
 

 

ROTEIRO ORANTE 

CORPUS CHRISTI 

NA PARTILHA DO CORPO DE CRISTO 

PARTILHAMOS O PÃO COM O/A IRMÃO/A 

 

 

Ambiente: Símbolos que remetem ao alimento: pão, suco, frutas... 

Animadora: Corpus Christi é uma celebração que nos remete à expressão mais profunda da 

convivialidade humana: comer juntos. Alimentar-se com outras pessoas, não é apenas um fato 

nutricional. Ele vem carregado do sentido de partilha e compromisso. Convidamos para tomar 

refeições conosco pessoas com as quais temos afinidade e partilhamos um compromisso de vida no 

presente e no futuro. Na tradição judaica e na tradição cristã, assim como em outras religiões, a 

refeição coletiva tornou-se expressão do compromisso com a comunidade e com Deus. 

Canto: O Povo de Deus. Estrofe: O povo de Deus, no deserto andava, e tu lhe mandaste, o pão lá 

do céu... 

Leitora 1: Na história do Povo de Israel, a saída do Egito é marcada por uma celebração familiar 

aberta aos vizinhos. É a Páscoa que prepara os hebreus para a fuga da escravidão e a travessia do 

Mar Vermelho. No deserto, Deus alimenta seu povo com codornizes e maná e manda que nada seja 

acumulado por ninguém. Tudo deve ser partilhado para que ninguém fique sem alimento como nos 

tempos de escravidão no Egito. 

Leitora 2: Ao entrar na Terra Prometida, “terra onde mana leite e mel”, cada família de israelitas 

faz a Deus a oferenda das primícias da terra para que sejam partilhadas com aqueles que nada tem: 

os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas. 

Animadora: Preparemo-nos para ouvir a Palavra de Deus com o canto Tua palavra é lâmpada para 

meus pés Senhor!  

Leitura Bíblica: 1 Cor 11,17-29 

Leitora 1: Durante sua missão neste mundo, Jesus fez das refeições um modo de mostrar que o 

Reino de Deus estava entre nós. Dentro de uma sociedade que marcava as diferenças entre as 

pessoas através das refeições – havia regras rígidas que estabeleciam quem podia comer com quem 

e quem não podia ser convidado para comer junto – Jesus inaugura uma nova forma de refeição: a 

comensalidade aberta. Ele não exclui ninguém de sua mesa. Come com homens e mulheres; 

adultos e crianças; judeus e estrangeiros; ricos e pobres; sadios e doentes; puros e impuros... Come 

nas casas, na beira das estradas, no campo, no alto da montanha, na margem do lago. Para ele, o que 

importa não é o que se come e o lugar onde se come. O que importa, é comer juntos na alegria 



fraterna de dar graças a Deus mesmo quando o que se tem é muito pouco. Nas “multiplicações dos 

pães”, ele mostra que, mesmo o pouco, quando partilhado, dá para todos e realiza a festa do Reino. 

Leitora 2: Ao aproximar-se do tempo da Paixão e de sua despedida do meio de nós, ele celebrou a 

Páscoa com os discípulos e discípulas e partilhou o pão da promessa e o vinho da alegria da certeza 

do Reino. Esta refeição foi tão marcante que a comunidade dos seguidores e seguidoras, como 

vemos na Carta aos Coríntios que acabamos de ler, fez deste gesto o sinal da presença viva e 

permanente de Jesus no meio de nós. Paulo é forte quando lembra à comunidade de Corinto: Cristo 

ressuscitado se faz presente quando o alimento é partilhado com todos. Quando uns comem até se 

fartar e outras passam fome, não é o Corpo de Cristo, mas a própria condenação o que se está 

comendo. 

Animadora 2: Renovando o nosso compromisso de partilhar o alimento com os que não o têm e 

assim celebrar a presença de Cristo entre nós, cantemos: 

Canto: Sabes Senhor, o que temos é tão pouco prá dar, mas este pouco, nós queremos com os 

irmãos compartilhar... 

Leitora 1: O Documento de Aparecida, ao falar da vida da Igreja, assim se expressa sobre a 

Eucaristia: “A Eucaristia, sinal da unidade com todos, que prolonga e faz presente o mistério do 

Filho de Deus feito homem, coloca-nos a exigência de uma evangelização integral. A imensa 

maioria do povo de nosso continente vive sob o flagelo da pobreza. Se Jesus veio para que todos 

tenhamos vida em abundância, a comunidade cristã tem a maravilhosa ocasião de responder às 

grandes necessidades de nossos povos. Não pode ser alheia aos grandes sofrimentos que vive a 

maioria de nossa gente e que com muita frequência são pobrezas escondidas” (DAp 176). 

Leitora 2: A Eucaristia como sacramento que nos chama à abertura e comunhão com todos é 

lembrado pelo Papa Francisco na Evangeli Gaudium quando afirma que “a Igreja é chamada a ser 

sempre a casa aberta do Pai” e, nela, “a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um 

remédio generoso e um alimento para os fracos” (EG 47). 

Animadora: À luz da Palavra meditada podemos elevar nossas súplicas espontâneas e, como 

resposta aos pedidos, cantamos: Dá-nos sempre do Teu pão, Senhor, que renova e dá vigor! 

Animador: Que compromisso podemos assumir para bem celebrar a Festa do Corpo de Cristo neste 

tempo de pandemia? 

Bênção e Canto Final: Pão em todas as mesas... 

 

Equipe de Reflexão da CRBRS 

Redação deste roteiro: Frei Vanildo Luiz Zugno, OFMCap 

 

CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL – REGIONAL DE PORTO ALEGRE 

Travessa Francisco de Leonardo Truda, 98, 2° andar, salas 25, Centro, Porto Alegre, RS 

Fone: (51) 3221-0050 

www.crbrs.org.br 

facebook.com/crb regionaldeportoalegre 

youtube.com/crbrs 


