
O que é o Reavivamento Eucarístico?
Tomando o título do discurso do Pão da Vida no Evangelho de João, o Reavivamento Eucarístico é 
um chamado e um desafio da USCCB (Conferencia Nacional dos Bispos dos Estados Unidos) para 
que todos os Católicos nos Estados Unidos reencontrem um relacionamento e reavivem a devoção 
ao Coração Eucarístico de Jesus.

Quanto tempo dura o Reavivamento?

Ano 1 - Ano Diocesano (2022-23) centra-se em "formar os formadores" para o Reavivamento e 
ajudar no próprio encontro com o Senhor Eucarístico.
Ano 2 - Ano Paroquial (2023-24) concentra-se nos esforços de base para promover o encontro, 
a crença e a devoção eucarísticas - levando a atos de serviço missionário.

O Reavivamento acontecerá em três fases:

Um Congresso Eucarístico Nacional ocorrerá de 17 a 24 de julho de 2024 em Indianápolis. Depois, 
dioceses e igrejas serão chamadas a sair em missão para aqueles que não foram alcançados nestes 
dois anos.

Quando começa o Reavivamento?
O Revivamento começa no fim de semana da Solenidade de Corpus Christi - 18 a 19 de Junho de 2022. 
Cada diocese é convidada a iniciar o Reavivamento com uma missa e procissão eucarística com                    
seu bispo.

O Dom Edgar iniciará a participação de nossa diocese no Reavivamento no Sábado, 18 de junho, na 
escola secundaria de Bishop Connolly, com uma Missa de Vigília às 16h, seguida imediatamente por uma 
procissão eucarística. A noite terminará com tempo de Adoração Eucarística, Confissão e Bênção às 20h.

Reavivamento Eucarístico Nacional

"My flesh for the life of the world"
"Mi carne para la vida del mundo"

"Minha carne para a vida do mundo"

João 6:51

Participação da Paróquia no Lançamento do Reavivamento
Uma delegação, escolhida pelo pároco, é solicitada de cada paróquia para assistir à missa e procissão 
no dia 18 de Junho como sinal de unidade na diocese. O evento de lançamento também será aberto 
ao público. As paróquias podem usar os materiais incluídos nesta correspondência para anunciar o 
lançamento do Reavivamento.

As paróquias são bem-vindas para reconhecer o início do Reavivamento à sua maneira no Domingo 
de Corpus Christi. Por exemplo, as paróquias que já realizam suas procissões eucarísticas ou outras 
formas de devoção eucarística no domingo de Corpus Christi são incentivadas a proceder conforme 
o planejado. As paróquias que não o fizerem podem considerar oferecer tal oportunidade e/ou orar 
pelo sucesso do Reavivamento durante as Missas. Mais informações e amostras serão compartilhadas 
em futuras correspondências.

Oração de Reavivamento Eucarístico Nacional 
Meu Deus, creio, adoro, espero e amo-Vos! Peço perdão para aqueles que não acreditam, nem 
adoram, nem esperam, nem te amam.

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos adoro profundamente. Eu Vos ofereço o 
preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos 
do mundo em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele é ofendido. E, pelos 
méritos infinitos do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria,                                    
peço-Vos a conversão dos pecadores. Amem.

Para mais informações, visite: www.eucharisticrevival.org


