
15º Congresso Eucarístico- Florianópolis –  
 

Citações na Bíblia 

 
ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS: 
1ª PARTE DA MISSA: - EVANGELHO 

Mt 5,17 -> “Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim 

para levá-los à perfeição.” 

Mt 10,40 -> “Quem vos recebe, a mim recebe.E quem me recebe, recebe aquele que me 

enviou.” 

Lc 10,16 -> “Quem vos ouve, a mim ouve; e quem vos rejeita, a mim rejeita; e quem me 

rejeita, rejeita aquele que me enviou.”  

Mt 10,38 -> “Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim.” 

Mt 16,24 -> “Em seguida Jesus disse a seus discípulos:”Se alguém quiser vir comigo, 

renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.” 

Mt 24,35 -> “O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.” 

Mt 25,40.45 -> “Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes a 

um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes.” “E ele responderá: 

em verdade eu vos declaro: todas as vezes que deixastes de fazer isto a um destes 

pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer.” 
 

ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS: 

2ª PARTE DA MISSA: - PREFÁCIO 

Mt 28,20 -> “Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os 

dias, até o fim do mundo.” 

Mt 26,26―28 -> “Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos 

discípulos, dizendo: “Tomai e comei, isto é o meu corpo.”Tomou depois o cálice, rendeu graças 

e deu-lho dizendo: “Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o meu sangue da Nova 

Aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados.” 

Mc 14,22―25 -> “Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e 

deu-lho, dizendo:“ Tomai, isto é o meu corpo.” Em seguida, tomou o cálice, deu graças e 

apresentou-lho, e todos dele beberam. E disse-lhes: “Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, 

que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até 

aquele dia, em que o beberei de novo no reino de Deus.” 

Lc 22,17―20 -> “Pegando o cálice, deu graças e disse:”Tomai este cálice e distribui-o entre 

vós. Pois digo-vos: já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus”. 

Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças partiu-o e deu-lho, dizendo: “Isto é o 

meu corpo que é dado por vós; fazei isto em memória de mim”. Do mesmo modo tomou também 

o cálice , depois de cear dizendo: “Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é 

derramado por vós...”. 

1ª Cor 11,24―25 -> “E, depois de ter dado graças, partiu-o e disse:”Isto é o meu corpo, que 

é entregue por vós; fazei isto em memória de mim”. Do mesmo modo, depois de haver ceado, 

tomou também o cálice, dizendo: “Este cálice é a nova aliança no meu sangue; todas as vezes 

que o beberdes, fazei-o em memória de mim”. 

 



 

ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS 
3ª PARTE DA MISSA: - RITO FINAL 

Num 6,24―26 -> “O Senhor te abençoe e te guarde! O Senhor te mostre a sua face e 

conceda-te sua graça! O Senhor volva o seu rosto para ti e te de a paz! “ 

 

L E M A :  
 

VINDE E  VEDE !  

Jo 1,39 -> “Vinde e Vede”, repondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele 

aquele dia. Era cerca da hora décima. 

 

 

 

(Irene de Souza Fontes- Paróquia de Santo Afonso) 


