Corpus Christi – 2019
A *Paróquia Militar do Espírito Santo – CBMDF*, convida toda a comunidade a participar da *Solenidade de Corpus Christi*, dia *20* de
junho de 2019, às *10h*.
Neste dia da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o católico pode ser contemplado com indulgência plenária ou parcial,
cumprindo as seguintes condições:
✳ Estar em estado de graça para receber a Eucaristia;
✳ *Confissão Sacramental*, 7 dias antes ou 7 dias depois da obra indulgenciada;
✳ *Rezar pelo Papa*, ao menos: Pai Nosso, Ave Maria e Glória;
✳ Participar da Santa Missa e receber a *Comunhão*;
✳ Não ter intenção de pecado (ainda que venial) no coração.
✅ *Indulgência Parcial:* rezar, com piedosa devoção, a oração “Alma de Cristo”:
Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.
Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro de Vossas chagas, escondei-me.
Não permitais que me separe de Vós.
Do espírito maligno, defendei-me.
Na hora da minha morte, chamai-me
e mandai-me ir para Vós,
para que com os vossos Santos Vos louve
por todos os séculos dos séculos.
Amém.
✅ *Indulgência Plenária:* rezar, com piedosa devoção, a oração “Tantum Ergo” ou “Tão sublime Sacramento”:
Tão sublime sacramento
vamos todos adorar,
pois um Novo testamento
vem o antigo suplantar!
Seja a fé nosso argumento
se o sentido nos faltar.
Ao eterno Pai cantemos
e a Jesus, o Salvador,
igual honra tributemos,
ao Espírito de amor.
Nossos hinos cantaremos,
chegue aos céus nosso louvor.
Amém.
Do céu lhes deste o pão,
Que contém todo o sabor.
*Oremos:* Senhor Jesus Cristo, neste admirável Sacramento, nos deixastes o memorial da vossa Paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o
mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais para
sempre. Amém.

