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Ornamentar o altar com candelabros (menores e maiores) e flores.  Deixar a Igreja com poucas luzes acesas. Faltando 10 min tocam-se 
os sinos de bronze na parte externa e, dentro do templo o som do CD carrilhões. Em seguida, a equipe de canto entoa o hino de 
ambientação, enquanto quatro adolescentes, com vestes litúrgicas, tiram a chama do círio pascal e acendem as velas do Altar e dos 
candelabros. No final, acender as luzes da Igreja gradativamente, iniciando pelo lustre. 
Para a missa das 17h, providenciar velas para a assembleia, que serão acesas na procissão com o Santíssimo. As mesmas podem ser 
entregues na procissão de entrada. 

 

01. AMBIENTAÇÃO (Comunidade Shalon) 

1. Cantai, cantai ao Senhor Deus, cantai Sua glória entre as nações, entrai com alegria, 
dons e oferendas, nos átrios do Senhor. 
Louvai, louvai ao Senhor Deus, louvai Aquele que venceu, na Cruz nos deu a vida, curou 
nossas feridas, Seu sangue nos lavou. Trazei o mundo inteiro à festa do Cordeiro. Vinde, 
vinde celebrar! 
REINA O SENHOR! ETERNO É SEU AMOR. VESTIDO DE GLÓRIA E MAJESTADE, ESTÁ 
AQUI. REINA O SENHOR! ETERNO É O SEU AMOR. SUA BELEZA TUDO RECRIA, TUDO 
REFAZ.  
2. Cantai, cantai ao Senhor Deus, cantai Sua glória entre as nações, entrai com alegria, 
dons e oferendas, nos átrios do Senhor. 
Louvai, louvai ao Senhor Deus, louvai Aquele que venceu, na Cruz nos deu a vida, curou 
nossas feridas, Seu sangue nos lavou. Exulte de alegria, os céus e toda terra, diante do 
Cordeiro vencedor. 
 

02. MONIÇÃO  
Animador: Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! (aguardar a 

reposta da assembleia). Com carinho acolhemos a você aqui presente e aos que nos 
acompanham através (da Rádio Nova Onda e) das redes sociais da Paróquia. “Quem 
come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna” (Jo 6,54). Com os “corações 
ao alto”, damos graças ao Pai pelo Cristo que faz de sua vida dom total, Corpo entregue e 
Sangue derramado como alimento e bebida de Vida Eterna. “Eis o mistério da Fé! Vinde, 
adoremos!” Nesta Solenidade, rendemos graças a Deus pelo inestimável dom da 
Eucaristia e louvamos porque Jesus continua nos alimentando com o Pão da Vida. Hoje, 
2º dia da novena de nosso padroeiro, proclamamos nossa fé no Cordeiro que São João 

Batista apontou como salvação e vida para o mundo, e pedimos a graça de vivermos a 
comunhão que este Mistério eucarístico realiza em nós. O Senhor nos convida a tomar 
parte neste banquete. Alegres, cantemos. 
 
 

Procissão de entrada: Turiferário, cruciferário, ceriferários (6 castiçais que serão colocados na mesa do Altar - de forma que a cruz vá no 
centro), Evangeliário, leitores, ministros, coroinhas e o sacerdote. Chegando ao presbitério, coloca-se incenso no turíbulo, faz-se a 
incensação do altar. Obs.: - lembrar de colocar na mesa do altar, um pedaço de plástico, onde ficarão os 6 castiçais que entrarão na 
procissão de entrada, afim de não pingar vela e danificar as toalhas.  
Na Missa da 10h, colocar todos os adolescentes da iniciação eucarística para entrarem logo após o Evangeliário (Reservar lugares).  
Na Missa das 17h, todos os Ministros (de todos os Ministérios) devem participar da procissão com suas vestes. 
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03. CANTO INICIAL (Letra e Música - Pe. Ney Brasil Pereira) 

VINDE E VEDE, VINDE! ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS! ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS! 
1. Como a André e a João, que perguntavam: onde moras, Senhor, onde é que estás? 
Recebemos da Igreja esta resposta: Ele mora entre nós e tem a paz! 
2. Ele, o Filho, a Palavra se fez carne e assumiu nossa humana condição: nossa vida viveu 
e nossas lutas e, agora, entre nós, se dá no Pão! 
3. Tomai todos, comei, isto é meu Corpo, é meu Sangue, tomai, todos bebei! Como eu fiz, 
aprendei, o Amor se entrega: vossa Vida entregai, se o Pão comeis! 
4. Vive a Igreja da santa Eucaristia, que é a fonte e a meta da missão: fonte de onde ela 
haure sua força, culminância da Evangelização! 
5. Onde dois e outros mais estão reunidos em meu nome, entre eles estarei: até o fim Eu 
estou sempre convosco, até o fim Eu jamais vos deixarei! 
6. Na Palavra Eu também estou presente: toda a Bíblia me aponta, a Mim conduz! Quem 
Me segue não andará nas trevas: sou a Vida, a Verdade, sou a Luz! 
7. No mendigo, no preso, estou presente, no doente, faminto, no sem lar: cada vez que a 
um deles socorrestes, é a Mim que viestes ajudar! 
8. Nos apóstolos e em seus sucessores continuo a falar-vos com amor: se os ouvis, é a 
Mim que estais ouvindo, se os seguis, vós seguis o Bom Pastor! 
9. Tantas são as maneiras da presença, da presença daquele que é o Senhor: a presença 
real no sacramento é sinal, é o penhor do seu amor! 
 
04. SAUDAÇÃO INICIAL (cantando) 
Padre: “O Senhor alimentou seu povo com a flor do trigo e com o mel do rochedo o 
saciou” (Sl 80,17) EM NOME DO PAI.... 
 
Padre: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. BENDITO SEJA DEUS... 
 
05. ATO PENITENCIAL 
Padre: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-
nos da mesa do Senhor. Suplicamos a misericórdia do Pai, cantando. 
 
(JMJ) 

Senhor, que viestes salvar Os corações arrependidos. 
KYRIE ELEISON, ELEISON, ELEISON. KYRIE ELEISON, ELEISON, ELEISON! 
Ó, Cristo, que viestes chamar, os pecadores humilhados 
CHRISTE ELEISON, ELEISON, ELEISON CHRISTE ELEISON, ELEISON, ELEISON! 
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa 
KYRIE ELEISON (ELEISON), ELEISON, ELEISON (ELEISON) KYRIE ELEISON, ELEISON, 
ELEISON (ELEISON). 

Padre: Deus eterno e todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza a vida eterna. AMÉM. 
 
06. HINO DO GLÓRIA (Renato Bevilacqua) 

Tocar os sinos na parte externa 
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1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a seus amados! A vós louvam, Rei Celeste, os 
que foram libertados! Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos 
glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos!  
GLÓRIA A DEUS LÁ NOS CÉUS, E PAZ NA TERRA AOS SEUS! (bis)  
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas 
culpas perdoai! Vós que estais junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos 
pedidos, atendei nosso clamor.  
3. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no 
esplendor! 
 
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 381) 
 

 
 

Manter a melodia tradicional do Salmo 

 
08. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA (Ofício Divino das Comunidades) 

Shemà Israel, Adonai eloheny. Adonai eha!  
Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor! 
 
09. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS (14, 18-20) 
 
10. SALMO RESPONSORIAL (109)  
TU ÉS SACERDOTE ETERNAMENTE, SEGUNDO A ORDEM DO REI MELQUISEDEC! 
- Palavra do Senhor ao meu Senhor: “Assenta-te ao lado meu direito até que eu ponha os 
inimigos teus como escabelo por debaixo dos teus pés!” 
- O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois Ele diz: “Domina com vigor 
teus inimigos. 
- Tu és príncipe desde o dia em que nascestes; na glória e esplendor da santidade, como 
orvalho, antes da aurora, eu te gerei!” 
- Jurou o Senhor e manterá sua palavra: “Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem 
do rei Melquisedec!” 
 
11. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAULO AO CORÍNTIOS (11, 23-26) 
 
12. SEQUÊNCIA DE CORPUS CHRISTI  

Da mesa da palavra, dois cantores entoam a sequência da solenidade de hoje. 

 
- Terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia com teus hinos, tua voz! 
- Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo que dá vida vem com ela celebrar! 
- Este pão, que o mundo o creia! Por Jesus, na santa ceia, foi entregue aos que escolheu. 
- Quão solene a festa, o dia, que da santa Eucaristia nos recorda a instituição! 
- O que o Cristo fez na Ceia, manda à Igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. 
- Seu preceito conhecemos: Pão e Vinho consagremos para nossa salvação. 
- Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo: deve-o crer todo cristão. 
- Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro quer no vinho, quer no pão. 
- Eis a hóstia dividida... quem hesita, quem duvida? Como é toda o autor da vida, a 
partícula também. 
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- Eis o pão que os anjos comem transformado em pão do homem; só os filhos o 
consomem: não será lançado aos cães! 
- Bom Pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, 
extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai! 
- Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida; que a família assim nutrida seja 
um dia reunida aos convivas lá no céu! 
 
13. CANTO DE ACLAMAÇÃO 
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. 
- Eu sou o pão vivo descido do céu; quem desde pão come, sempre, há de viver! 
 
14. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS (9, 11b-17) 
 
15. HOMILIA 
 
16. PROFISSÃO DE FÉ 
Padre: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, e de todas as 
coisas visíveis e invisíveis.  Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas as coisas foram 
feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus: (todos se inclinam) e se 
encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós 
foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há 
de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no 
Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é 
adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na igreja, una, santa, católica e 
apostólica. Professo um só batismo para remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos 
mortos e a vida do mundo que há de vir. AMÉM! 
 
17. ORAÇÃO DOS FIÉIS 
Padre: Antes de participar da Ceia do Senhor, à qual somos todos convidados, elevemos 
nossas preces ao Deus que nos dá o Cristo, Pão Vivo que desceu do céu, cantando: VOSSA 
IGREJA VOS PEDE, Ó PAI! SENHOR, NOSSA PRECE ESCUTAI!  

- Senhor, conduzi o Santo Padre, o Papa Francisco, os Bispos e sacerdotes que na Igreja 
presidem à celebração da Eucaristia, para que se empenhem sempre mais no zelo pela 
liturgia. Nós vos pedimos. 

- Senhor, concedei que a nossa participação no Corpo e Sangue do vosso Filho nos ajude 
a viver sempre em comunhão em nossas comunidades, libertando-nos das divisões e 
tornando-nos abertos, acolhedores e servidores no amor. Nós vos pedimos. 

 - Senhor, dai sabedoria e zelo a todos que servem ao altar, para que pela força da 
Eucaristia saibam realizar seu ministério com humildade e amor.  Nós vos pedimos.  

 - Senhor, abençoai os doentes, para que unam os seus sofrimentos à Cruz de Cristo e que 
a força de Jesus Eucarístico seja a cura da alma e do corpo. Nós vos pedimos.  

- Senhor, iluminai os adolescentes que receberam o Sacramento da Eucaristia nesta 
páscoa, a fim de que tenham um grande amor a Jesus eucarístico, o recebam sempre com 
fé e tenham a alegria de participarem um dia da Páscoa eterna. Nós vos pedimos. 
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Padre: Deus, nosso Pai, que nos dais o Pão Vivo descido do céu e nos tornais um só 
corpo em Cristo, acolhei os pedidos de nossa comunidade. Por Jesus Cristo, nosso 
Senhor. AMÉM! 
 

 
 
18. PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 

Preparar uma bandeja ornada com a âmbula e as galhetas (da porta principal) 

 

Enquanto entra as oferendas e prepara o altar:  
 
(Pe. Fábio de Melo) 

1. O trigo depois de crescido logo é colhido e vai tornar-se pão, nas mãos da mãe mulher 
se imola, se entrega humilde pra fermentação. Lição de amor ensina o trigo com seu 
gesto de doação. Também quero ser desprendido, pra tornar-me pão nas mãos do meu 
Senhor.  
SAGRADO TRIGO IMOLADO, DEPOIS FARINHADO E FINALMENTE PÃO. SAGRADO 
TRIGO OFERTADO, QUE SERÁ TORNADO CORPO DO SENHOR. 
2. A uva sem fazer gemido se entrega ao milagre da transformação, sob os pés do 
lavrador sofrido vai tornar-se vinho de nobre sabor. Lição de amor ensina a uva com seu 
gesto de oblação. 
Também quero ser desprendido pra tornar-me vinho nas mãos do Senhor.  
SAGRADO FRUTO DA VIDEIRA QUE FOI FLOR PRIMEIRO E SE MODIFICOU. SAGRADO 
VINHO OFERTADO QUE SERÁ TORNADO SANGUE DO SENHOR. 
 
Enquanto se incensa as oferendas e a assembleia: 
(Pe. Zezinho) 

1. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste 
aquele pão e o deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. 
SOMOS A IGREJA DO PÃO, DO PÃO REPARTIDO E DO ABRAÇO E DA PAZ. 
2. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste 
aquela paz e a deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão da paz, da paz que vem do céu. 

 
19. CONVITE A ORAÇÃO 
Padre: Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso. Todos: RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA 
DO SEU NOME, PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA. 
 
20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano - p. 381) 
 
21. PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA I (Missal Romano - p. 439) 
Padre: O Senhor esteja convosco. 
Todos: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. 
Padre: Corações ao alto. 
Todos: O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS. 
Padre: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
Todos: É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO. 
 
22. SANTO (L e M - Pe. Ney Brasil Pereira) 
SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR. SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR NOSSO DEUS. 
-  Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. 
Bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. 
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23. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V (Missal Romano - p. 495) 
 

 
 
24. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ 
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino, 
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de cada dia nos daí 
hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 
 
Padre: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. 
Todos: VOSSO É O REINO, O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE! 
 
Padre: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 
Santo. 
Todos: AMÉM! 
 
Padre: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos: O AMOR DE CRISTO NOS UNIU! 
  
25. HINO AO CORDEIRO (Comunidade Shalom) 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade! 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade! 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, daí-nos a paz, daí-nos a paz, daí-nos a 
vossa paz, daí-nos a paz! 
 
Padre: (...) Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
Todos: SENHOR, EU NÃO SOU DIGNO DE QUE ENTREIS EM MINHA MORADA, MAS 
DIZEI UMA PALAVRA E SEREI SALVO. 
 
26. CANTOS DE COMUNHÃO (Coral Palestrina) 
1. Ele não disse: Isto é como se fosse... Ele não disse: Isto é apenas a lembrança... Ele não 
disse: Isto é simbologia... Ele disse: “Isto é o meu corpo que é dado por vós!” Que é dado 
por vós! Que é dado por nós! 
2. Ele não disse: Isto é como se fosse... Ele não disse: Isto é apenas a lembrança... Ele não 
disse: Isto é simbologia... Ele disse: “Isto é o meu sangue derramado por vós!” 
Derramado por vós! Derramado por nós! 
3. “Se dois ou mais reunirem em meu nome, no meio destes sempre me farei presente”. 
Participando e renovando cada vida, promessa feita, templo vivo. Nessa gente que 
reparte o pão, que reparte o pão; que se faz comunhão. 
4. Cristo nos mostra a importância do alimento. Mostrou o quanto é sagrado o que se 
come. Filosofia, economia ou ciência, de nada adianta quando o povo passa fome! Não só 
ao meu redor ajudai-me a ver horizonte maior. 
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5. Eu acredito e até sinto Sua presença, que incomoda esse meu grande comodismo, 
mostra que pouco ou nada de mim é doado, pouco de mim estou deixando ao meu redor! 
Ajudai-me a amar! Ajudai-me a amar! Ajudai-me a amar! 
 
(Letra e Música - Ir. Míria T. Kolling)  

1. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando o bem ao mal 
ceder, e tua vida não quiser ver um novo amanhecer. 
LEVANTA-TE E COME (BIS) QUE O CAMINHO É LONGO, CAMINHO LONGO! EU SOU TEU 
ALIMENTO, Ó CAMINHEIRO! EU SOU O PÃO DA VIDA VERDADEIRO! TE FAÇO 
CAMINHAR, VALE E MONTE ATRAVESSAR PELA EUCARISTIA, EUCARISTIA! 
2. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, sem mais força pra 
subir sem coragem pra assumir, o que Deus de ti pedir.  
3. E quando a dor, o medo, a incerteza, tentam apagar tua chama acesa, e tirar do 
coração a alegria e a paixão de lutar não ser em vão.  
4. Quando a voz do anjo não ouvires e o coração de Deus sentires, te acordando para o 
amor, renovando o teu vigor, água e pão, o bem maior. 
 
(Letra e Música - Pe. José Raimundo Galvão) 

EIS O PÃO DA VIDA, EIS O PÃO DOS CÉUS QUE ALIMENTA O HOMEM, EM MARCHA 
PARA DEUS.  
1. Um grande convite o Senhor nos fez e a Igreja o repete a toda vez. Feliz quem ouve e 
alegre vem trazendo consigo o amor que tem.  
2. Um dia por nós o Senhor se deu, do sangue da cruz o amor nasceu. E ainda hoje Ele dá 
vigor, aos pobres, aos fracos, ao pecador.  
3. Se o homem deseja viver feliz não deixe de ouvir o que a Igreja diz: procure sempre se 
aproximar do Deus feito pão para nos salvar.  
4. Há várias maneiras de o receber, efeitos diversos pode conter, não nos suceda comer 
em vão aquilo que é fonte de salvação.  
5. Quem come este pão sempre viverá, pois Deus nos convida a ressuscitar. Oh! Vinde 
todos, comei também o pão que encerra o sumo bem. 
 
27. PÓS-COMUNHÃO (Andrea Boccelli) 
Pannis angelicus, fit panis hominum; Dat panis coelicus figuris terminum; O res 
mirabilis! Manducat dominum. Pauper, pauper servus et humilis. Pauper, pauper servus 
et humilis.                  
 
28. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano - p. 381) 
 
29. ORIENTAÇÕES (Para a missa das 17h) 

Animador - Vamos agora nos preparar para a procissão com o Santíssimo Sacramento, 
mas antes, acenderemos nossas velas do nosso lugar, para expor Jesus aqui no Altar. De 
forma bem orante e participativa, vamos viver este momento de profunda adoração. 

 
Sete adolescentes e jovens acendem as velas da assembleia 

 
1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo banir a escuridão. Abre, pois, de par 
em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 
DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (2X) ABRE BEM AS PORTAS DO TEU CORAÇÃO E DEIXA 
A LUZ DO CÉU ENTRAR. 
2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho 
e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Andrea_Boccelli
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3. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh! Aceita 
agora o salvador Jesus. E deixa a luz do céu entrar. 
 
30. EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO  
O padre retira a casula, e coloca capa de asperges e véu umeral, se aproxima do Altar, toma a Hóstia consagrada e coloca-a no 
ostensório. Ministros levam o genuflexório para diante do altar. O padre fará a incensação do Santíssimo Sacramento, e em seguida os 
ministros podem retirar o genuflexório.  Os jovens convidados já se posicionam diante do presbitério, pois após o comentário de 
motivação, a procissão sairá em seguida. 
Membros da Pastoral Familiar e da Acolhida já se organizam no portão lateral, para organizar os fieis para a procissão. Verificar se 
haverá a transmissão pela Rádio Nova Onda e programar os carros de som em pontos estratégicos nas ruas, enquanto a equipe de canto 
e duas pessoas conduzem momentos de oração dentro da Igreja. 

 

1. Glória a Jesus na Hóstia Santa que se consagra sobre o altar e aos nossos olhos se 
levanta para o Brasil abençoar. 
QUE O SANTO SACRAMENTO QUE É O PRÓPRIO CRISTO JESUS SEJA ADORADO E SEJA 
AMADO NESTA TERRA DE SANTA CRUZ. (bis) 
2. Glória a Jesus prisioneiro do nosso amor a esperar. Lá no sacrário o dia inteiro que o 
vamos todos procurar. 
3. Glória a Jesus, Deus escondido que vindo a nós na comunhão. Purificado, enriquecido, 
deixa-nos sempre o coração. 
 
31. PROCISSÃO COM O SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
Padre: “Eu sou o pão vivo descido do céu... O pão que eu dou é a minha carne para a 
salvação do mundo” (Jo 6,51). Caminhamos com Jesus triunfalmente pelas ruas da nossa 
cidade, como nosso Rei e Senhor. Manifestando nosso desejo de viver em comunhão com 
Cristo e os irmãos, vamos iniciar nossa procissão, louvando-o e adorando-o no 
Santíssimo Sacramento.  
 
Inicia-se a procissão: Seis jovens aguardam na frente do presbitério com o pálio para a procissão. Forma-se um corredor – 2 turíbulos, 
naveta, cruz e tochas, coroinhas, ministros. Outros seis jovens vão com tochas ladeando o Santíssimo. Os Coroinhas com sinetas vão 
intercalando as tochas. O povo vai ladeando os tapetes, acompanhando a cruz, desde o início da procissão. Sobre o tapete passam 
somente: cruciferário e o padre com o Santíssimo. Os turiferários vão pelo contorno, sempre próximo ao santíssimo. 

 
32. CANTOS PARA O INÍCIO DA PROCISSÃO (L - Pe. Josimar Braga / M - José Alves) 
1. Deus de amor nós te adoramos neste Sacramento. Corpo e Sangue que fizeste nosso 
alimento. És o Deus escondido vivo e vencedor, a teus pés depositamos todo nosso amor. 
2. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz, com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor 
Jesus. Sobre nossos altares, vítima sem par, teu divino sacrifício queres renovar. 
3. No Calvário se escondia tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. 
Creio em ambos e peço como o bom ladrão, no teu reino, eternamente, tua salvação. 
4. Creio em ti ressuscitado mais que São Tomé, mas aumenta em minha alma o poder da 
fé. Guarda a minha esperança, cresce o meu amor. Creio em ti ressuscitado, meu Deus e 
Senhor. 
5. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realiza, eu te suplico este meu desejo. Ver-te 
enfim, face a face, meu Divino amigo, lá no céu eternamente ser feliz contigo. 
 

Ver cantos e motivação orante para toda a procissão. A Seguir algumas sugestões de cantos (podem cantar outros): 
 
(Hino do Congresso Eucarístico de Malta) 

1. Eu te adoro, Hóstia Divina, eu te adoro, Hóstia de amor. És dos fortes a doçura, és dos 
fracos o vigor. 
EU TE ADORO, HÓSTIA DIVINA, EU TE ADORO, HÓSTIA DE AMOR.  
2. Eu te adoro, Hóstia Divina, eu te adoro, Hóstia de amor. És na vida nossa força, és na 
morte defensor. 
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3. Eu te adoro, Hóstia Divina, eu te adoro, Hóstia de amor. És na terra nosso amigo, és do 
céu feliz penhor. 
4. Eu te adoro, Hóstia Divina, eu te adoro, Hóstia de amor. És um Deus eterno, imenso, és 
dos homens o Senhor. 
 
(M - Busca de Sagastizabal) 

1. Cantemos a Jesus Sacramentado! Cantemos ao Senhor! Deus está aqui, dos anjos 
adorado! Adoremos a Cristo Redentor! 
GLÓRIA A CRISTO JESUS! CÉUS E TERRA, BENDIZEI AO SENHOR! LOUVOR E GLÓRIA A 
TI, Ó REI DA GLÓRIA! AMOR ETERNO A TI, Ó DEUS DE AMOR! 
2. Unamos nossas vozes aos cantares do coro celestial! Deus está aqui! Ao brilho dos 
altares exaltemos com gozo angelical! 
3. Jesus, acende em nós a viva chama do mais fervente amor. Deus está aqui! Está porque 
nos ama, como Pai, como amigo e benfeitor! 
4. Ergamos a Jesus o nosso canto, pedindo proteção! Deus está aqui a dar consolo santo 
para nossa sublime salvação! 
 
(L e M - F. X. Moreau) 

1. Queremos Deus! Homens ingratos ao Pai supremo, ao Redentor zombam da fé; os 
insensatos erguem-se em vão contra o Senhor. 
DA NOSSA FÉ, Ó VIRGEM, O BRADO ABENÇOA! QUEREMOS DEUS, QUE É NOSSO REI! 
QUEREMOS DEUS, QUE É NOSSO PAI! (2x) 
2. Queremos Deus! Um povo aflito, ó doce Mãe, vem repetir; aos vossos pés, d’alma este 
grito, que aos pés de Deus fareis subir. 
3. Queremos Deus! E a sã doutrina, que nos legou na sua cruz; leve à escola e à oficina a 
lê de Cristo, amor e luz! 
4. Queremos Deus! Na Pátria amada, amar-nos todos como irmãos e ver a Igreja 
respeitada: são nossos votos de cristãos. 
5. Queremos Deus! E prontos vamos sua lei santa defender. Sempre servi-lo aqui 
juramos: queremos Deus até morrer! 
 
(L e M - Francisca Butler) 

1. Eu quisera Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear de almas puras, florinhas 
mimosas, perfumando teu santo altar. 
O DESEJO DE VER-TE ADORADO, TANTO INVADE O MEU CORAÇÃO, QUE EU QUISERA 
ESTAR NOITE E DIA A TEUS PÉS EM HUMILDE ORAÇÃO. 
2. Pelas almas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, o perdão: dá-lhes todo amor e 
carinho, todo o afeto do meu coração. 
3. Pelas almas que não te conhecem, eu quisera Jesus, só te amar; e daqueles que de ti se 
esquecem, as loucuras também reparar. 
4. E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar, hei de amar-te por todos 
aqueles que, Jesus, não querem te amar. 
 

1. Jesus Cristo está realmente, de dia e de noite presente no altar, Esperando que 
cheguem as almas humildes, confiantes para o visitar. 
JESUS, NOSSO DEUS, JESUS REDENTOR, NÓS TE ADORAMOS NA EUCARISTIA. JESUS DE 
MARIA, JESUS REI DE AMOR. (BIS) 
2. O Brasil, esta terra adorada, por ti abençoada foi logo ao nascer; Sem Jesus, o Brasil, 
pátria amada, não pode ser grande, não pode viver. 
3. Jesus morre misticamente na Missa Sagrada, é dogma de fé. Cada dia, milhares de 
vezes, Jesus se oferece pela sua grei. 
 
33. NA IGREJA 
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Na entrada do templo, sobre o último tapete, o padre permanece, coberto do pálio, enquanto a assembleia entra no pátio e na Igreja. 
Enquanto isso, tocam-se os sinos de bronze. Os adolescentes formam um grande corredor com velas, da porta principal até o presbitério, 
para receber o Santíssimo Sacramento (o santíssimo passando, devem ficar de joelhos). 

 
(Vida Reluz) 

- Vem, Senhor Jesus! O coração já bate forte ao Te ver, a tua graça hoje eu quero receber, 
sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus! Olhar o povo ao Teu redor me 
faz lembrar a multidão lá no caminho a Te esperar, vem, ó Santo de Israel, passar 
também neste lugar. 
É O REI! À NOSSA FRENTE ESTÁ! É FELIZ QUEM O ADORAR. É JESUS, O NOSSO MESTRE 
E REI! BEM AQUI, TÃO PERTO, SE DEIXA ENCONTRAR, DIANTE DO REI DOS REIS TODO 
JOELHO SE DOBRARÁ. (2x) 
 

Chegando na Igreja, enquanto o Padre entra na Igreja, canta-se. 

 
(L. Eliane Ribeiro) 

1. Todo joelho se dobrará, e toda a língua proclamará: Que Jesus Cristo é o Senhor. (Bis) 
NADA PODERÁ ME ABALAR, NADA PODERÁ ME DERROTAR, POIS MINHA FORÇA E 
VITÓRIA TEM UM NOME É JESUS (Bis) POIS MINHA FORÇA E VITÓRIA É JESUS. 
2. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço: livra-me do 
mal. (Bis) 
 
34. CANTO ANTES DA BÊNÇÃO (M - Pe. José Weber) 
1. Tão Sublime Sacramento adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao Novo 
o seu lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar. 
2. Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade, 
eterno amor. Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém. Amém! 
 
Solo: Do Céu nos destes o pão. 
Todos: Que contém todo sabor! 
 
35. OREMOS. 
Padre: Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da 
vossa Paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso Corpo e do 
vosso Sangue, para que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. 
Vós, que sois Deus com o Pai, e o Espírito Santo. AMÉM. 
 
Bendito seja Deus. Bendito seja seu Santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu Sacratíssimo 
Coração. Bendito seja seu preciosíssimo Sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe 
de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja 
a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São 
José, seu castíssimo Esposo. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus Santos. 
 
Todos: Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos 
ministros, derramai vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o 
nosso Bispo, Dom Joaquim Wladimir, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre as 
lideranças de nossas comunidades; sobre o chefe da Nação e do Estado e sobre todas as 
pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo 
brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de 
vossa bondade, o Brasil, a nossa Diocese, a nossa Paróquia, a cada um de nós em 
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particular e a todas as pessoas por quem rezamos, ou que se recomendaram às nossas 
orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, 
Senhor o descanso e a luz eterna. AMÉM. Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 
Padre: Graças e louvores se dêem a todo momento. 
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. (3x) 
Padre: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
36. DESPEDIDA (D.R. - Religiosidade Popular Brasileiro) 
1. Lenta e calma sobre a terra desce a noite, foge a luz, vem brilhar em nossas trevas, 
vem conosco, bom Jesus! (bis) 
2. Em silêncio passa a noite, vão-se as trevas, chega a luz! Amanhã é novo dia, vem 
conosco, bom Jesus! (bis) 
3. Vem conosco, Cristo amigo, quem do alto nos conduz, sê a luz dos nossos passos, vem 
conosco, bom Jesus! (bis) 
 
37. CANTO FINAL  
1. A ti nossa saudação, ouve nossa oração. Glorioso João Batista!  
2. Seu glorioso nascimento, traz-nos grande contentamento. Glorioso João Batista! 
3. Purificado já do mal, do pecado original. Glorioso João Batista! 
4. Do Messias precursor, escolhido do Senhor. Glorioso João Batista! 
5. Invicto anjo de pureza, grande santo de beleza. Glorioso João Batista! 
6. Implorando teu favor, nosso grande protetor. Glorioso João Batista! 
7. Abençoa este povo, a que é sempre devoto. Glorioso João Batista! 


