Vivência de Corpus Christi – 11/06/2020

A Solenidade de Corpus Christi,
A festa do Santíssimo Corpo e Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo nos remete ao
século XIII, tendo sua origem em Bolsena na Itália. Certa vez, na referida cidade, quando o padre
Pedro de Praga celebrou uma Missa, na cripta de Santa Cristina, aconteceu um milagre eucarístico:
da hóstia consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. Alguns
dizem que isso ocorreu, porque o padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia.
Papa Urbano IV (1262-1264), que residia em Orvieto, cidade próxima de Bolsena, onde vivia S.
Tomás de Aquino, informado do milagre, então, ordenou ao Bispo Giacomo que levasse as relíquias
de Bolsena a Orvieto. Isso foi feito em procissão. Quando o Papa encontrou os fiéis caminhando na
entrada de Orvieto, teria então pronunciado, diante da relíquia eucarística, as palavras: Corpus
Christi. Ainda hoje, conservam-se, em Orvieto, os corporais onde se apóia o cálice e a patena durante
a Missa, e também se pode ver a pedra do altar em Bolsena, manchada de sangue. O próprio Papa
Urbano IV instituiu, oficialmente, a solenidade de Corpus Christi, em 1264, com textos da autoria de
São Tomás de Aquino. (fonte Canção Nova).

A Vivência.
Colocar os Tapetes confeccionados em frente ao Santuário Lar
Rezaremos os Mistérios da Luz nesse dia.
Hoje Celebramos a Solenidade de Corpus Christi, a Festa que te adora como Santíssimo Sacramento,
memorial de sua paixão, morte e ressurreição, memorial de vitória sobre a morte, balsamo para nossa
alma. Queremos te render louvor e ação de graças, porque através desse Sacramento podemos nos
unir mais a Ti, Senhor e Salvador.
Nesse Terço que iremos rezar em Família, queremos colocar todas as intenções que trazemos em
nossos corações.
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa
redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes
que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa
devoção.
Oferecemos, particularmente, em desagravo dos pecados cometido contra o Santíssimo Coração de
Jesus e Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas
do Purgatório, pelas intenções do Santo Papa, pelo aumento e santificação do Clero, Pela paz do
mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do Purgatório, pelas intenções do Santo Papa
Francisco, pela santificação das famílias, pelos doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram
nossas orações, especialmente pelos enfermos da COVID 19;
Pelo o fim da pandemia, por todos os trabalhadores da área da saúde e dos serviços essenciais;
Pelos endividados, pelos desempregados; por todas as autoridades constituídas para que tenham
sabedoria; por todos os pais e por todas as mães, que tenham sabedoria para conduzir seus filhos
neste tempo difícil; pelo Brasil, pelo povo brasileiro mais atingido pelas consequências econômicas

dessa pandemia. Por toda a União de Famílias no Brasil, pelos Cursos, Dirigentes e Casais
Formadores.
Pela saúde do Sr. Norbert Martin, o primeiro Dirigente Internacional da União, que se encontra
hospitalizado em estado grave, na Alemanha.
Creio em Deus Pai Todo Poderoso
Pai Nosso
3 Aves Maria
Glória
1º Mistério da Luz contemplamos o Batismo de Jesus
O Batismo é o Sacramento primordial em nossa vida cristã. Sem ele nenhum outro sacramento
podemos receber. Em nossa família, sabemos o dia do nosso Batismo? Se sabem, ótimo, não se
esqueçam de a cada ano celebrá-lo. Se não sabem, procurem descobrir.
Independente disso, hoje queremos colocar o dia de nosso Batismo junto ao Batismo de Jesus para
que Ele novamente possa nos renovar, na fé e no amor, para que assim possamos a cada dia mais
amar todos os Sacramentos, especialmente o Sacramento do amor, que é o teu Corpo e Sangue.
Pai nosso.....
2º Mistério da Luz contemplamos as Bodas de Caná.
Hoje queremos também renovar as nossas Bodas, renovar o Sacramento do Matrimônio. Da mesma
maneira que a Mãe de Deus intercedeu por aqueles noivos quando lhe faltava o vinho, hoje a Mãe
quer interceder pelo “vinho” que falta em nosso Lar. O que está faltando? Eleve seus pensamentos a
ela e peça, embora a Mãe de Deus sempre se antecipa diante de nossas necessidades. Lembre-se
agora de famílias que precisam se reconstruir, que precisam novamente se encontrar, ter novamente
unidade entre os esposos, entre os filhos, entre os pais.
Pai nosso....
3º Mistério da Luz contemplamos o início da pregação de Jesus.
Jesus saiu em missão para pregar o Evangelho, para pregar a boa nova, para anunciar o Reino de
Deus e apresentar o rosto do Pai.
Nesse momento vamos refletir em nossa missão como unionistas: Como está a nossa missão na
União de Famílias, na Liga de Famílias, na Campanha, em Schoenstatt ou na Paróquia?
Quando voltarmos da Pandemia em nossa rotina como estaremos para voltar, reiniciar ou mesmo
iniciar a nossa missão?
Peçamos ao bom Deus que nos ajude a ter coragem para que possamos nos colocar a serviço, seja
onde for.

4º Mistério da Luz contemplamos a Transfiguração de Jesus.
No Monte Tabor Jesus permitiu a Pedro, João e Tiago que o vissem transfigurado. Jesus lhe mostrou
como de fato é, mostrou sua intimidade, mostrou a sua realeza, a sua pureza.

Será que também nós subimos sempre com Jesus ao Monte Tabor e desfrutamos de sua presença?
Será que em cada Adoração não se repete a mesma cena? Temos absoluta certeza que no Santíssimo
Sacramento da Comunhão Jesus se mostra transfigurado, pois Ele é ressuscitado.
Que esta ausência forçada da Eucaristia em nossas Igrejas nos traga novo ardor.
Pai nosso...........
5º Mistério da Luz contemplamos a Instituição da Eucaristia, Corpo e Sangue do Senhor.
Na última ceia o Senhor Jesus nos deixou o seu memorial, para que pudesse estar conosco a cada
Celebração. Foi Ele que assim desejou.
Hoje, na Solenidade do Corpo e Sangue de Jesus queremos antes de tudo pedir o seu perdão, por
todas as vezes que de muitas maneiras não comungamos com dignidade, que deixamos de comungar,
que faltamos, que não demos o devido valor e mecanicamente participamos das Santas Missas.
Perdão Jesus, misericórdia.
Que nesse dia um novo ardor venha em nosso coração, venha socorrer em nossas fraquezas e
debilidades. Como disse o Papa Francisco: “a Eucaristia não é um prêmio para os bons, mas sim é
um remédio para os fracos”.
Pai nosso.......
Olhando agora o Tapete feito em honra a Corpus Christi, cantemos:
“Tão sublime sacramento, adoremos neste altar
Pois o Antigo Testamento, deu ao Novo seu lugar
Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador
Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor
Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor”
Amém...amém.....amém!
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