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Oração do Ano Eucarístico 

Senhor Jesus,/ nós vos adoramos/ no 

Santíssimo Sacramento da Eucaristia,/ e vos 

bendizemos/ pela vossa comunhão conosco/ 

assumindo nossa natureza humana/ e amando-

nos até o fim./ Vos oferecestes na cruz/ e nos 

destes vosso corpo e sangue/ como alimento 

de vida/ e sacramento de salvação./ 

Vós sois o Pão vivo/ descido do céu/ para a 

vida do mundo./ Pão que revigora a nossa 

vida/ e faz de nós um só corpo/ numa 

comunhão de amor./ Dá-nos sempre deste 

pão! 

Para sermos vossa presença/ na vida dos 

irmãos e irmãs/ encontrando neles o vosso 

rosto/ e tocando neles a vossa carne:/ Dá-nos 

sempre deste pão! 

Para vivermos a unidade/ na diversidade dos 

ministérios e serviços,/ como Igreja 

Missionária,/ a serviço da vida e da esperança: 

Dá-nos sempre deste pão! 

Isto vos pedimos/ neste ano eucarístico/ rumo 

ao Jubileu da nossa Diocese/ para que desta 

comunhão terrena/ passemos à comunhão da 

vossa glória/ ao lado de Santana e de Maria.  

Amém! 

 

Hino do Ano Eucarístico 

Tão sublime mistério de amor, 

o Pão vivo descido do céu, 

//Eucaristia: presença e comunhão, 

Sacrifício de nossa Redenção!// (Bis) 

 

Com Sant'Ana, celebremos  

a Eucaristia, fonte de nossa missão. 

//A Diocese se rejubila 

Neste hino de louvor e adoração.// (Bis) 

 

Como outrora, no maná do deserto, 

alimentastes vosso povo peregrino, 

//“Senhor, dá-nos hoje o vosso Pão”, 

fica conosco ao longo do caminho.// (Bis) 

 

Sacramento da Nova Aliança, 

Memorial da Paixão do Senhor, 

//Fonte e ápice da vida da Igreja, 

Eucaristia: Sacramento do Amor.// (Bis) 

 

Unidos à Virgem Maria, 

a Mãe da Eucaristia, 

//exaltemos a Cristo Senhor, 

o Penhor de nossa alegria!// (Bis) 

 

Eucaristia é compromisso e missão! 

É Sacramento da Reconciliação. 

//Só comunga com Cristo e sua Igreja, 

quem comunga com a vida do irmão.// (Bis) 
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