CRISTO EUCARISTIA E A SUA IGREJA
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Canto eucarístico
INTRODUÇÃO:
A uma só voz, nós, Filhas e Filhos da Igreja, espalhados pelos vários lugares onde
estamos presentes, respondemos ao apelo da nossa Mãe, a Igreja, que hoje nos convida
a adorar Jesus presente na Eucaristia; e fazemos isso em nome de toda a humanidade,
orando uns pelos outros.
Ao fazê-lo, estamos também nos preparando para o próximo 52º Congresso Eucarístico
Internacional, que será realizado de 5 a 12 de setembro do próximo ano em Budapeste.
É o próprio Jesus quem nos chama neste momento: ele nos chama na nossa situação
particular, seja ela qual for; ele nos chama pelo nome e quer que ouçamos sua Palavra.
Momento de silencio e adoração
Dos Atos dos Apostolos (2,42 - 4,32)
Eram assíduos na escuta do ensinamento dos apóstolos e na união fraterna, no partir
do pão e nas orações ... A multidão dos que haviam chegado à fé tinha um só coração e
uma só alma.
PALAVRA DE DEUS.
REFLEXÃO
Estas palavras dos Atos dos Apóstolos nos contam como eram nossos irmãos na Igreja
primitiva: eles eram caracterizados pela fé pura, amor altruísta, união indissolúvel, ação de
graças e oração contínua. Tudo estava centrado no "partir o pão", ou seja, a celebração da
Eucaristia, onde se come o Corpo de Cristo, se escuta a doutrina dos Apóstolos, se reza com
ardor e se fortalece o amor entre todos os membros da Igreja.
A Igreja celebrou a Eucaristia e a Eucaristia formou a Igreja. A Igreja, que é o Corpo místico de
Cristo, foi e é continuamente nutrida pelo próprio Corpo do Senhor.
Se o Corpo do Senhor não admite divisão, a Igreja também não. Por isso, na celebração, todos
vivem a mesma fé, saciando a sede com a pregação deixada como herança pelos Apóstolos,
para que quem não tem a mesma fé não possa receber o Corpo do Senhor. De fato, na
celebração da Eucaristia os mesmos bens são compartilhados, e não é admissível que na Igreja
haja quem esteja cheio de bens materiais enquanto outros membros não os tenham.
Além disso, rezamos e cantamos ao Senhor, para que a Missa seja a primeira escola de oração
para o cristão.
São Paulo explica-nos assim: «Visto que só há um pão, somos um só corpo, embora muitos; e
todos na verdade, participamos do único pão» (1 Cor 10,17).
São João Crisóstomo comenta: “O que é, de fato, o pão? É o Corpo de Cristo. Em que são
transformados aqueles que o recebem? No corpo de Cristo! Não muitos corpos, mas um só
corpo. O pão é um, mesmo que seja composto de muitos grãos de trigo e estes se encontrem
nele, mesmo que não sejam vistos, pois sua diversidade desaparece em virtude de sua perfeita
função; da mesma forma, também nós estamos mutuamente unidos uns aos outros e, todos
juntos, a Cristo”.

E São João Paulo II recorda: «A nossa união com Cristo significa que nele estamos também
associados à unidade do seu corpo que é a Igreja. A Eucaristia consolida a incorporação em
Cristo, iniciada no Batismo pelo dom do Espírito».
Nós, que nos comunicamos, não podemos ter entre nós senão uma fé, um amor, uma oração.
Portanto, todos nós nos unimos na única Igreja de Cristo, na qual temos o penhor mais seguro
da nossa salvação; ao mesmo tempo encontramos nele o amor recíproco, que é feito tudo para
todos.
OREMOS JUNTOS:
Senhor Jesus Cristo,
Que pediu ao Pai antes de morrer:
"Que todos sejam UM!"
Deixe-me viver a fé de sua única Igreja.
Deixe-me viver em amor e união com meus irmãos.
Deixe-me viver com eles em contínua comunhão de oração.
Faz com que, ao celebrar a Eucaristia,
Eu possa sentir minha fé, minha piedade e meu amor se consolidarem,
viver a vida da Igreja em plenitude
até que eu tenha a alegria de morrer em seu ventre. Amém.
Canto eucarístico
Momento de silêncio e adoração
INTERCESSÃO EM FORMA RESPONSORIAL
Jesus, que nos une a todos em um só corpo
- Torne-nos fiéis à sua Igreja.

,

Jesus, que nos alimentas com o Pão vivo do teu Corpo,
- Torne-nos fiéis à sua Igreja.
Jesus, que na Eucaristia nos faz um só corpo,
- Torne-nos fiéis à sua Igreja.
Jesus, tu és o Pão que une todos os teus membros
- Torne-nos fiéis à sua Igreja.
Jesus, que nos une a todos em uma única fé.
- Torne-nos fiéis à sua Igreja.
Jesus, que nos reúne todos na mesma oração,
- Torne-nos fiéis à sua Igreja.
Jesus, que é com o teu Corpo o vínculo do nosso amor,
- Torne-nos fiéis à sua Igreja.
Jesus, que pede e implora união pelos seus,
- Torne-nos fiéis à sua Igreja.
Jesus, que na Eucaristia nos enche de graça,
- Torne-nos fiéis a sua igreja.

Jesus, que na Eucaristia aumenta a nossa união contigo,
- Torne-nos fiéis a sua igreja.
Jesus, que na Eucaristia é a alegría da sua Igreja,
- Torne-nos fiéis a sua igreja.
Jesus, que na Eucaristia é o penhor da vida eterna,
- Torne-nos fiéis a sua igreja.
Momento de silêncio e adoração
OREMOS JUNTOS
Senhor Jesus, Cabeça da tua Igreja e vínculo de união que nos une a todos, quero formar um só
coração e uma só alma com os meus irmãos, porque somos todos teus membros. Faça que eu
tenha sempre o amor por todos, porque na Comunhão sou sempre participante do seu Corpo.
Maria, nossa Mãe, coração e alma daquele Coração que formou a Igreja em torno dos
Apóstolos de Jesus, me mantenha na mais absoluta fidelidade à fé cristã, para que amando os
meus irmãos e irmãs, teus filhos e perseverando com eles na "fração do pão”, seja sempre um
membro vivo da santa Igreja.
Momento de silêncio e adoração
PONTOS PARA A REFLEXÃO PESSOAL
Ser membro da Igreja na minha vida significa comprometer-me com a Eucaristia. E receber a
Eucaristia significa viver a fé da Igreja com força, oração constante e comunitária e com o
amor mais íntimo por todos os irmãos.
Como vivo essas necessidades?
Sou constante, como os primeiros cristãos, para receber a comunhão, especialmente aos
domingos?
Na missa, rezo e canto com entusiasmo na assembleia do Povo de Deus e depois continuo na
oração pessoal e íntima com o Senhor?
Acima de tudo, experimento amor por meus irmãos e irmãs sem cultivar nenhum
ressentimento e sem compartilhar minhas posses com os necessitados?
ORAÇÃO DE INTERCESSÃO
Guia: O ponto mais alto de toda perfeição é o amor; e os filhos da Igreja encontram o amor
especialmente na celebração da Eucaristia. Por isso, humildemente imploramos ao Senhor:
Pelo dom do teu corpo e sangue, Senhor Jesus, mantém-nos unidos.
Senhor Jesus Cristo, te pedimos pelo Papa e todos os Pastores da Igreja:
- faça que sempre nos alimentem com o Pão da Vida.
Senhor Jesus Cristo, te pedimos por todos os cristãos membros do teu corpo:
- faça que não haja divisões entre nós e que todos nos amemos com um amor cada vez maior,
fruto da Sagrada Comunhão.
Senhor Jesus Cristo te pedimos pelos jovens que querem fazer algo grande por Ti e pelo teu
Reino:
- faça que aqueles que são chamados sejam fiéis à sua voz, para que sejam a riqueza da sua
Igreja.

Senhor Jesus, te pedimos por todos nós aqui reunidos:
- para que sintamos o teu amor, e respondamos ao amor que nos dá na Eucaristia; faz-nos
crescer no amor pelos nossos irmãos e faz-nos testemunhas do amor em todas as suas
manifestações na tua Igreja..
PAI NOSSO
Senhor Jesus, estás aqui na Eucaristia, sinal de unidade e vínculo de caridade.
Queremos viver e viemos até você.
Queremos beber e tirar de Ti, fonte de vida, fonte que jorra para a vida eterna.
Assim como em ti nos unimos com toda a Igreja que está na terra, por meio de ti faz que nos
unamos para sempre com a Igreja do céu. Amém.
Canto final

