
A Liturgia Eucarística 

A Liturgia Eucarística é, sobretudo, uma ceia em que o Povo 

de Deus é alimentado com o Corpo e o Sangue de Cristo. 

 Enquanto se canta o Hino dos Querubins, nossos 

dons de pão e vinho são levados até a mesa santa 

do altar durante a Grande Entrada. O hino nos 

convida a deixar de lado “tudo o mundanismo a fim de acolher o 

Rei de todos”. 

 A Paz é nossa afirmação da presença de Cristo, enquanto 

louvamos a Santíssima Trindade “com uma só mente e um só 

coração”. 

 O Credo é a proclamação de nossa fé comum na Trindade, no 

Deus Trino, Pai Filho e Espírito Santo, preparando-nos para... 

 O Canon Eucarístico, o qual reconta a instituição da eucaristia, a 

morte, ressurreição e ascenção de jesus Cristo e nossa espera 

por Sua Segunda e Gloriosa Vinda. 

 Durante a Consagração, invocamos o Espírito Santo para que 

transforme nossos dons de pão e vinho no Corpo e no Sangue de 

Cristo, enquanto recordamos de todos aqueles aos quais nossos 

dons foram oferecidos. 

 Logo após reconhecer Deus, como nosso Pai Celestial mediante o 

Pai Nosso, o sacerdote eleva o Corpo de Cristo para que todos o 

vejam dando o testemunho da 

santidade de Nosso Senhor. 

 A recepção da Eucaristia nos traz 

ao clímax da Liturgia. Mediante 

o Corpo e o Sangue de Cristo, 

somos unidos a Ele e 

degustamos a fonte da 

imortalidade. 

 

 



 Então o sacerdote nos convida a Sair em Paz, em Nome do 

senhor, com o fim de testemunharmos tudo o quanto Deus 

compartilhara conosco durante a Divina Liturgia; 

 Rezamos pela salvação e direção espiritual de nossas vidas e pelo 

mundo inteiro durante a oração de despedida, rezando pelo 

sacerdote em frente ao iconostásio; e, 

 Respondemos à Benção de Senhor ao acercarmos para venerar a 

Santa Cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LITURGIA  EM NOSSAS VIDAS 

O final de cada Divina Liturgia nos prepara 

para o começo da seguinte. Se nós 

vivermos a aplicarmos todo quanto 

experimentamos em nossas ações comum 

junto à comunidade, nossas vidas tornam-

se uma parte inseparável da Liturgia, e a 

Liturgia torna-se inseparável em nossas 

vidas. Colocando-nos na presença de Deus, 

já não somos filhos deste mundo, mas 

herdeiros do Reino de deus e partícipes da vida eterna.  

ANTES DE RECEBERA A EUCARISTIA 

Nós devemos receber o Corpo e Sangue de Cristo em 

cada Divina Liturgia, mas devemos nos prepara para fazê-

lo ao: 

  Reconhecer os pecados e faltas que cometemos; 

 Desejar sinceramente o perdão de Deus. 

 Reconciliarmos com aqueles que nos tenham 

ofendido, assim como aqueles que nós 

ofendemos. 

 Buscar ajuda de deus para que caminhemos de 

acordo aos Seus mandamentos e em seu amor; 

 Guardar a noite anterior à Eucaristia para 

reflexão, oração e jejum. 

Teu Pai Espiritual estará feliz em ajuda-lo em determinar 

como você deverá preparar-se para receber a Santa 

Comunhão. 

ANTES DE RECEBERA A EUCARISTIA 

“Com plena confiança participemos do 

Corpo e do Sangue de Cristo, a fim de 

que, ao participar d Corpo e Sangue de 

Cristo, sejamos unidos no Corpo e no 

Sangue com Ele. Ao ter Seu Corpo e 

Sangue distribuídos por todos os nossos 

membros nos fazemos portadores de 

Cristo e, assim, de acordo ao abençoado 

Pedro, voltemos a ser partícipe de 

natureza divina.” (São Cirilo de 

Jerusalém) 

PALAVRAS-CHAVE 
A palavra EUCARISTIA é 
derivada do termo grego 
EVJARISTÓ, que significa 
“agradecer”. A Eucaristia é 
também referida como 
COMUNHÃO, uma 
combinação de palavras 
comum e união. É assim 
então, que a Eucaristia nos 
põe em comum união com o 
próprio Deus. 


