
EUCARISTIA, PÃO DA COMUNHÃO 
E ALIMENTO DA MISSÃO

1 - EUCARISTIA, MEMÓRIA E SACRÍFICIO
Animador: Irmãos e irmãs, neste tempo pascal nos encontraremos para refletir sobre o 

tema:  “Eucaristia, pão da comunhão e alimento da missão” que norteará nossa pre-
paração ao Congresso Eucarístico Diocesano que acontecerá nos dias 28 e 29 de maio. 
Sintam-se todos bem-vindos, com a presença de cada um e a união de todos, o próprio 
Deus se faz presente entre nós. Agora, felizes por estarmos aqui, vamos iniciar nosso 1º 
encontro com o sinal da cruz. Em nome do Pai...

CANTO:
1. ORAÇÃO INICIAL 
T: Ó Pai, desde a Ressurreição do vosso Filho, a Igreja não cessa de tornar pre-

sente seu mistério, na fração do pão, a cada domingo, Dia do Senhor. Fazei 
que toda a nossa diocese e a Igreja inteira do Brasil reunida em torno da 
mesma celebração eucarística corresponda ao desejo profundo do Senhor e 
resplandeça numa imensa alegria pascal. E que a Eucaristia seja o centro de 
nossa comunhão e o alimento da nossa missão, para que nossa Amazônia se 
torne a casa do pão, onde todos experimentem a força da salvação. Amém

2 - INTRODUÇÃO
A. Naquela noite de quinta-feira santa, dia da festa dos Pães sem Fermento, os Ázimos, 

Jesus pediu aos discípulos que preparassem uma sala na qual iria cear com eles e pro-
videnciassem tudo conforme suas recomendações. 

L1: Uma sala enfeitada, toalha na mesa, pratos, jarros, vasilhas diversas e comidas segundo 
a memória da ceia pascal e o sacrifício do Cordeiro Pascal. Nela se revive a saída do 
povo hebreu do Egito, a sua libertação da escravidão. 

L2: Entremos com Jesus nesta sala e preparemos na oração e na escuta da Palavra o nosso 
Congresso Eucarístico Diocesano, que também quer nos preparar para o grande Con-
gresso Eucarístico Nacional, na cidade de Belém. 

T. A Igreja inteira faz memória de sua libertação do pecado no sacrifício do 
Cordeiro de Deus, que é Jesus, o Filho amado do Pai misericordioso. 

A. A Eucaristia é um evento litúrgico e ritual, celebração e dom pascal que permanece na 
Igreja para nos fazer viver o memorial da Páscoa de nosso Salvador. Ele se oferece a 
cada Eucaristia para sua Igreja e com ela ao Pai.

T. Na Eucaristia, Jesus Cristo, também nos faz viver sua Páscoa, o mistério da 
nossa salvação. 

CANTO DE ACLAMAÇÃO nº...
3 - PALAVRA DE DEUS - Lc 22, 7-13
4. REFLEXÃO
A. A cidade de Jerusalém se arruma para a festa da Páscoa! Chega gente de todo lado. No 

meio do povo, um grupo diferente: “Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo 
para Jerusalém”, ponto de chegada de uma grande aventura! Jerusalém é o lugar da 
aliança, laço profundo que une Israel com Deus que o faz seu povo.

T. A aliança é da presença, da fidelidade no amor com o qual Deus, desde a 
criação, tratou o ser humano como seu amigo, prometendo a salvação de-

pois do pecado.
L1. Deus que escolheu os patriarcas, libertou Israel do Egito, acompanhou-o no caminho 

através do deserto, introduziu-o na terra prometida. São os sinais dos bens futuros, 
abrindo a esperança com a promessa do Messias e do Espirito Santo. Quando Jesus es-
tava para ser entregue, antecipou na instituição da Eucaristia seu amor selado na Cruz 
e na Ressurreição, dando à Igreja a responsabilidade de torná-lo presente, até sua vida, 
no final dos tempos. A Eucaristia corresponde a um desejo profundo do Senhor, que 
resplandece numa imensa felicidade: 

T. “Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Arden-
temente desejei comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer. Pois eu 
vos digo que não mais a comerei, até que ela se realize no Reino de Deus”.

L2. Entremos no Cenáculo e nas casas em que as primeiras comunidades cristãs celebravam 
a Eucaristia, para entrever sua realidade, recolher todas as lições e penetrar com a mente 
e o coração no Mistério. Diversos aspectos que expressam a riqueza da Eucaristia como 
ceia e banquete do Senhor, ação de graças, oblação, sacrifício, divina liturgia, missa e 
fração do pão, gesto esse que foi reconhecido pelos discípulos de Emaús. 

T. A Eucaristia que celebramos, recebemos e adoramos, torna-se a “forma, a 
fonte e o modelo operativo que marca a vida comunitária e pessoal”.

L1. A ceia de Jesus acontece no contexto da Páscoa. “Nosso cordeiro pascal, Cristo, foi imola-
do”. A Páscoa hebraica tinha caráter de memorial, pois o grande evento do Êxodo não era 
somente comemorado, mas tornado presente no rito celebrativo. Comendo o Cordeiro 
Pascal, os hebreus experimentavam a libertação. Na última ceia, as palavras do Senhor 
pronunciadas sobre o cálice reevocam as palavras e os gestos de Moisés, que “pegou, en-
tão o sangue, aspergiu com ele o povo e disse: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez 
convosco”. Mais tarde, a promessa de um novo pacto entre Deus e seu povo se encontra 
no Profeta Jeremias:

T. “Como um dia chegará – oráculo do Senhor – quando hei de fazer uma nova 
aliança com a casa de Israel e a casa de Judá”.

L2. As palavras do Senhor e seus gestos demonstram sua intenção:
T.  Em seu Corpo entregue e em seu Sangue derramado, institui a Nova Aliança. 

Ele é o servo do Senhor que sofre no lugar dos pecadores e se doa como ali-
mento. Aos discípulos ele ordena atualizarem seu gesto: “Fazei isto em minha 
memória”. O Cristo imolado é o Cordeiro e nos une à sua Paixão através dos 
sinais do pão e do vinho, seu Corpo e Sangue. O evento pascal, na hora supre-
ma e definitiva da nossa salvação, torna-se atual, contemporâneo na Igreja, 
a cada dia, para que ao Pai seja oferecido em toda parte, do nascer ao pôr do 
sol, um sacrifício perfeito.

A. Fazemos memória porque cremos neste memorial eficaz, graças à ação do Espírito Con-
solador, que é a viva memória de Deus que age fielmente em nosso favor, para a nossa 
santificação. A Igreja, de modo especial reunida, oferece ao Pai, no Espírito Santo, a ví-
tima imaculada. A Eucaristia é o Banquete da Nova Aliança, Sacramento da união com 
Cristo e com os irmãos e as irmãs em um só povo, memorial do mistério pascal de Cristo 
e torna presente o que uma vez para sempre aconteceu. 

T.  A memória é uma dimensão da nossa fé. Jesus deixa-nos a Eucaristia como 
memória quotidiana da Igreja, que nos introduz cada vez mais na Páscoa ...”.

5 - FATO DA VIDA
L1. No dia 23 de maio de 2015, Dom Oscar Arnulfo Romero foi beatificado em San Salvador 

em seu país natal, onde foi morto a tiro em 1980, às mãos da junta militar que domi-



nava o país. Dom Romero muitas vezes recebeu ameaças de morte. O assassinato dos 
sacerdotes salvadorenhos já era um aviso. No dia 24 de fevereiro, um mês antes da sua 
própria morte e depois de ter defendido com parcialidade evangélica os direitos dos 
pobres, ele dizia: “Espero que esse apelo da Igreja não endureça ainda mais o coração 
dos oligarcas, mas que, ao contrário, mova-os à conversão. Compartilhamos o que eles 
são e o que eles têm. Não nos calem, mediante a violência, a nós que tornamos presente 
essa exigência, não continuem a matar aqueles que estão tentando conseguir uma dis-
tribuição mais justa do poder e da riqueza de nosso país”. 

L2. A essa clara denúncia, que não escondia aqueles aos quais se dirigia, ele acrescentava 
com serenidade e força: “Falo em primeira pessoa, porque esta semana recebi um aviso 
de que estou na lista daqueles que serão eliminados na próxima semana. Mas estou 
tranquilamente convicto de que nunca se poderá matar a voz da justiça”.

L1. Plenamente consciente de onde vinha a violência, no dia 23 de março, Dom Romero 
lançou um grito angustiado e exigente: “Em nome de Deus e desse povo sofredor, cujos 
lamentos sobem ao céu todos os dias, peço-lhes, suplico-lhes, ordeno-lhes: cessem a 
repressão”. No dia seguinte, à noite, o seu sangue selou a aliança que ele tinha feito com 
o seu Deus, com o seu povo e com a sua Igreja. 

L2: O exercício do seu ministério assumido com coragem e santidade provocou a bala 
assassina – uma única – no momento em que começava o ofertório da sua última e 
incompleta eucaristia, na segunda-feira, 24 de março. Mártir do nosso tempo, cristão 
incômodo e forte, de vida clara, humilde e serena, tinha afirmado: “Se me matarem, res-
suscitarei na vida do meu povo”. Sobre o sangue dos mártires, constrói-se a Igreja como 
comunidade que anuncia na Ressurreição a vitória final da vida sobre a morte. (O que 
nos ensina o testemunho de Dom Oscar Romero? Comentar)

6 - PRECES
Animador: Apresentemos a Deus nossos pedidos e peçamos com amor e confiança:
T.  Cristo, pão do céu, enriquecei-nos com a vossa graça.
L1. Cristo, Filho do Deus vivo, que nos mandastes celebrar a ceia eucarística em memória 

de vós, fortalecei a Igreja com a fiel celebração de vossos mistérios. Peçamos:
L2. Cristo, sacerdote único do Deus Altíssimo, que confiastes aos sacerdotes a oferenda da 

Eucaristia, fazei que eles realizem em suas vidas o que celebram no sacramento. Peça-
mos:

L1. Cristo, maná descido do céu, que reunis num só corpo todos os que participam do 
mesmo pão, conservai na paz e na concórdia aqueles que creem em vós. Peçamos:

L2. Cristo, que pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios 
antigos, socorrei a fraqueza de vossos discípulos para cumprirem inteiramente a vossa 
santa vontade. Peçamos:

Animador: Ó Pai, tudo vos pedimos, por Cristo Nosso Senhor. Amém.
A. Rezemos juntos a Oração do XVII Congresso Eucarístico Diocesano
 Jesus Eucaristia, fonte de vida para todos, coração dos corações! Nós te acolhemos pre-

sente entre nós. Ao recebermos teu Corpo e teu Sangue, mostra-nos a força redentora 
de teu sacrifício.

 Tu és partilha de vida e salvação para a vida do mundo. Abre nossos corações para com-
partilhar com todos os nossos bens. Ensina-nos a testemunhar, amar e servir e proteger 
a vida, aprendendo a lição do Altar.

 Em ti todas as coisas foram criadas e nossas terras amazônicas são obra do amor do Pai. 
Reconhecemos estes sinais de amor, presença e providência em nossa história, e deseja-

mos irradiar na comunhão com Deus e com todos, a missão que nos confiaste.
 Senhor Jesus, há quatro séculos a Boa Nova do Evangelho aportou em nossas terras, para 

aqui plantar raízes. Os teus missionários se alegraram, ao verem as Sementes do Verbo 
de Deus, que o Espírito Santo havia espalhado, precedendo seus passos, e anunciaram 
corajosamente a tua Palavra.

 A partir do Forte do Presépio, sob a proteção de Nossa Senhora da Graça, chamando-
-a Santa Maria de Belém ou Senhora de Nazaré, a Amazônia recebeu a mensagem da 
salvação. Renova hoje, Senhor, com a força da Eucaristia, o vigor missionário em nossos 
povos, e brotem entre nós santas vocações para o serviço do Evangelho.

 Cristo Senhor, ao reconhecer-te no partir do Pão, faze arder nossos corações, para que 
do Altar da Eucaristia nasça um novo ardor missionário em nossa Pátria. Ao Pai e ao Fi-
lho e ao Espírito Santo sejam dadas, hoje e sempre, toda a honra e toda a glória! Amém.

- Abraço da Paz
- Pai Nosso
7 - COMPROMISSO
A: Nos dias 28 e 29 de maio deste ano as 34 paróquias da Diocese vão se encontrar em Cas-

tanhal para o Congresso Eucarístico Diocesano dedicado a Eucaristia pão da Comunhão 
e alimento da Missão. 

- Vamos nos comprometer a participar de todos os encontros em preparação ao Con-
gresso Eucarístico Diocesano, convidando e motivando a participar nossos familiares, 
amigos e vizinhos. 

- Vamos começar a guardar um dinheirinho para pagar a passagem de ida e volta até Cas-
tanhal.

- E sobretudo vamos juntos assumir o compromisso de recuperar, melhorar e testemu-
nhar o valor central da Eucaristia na nossa e na vida das nossas comunidades. Sem Jesus 
não dá!!! Sem Missa nada tem valor, sabor, calor, ardor, fulgor... Amor! 

ORAÇÃO FINAL
T. Ó Pai, em toda eucaristia nos reunimos diante de vós e cheios de alegria re-

cordamos o que Jesus fez por nós para nos salvar, fazemos memória da sua 
paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. 
Em toda eucaristia o vosso Filho Jesus Cristo se faz presente e vivo entre nós, 
se coloca a nossa disposição, se deixa comer para que possamos gozar da 
salvação a nós oferecida com seu sacrifício. E nós revivemos sua vida, sua 
morte e sua ressurreição e nos comprometemos a continuar a fazer o que ele 
fez por nós. 

  Ó Pai, vos pedimos também que vos lembreis da vossa Igreja, do Papa Fran-
cisco, bispo de Roma, do nosso Bispo Carlos, dos bispos do mundo inteiro, 
dos nossos padres, do vosso povo, das pessoas queridas ao nosso coração, 
dos que passam necessidades, dos pequenos, dos pobres e sofredores, dos 
irmãos que já partiram desta vida e de nós todos para que um dia possamos 
gozar da vida eterna com Maria e com todos os Santos, por Jesus Cristo, vos-
so Filho. Amém.

Benção
Canto final: 


