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                         O CARTAZ 
 

O cartaz deste ano, em consonância 
com o tema, traz elementos que fazem 
referência à passagem bíblica da 
multiplicação dos pães. Jesus viu uma 
numerosa multidão e teve compaixão (v. 
Mc 6, 34).  

Ele se compadece, não só por saber o 
que nos faz falta, mas por ter-se disposto a 
sofrer conosco, a carecer do necessário, a 
passar fome e frio, a não ter onde repousar 
a cabeça (cf. Mt 8, 20).  

O chamado de Nosso Senhor 
permanece mais atual do que nunca: "Dai-
lhes vós mesmos de comer" (Mc 6, 37). A 
estética geral remete à arte bizantina, 
patrimônio da Igreja dos primeiros séculos, 
que tirava partido de símbolos evangélicos 
junto a formas geométricas ornamentais, 
presentes sobretudo nos mosaicos. Aqui o 
destaque está na ilustração dos cinco pães 
e dois peixes, baseada no mosaico 
encontrado no altar da Igreja da 
Multiplicação, Tabgha, a noroeste do Mar 
da Galileia, construída no séc IV. 
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        Eucaristia e Missão: para toda 
mesa, PÃO!  
 

 
Sugestão procurando fazer a 

ligação entre Ano Missionário, 
campanha da Fraternidade e 
Congresso Eucarístico Nacional. O 
ver, sentir compaixão e cuidar está 
presente em que vai lutar e 
providenciar o Pão para toda 
mesa. 
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PRIMEIRO ENCONTRO.  

DIA DA ÁGUA 
 

“Uma fonte de água que jorra 
para a vida eterna”                                                                                                                     

(Jo 4, 14) 
 

AMBIENTAÇÃO 
  
Água potável colocada numa jarra ou 
bacia (ou ainda, se possível, fazer um 
poço onde será colocada a água). 
   
CELEBRAÇÃO DE ABERTURA 

 
Canto: Vem Espírito Santo, vem 
  
Acolhida e Saudação: (por quem 
preside) 

 
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo.  
 
Todos: Amém 
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Dirigente: Motivar com suas 
palavras o sentido de estarmos 
reunidos.  
 

 Celebração da SOLENIDADE 
DE CORPUS CHRISTI que traz 
o tema Eucaristia e Missão: 
para toda mesa, Pão! 
 

 Ano Missionário: Vão com a 
força do Espírito Santo e sejam 
minhas testemunhas. 

 

 Tempo de pandemia: convite a 
reunir-se ainda mais em família 
em comunhão com a Igreja da 
qual somos membros, 
aprofundando o sentido de 
pertença ao Corpo de Cristo 
expresso na comunidade 
eclesial. 
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 A fé em Deus e o encontro com 
Cristo Jesus nos levam ao 
cuidado com os que amamos e 
com todas as pessoas que estão 
mais necessitadas. 

 

REFLEXÃO 
  
Canto: Planeta água de Guilherme 
Arantes (pode ser ouvida pelo You Tube, 
cantada ou lida). 

  
1.Água que nasce na fonte serena do 
mundo e que abre um profundo grotão. 
Água que faz inocente riacho e deságua 
na corrente do ribeirão. 
 
2.Águas escuras dos rios que levam a 
fertilidade ao sertão, águas que banham 
aldeias e matam a sede da população. 
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3.Águas que caem das pedras no véu das 
cascatas, ronco de trovão e depois 
dormem tranquilas no leito dos lagos no 
leito dos lagos. 
  
4.Água dos igarapés onde Iara, a mãe 
d'água é misteriosa canção. Água que o 
sol evapora pro céu vai embora virar 
nuvens de algodão. 
  
5.Gotas de água da chuva alegre arco-
íris sobre a plantação gotas de água da 
chuva tão tristes, são lágrimas na 
inundação. 
 
6.Águas que movem moinhos são as 
mesmas águas que encharcam o chão e 
sempre voltam humildes pro fundo da 
terra, pro fundo da terra:  Terra! Planeta 
Água. Terra! Planeta Água Terra! 
Planeta Água. 
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Dirigente 
 
O que essa música diz para nós?  Como 
estamos tratando os nossos rios, suas 
nascentes, e a própria água potável? E 
em nossas casas? O que Deus fez e o que 
nós estamos fazendo? 

 
 ÁGUA pode representar a vida 

como um todo, a vida aqui no 
chão e a vida do planeta, tema 
muito refletido nos últimos anos 
por organismos, entidades e, 
sobretudo, pela Igreja. 
 

 Vamos ver o que diz o Papa 
Francisco na Exortação 
Querida Amazônia, escrita 
depois da realização do Sínodo 
para Amazônia em 2019: “Ouso 
humildemente formular quatro 
grandes sonhos que a Amazônia 
me inspira: 
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1. Sonho com uma Amazônia que 
lute pelos direitos dos mais 
pobres, dos povos nativos, dos 
últimos, de modo que a sua voz 
seja ouvida e sua dignidade 
promovida. 

 
2. Sonho com uma Amazônia que 

preserve a riqueza cultural que a 
caracteriza e na qual brilha de 
maneira tão variada a beleza 
humana. 

 
3. Sonho com uma Amazônia que 

guarde zelosamente a sedutora 
beleza natural que a adorna, a 
vida transbordante que enche os 
seus rios e as suas florestas. 

 
4. Sonho com comunidades cristãs 

capazes de se devotar e encarnar 
de tal modo na Amazônia, que 
deem à Igreja rostos novos com 
traços amazônicos”. 
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 E quanto a nós, qual é o nosso 
sonho para o lugar onde vivemos? 
 

 Será que podemos assumir como 
nossos os sonhos do Papa 
Francisco para a Igreja e para o 
mundo? O que será que Deus 
pede de nós nesse momento? 

  
ATO PENITENCIAL 
(O dirigente aos poucos vai conduzindo para 
o Ato Penitencial, conduzindo ao silêncio). 

  
Dirigente: Neste momento, diante do 
que ouvimos e falamos, peçamos 
perdão por todas as vezes que: NÃO 
PRESERVAMOS, NÃO CUIDAMOS, 
NÃO ZELAMOS; e sim: DESTRUÍMOS 
o que Deus nos deu de mais precioso - a 
água.  
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Mas antes cantemos, observando a letra 
deste canto  
(pode ser ouvida também pelo You Tube 
outro meio. Pode ser lida, simplesmente, 
também) 

 
Canto: O mundo que eu quis (pode ser 
esse ou outro equivalente) 

 
1. Não é esta aqui a natureza que eu 
quis que tomba indefesa, perdendo a 
beleza. Trazendo a tristeza, na terra 
que eu fiz. Mas não é esta aí a terra que 
eu quis desfeita em pedaços por 
grandes ricaços, por mãos criminosas 
do homem que eu fiz. 
Mas não é este aí o homem que eu quis 
que vive oprimido, que anda 
perdido; que cai abatido no mundo que 
eu fiz.  
   
Será que eu falhei? Me digam 
vocês! Será que eu pus muita 
água no mar? Será que é o calor 
do meu sol a queimar? Se acaso é 
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assim, perdão, eu errei! Se acaso 
é assim, perdão, eu errei! 
 
2. eu lhes digo o mundo que eu quis: as 
estrelas não brigam, o sol não se 
afasta, o mar não soçobra na terra que 
eu fiz. Agora lhes digo a terra que eu 
quis: sem ódio, nem guerra, sem tanta 
injustiça, que ferem meu filho, o 
homem que eu fiz. Agora lhes digo o 
homem que eu quis: um homem 
liberto, fraterno e aberto, fazendo da 
vida um canto feliz. 
 
Será que eu falhei, por ser bom 
demais? Será que o Amor, a 
justiça e a Paz não valem mais 
nada neste mundo meu? Se 
acaso é assim, perdão, eu errei! 
Se acaso é assim, perdão, eu 
errei! 
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Dirigente: Convida os presentes para 
os pedidos de perdão. Serão 
espontâneos. 
 
Resposta: Senhor, piedade de nós! 
 
Dirigente: Que o Deus da vida tenha 
compaixão de nós! 
 
Todos: Amém! 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA: 
Jo 4, 5-42 (Evangelho de Jesus com a 
Samaritana) 
 
Meditar a Palavra em silêncio 
 
Breve partilha (seguindo o modelo da 
leitura orante). 

 
Dirigente Que a Palavra que acabamos 
de ouvir nos fortaleça hoje e sempre.  
 
Todos: Amém! 
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Oração: Ó Deus de amor, Tu que 
tudo sabes, que tudo vês, infunde em 
nós o Espírito Santo para que 
possamos ser verdadeiros profetas do 
Reino, proclamando a tua Palavra, 
Fonte de Água que jorra para a Vida 
eterna a quem precisar. Por Cristo 
nosso Senhor. Amém! 
 

ENTREGA DO SÍMBOLO 
 
Dirigente:(Convida os participantes a 
formarem um círculo ao redor do poço ou 
da jarra ou bacia e põe na mão de cada 
pessoa um pouco da água que está no 
centro, dizendo) 
 

 “Recebe a água que sacia nossa sede. 
Que ela nos recorde a fonte batismal 
pela qual nascemos de novo e nos 
conduza ao Senhor, Fonte da Vida 
Verdadeira, que nos pede 
compromisso com a Vida de todos.  
Amém!” 
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Todos bebem da água. 

 
Oração do Pai nosso 
 
Organização para o segundo dia  
(Tarefas de cada um. Preparar o 
ambiente, as leituras, as músicas, etc) 

 
BÊNÇÃO 
 

CANTO FINAL: Vamos pra missão  
(Zé Vicente) 
 
Nós vamos pra missão, nós 
vamos trabalhar. É Deus que 
nos convida para a vida 
transformar (bis) 
 
1. Desperta, minha irmã, desperta, 
meu irmão: contempla nossa gente 
abandonada. O pobre está clamando, 
a terra está gritando, pois vem juntar-
te a nós nesta jornada! 
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2. O sino já tocou, o galo já cantou, o 
dia vem nascendo atrás dos montes. A 
marcha vai passando, alegre eu vou 
cantando, Deus vivo é água viva em 
nossas fontes. 
 
3. Você que escutou, sorriu e se 
encantou, e firme está presente nesta 
estrada, contigo eu vou contente, 
Deus vai à nossa frente, nós somos 
missionários da alvorada!  
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SEGUNDO ENCONTRO: 

 DIA DA LUZ 
 

         “Vós sois a luz do mundo” 
                                                    (Mt 5,14) 

 
AMBIENTAÇÃO 
 
Bíblia. O local no escuro. Um local 
apropriado com sete velas, se possível. 
Se não, pelo menos uma vela. Elas serão 
acesas no momento oportuno.  
 
Refrão: Que a tua Palavra Senhor, 
seja luz, seja luz, seja luz e a resposta 
que eu procuro (ou outro apropriado). 
 
CELEBRAÇÃO DE ABERTURA 
 
Canto: Vem Espírito Santo, vem 
 
Acolhida e Saudação: (por quem 
preside) 
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Dirigente: Em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. 
  
Todos: Amém 

 
Dirigente: (Motivar com suas palavras o 
sentido de estarmos reunidos).  
 

 Celebração da SOLENIDADE 
DE CORPUS CHRISTI que traz 
o tema Eucaristia e Missão: 
para toda mesa, Pão! 
 

 Ano Missionário: Vão com a 
força do Espírito Santo e sejam 
minhas testemunhas. 

 

 Tempo de pandemia: convite a 
reunir-se ainda mais em família 
em comunhão com a Igreja da 
qual somos membros, 
aprofundando o sentido de 
pertença ao Corpo de Cristo 
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expresso na comunidade 
eclesial.  
 

 A fé em Deus e o encontro com 
Cristo Jesus nos leva ao 
cuidado com os que amamos e 
com todas as pessoas que estão 
mais necessitadas 
   

REFLEXÃO 
 
(Ainda no escuro são proclamados vários 
versículos que falam da luz. Depois de cada 
versículo lido se acende uma vela até que se 
leiam todos. Se for uma única, será acesa 
depois de todas as frases lidas). 

 

 “Enquanto estou no 
mundo, sou a luz do mundo". 
(Jo 9,5) 
 

 “Nele estava a vida, e esta 
era a luz dos homens. A luz 
brilha nas trevas, e as trevas 
não a derrotaram.” (Jo 1,4-5) 
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 “Quem me segue, nunca 
andará em trevas, mas terá a 
luz da vida". (Jo 8,12) 
 

 “A tua palavra é lâmpada 
que ilumina os meus passos e 
luz que clareia o meu 
caminho.” (Sl  119, 105) 

 

 

 “O povo que caminhava em 
trevas viu uma grande luz; 
sobre os que viviam na terra 
da sombra da morte raiou 
uma luz.” (Is 9,2) 
 

 “Eu vim ao mundo como 
luz, para que todo aquele que 
crê em mim não permaneça 
nas trevas.” (Jo 12,46) 

 

 Deus é luz, nele não há 
trevas. (1Jo 1,5)  
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Dirigente: (Fazer uma memória do dia 
anterior, envolvendo os participantes, em 
seguida fazer o questionamento)  

 Como estamos sendo luz para a 
missão: em casa, no trabalho, na 
comunidade? 
 

Dirigente: Vamos ouvir o que nos fala 
Efésios 5, 8-14 

Leitor faz a leitura (um dos presentes) 

Dirigente: 

 O que entendemos sobre o que 
ouvimos?   
 O que é a luz?   
 O que são trevas?  
 E nós o que devemos ser?  
 

ATO PENITENCIAL 
 
(O dirigente aos poucos vai conduzindo para 
o Ato Penitencial). 
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Dirigente: Por não sermos sempre luz 
na vida das pessoas, peçamos perdão  

Cada participante faz seu pedido de perdão e 
ao final dos pedidos todos cantam 

1. Pelos pecados erros passados por 
divisões na tua igreja ó Jesus. 
Senhor, piedade! Senhor, 
piedade! Senhor, piedade! 
Piedade de nós (bis) 
 
2. Quem não te aceita quem te rejeita 
pode não crer por ver cristãos que 
vivem mal. 
Cristo, piedade! Cristo, 
piedade! Cristo, piedade, 
piedade de nós (bis) 
 
3. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se 
a culpa e a indiferença dos cristãos! 
Senhor, piedade! Senhor, 
piedade! Senhor, piedade! 
Piedade de nós (bis) 
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Dirigente: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza para vida eterna.  
 
Todos: Amém! 
 
Dirigente: Escutemos com muita 
atenção o que Jesus quer falar-nos. 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA: 
Mt 5, 13-16 (Sal da Terra, Luz do 
mundo) 
 
Dirigente: Motiva a partilha do 
Evangelho. Após a partilha, canta-se 
um refrão sobre luz; 
 
Refrão: Deus é luz, Deus é luz, Deus 
é luz, nele não há trevas. (ou outro 
apropriado) 
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ENTREGA DO SIMBOLO 
 
Dirigente: (Orienta aos participantes a 
formarem um círculo para receberem as 
velas que foram acesas no início ou 
passando de mão em mão uma única vela, 
dizendo aos participantes)  

 
Recebe a Luz de Cristo, para que 
te tornes luz em Cristo e 
caminhes sempre como filho da 
luz.  
 
Enquanto canta-se: velas acesas. Ou 
outro canto de luz (Deixa a luz do céu 
entrar; a nós descei divina luz, etc)  

 
 
Somos velas acesas por ti, cabe a 
nós acender outras luzes. 
Iluminados, iluminadores. 
Queremos ser, ó Senhor. (Bis) 
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Tu és a grande luz. E nós pequenas    
luzes.  Levaste a grande cruz e nós as 
nossas cruzes: És quem és e nós 
somos quem somos.  Somos velas 
acesas em ti e por ti, cabe a nós 
iluminar. 
 
Oração do Pai nosso 
 
Organização para o terceiro dia 
(tarefas de cada um. Preparar o ambiente, 
as leituras, as músicas, etc) 

 
BÊNÇÃO 

 
CANTO FINAL:  É missão de todos 
nós 

 
O Deus que me criou me quis, me 
consagrou 
Para anunciar o seu amor 
Eu sou como a chuva em terra seca 
Pra saciar, fazer brotar 
Eu vivo para amar e pra servir! 
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É missão de todos nós 
Deus chama, eu quero ouvir a 
sua voz! 
 
O Deus que me criou me quis, me 
consagrou 
Para anunciar o seu amor 
Eu sou como a flor por sobre o muro 
Eu tenho mel, sabor do céu 
Eu vivo pra amar e pra servir 
 
O Deus que me criou me quis, me 
consagrou 
Para anunciar o seu amor 
Eu sou como estrela em noite escura 
Eu levo a luz, sigo a Jesus 
Eu vivo pra amar e pra servir! 
 
O Deus que me criou me quis, me 
consagrou 
Para anunciar o seu amor 
Eu sou como abelha na colmeia 
Eu vou voar, vou trabalhar 
Eu vivo pra amar e pra servir! 
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O Deus que me criou me quis, me 
consagrou 
Para anunciar o seu amor 
Eu sou, sou profeta da verdade 
Canto a justiça e a liberdade 
Eu vivo para amar e pra servir! 
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TERCEIRO ENCONTRO:  
DIA DO PÃO 

 
“Pão para quem tem fome,  

fome de justiça para quem tem 
pão”. 

 
AMBIENTAÇÃO 
 
Uma mesa no centro com a Bíblia, 
um Pão para partilha e um crucifixo. 
Colocar no ambiente também uma 
jarra com água e uma vela acesa. 
 
Refrão: Pão em todas as mesas. Da 
páscoa nova a certeza. A festa haverá 
e o povo a cantar aleluia (bis) 
 
CELEBRAÇÃO DE ABERTURA 
 
Canto: Vem Espírito Santo, vem 
iluminar! 
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Acolhida e Saudação: (por quem 
preside) 

 
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo.  
Todos: Amém 
 
Dirigente: (Com suas palavras, explica 
o sentido de estarmos reunidos).  
 

 Celebração da SOLENIDADE 
DE CORPUS CHRISTI que traz o 
tema Eucaristia e Missão: para 
toda mesa, Pão! 
 

 Ano Missionário: Vão com a 
força do Espírito Santo e sejam 
minhas testemunhas. 
 

 Tempo de pandemia: convite a 
reunir-se ainda mais em família 
em comunhão com a Igreja da qual 
somos membros, aprofundando o 
sentido de pertença ao Corpo de 
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Cristo expresso na comunidade 
eclesial.  
 

 A fé em Deus e o encontro com 
Cristo Jesus nos leva ao cuidado 
com os que amamos e com todas 
as pessoas que estão mais 
necessitadas. 

 
Dirigente: Motivar a memória do 
encontro passado. Em seguida, 
incentivar para que todos cantem. 
 
Canto:  Cio da terra de Milton 
Nascimento e Chico Buarque (pode ser 
através do You Tube ou outro meio). 

 

1. Debulhar o trigo, recolher cada 
bago do trigo. Forjar no trigo o 
milagre do pão e se fartar de pão. 
 
2. Decepar a cana, recolher a garapa 
da cana. Roubar da cana a doçura do 
mel, se lambuzar de mel. 
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3. Afagar a terra, conhecer os desejos 
da terra. Cio da terra, propícia estação 
e fecundar o chão. 

 
REFLEXÃO 
 
Dirigente:  
 

 De que nos fala esta música? Como 
está nossa partilha com os irmãos? 

 Tive fome, e me destes de comer? 

 Tive sede, e me destes de beber? 
 Estava nu, tu me vestiste? 
 

(Após a reflexão, fazer uns minutos de 
silêncio e todos cantam) 

 
1.Seu nome é Jesus Cristo e passa fome 
e grita pela boca dos famintos e a gente 
quando vê passa adiante às vezes pra 
chegar depressa a igreja. Seu nome é 
Jesus Cristo e está sem casa e dorme 
pelas beiras das calçadas e a gente 
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quando vê aperta o passo e diz que ele 
dormiu embriagado. 

 
Entre nós está e não O 
conhecemos. Entre nós está e nós 
O desprezamos (bis) 
 
2.Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto 
e vive mendigando um subemprego. E a 
gente quando vê, diz: "é um à toa, 
melhor que trabalhasse e não pedisse". 
Seu nome é Jesus Cristo e está banido 
das rodas sociais e das igrejas porque 
d'Ele fizeram um Rei potente, enquanto 
Ele vive como um pobre. 
 
3.Seu nome é Jesus Cristo e está doente 
e vive atrás das grades da cadeia E nós 
tão raramente vamos vê-lo dizemos que 
ele é um marginal. Seu nome é Jesus 
Cristo e anda sedento por um mundo de 
Amor e de Justiça. Mas logo que 
contesta pela Paz a ordem o obriga a ser 
de guerra. 
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4.Seu nome é Jesus Cristo e é difamado 
e vive nos imundos meretrícios. Mas 
muitos o expulsam da cidade com medo 
de estender a mão a ele. Seu nome é 
Jesus Cristo e é todo homem que vive 
neste mundo ou quer viver Pois pra Ele 
não existem mais fronteiras só quer 
fazer de todos nós irmãos. 

 
ATO PENITENCIAL 

Dirigente: Peçamos a misericórdia 

de Deus para conosco por não 

sabermos partilhar. 

Dirigente: Senhor, tende piedade de 
nós; 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
 
Dirigente: Cristo, tende piedade de 
nós! 
 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
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Dirigente: Senhor, tende piedade de 
nós,  
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
 
Dirigente: Deus todo-poderoso 
tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza para 
vida eterna.  
 

    Todos: Amém! 
 
Dirigente: Escutemos com muita 
atenção o que Jesus quer falar-nos. 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA: 
Jo 6, 1-15 (o pão da vida) 

 
Dirigente: propõe uma breve 
partilha do Evangelho em seguida 
motiva para a entrega dos símbolos a 
partir do Evangelho. 
 
 O que Jesus oferece à multidão? 
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 Q
uais os três alimentos que Jesus 
ensina a partilhar? 
 O 
que a Igreja de Jesus deve partilhar 
hoje? 
 Como podemos levar aos 
nossos irmãos hoje o alimento que 
sacia a fome, a Palavra que dá sentido 
à vida e a Eucaristia que salva? 

 
ENTREGA DO SIMBOLO 
Dirigente: (Pede para os participantes se 

aproximarem para receberem o Símbolo da 

Palavra, do Pão e da Missão):   

“Recebe a Palavra do Senhor. Que 
ela abra o teu coração e te faça 
misericordioso como o Pai. (Entrega 

a palavra na mão de cada um) 

A Pessoa que recebe responde: Amém! 

Recebe este pão e aprende a 
partilhar o pão da solidariedade 
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como Jesus fez.  (Dá a um pedaço de 

pão. Todos comem) 

A Pessoa que recebe responde: Amém! 

Recebe esta cruz! O Espírito 
Santo, nossa força, nos    ajude a 
levar para toda mesa o PÃO da 
Missão, da Palavra e da 
Eucaristia. (Entrega o crucifixo na mão 

de cada um, que, em seguida pode abraçar a 

cruz de Jesus, apertando contra o peito). 

  

A Pessoa que recebe responde: Amém! 

 
Para concluir o momento pode-se 
cantar ou ouvir a música a seguir (duas 
opções) 

Preciso compreender (Pe. Zezinho) 
 
1.Se eu não partilhar em todos os 
momentos meus dons e meus talentos e 
os bens que Tu me dás. Jamais 
entenderei a Tua Eucaristia, milagre 
que extasia e traz tão grande paz. 
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Preciso compreender, 
Senhor, que neste pão repartido, 
que neste vinho bebido toda a 
verdade se encerra. Sobre a 
justiça na terra, sobre o amor e a 
bondade e sobre a fraternidade 
que tu vieste ensinar, que tu 
vieste ensinar. 
 
2.Se eu não der de mim podendo me 
doar serei então culpado do vinho e do 
pão. Se acaso eu partilhar da Santa 
Eucaristia a paz que ela irradia em mim 
não brilhará. 
 
3.No dia em que eu me for a fim de te 
encontrar eu quero estar tranquilo do 
pão que eu dividi. E tu que és meu 
Senhor irás multiplicar meus dons e 
tudo aquilo que em vida eu reparti. 
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Ou o canto: Por um pedaço de pão 
(Pe. Zezinho) 
 
1.Por um pedaço de pão e por um pouco 
de vinho Eu já vi mais de um irmão se 
desviar do caminho Por um pedaço de 
pão e por um pouco de vinho Eu 
também vi muita gente encontrar 
novamente o caminho do céu Eu 
também vi muita gente voltar 
novamente ao convívio de Deus 
 
Por um pedaço de pão e um 
pouquinho de vinho Deus se 
tornou refeição e se fez o 
caminho. Por um pedaço de pão, 
por um pedaço de pão (Bis) 
 
2.Por não ter vinho nem pão, por lhe 
faltar a comida. Eu já vi mais de um 
irmão desiludido da vida. E por não dar 
do seu pão, e por não dar do seu vinho. 
Vi quem dizia ser crente, perder de 
repente os valores morais. Vi que o 
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caminho da paz só se faz com justiça e 
direitos iguais 
 
3.Por um pedaço de pão e por um pouco 
de vinho. Eu já vi mais de um irmão 
tornar-se um homem mesquinho. Por 
um pedaço de pão e por um pouco de 
vinho. Vejo as nações em conflito e este 
mundo maldito por não partilhar. Vejo 
metade dos homens morrendo de fome, 
sem Deus e sem lar. 
 
Oração do Pai nosso 
 
Organização para o dia de Corpus 
Christi (como participar da missa on-
line na sua paróquia e da programação 
da arquidiocese). 
 
BÊNÇÃO 
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CANTO FINAL:  Povo novo (Zé 
Vicente) 

 
1.Quando o Espírito de Deus soprou 
O mundo inteiro se iluminou 
A esperança na terra brotou 
E o povo novo deu-se as mãos e 
caminhou 
 
Lutar e crer, vencer a dor, louvar 
ao criador! 
Justiça e paz hão de reinar e viva 
o amor! 
 
2.Quando Jesus a terra visitou, a boa 
nova da 
Justiça anunciou: O cego viu, o surdo 
escutou 
E os oprimidos das correntes libertou 
 
3.Nosso poder está na união, o mundo 
novo vem 
De Deus e dos irmãos vamos lutando 
contra a 
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Divisão e preparando a festa da 
libertação! 
   
4.Cidade e campo se transformarão, 
jovens 
Unidos na esperança gritarão. A força 
nova 
É o poder do amor, nossa fraqueza é 
força 
Em Deus libertador! 
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Oração Missionária 
 

Senhor Deus de bondade e ternura, 

em vosso coração de Pai está a 

fonte da missão. Jesus, vosso Filho, 

cheio de misericórdia, vem sempre 

ao nosso encontro. Ele nos chama 

a ser discípulos missionários, 

seguindo o seu caminho, como 

Igreja em saída, na arquidiocese de 

São Luís. Com a força do Espírito 

Santo, fazei que possamos vivenciar 

a graça do Amor que salva, 

liberta, dignifica e transfigura. 

Pela intercessão de Nossa Senhora 

da Vitória, sejamos testemunhas 

do Evangelho nas famílias, nas 

comunidades eclesiais e nos vários 

setores da sociedade, com atenção 

especial às periferias. Amém. 
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Orientações e Roteiros para o Ano 
Missionário 2020  
 

Lema:  

“Vão com a força do Espírito Santo  

e sejam minhas testemunhas”.   (At 1,8) 

 

Cartilha: Eucaristia e Missão: Para toda 

mesa, pão! 

Texto: Pe. Flávio Colins 

Diagramação: Pe. Jadson Borba 

Comissão de Corpus Christi: Pe. Robério 

Arte: Cássio Chaves 

Revisão: Dom Esmeraldo 

Arcebispo: Dom José Belisário da Silva 

Junho de 2020 
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