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Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor está aqui presente no meio de nós.
Estamos reunidos com toda a Igreja neste
momento de oração.

Preparemo-nos para escutar a Palavra
Fomos chamados por Deus a ser Igreja,
o Corpo de Cristo no meio do mundo.
Não somos um edifício, mas um povo
reunido confortado
pela Palavra de Deus,
pelo amor de Cristo
na unidade do Espirito Santo.
Senhor Jesus, sois
o Pão da Vida,
o Vinho da Compaixão,
a Palavra feito carne.

Leitura Bíblica (Lucas 9:11-17)
Naquele tempo, Jesus começou a falar à multidão
sobre o Reino de Deus e curou os que precisavam.
A noite estava caindo, e os Doze se aproximaram dele
para dizer: ‘Mande o povo embora; que eles vão para
as aldeias e fazendas ao redor para procurar
acomodação e comida, porque aqui estamos a céu
aberto.’ Ele respondeu-lhes: ‘Dê-lhes vocês mesmos de
comer.’ Eles responderam: ‘Temos apenas cinco pães e
dois peixes; a menos que vamos comprar comida para
toda essa multidão. Porque eram cerca de cinco mil
homens. Jesus disse aos seus discípulos: ‘Diga-lhes
para se lançarem em grupos de cerca de cinquenta.’
Eles fizeram assim, e se sentaram. Ele, tomando os
cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu,
pronunciou a bênção sobre eles, partiu-os e deu-os
aos discípulos para serem servidos ao povo.
Todos eles comeram e se saciaram, e levaram as
sobras: doze cestas.

Reflexão - a real presença de Cristo no meio de nós
A festa de hoje celebra o sinal duradouro da
presença de Cristo conosco na presença no Pão e no
Vinho da Eucaristia.

Também celebra a presença de Cristo conosco, na
comunidade da Igreja. A Eucaristia é o nosso
sacramento de comunhão, não só com Cristo e
Deus, mas também com todos os chamados à
comunidade cristã. Nossa comunhão nos une com
os outros em uma união sagrada de mente e
coração com Jesus.
A palavra ‘comunhão’ significa compartilhar em
comum. Na Sagrada Comunhão, o que partilhamos
em comum com Deus e entre nós é Jesus Cristo
presente no Pão e no Vinho. Outro significado de
‘comunhão’ é ter uma só mente e um só coração. É
o Espírito Santo que nos mantém em comunhão de
mente e coração com Deus, com Cristo e entre nós.
Estamos muito acostumados a pensar que a
presença real de Jesus está no Santíssimo
Sacramento. Mas a presença real de Cristo, está na
comunidade quando se reúnem em seu nome para
escutar a Palavra, recordando o que Jesus disse e
fez na última ceia (a bênção sobre o pão e o vinho e
o lava pés), quando juntos, compartilham a
Eucaristia, quando partem e continuam repartindo a
eucaristia com atos de amorosa bondade, com
palavras de ternura que alimentam a vida dos
outros.
A Eucaristia não é um objeto a ser observado, mas
um ato que se deve celebrar, para que a presença
de Jesus continue curando e salvando.
Talvez seja necessário pensar mais profundamente
na presença real de Jesus nas pessoas. O pão e o
vinho não tem olhos para ver com amor, nem rosto
para sorrir, nem boa para dizer palavras
reconfortantes, nem braços para amparar os aflitos
e enfermos, nem para dar uma mão, nem ouvidos
para ouvir a dor. Mas nós temos.
Na verdade, somos chamados a nos tornarmos a
Eucaristia, que alimenta aqueles que estão ao nosso
redor, com o alimento do coração, com respeito,
com amor, com compaixão, com esperança e o
perdão.
Também nós nos convertemos em seu corpo, e por
sua misericórdia, somos o que recebemos. (Santo

Agostinho)
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Oração de intercessão
Deus eterno, te reconhecemos e honramos na
presença de seu Filho na Eucaristia,
faz com que possamos reconhecer sua presença
nos outros.
Que possamos partilhar o pão em justiça e paz,
e partilhemos o vinho em amabilidades e amor.
Mesmo sem a Eucaristia neste momento,
nos ajude a saborear sua Palavra.

Oração do Senhor
Como o mesmo Jesus nos ensinou, rezemos confiantes:
Pai nosso que estais no céu.
Santificado seja vosso nome,
venha anós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, nos dai hoje,

perdoai as nossas ofensas assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

Oração Final
Deus de graça, de beleza, de verdade e de bondade
que nos redime e nos renova.
Continue vivendo profundamente
em nossos corações
para que seu amor e sua ação salvadora possam
seguir tocando e transformando nosso mundo.
Por Cristo nosso Senhor.
Amém.

Bênção
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus,
e a comunhão do Espírito Santo,
esteja sempre conosco.

This resource is presented by the Carmelites of Australia & Timor-Leste at a time when many cannot gather together as we
usually do to celebrate the Eucharist. We are conscious that Christ is present not only in the Blessed Sacrament but also in
the Scriptures and in our hearts. Even when we are on our own we remain part of the Body of Christ.
In the room you decide to use for this prayer you could have a lighted candle, a crucifix and the Bible. These symbols
help keep us mindful of the sacredness of our time of prayer and can help us feel connected with our local worshipping
communities.
This text is arranged with parts for a leader and for all to pray, but the leader’s parts can be shared among those present.
As you use this prayer know that the Carmelites will be remembering in our prayer all the members of our family at this time.
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