
I Jornada Eucarística Paroquial
09 a 15 de Junho de 2022

Paróquia do Santíssimo Sacramento
Itajaí - SC

Benção do Santíssimo Sacramento

- Senhor, que, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de 
vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados 
mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em 
nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito 
Santo. R. Amém.

a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e todas as
com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este (arce) bispado,

em dignidade para que governem com justiça.
o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas

no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna.

pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as
nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem

- Bendito seja Deus. / Bendito seja o seu santo nome. / Bendito seja Jesus 
Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. / Bendito seja o nome de Jesus. 
/ Bendito seja o seu Sacratíssimo coração. / Bendito seja o seu preciosismo 
sangue. / Bendito seja Jesus no Santíssimo sacramento do altar. / Bendito 
seja o Espírito Santo Paráclito. /Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria 
Santíssima. / Bendita seja sua santa e imaculada conceição. / Bendita seja 
sua gloriosa assunção. / Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe. / 
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. / Bendito seja Deus, nos seus 
anjos e nos seus santos.

ATO DE LOUVOR

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores

o papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre
e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre,

V. Do céu lhes destes o pão. / R. Que contém todo o sabor.

Oremos

Tão sublime Sacramento adoremos neste altar, / pois o Antigo Testamento 
deu ao Novo o seu lugar. / Venha a fé por suplemento os sentidos completar. / 
Ao eterno Pai cantemos a Jesus, o redentor, / Ao Espírito exaltemos, na 
Trindade eterno amor. / Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. / 
Amém!

Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei

(Pai nosso, Ave-maria, Glória ao Pai)
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Todos somos convidados a testemunhar a Presença Real 
de Jesus Cristo na Sagrada Eucaris�a na I Jornada 
Eucarís�ca de nossa Paróquia do San�ssimo 
Sacramento.

Iniciaremos os dias com a Oração das Laudes, seguida 
da exposição do San�ssimo Sacramento. Todos também 
são convidados a par�cipar do Santo Terço, às 12h. O dia 
terminará com a benção do San�ssimo e após um 
momento de catequese, seguido da Santa Missa.

Pe. Eder Claudio Celva
Pároco

CONVITE

A Santa Eucaris�a é o núcleo do nosso culto católico. É a 
expressão mais completa do amor de Jesus por nós, 
porque em cada Missa acontece um novo sacri�cio de 
Jesus na cruz do Calvário. Não poderíamos celebrar 
dignamente a Festa de Corpus Chris�, nosso padroeiro, 
sem dar graças a Deus diante do San�ssimo 
Sacramento.

A jornada será realizada uma semana antes da festa de 
nosso padroeiro, de 09 a 15 de junho de 2022, com 
adoração ao San�ssimo Sacramento o dia todo.

“A Eucaris�a nos torna fortes para dar frutos de boas 
obras para viver como cristãos”. (Papa Francisco)

PROGRAMAÇÃO

7h00 - Oração das Laudes

09 a 15 de junho de 2022

7h30 - Exposição e Adoração ao San�ssimo por todo dia
12h00 - Oração do Santo Terço

18h30 - Catequeses diárias na Matriz
19h30 - Santa Missa

18h15 - Bênção do San�ssimo

PLANO CATEQUÉTICO

Santa Missa: Pe. Lucas T. Teixeira

Tema: A Virgem San�ssima no Plano da Salvação
Catequista: Pe. Lucas T. Teixeira

(Horário de domingo será às 17h)

Dia 09/06 (Quinta-feira)

Dia 10/06 (Sexta-feira)

Tema: Criação e queda - o sen�do do pecado e a 
desvirtuação do ser humano - as virtudes e os 
pecados capitais
Catequista: José Francisco dos Santos
Santa Missa: Pe. Eder Claudio Celva

Catequista: José Francisco dos Santos

Tema: O plano de Salvação 2 :A encarnação do 
Verbo - a necessidade de um sacri�cio perfeito para 
a reparação do pecado - A paixão e ressurreição e a 
Eucaris�a -  a Missa como renovação do Sacri�cio 
de Cristo - Deus quer um povo Eucarís�co - "comer 
hós�a!" não é o mesmo que se alimentar do Corpo 
e Sangue de Cristo. 

Dia 12/06 (Domingo)

Santa Missa: Pe. 

Tema: O plano de salvação 1: a tenta�va de 
reconstrução da família de Deus a par�r do povo de 
Israel - Abraão e Moisés - o deserto, os Dez 
Mandamentos e a Terra Prome�da: sen�do 
espiritual desses dados históricos; Os Dez 
Mandamentos e os Pecados Mortais (resumo)

Santa Missa: Pe. Eder Claudio Celva

Dia 11/06 (Sábado)

Catequista: José Francisco dos Santos

Dia 13/06 (Segunda-feira)

Santa Missa: Pe. 

Tema: A Igreja como con�nuadora da obra salvífica 
de Cristo - Por que a Igreja é Católica e Apostólica - 
Os már�res - A Idade Média e o papel dos monges e 
da Igreja na construção da civilização - Igreja e 
ciência (tópicos iniciais)
Catequista: José Francisco dos Santos

Dia 14/06 (Terça-feira)

Catequista: José Francisco dos Santos

Tema: O mundo moderno e a desconstrução da fé: 
o racionalismo, o materialismo e a construção da 
cultura contemporânea: revolução cultura e sexual - 
o rela�vismo - retorno à sedução inicial de satanás - 
sereis como deuses; nossa missão de retomar a vida 
da graça como testemunhas de Deus nesse mundo 
corrompido

Santa Missa: Pe. 

Dia 15/06 (Quarta-feira)

Santa Missa: Pe. Deivide T.Tomasi

Tema: Eucaris�a e Corpus Chris�. 

Dia 16/06 (Quinta-feira)

15h - Santa Missa celebrada pelo nosso Bispo 
Auxiliar Emérito Dom Vito Schlickmann seguida de 
Procissão
Após a procissão, voltaremos ao Salão Paroquial 
para um congraçamento. Pedimos que todos 
tragam um prato e bebidas para par�lhar com a 
família paroquial. 

Catequista: Pe. Deivide T.Tomasi

Dia do Padroeiro - Festa de Corpus Chris�
7h - confecção dos tapetes

“Na paróquia, a patena da Eucaristia e os pratos de nossas mes as servem à 
mesma finalidade: comungar do que somos em Deus.”  Pe. Eder Claudio Celva  
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