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O centro da vida da Igreja é a Eucaristia. 

Dois motivos principais nos fazem celebrar 

a Eucaristia. O primeiro é a força espiritual 

que a Igreja e todos os cristãos buscam na 

escuta da Palavra e na comunhão do Corpo 

e do Sangue do Senhor. O segundo motivo é 

a experiên cia da caridade que 

apreendemos a partir da partilha do Corpo 

e do Sangue do Senhor. 

   

  
 

Colocar cadeiras em forma de círculos, uma mesa no centro com toalha branca, um 

cestinho com pães, uma jarra com suco de uva, uma vela e a Bíblia. E a frase: 

“SENHOR, DÁ-NOS SEMPRE DESTE PÃO!”.   
 

 Encontro em família deve iniciar fazendo o sinal da cruz cantando Em Nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo..., lembrando que Deus Pai é Pai, Filho e 

Espírito e nos ama como filhos e filhas. 

 Iniciando a conversa: 

 Nosso tema de hoje é a Eucaristia que alimenta a Igreja. O que entendemos 

por Eucaristia? 

 Quem já recebeu a Eucaristia ou quem ainda vai receber pela primeira vez. O 

que significa isso? 

 

 
 

 

 

 

 

Leitura do texto bíblico: João 6,51-58. 

 

 

• Ler novamente, individualmente, o texto. 

• Para refletir e partilhar: 

o Destacar as expressões que mais chamaram a atenção. 

o Com quem Jesus estava falando? 

 

Encontro 34 

Jesus é o Pão da Vida. 

Momento de acolhida e oração 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 
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Para responder:    

o O que essa Palavra de Deus diz para cada um de nós, que estamos nos 

sobre a comunhão eucarística para quem recebeu e para quem vai 

receber pela primeira vez?  
 

 Ler o texto e conversar sobre o que acontece na missa. 
O Sacramento da Eucaristia acontece durante a Missa. Seguimos vários 

momentos: nos reunimos e nos acolhemos na fraternidade. Pedimos perdão. 

Conversamos com Deus. Ouvimos a Palavra de Deus. Oferecemos e oramos ao 

Pai, junto com Jesus, presente na Eucaristia. Entramos em comunhão, 

recebendo Jesus no pão e no vinho. Agradecemos e recebemos a bênção do envio 

para levar Jesus e sua mensagem aos outros. Aprendemos, com isto, que 

comungar não apenas receber Jesus na Hóstia consagrada, mas é entrar em 

comunhão de vida e amor com Ele e com todas as pessoas. 

 

 

 

 Para entrarmos juntos em uma vida nova de comunhão, com responsabilidade, 

união e partilha fraterna. Jesus disse: "Quem come o meu corpo e bebe o meu 

sangue tem a vida eterna"... 

 

Fazer memória das palavras de Jesus e depois rezar agradecendo a ele, dizendo: 
Obrigado Jesus pela Ceia da Eucaristia. Quero me preparar bem para participar 

desta mesa sagrada e receber-Vos na Sagrada Comunhão. Agradeço-Vos pela 

vossa presença na Eucaristia, por nos alimentar com o vosso próprio Corpo e 

Sangue. Ajudai a todos os que participam da Missa a entenderem bem o 

significado da Eucaristia e as consequências da comunhão para a vida deles na 

família, na comunidade e na sociedade. Amém. 
   

 

 

 

Durante a semana, refletir sobre o que mais achou importante sobre o tema da 

Eucaristia. 

Convidar os pais a participarem da Eucaristia na comunidade. A tarefa com os 

pais é prestar atenção às orações, aos cantos, aos gestos e símbolos usados. 

Rezemos juntos em família, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao pai... 

Vamos repetir juntos: Como Jesus fez, queremos fazer também.  

Todos fazem o sinal da cruz em si e nos outros da família 

Compromisso 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 


