HÁ PÃO, NEM JUSTIÇA! 
Minha gente: nós vivemos para levar a paz a todas as pessoas que Deus 
nos faz encontrar pela vida, mas, sobretudo àquelas que Deus nos 
confia. E, nesse momento, Deus está confiando o Brasil à cidade de 
Vitória. O que Deus faz, neste momento? - CONFIA O BRASIL À CIDADE 
DE VITÓRIA! 

AoAo 13º Congresso Eucarístico Nacional. Muito obrigado. Jesus 
Eucarístico. Ele é o grande amor de nossa vida. Ele é a justiça. O 
Caminho, a Verdade e o Amor! 



Preparar os cantos, leitores e o ambiente em clima festivo.
Reunir também pessoas e fatos que marcaram o 13º Congresso

Eucarístico Nacional em Vitória. Preferencialmente, reúnam-se na Igreja.



Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro 
fraterno, no qual celebramos nossa fé no Cristo Eucarístico. Vamos 
rezar o último dia do nosso Tríduo em preparação à Festa de Corpus 
Christi, fazendo memória ao 13º Congresso Eucarístico Nacional, que 
aconteceu na Arquidiocese de Vitória em 1996. Recordamos esse 
grande acontecimento que marcou a história da Arquidiocese e a vida 
de cada um que dele participou. Cantemos o seu hino, que tantas 
lemblembranças nos traz:

Hino do XIII Congresso Eucarístico Nacional, ver pag. 6.



Dirigente: Iniciemos traçando sobre nós o Sinal da Cruz. 

Vinde, ó Deus, em meu auxílio.

Socorrei-me sem demora.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

DiriDirigente: O 13º Congresso Eucarístico Nacional, sediado em Vitória, 
celebrou os cem anos da criação da Diocese do Espírito Santo. Toda a 
Igreja no Brasil voltou-se para a nossa capital, isto mostra que “somos 
um só corpo”. De fato, a Eucaristia nos liga com nosso passado, atualiza 
nosso presente e nos aponta um caminho de plenitude. Em Jesus, 
presente na Eucaristia, sentimos a presença que nos acompanha e nos 
sustenta como remédio para todos os membros da igreja.

OOração inicial para todos os dias, ver pág. 7.

Dirigente: Juntos rezemos

Se houver a possibilidade, aqui deve-se fazer a exposição do Santíssimo Sacramento.
Se por um ministro leigo extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão,
faça-se colocando a âmbula com a reserva eucarística sobre um corporal no altar
ou se por um ministro ordenado, no ostensório, sempre ladeado por velas. Enquanto
isso entoa-se um canto apropriado. Em seguida prossegue-se com a oração inicial.

Após a oração inicial, deixa-se um tempo de silêncio para a adoração.



Dirigente: Não foi Jesus que curou tantos males?! Que curou os 
aleijados?! Que abriu os olhos aos cegos, que fez os surdos ouvirem e 
os mudos falarem?! E que até ressuscitou os mortos? Não foi Ele que 
fez tudo isso?

Todos: Ele é poderoso. Ele está no meio de nós, hoje. Ele está presente 
também na Eucaristia.

DiriDirigente: No terceiro dia do nosso Tríduo vamos meditar sobre: 
“Eucaristia, Força para os Enfermos”.

Palavra de Deus: Mc 12, 13-17

Proclama-se o texto bíblico da Bíblia ou Lecionário. Após a proclamação deixa-se
um tempo em silêncio para a meditação pessoal. Depois, prossegue-se.



Dirigente: Jesus ressuscitado nos apresenta suas chagas. Por aquelas 
chagas, fomos curados (cf. 1Pd 2, 24; Is 53, 5). Mas, como pode uma 
ferida curar-nos?

Todos: As chagas de Jesus são canais abertos entre Ele e nós, que 
derramam misericórdia sobre as nossas misérias. As chagas são os 
caminhos que Deus abriu amplamente para nós, para entrarmos na 
sua ternura e O tocarmos com nossas mãos. 

DiriDirigente: Em cada Missa, onde Jesus nos oferece o seu Corpo chagado 
e ressuscitado: nós O tocamos e Ele toca as nossas vidas.

Todos: E faz descer a nós o Céu. As suas chagas luminosas rasgam a 
escuridão que nós trazemos dentro.

Leitor: “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob? 
Não é, pois, Deus de mortos, mas de vivos” (Mc 12, 27).

DeusDeus ama o homem e a mulher e não os abandona ao poder da morte, 
mas une-os a Si, fonte de vida, tornando-o imortal. Pois nada nos 
separará do amor de Deus (Rm 8,38): nem a morte nem a vida, nem 
anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer 
poderes e nem as enfermidades.

OO cristianismo é o Evangelho da vida. A vida é a boa nova que o cristão 
anuncia a um mundo cada vez mais mergulhado numa cultura de 
morte. Só quem acredita em Cristo pode falar de uma vida que venceu 
a morte, e acreditar na imortalidade. E tem de fazê-lo, sem medo nem 
timidez, graças ao Espírito de força e de amor que lhe foi dado.

OO Papa Francisco nos adverte: “No mundo de hoje temos doenças tais 
como “sentir-se imortal, imune e inclusive indispensável”, 
“endurecimento mental e espiritual”, “o Alzheimer espiritual” e “a 
rivalidade e a vanglória”. Estas doenças e tentações são “naturalmente 
um perigo para todo cristão e para toda comunidade, congregação, 
paróquia, movimento eclesial e podem atingir quer em nível individual 
quer comunitário”.



É necessário esclarecer que só o Espírito Santo pode curar todas as 
enfermidades. “É o Espírito Santo que sustenta todo esforço sincero de 
purificação e toda boa vontade de conversão. É Ele que nos faz 
compreender que todo membro participa da santificação do corpo ou 
do seu enfraquecimento”.

MomenMomento de Partilha: Como podemos suportar o sofrimento com 
paciência? Como viver a doença, as dores, atravessar esse tempo de 
pandemia, sem perder a esperança?

Canto: À escolha.

Pode-se fazer a partilha à luz do Evangelho proclamado e lembranças do 13º.
CEN. Ou ler a homilia de D. Silvestre Luís Scandian, realizada durante o
13º. CEN. Ver anexo 3, ver pág 47. Conclui-se a partilha com um canto.



Dirigente: Maria Santíssima, Mãe da Esperança, caminha conosco rumo à 
Vida Eterna! Como em sua presença maternal junto ao pé da Cruz com o 
discípulo amado, (Jo 19,25-27), também cada um de nós, com Maria, Mãe de 
Jesus e Nossa Mãe Santíssima, ao padecermos de um mal, seja corporal ou 
espiritual, podemos nos configurar a Cristo na Cruz. Fazendo sempre a 
vontade do Senhor! Somos seus filhos Maria! 

LLeitor: Maria, Mãe de Misericórdia! Implora por nós a Deus, Pai de 
misericórdia, para que esta dura provação com a pandemia termine e 
tenhamos novamente um horizonte de esperança e de paz.

Todos: Maria, Saúde dos enfermos, Mulher Eucarística, intercede por nós 
ao Teu Filho Jesus.

LLeitor: Maria, Vaso Espiritual! Ensina-nos a confortar as famílias dos 
doentes e das vítimas da pandemia, para que seus corações se abram à 
confiança.

Todos: Maria, Saúde dos enfermos, Mulher Eucarística, intercede por nós 
ao Teu Filho Jesus.

LLeitor: Maria, Porta do céu! Abre o nosso coração para acolher Jesus 
Crucificado através das nossas enfermidades, dores, sofrimentos e 
angústias.

Todos: Maria, Saúde dos enfermos, Mulher Eucarística, intercede por nós 
ao Teu Filho Jesus.



Oração do XIII Congresso Eucarístico Nacional, ver pág. 8.

Dirigente: Rezemos.

Oração do Pai Nosso

Bênção Final

Dirigente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós.

DiriDirigente: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

Todos: Amém!

Pode-se guardar mais um tempo de silêncio, motivar preces espontâneas
ou entoar um canto apropriado. Conclui-se com o Pai Nosso. 

Se a exposição do Santíssimo Sacramento foi realizada por um ministro leigo
conclui-se com a bênção abaixo; se por um ministro ordenado segue a bênção
solene como de costume. Ao final, entoa-se um canto apropriado para a reposição
do Santíssimo Sacramento na capela. Lembrar de falar sobre a programação da
Solenidade de Corpus  Christi. Como gesto concreto, motivar a realização

da Campanha de arrecadação de alimento “Paz e Pão”.



Celebração Eucarística - Missa dos Enfermos
Celebrante: D. Silvestre Luís Scandian - Arcebispo Metropolitano de 
Vitória

Horário: 15:00 horas
Local: Ginásio D. Bosco



Queridos Irmãos e Irmãs, queridos Irmãos Enfermos, muitos de vocês 
e muitos outros que talvez nos estejam acompanhando pela Rede Vida, 
pela Rede Católica de Rádio, não poderiam ir até a Praça do Congresso, 
expostos ao sol e a ventos e talvez muito frio e a chuva, por isso é que 
se recolheram aqui hoje. É o Congresso que vem até perto de vocês, 
chega até perto de vocês por meio de muitos bispos, padres e outros 
peregrinos.

GosGostaria que vocês tivessem visto ontem, lá na Praça do Congresso, a 
festa bonita que foi a Abertura do 13º CEN: a chegada da Imagem de 
Nossa Senhora da Penha, 60 a 80 mil pessoas aplaudindo nossa 
Padroeira e nossa Mãe, e depois celebrando juntos a Eucaristia. Foi um 
momento de festa. Muito bonito realmente. Hoje estamos aqui, junto 
com vocês, queridos irmãos. É nosso sinal de gratidão, porque 
sabemos que vocês estão sustentando o Congresso com a sua oração, 
comcom seus sofrimentos. Vocês os estão oferecendo pelo êxito do 
Congresso, para que Jesus seja mais conhecido, mais amado. Ele é a luz 
do mundo. Vocês são os prediletos de Jesus. Ele, na sua vida, não só 
escolheu os fracos, os doentes para curar, mas Ele quis assumir sobre 
si as nossas dores.

Ele quis assumir todos os tormentos da vida humana e morreu na cruz 
no meio de todos os tormentos para que ninguém dissesse: “ah! O 
Senhor não passou por essa dor”. Na verdade, Ele passou e assumiu 
todas as nossas dores. As dores, os sofrimentos das angústias que 
vocês estão sofrendo, Jesus já sofreu por vocês.

ObriObrigado, irmãos! Obrigado, porque vocês sustentam assim nosso 
Congresso Eucarístico e sustentam também a Igreja. E vocês sabem 
que, muitos de vocês, talvez sem enxergarem, sem poder andar direito, 
e sendo pobres, mas são ricos de fé e confiança em Deus. Há muita 
gente que tem tanto dinheiro, que tem saúde, que tem conforto, mas 
não tem paz no coração. Então é por eles também, que é importante 
rezar, oferecer a nossa oração, o nosso sofrimento. Eu queria pedir a 
todostodos vocês hoje, que se lembrassem daquela palavra do Papa que se 
expressou assim: “o sofrimento humano, aceito com amor e unido com 
aquele de Jesus Cristo, se torna de grande valor"; de grande valor para 
a própria vida de vocês e para a vida da Igreja e do mundo. Ajuda a 
transformar o mundo.



Eu queria convidá-los, nessa missa, a assumir Jesus Crucificado. Ele 
escolheu esse caminho de amor extremo, até a cruz. Queria 
convidá-los a entregar hoje a Deus os seus sofrimentos e doenças 
porque como nós vimos no Evangelho, Jesus é poderoso. 

NãoNão foi Ele que curou tantos males?! Que curou os aleijados?! Que 
abriu os olhos aos cegos, que fez os surdos ouvirem e os mudos 
falarem?! E que até ressuscitou os mortos? Não foi Ele que fez tudo 
isso? Ele é poderoso. Ele está no meio de nós, hoje. Daqui a pouco Ele 
estará presente também na Eucaristia, sobre o Altar e depois Ele vai 
passar aí no meio de vocês na Hóstia Consagrada, para abençoá-los de 
perto e para olhar no olho de cada um, olhar no fundo do coração e 
didizer assim: meu irmão eu te amo, minha irmã eu te amo. Eu dei a 
minha vida por ti. Jesus, aquele Jesus poderoso, aquele Jesus que é 
filho de Deus, que é nosso Salvador, que é Luz do mundo, vai olhar para 
ti e vai dizer hoje, eu te amo, eu te quero bem.

Queridos irmãos, nós estamos aqui, todos que temos um pouco mais 
de saúde, nós queremos rezar junto com vocês. Pedirmos a Deus força, 
para poderem suportar o sofrimento com paciência. É tão difícil, às 
vezes, tão duro, aceitar a doença, o sofrimento! Que Deus lhes dê força. 
Que o Espírito Santo lhes dê a consolação que nós não sabemos dar. 
Que Jesus esteja ao seu lado, que a Virgem da Penha, nossa Mãe 
querida, que é Auxílio dos Cristãos, que é Saúde dos Enfermos, 
esestenda hoje de um modo muito especial a sua mão sobre a cabeça de 
vocês e diga assim, meu filho e minha filha receba a minha bênção, eu 
quero interceder sempre por vocês. 

Há pouco, meus irmãos, um repórter me perguntava assim: "Mas essa 
missa que vocês vão fazer é para fazer cura?"

Eu falei: a missa que nós vamos fazer é para rezar para os doentes, é 
para pedir a cura deles; mas quem pode curar é Deus. E Deus sabe a 
quem Ele deve curar e se Ele não deve curar. Mas o importante, é que 
nós temos certeza de que Deus vai acontecer hoje no coração de cada 
um de vocês, para renovar a paz, para renovar a fé, para renovar a 
confiança em Deus e a certeza do seu amor infinito por nós.



Ouro e prata não temos, meus irmãos, mas temos esta fé viva em Jesus 
Cristo. Nós queremos que vocês sejam contagiados por ela. Por essa fé, 
por essa confiança no Sangue de Jesus. E que também, a confiança que 
vocês têm em Deus, nos contagie a todos nós que estamos aqui 
participando dessa missa.




