ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA O MÊS DE JANEIRO

desamor. Glorifica o teu nome ó meu Senhor.

D: Neste momento vamos preparar nosso coração para acolher
Jesus Sacramentado. Cantemos:

D: Com todas essas intenções iniciemos invocando a Trindade
Santa cantando: “Em nome do Pai...”

1. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo
Testamento, deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento
os sentidos completar.

L: Começamos a nos preparar para mais um ano. Por isso
estamos hoje aqui aos vossos pés, Senhor, para oferecermos
toda a nossa vida. Que o Senhor nos conduza de acordo com a
vossa vontade. Queremos hoje louvar-Vos e adorar-Vos porque
só vós sois o nosso Deus, o único Deus e somos seus filhos.
Queremos estar em contato, em harmonia, em diálogo,
louvando e agradecendo pelo vosso amor que nos salvou.
Adoremos o Senhor em espírito e verdade, entreguemos em suas
mãos o que somos e o que faremos.

2. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador, ao Espírito
exaltemos na Trindade Eterno amor. Ao Deus uno e trino
demos a alegria do louvor. Amém
Graças e Louvores ... (3x)
D: Apresentemos ao nosso adorado Jesus tudo aquilo que
trazemos em nosso coração. Todos os nossos desejos e anseios
para esse ano que iniciamos.
(tempo para que cada um possa expressar seus pedidos de
oração a Jesus Sacramentado)

T: Eu vos adoro, meu Deus e vos amo de todo o coração.
Agradeço-vos por me terdes criado, feito cristão e ofereço-vos
as minhas ações e fazei que sejam todas, segundo vossa santa
vontade, para vossa maior glória.

Podes reinar Senhor Jesus ó sim, o teu poder teu povo sentirá.
Que bom Senhor saber que estás presente aqui, reina Senhor
neste lugar(bis)

L: Senhor, dá-nos a sabedoria que julga do alto e vê longe. Dá-nos
o espírito que omite o desnecessário em favor do essencial.
Ensina-nos a serenar-nos diante da luta e dos obstáculos e a
prosseguir na fé, sem agitação, o caminho traçado por Vós. Dános uma atividade serena que abrace a totalidade com uma
visão unitária. Ajuda-nos a aceitar a crítica e a contradição. Faze
que saibamos evitar a desordem e a dispersão. Que amemos todas
as coisas juntamente contigo. Ó Deus, fonte do ser, une-nos a Vós
e a tudo que converge para a alegria e a eternidade. Amém.

2. Visita cada irmão ó meu Senhor. Dá-lhes paz interior e
razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e o

Canto
1. Eu navegarei, no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus

D: Cantemos:
1. Senhor eu sei que é teu este lugar todos querem te Adorar
toma tu a direção. Sim ó vem ó Santo Espírito os espaços
preencher, reverência a tua voz amos fazer.

de meu Amor. (2x)

das cores e no mar que murmura o Teu nome a rezar.

Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em
Pentecostes e enche-me de novo.

Escondido tu estás no verde das florestas,nas aves em festa, no
sol a brilhar. Na sombra que abriga, na brisa amiga. Na fonte
que corre ligeiro a cantar.

2. Eu adorarei ao Deus de minha vida que me compreendeu
sem nenhuma explicação. (2x)
D: Senhor, queremos vos pedir perdão pelas tantas vezes que não
fomos fieis a vossa Palavra e por conta disso deixamos de ser
testemunhas do vosso amor em meio a nossos irmãos e irmãs.
Nesse momento queremos fazer um breve exame de consciência e
reconhecer aqueles erros que costumamos cometer, e pedir no
silêncio de nosso coração que o Senhor nos conceda a graça de
nesse ano que estamos iniciando podermos nos tornar sempre mais
livres e fortalecidos para resistirmos as tentações do pecado.
Cantando peçamos perdão:
1. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida eu te suplico
perdão, ó Bom Pastor. Kyrie eleison (x3)
2. Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado
lembra-te de mim, pecador por tua cruz. Christe eleison (x3)
3. Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida vê
as lágrimas do meu coração e salva-me! Kyrie eleison (x3)
D: Confiantes em vossa misericórdia queremos cantar vosso
amor:
1. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo. Porque sempre
comigo Tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia

2. Te agradeço ainda porque na alegria, ou na dor de cada dia
posso Te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o
Teu nome e mesmo sofrendo, eu posso cantar.
L: Queremos, Senhor, renovar a nossa esperança, a coragem de
viver e a alegria de servir.
T: Eu espero, meu Deus, com firme confiança, que, pelos
merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo, me dareis a salvação
eterna e as graças necessárias para consegui-la, porque vós sois
sumamente bom e poderoso.
D: Rezemos espontaneamente cada aclamação:
 Felizes os que não te viram e creram em Ti.
 Felizes os que não contemplaram teu semblante e
confessaram tua divindade
 Felizes os que lendo o evangelho, reconheceram em Ti
Aquele a quem esperavam
 Felizes os que, no segredo de seus corações, escutaram tua
voz e responderam.
 Felizes os que, animados pelo desejo de tocar Deus,
encontraram-Te no mistério.
 Felizes os que no momento de escuridão, aderiram mais
fortemente a tua luz.
 Felizes os que desconcertados pela provação mantém sua
confiança em Ti.

 Felizes os que, tendo a impressão de que estás ausente,
continuam a crer em tua proximidade.
 Felizes os que não te viram, mas vivem a firme esperança de
te ver um dia. Amém.
D: Ouçamos agora o que o Senhor tem a nos dizer
L: Lc l, 26-38
No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma
cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada
com um homem que se chamava José, da casa de Davi e o
nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave,
cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas
palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante
saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste
graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um
filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-seá Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu
pai Davi; e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino
não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois
não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo
descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua
sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado
Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu
um filho na sua velhice; e já está no sexto mês aquela que é tida
por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então
disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim
segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela.
Momento de silêncio para pedir a Jesus Sacramentado que possa
nascer em nossas vidas nesse novo ano.

L: Ó Cristo, para poder servir-vos melhor, dá-me um coração mais
generoso. Um grande coração para minha vida, que opte por aquilo
que me leva para Vós e não pelo que me afasta de Vós. Grande em
meu trabalho: vendo nele não uma posição, mas a missão que me
confias. Grande no sofrimento: verdadeiro soldado de minha cruz,
verdadeiro Cirineu para a cruz dos outros. Grande no mundo:
compreensivo com suas fragilidades, mas prudente a suas máximas.
Grande com os homens: leal para com todos, mas atento
principalmente para com os pequenos e humildes. Um coração
grande para comigo mesmo: nunca centrado em mim, sempre
apoiado em Ti: principalmente um coração grande para contigo, ó
Meu Senhor, feliz em servir-vos e servir a meus irmãos, todos os dias
de minha vida. Amém.
D: O menino nascido da Virgem Maria hoje se aproxima de nós para
curar todas as nossas enfermidades e nos fazer suas testemunhas em
meio ao mundo. Ouçamos:
L1: Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava à beira
do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele
perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus
Nazareno passa por ali. Então o cego gritou:
L2: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim!
L3: As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse
quieto. Mas ele gritava mais ainda:
L1: Filho de Davi, tem piedade de mim!
L2: Jesus parou, e mandou que levassem o cego até ele. Quando o
cego chegou perto, Jesus perguntou:
L3: O que você quer que eu faça?
L1: O cego respondeu:
L2: Senhor, eu quero ver de novo.
L3: Jesus disse:

L1: Veja. A sua fé curou você.
L2: No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus,
glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo louvou a Deus.
Momento de silêncio para pedir a Jesus Sacramentado para que
possamos ver e nos comprometer com as necessidades de todos os
irmãos e irmãs que encontrarmos nesse novo tempo de nossas vidas.
L: A luz que venceu as trevas chegou para nós.
T: E agora o nosso rosto brilha pelo esplendor de vossa luz, Senhor.
L: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira
do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo-o passar, começou a gritar:
"Jesus, Filho de Davi, tende compaixão de mim!"
T: Senhor, também nós somos cegos. Ficamos cegos pelo ódio e
pelo racismo, pelas coisas vazias, pelo dinheiro gasto aos montes e
pelo ócio. Somos cegos, Senhor, e não podemos ver o vosso sorriso e
a vossa luz. E não nos aproximamos do vosso amor. Tende piedade
de nós: fazei que os nossos olhos se abram.
L: Então Jesus disse ao cego: "Vê!"...
T: Senhor eu vejo. Vejo com os vossos olhos, cheios de esperança.
L: Então o cego seguiu Jesus, louvando a Deus.
Canto
1. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me
conheces. Se me assento ou me levanto. Conheces meus
pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os
meus passos e antes que haja em mim palavras, sei que em
tudo me conheces.

Senhor eu sei que tu me sondas (4 vezes)
2. Deus, tu me cercaste em volta. Tuas mãos em mim
repousam. Tal ciência, é grandiosa não alcanço de tão alta. Se
eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se no
abismo está minha alma, sei que ali também me amas.
D: No encerramento de nossa Adoração queremos pedir que o
Senhor nos conceda a graça de santas vocações para toda a Igreja, de
forma que a cada dia mais possamos ser conduzidos ao seu amor:
T: Ó Jesus, Bom Pastor, acolhe o nosso louvor e o nosso
humilde agradecimento por todas as vocações que, mediante o
teu Espírito doas continuamente à tua Igreja. Assiste os bispos,
os presbíteros, os missionários e todas as pessoas consagradas:
faze que deem exemplo de vida verdadeiramente evangélica.
Torna fortes e perseverantes no seu propósito aqueles que se
preparam para o ministério sagrado e à vida consagrada.
Multiplica os operários do Evangelho para anunciar o teu nome
a todos os povos. Protege todos os jovens das nossas famílias e
das nossas comunidades: concede-lhes prontidão e
generosidade no teu seguimento. Volve, ainda hoje, o teu olhar
sobre eles e chama-os. Concede a todos os chamados a força de
abandonar tudo para escolher somente a Ti, que és o amor.
Perdoa as infidelidades daqueles que escolheste, e dá aos
chamados experimentar a alegria de pertencer totalmente a Ti.
Amém.
D: Antes de concluirmos nossa celebração peçamos que Maria,
a Mãe de Deus e Senhora da Paz nos abençoe a acompanhe
nesse novo ano que estamos iniciando:

1. Primeira cristã, Maria da luz. Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus.
Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e
Senhor.
Nossa Senhora da milhões de luzes que o meu povo acende pra
te louvar. Iluminada, iluminadora, Inspiradora de quem amar e
andar com Jesus.
2. Primeira cristã, Maria do lar. Ensinas, ó Mãe, teu jeito de
amar. Primeira cristã, Maria da paz. Ensinas, ó Mãe, como é
que Deus faz.
3. Primeira cristã sempre a meditar. Vivias em Deus, sabias
orar. Primeira cristã fiel a Jesus. Por todo o lugar, na luz e na
cruz..
D: Por esse tempo de encontro e adoração cantemos:
1. Deus infinito, nós te louvamos e nos submetemos ao teu
poder. As criaturas no seu mistério, mostram a grandeza de
quem lhes deu o ser. Todos os povos sonham e vivem nesta
esperança de encontrar a paz.
Suas histórias todas apontam para o mesmo rumo onde Tu
estás.
R: Santo, Santo, Santo, (2x) Todo Poderoso é o nosso Deus.
2. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos teu
imenso amor. Teu nascimento, teu sofrimento, trouxe vida nova
onde existe a dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o
Filho santo do nosso Criador, e professamos tua verdade que na
humanidade plantou tamanho amor.

3. Deus infinito, teu santo Espírito renova o mundo sem jamais
cessar. Nossa esperança, nossos projetos só se realizam quando
ele falar. Todo-poderoso, somos o teu povo que na esperança
vive a caminhar. Dá que sejamos teu povo santo que fará do
mundo teu trono e teu altar.
Graças e Louvores...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
PARA O MÊS DE FEVEREIRO

D: Invoquemos a Santíssima Trindade cantando: em nome do
Pai...

D: Neste encontro com o Cristo Eucarístico, somos convidados
(as) a dirigir nossa atenção particular aos homens e mulheres
que são essenciais para a vitalidade da Igreja em sua doação de
vida. Rezemos para que as comunidades se tornem mais vivas e
vitais, e os jovens possam enamorar-se da Igreja e de sua
missão, e respondam aos apelos que o Senhor faz ressoar em
meio a humanidade. Rezemos para que entre eles nasça o
desejo de descobrir o tesouro escondido do reino dos céus e
sejam capazes de deixar tudo para dedicarem-se unicamente às
coisas do Senhor.

D: Façamos as invocações que seguem espontaneamente e a
resposta será:
R: Ensina-nos a rezar, Senhor.
- Para habitar na tua tenda (Sl 15,1). R.
- Para adorar-te em espírito e verdade (Jo 4,24). R.
- Para sermos santos como Tu és santo (1Pd 1,16). R.
- Para render-te louvor, honra, glória (Ap 5,13). R.
- Para sermos teu povo a caminho (2Cor 6,16). R.
- Para sermos o rebanho que conduzes (Sl 95,7). R.
- Para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Ti (1Pd
2,5). R.
- Para sermos pedras vivas da tua Igreja (1Pd 2,5). R.
- Para estarmos vigilantes na espera dos novos céus e da nova
terra (Ap 21,1). R.

Canto de introdução
1. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para
sempre seguir-te não voltar atrás. Me puseste uma brasa no
peito e uma flecha na alma, é difícil agora viver sem lembrarme de ti.
Te amarei Senhor, te amarei Senhor! Eu só encontro a paz e a
alegria bem perto de ti. (2x)
2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Eu
pensei na fuga esconder-me ir longe de ti. Mas tua força venceu
e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades
de ti.
3. Ó Jesus não me deixe jamais caminhar solitário, pois
conhece a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensina-me a
viver a vida na Tua presença, no amor dos irmãos, na alegria,
na paz, na união.

D: Deus Pai, origem de toda vocação, Jesus Cristo, fonte de
cada resposta generosa, e o Espírito Santo, força de toda
fidelidade, estejam sempre conosco.
T: Amém.
D: Ó Deus, que estabeleceste a Igreja, sacramento universal de
salvação, para continuar a obra de Cristo até o fim dos séculos,
desperta o coração dos fiéis, para que percebam toda a
importância da vocação ao ministério ordenado e à vida
consagrada e com a oração e a generosidade as promovam e as
favoreçam entre os jovens. Por Cristo Nosso Senhor.
T: Amém.
D: Acolhamos Jesus Sacramentado cantando:

1. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o
céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e
esquentando o meu oração. Senhor graças e louvores sejam
dadas a todo momento; quero te louvar na dor, na alegria e no
sofrimento. E se em meio a tribulação eu me esquecer de ti.
Ilumina a minha treva com tua luz.
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo; Jesus, o filho
da Rainha; Jesus, rosto divino do homem; Jesus, rosto humano
de Deus.
2. Chego muitas vezes em tua casa ó meu Senhor, triste,
abatido precisando de amor, mas, depois da comunhão tua casa
é meu coração, então, sinto o céu dentro de mim. Não comungo
porque mereço disso Eu sei ó meu Senhor, comungo pois
preciso de ti. E quando faltei a missa fugia de mim e de ti, mas
agora eu voltei por favor aceita-me.
D: Façamos em coros alternados a oração de adoração que
segue:
LADO A: Senhor Jesus, nós rendemos graças a ti pelo mistério
de tua presença no meio de nós. Na última ceia, como parto
gêmeo do teu amor, nasceram a Eucaristia e o sacerdócio.
LADO B: Agradecemos-te porque te dignaste gravar uma nova
imagem no ser pessoal daqueles que, no decurso dos séculos,
decidiram seguir-te na pobreza, castidade e obediência, os
consagrados(as), unindo-os mais intimamente a ti e imprimindo
neles o teu vulto humano e divino.
LADO A: Jesus, eram teus, mas tu os confiastes à Igreja como
filhos, como operários, servidores e guias, consoladores e

amigos do povo de Deus, dispensadores dos teus mistérios de
amor e salvação.
LADO B: Nós te agradecemos Senhor, porque com a tua
presença eucarística, no coração de homens e mulheres
perpetuas no mundo o teu estilo de vida casta, porque
enamorada somente do Reino de Deus; pobre, por possuir
somente a ti, fonte única de vida; obediente, por ter a plenitude
da vida divina.
LADO A: A eles confiaste o testemunho vivo e eficaz do
Reino eterno do Pai e de sua liberdade, do primado de tua obra
sobre as obras humanas; a eles pedes zelo ardente de caridade,
para que aos pobres, não falte o pão, e aos famintos de verdade,
não falte o teu evangelho.
LADO B: Pedimos-te fiel e bom Pastor, olha para o teu povo
em oração e coloca no coração dos jovens um renovado amor
pela tua Igreja e a sua santidade, para que se façam atentos aos
teus apelos e disponíveis a responder com um sim generoso e
fiel.
Cantemos:
1. Eu quisera, Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear. De
almas puras, florinhas mimosas, perfumado teu Santo Altar.
2. O desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coração, que
eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração.
3. Pelas almas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, o perdão;
dá-lhes todo o amor e carinho, todo o afeto do meu coração.

4. Pelas almas que não te conhecem, eu quisera, Jesus, só te
amar; e daqueles que de ti se esquecem, as loucuras também
reparar
5. E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar, hei de
amar-te por todos aqueles que, Jesus, não querem te amar.

D: Com este canto afirmamos diante de Jesus Sacramentado
nosso desejo de segui-lo:
Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor, pra fazer tua vontade
pra viver do teu Amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu
amor, eis-me aqui Senhor!

D: Deixai-vos seduzir por Cristo, o infinito encarnado no meio
de vós de forma visível e imitável. Deixai-vos atrair pelo seu
exemplo que mudou a história do mundo e a orientou para uma
meta exaltante. Deixai-vos amar pela caridade do Espírito, que
quer desviar os vossos olhos dos modelos terrenos para iniciar
em vós a vida do homem novo, criado em conformidade com
Deus na justiça e na santidade. Ouçamos sua palavra:

1. O Senhor é o Pastor que me conduz. Por caminhos nunca
vistos me enviou. Sou chamado a ser fermento sal e luz, e por
isso respondi: aqui estou!

Palavra de Deus: (Ef 4,1-16)
Exorto-vos, pois, - prisioneiro que sou pela causa do Senhor -,
que leveis uma vida digna da vocação à qual fostes chamados,
com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma,
suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em
conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só
corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa
vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um
só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de
todos, por todos e em todos. Palavra do Senhor.

3. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou
chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor e
por isso respondi: aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta
e trovador da história e da vida do meu povo e por isso
respondi: aqui estou!

D: Esta é a nossa vocação, seguir a Cristo mais de perto,
vivendo o Evangelho até às últimas consequências, prestando
os mais diversos serviços aos irmãos, testemunhando a todos a
alegria do Ressuscitado.
L1: Nossa alegria é lembrar: Antes da criação do mundo Deus
já nos havia escolhido.

Adoração Silenciosa (5 a 10 minutos)
D: Enamorai-vos de Jesus Cristo para viver a sua mesma vida,
a fim de que o nosso mundo possa ter a vida na luz do
Evangelho.

L2: Nossa alegria é lembrar: Antes de sairmos do seio de
nossa mãe, Deus já nos havia escolhido para Si.
L3: Nossa alegria é lembrar: Não fostes vós que me
escolheste, fui eu quem vos escolhi.

L4: Nossa alegria é lembrar: Não tenhas medo, pequeno
rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o Reino de Deus.

T: Igreja, povo de Deus em festa, canta a alegria, o Senhor é
contigo!

Adoração Silenciosa

L4. Louvor a ti, Jesus, eterno sacerdote, servo obediente, fonte
de cada ministério! Com a diversidade dos dons e dos carismas
tu escolhes e guardas cuidadosamente os dispensadores dos
santos mistérios, para que em cada parte da terra seja oferecido
o sacrifício perfeito e com a palavra e os sacramentos se
edifique a igreja, comunidade da nova aliança, templo do teu
louvor.
T: Igreja, povo de Deus em festa, canta a alegria, o Senhor é
contigo!

D: Adoremos em comunidade:
T: Igreja, povo de Deus em festa, canta a alegria, o Senhor é
contigo!
L1. Louvor a ti, Jesus Bom Pastor, que dás a vida pelas tuas
ovelhas! Tu estabeleceste a Igreja sobre o fundamento dos
apóstolos, para que seja no decorrer dos séculos, sinal visível
de tua santidade e, em teu nome, transmita aos homens as
verdades que são o caminho do céu.
T: Igreja, povo de Deus em festa, canta a alegria, o Senhor é
contigo!
L2. Louvor a ti, Jesus, fonte da verdade e da vida! A escuta da
tua palavra e a comunhão, no único pão eucarístico, edificam a
Igreja. Neste grande mistério, tu alimentas e santificas os teus
fiéis, para que uma só fé ilumine e uma só caridade reúna a
humanidade espalhada sobre toda a terra.
T: Igreja, povo de Deus em festa, canta a alegria, o Senhor é
contigo!
L3. Louvor a ti, Jesus, fonte de salvação! No testemunho de fé
dos teus santos tu fecundas a Igreja com a força criadora do teu
Espírito e doas a nós, teus filhos adotivos, um sinal seguro do
teu amor. A iniciativa maravilhosa do teu amor leva o homem à
santidade e, antecipadamente, lhe faz gozar os dons que tu
preparas no mundo renovado.

D: Nós te adoramos, Senhor Jesus, realmente presente em
nosso meio pelo Pão da Vida.
T: Ajuda-nos a permanecer contigo, escutar-te e viver em Ti.
D: Nós te adoramos, Filho do Homem, que derramaste o teu
sangue por nós e nos convidas à comunhão contigo.
T: Concede à tua Igreja o dom de apóstolos segundo o teu
Coração, e de experimentar sempre mais profundamente a
alegria de saber doar a vida pela salvação dos nossos irmãos e
irmãs.
D: Nós te damos graças porque quiseste permanecer conosco
até o fim dos tempos.
T: Faze que toda a nossa vida seja uma perene ação de graças
pela imensidade do teu Amor.
(Podemos fazer preces espontâneas)
D: Cantemos:

Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo
aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa
prece, põe sangue novo nas veias da tua Igreja.
1. Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam
e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta
fé porque não se ouve. Não se ouve porque não se fala e falta
esse jeito novo de levar luz e de profetizar.
2. Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala.
Pastores e animadores pra incentivar o teu povo a falar. Falta
luz porque não se acende. Não se acende porque faltam sonhos
e falta esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus.
D: E agora, dando voz ao grito da humanidade que invoca o
Senhor da Messe, pedindo bons operários para a construção do
Reino de Deus, operários que, com o testemunho de sua vida
consagrada, levem a pessoa humana a se recordar sempre de
sua dimensão eterna, rezemos com as palavras que Jesus nos
ensinou.
Pai Nosso, que estais no céu, santificado...
Canto final (à escolha).
1. Cantemos a Jesus Sacramentado, cantemos ao SENHOR.
DEUS está aqui! Dos Anjos adorado, adoremos a CRISTO
Redentor.
R: Glória a CRISTO JESUS. Céus e terra, bendizei ao
SENHOR. Louvor e glória a TI, ó Rei da glória. Amor pra
sempre a TI, ó DEUS de Amor.

2. Unamos nossa voz à dos cantares do Coro Celestial! DEUS
está aqui, ao brilho dos altares, exaltemos com gozo celestial!
3. JESUS ascende em nós a viva chama do mais fervente amor.
DEUS está aqui, está porque nos ama como Pai, amigo e
benfeitor!
Graças e Louvores...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA O MÊS DE MARÇO
D: Iniciemos nossa adoração invocando a Santíssima Trindade
cantando...
D: Esta hora santa será feita de oração de louvor, de entrega,
de abandono, e cânticos para que esse Deus seja louvado,
adorado e exaltado, e, silêncio para que escutemos o que Deus
tem para nos falar e para que nós digamos a Ele o que esta no
nosso coração.
L: Queremos hoje louvar-vos e adorar-vos porque tu és o
nosso Deus, o único Deus e somos teus filhos e filhas.
Queremos estar em contato, em harmonia, em diálogo,
louvando e agradecendo pelo seu amor que nos salvou.
Adoremos o Senhor em espírito e verdade, entreguemos em
vossas mãos o que somos.
T: Eu vos adoro, meu Deus e vos amo de todo o coração.
Agradeço-vos por me terdes criado, feito cristão e ofereço-vos as
minhas ações e fazei que, sejam todas, segundo vossa santa
vontade, para a maior glória vossa.
D: Vamos acolher Jesus cantando
1. Cantemos a Jesus Sacramentado, cantemos ao SENHOR.
DEUS está aqui! Dos Anjos adorado, adoremos a CRISTO
Redentor.
R: Glória a CRISTO JESUS. Céus e terra, bendizei ao
SENHOR. Louvor e glória a TI, ó Rei da glória. Amor pra
sempre a TI, ó DEUS de Amor.

2. Unamos nossa voz à dos cantares do Coro Celestial! DEUS
está aqui, ao brilho dos altares, exaltemos com gozo celestial!
3. JESUS ascende em nós a viva chama do mais fervente amor.
DEUS está aqui, está porque nos ama como Pai, amigo e
benfeitor!
D: Rezemos a ladainha eucarística:
Jesus, Palavra de Deus, dai-nos a fé.
Jesus, Filho de Deus, dai-nos a fé.
Jesus, Filho de Maria, dai-nos a fé.
Jesus, Vencedor da Morte, dai-nos a fé.
Jesus, Vencedor do pecado, dai-nos a fé.
Jesus, Senhor glorioso, dai-nos a fé.
Jesus, Médico divino, dai-nos a esperança.
Jesus, Amigo dos oprimidos, dai-nos a esperança.
Jesus, Mestre de sabedoria, dai-nos a esperança.
Jesus, Arauto do reino de Deus, dai-nos a esperança.
Jesus, Fonte da paz, dai-nos a esperança.
Cordeiro Santo de Deus, dai-nos amor.
Pão da Vida, dai-nos amor.
Pão do Céu, dai-nos amor.
Pão da verdadeira liberdade, dai-nos amor.
Pão da Reconciliação, dai-nos amor.
Alimento para a vida do mundo, dai-nos amor.
Vinho da salvação, dai-nos amor.
Vinho da alegria, dai-nos amor.
Vinho do perdão, dai-nos amor.
Senhor do nosso futuro, dai-nos amor.
Garantia da imortalidade, dai-nos amor

L: Aceitar o convite de “vigiar com o Senhor” é estar com Ele
no Monte das Oliveiras, é ter diante dos olhos os seus
sofrimentos, por nós pecadores, que se prolongam nos rostos,
na cruz e nos sofrimentos de todos os irmãos e irmãs
crucificados, principalmente pela deficiência, pela violência,
desemprego, miséria, discriminação. Vamos lembrar pessoas de
nossas famílias, vizinhos, situações de nosso País,
acontecimentos... enfim, fatos que queremos trazer para este
momento de adoração. Podemos colocar nossas intenções para
essa adoração...
D: No profundo de nosso coração adoremos ao Senhor.
Façamos um momento de silêncio...
CANTO:
1. É Teu esse momento de adoração. Não tenho nem palavras
pra me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar.
Encontro meu abrigo, meu lugar.
Minhas mãos se elevam, minha voz te louva /O meu ser se
alegra, quando estou em tua presença, Senhor.

1. Não confiem nos poderosos são de barro e não podem salvar.
Quando expiram, voltam ao chão seus projetos vão logo acabar.
2. Feliz de quem se apoia em Deus no Senhor põe a sua
esperança.
Ele fez o céu e a terra quem fez tudo mantém sua aliança.
3. Faz justiça aos oprimidos aos famintos sacia com pão.
O Senhor liberta os cativos abre os olhos e os cegos verão.
4. O Senhor levanta os caídos são os justos por ele amados.
O Senhor protege os migrantes e sustenta os abandonados.
5. O Senhor transtorna o caminho dos malvados, dos
malfazejos.
O Senhor é rei para sempre para sempre a reinar o teu Deus!
D: Façamos um momento de silêncio para deixar que estas
palavras do salmo entrem em nós. Depois quem quiser repetir
uma frase ou uma palavra que chamou atenção poderá fazê-lo.
Em seguida, aclamemos o próprio Jesus que vai nos falar.
Cantemos:

2. E quando estamos juntos entre nós está. Passando em nosso
meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão, a
cada um que abre o coração.

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais
vos será acrescentado. Aleluia, aleluia!

L1: Glorifiquemos ao Senhor por sua misericórdia para com os
pequenos e necessitados. (pode-se cantar o salmo que segue)

1. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia!

Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver, hei de
provar seu amor seu valor e seu poder.

2. Se vos perseguem por causa de Mim, não esqueçais o
porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia!

L2: Mateus 26, 36-46
Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e
disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E,
tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a
entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes, então: Minha alma
está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se
um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou:
Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice! Todavia não
se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então
com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro:
Então não pudestes vigiar uma hora comigo... Vigiai e orai para
que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne
é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai,
se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, façase a tua vontade! Voltou ainda e os encontrou novamente
dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi
orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou
então para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e
repousai! Chegou a hora: o Filho do Homem vai ser entregue
nas mãos dos pecadores... Levantai-vos, vamos! Aquele que me
trai está perto daqui. Palavra da Salvação

2. Meus pecados redimiste sobre a tua Cruz/ Com teu Corpo e
com teu Sangue, ó Senhor Jesus/ Sobre os nossos altares,
vítima sem par/ Teu divino sacrifício quero renovar.
3. No calvário se escondia tua divindade/ Mas aqui também se
esconde tua humanidade:/ Creio em ambas e peço, como o bom
ladrão/ No teu Reino eternamente tua salvação.
4. Creio em Ti, ressuscitado mais que São Tomé/ Mas aumenta
na minh’alma o poder da fé/ Guarda a minha esperança, cresce
o meu amor/ Creio em Ti ressuscitado, meu Deus e Senhor.
5. Ó Jesus que nessa vida pela fé eu vejo/ Realiza eu te suplico
este meu desejo/ Ver-te enfim face a face, meu divino amigo/
Lá no céu eternamente ser feliz contigo.
D: Com Maria, serva do Senhor e figura da Igreja, cantemos as
maravilhas que o Senhor fez por nós por meio de Jesus Cristo,
e façamos nosso projeto de Deus. (se o canto do Magnificat
não for conhecido pode-se recitar em coros alternados por
estrofes rezando o refrão no início e no fim)

Silêncio: (para reflexão pessoal)

R: O Senhor fez em mim maravilhas / Santo é seu nome.

Reflexão: (o dirigente pode conduzir uma reflexão sobre o
evangelho ou incentivar uma partilha com preces espontâneas)

- A minh’alma engrandece o Senhor
E exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador.

D: Cantemos!
1. Deus de amor nós te adoramos neste sacramento/ Corpo e
Sangue que fizeste nosso alimento/ És o Deus escondido, vivo
e vencedor/ A teus pés depositamos todo nosso amor.

- Porque olhou para a humildade de sua serva
Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
- O Poderoso fez em mim maravilhas
E santo é o seu nome!

- Seu amor para sempre se estende
Sobre aqueles que o temem;
- Manifesta o poder de seu braço
Dispersa os soberbos;
- Derruba os poderosos de seus tronos
E eleva os humildes;
- Sacia de bens os famintos,
Despede os ricos sem nada
- Acolhe Israel, seu servidor
Fiel ao seu amor.
- Como havia prometido a nossos pais
Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo
Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
D: Irmãos(ãs), unidos a todos os que esperam com amor sua
manifestação gloriosa, façamos chegar ao nosso Deus, os
louvores e os clamores de toda parte, rezando:
T: Ó Senhor escutai nossa prece.
- Na hora da escuridão e da angústia, faze, ó Deus, brilhar sobre
nós um raio da tua luz que nos oriente no teu caminho...
- Voltai, Senhor, o vosso olhar misericordioso para todos os
nossos irmãos e irmãos que sofrem com a falta do pão de cada
dia...

- Derrama Senhor vossa bênção sobre a vossa Igreja que se faz
presente no mundo inteiro, de um modo particular sobre o
nosso Papa Francisco, sobre os nossos bispos e presbíteros,
afim de que eles possam conduzir com amor o vosso rebanho...
- Olhai para os nossos seminaristas, vocacionados e
vocacionadas, dai-lhes perseverança para que não desanimem
diante das dificuldades, nem se deixem seduzir pelas propostas
do mundo, mas se mantenham fiel ao vosso chamado...
- Encorajai os nossos leigos e leigas para que sejam autênticas
testemunhas do teu amor no mundo...
- Abençoai nossas famílias, para que sejam verdadeiros canais
da tua bênção, testemunhando a cada dia o teu amor...
PAI NOSSO – AVE MARIA – GLÓRIA AO PAI...
D: Antes de encerrarmos, vamos todos nos consagrar a nossa
Mãe, a Virgem de Nazaré, cantando (se não souber o canto se
pode rezar a consagração a Nossa Senhora):
T: Ó minha Senhora e também minha mãe,/ Eu me ofereço
inteiramente todo a vós./ E, em prova de minha devoção,/ eu
hoje vos dou meu coração./ Consagro a vós meus olhos,/ meus
ouvidos, minha boca./ Tudo o que sou, desejo que a vós
pertença./ Incomparável Mãe,/ guardai-me, defendei-me,/ como
filho(a) e propriedade vossa. Amém. (bis)
D: Rezemos juntos por toda a Igreja:
T: Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em
nossos ouvidos teu forte e suave convite: "Vem e Segue-me"!
Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para

ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que
a Messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas
comunidades para a Missão. Ensina nossa vida a ser serviço.
Fortalece os que desejam dedicar-se ao Reino na diversidade
dos ministérios e carismas. Senhor, que o Rebanho não pereça
por falta de Pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos,
padres, diáconos, religiosos, religiosas e ministros leigos e
leigas. Dá perseverança a todos os seminaristas, vocacionados e
vocacionadas. Desperta o coração de nossos jovens para o
ministério pastoral em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor do
Rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da
Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a
responder SIM. Amém.
D: Vamos encerrar nosso encontro cantando:
1. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo
Testamento, deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento
os sentidos completar.
2. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador, ao Espírito
exaltemos na Trindade Eterno amor. Ao Deus uno e trino
demos a alegria do louvor. Amém.
Graças e Louvores ... (3x)
Envia, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA SEMANA SANTA
D: Neste momento vamos preparar nosso coração para acolher
Jesus Sacramentado. Cantemos:
1. Glória a JESUS na Hóstia Santa, que se consagra sobre o
Altar, e a nossos olhos se levanta, para o Brasil abençoar!
R: Que o Santo Sacramento, o próprio CRISTO JESUS, //seja
adorado e seja amado nesta Terra de Santa Cruz!// (bis)
2. Glória a JESUS prisioneiro do nosso amor, a esperar lá no
Sacrário, o dia inteiro, que o vamos todos procurar.
3. Glória a JESUS, DEUS escondido, que vindo a nós na
Comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o
coração.
4. Glória a JESUS na Eucaristia, cantemos todos sem cessar,
certos, também, que de Maria, bênçãos a Pátria há de ganhar.
D: Diante de Jesus sacramentado, presente na Eucaristia,
reconhecemos a bondade de nosso Deus, que pelo seu imenso
amor, entregou seu único Filho a morte de cruz para nos salvar.
T: Jesus Sacramentado, Nosso Deus Amado.
D: Recordamos as palavras de Jesus Cristo: “Minha alma está
numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai” e nós responderemos:
T: Estamos aqui Senhor e contigo ficaremos e vigiaremos.

L1: Estamos aqui, Senhor, para te adorar, te bendizer e te
louvar por este ato de amor. Estamos aqui em nome da
Santíssima Trindade, que cantando queremos invocar...
(em pé)
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito
Santo, estamos aqui ...
L2 - E para que este tempo que passaremos vigiando junto com
Jesus seja realmente especial, vamos pedir a luz do Espírito
Santo, que inspirará nossas palavras, orações e ações.
Cantemos:
Canto
Vem, vem, vem, Espírito Santo. Transforma a minha vida,
quero renascer. Vem, vem, vem, Espírito Santo. Transforma a
minha vida, quero renascer.
1. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus
rios, Senhor. Derrubar as barreiras do meu coração.
D: A adoração é um ato de amor, de respeito, de obediência, de
submissão absoluta. Fiquemos de joelhos e reconheçamos que
tudo o que somos e o que existe vem de Deus.
Graças e louvores...
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...
(Pequeno momento de silêncio)
L: Senhor, tu nos conhece e sabe de que barro somos feitos.
Senhor, Tu nos sondas, conhece nossas vidas e nossos
corações.

D: Abaixemos nossa cabeça e peçamos perdão: (pausa)
L1: Pela falta de amor, compreensão e paciência. Como é
difícil, Senhor, amar ao próximo como a nós mesmos. Como é
difícil, Senhor, amar aos nossos inimigos. Como é difícil,
Senhor, fazer o bem sem querer nada em troca ...
T: Queremos ser misericordiosos e bondosos como é o nosso
Pai que está no Céu. Senhor, tende piedade de nós!
L2: Perdão porque tiveste fome e não te demos de comer,
tiveste sede e não te demos de beber, estavas nu e não te demos
algo para vestir, estavas doente e preso e não te fomos visitar.
T: Queremos ser misericordiosos e bondosos como é o nosso
Pai que está no Céu. Senhor, tende piedade de nós!
Canto Penitencial
Senhor tende piedade de nós, pelo bem que eu não fiz, pela paz
que eu não quis. Piedade. Pelo irmão que eu matei, pelo pobre
que eu julguei piedade!
D: Hoje recordamos o dia da entrega de Jesus, dia em que Ele
se entregou por amor a cada um de nós. Hoje devemos parar e
olhar para a cruz, pois essa é a grande prova de amor.
Proclamação - Lucas 23,33-47 (Proclamação em pé, o
restante sentado)
Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o
crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à
esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o
que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A
multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos
sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou a outros, que

se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus! Do
mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se
dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus,
salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta
inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, ali
crucificados, blasfemava contra ele: Se és o Cristo, salva-te a ti
mesmo e salva-nos a nós! Mas o outro o repreendeu: Nem
sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para
nós isto é justo: recebemos o que mereceram os nossos crimes,
mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de
mim, quando tiveres entrado no teu Reino! Jesus respondeulhe: Em verdade te digo: hoje estarás comigo no paraíso. Era
quase à hora sexta e em toda a terra houve trevas até a hora
nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo
meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas
mãos entrego o meu espírito. E, dizendo isso, expirou. Vendo o
centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: Na
verdade, este homem era um justo. Palavra da Salvação
L1: Eles não sabem o que fazem. Jesus podia salvar a si
mesmo, mas pela sua morte deu a salvação a todos.
T: Jesus lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu
Reino!
L2: Jesus é crucificado como criminoso. Pede perdão por todos
aqueles que levaram a este destino, por não saberem que Jesus
é portador da Salvação.
T: Jesus lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu
Reino!

L3: Jesus nós somos como aquele ladrão que pediu: “ Lembrate de mim ...”. Nós te pedimos, lembra-te de nós e Você nos
responde:
T: Estarás comigo no paraíso.
Canto
1. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a
mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que
estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que
tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao
teu lado.
Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra
cruz esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu
(2x)
2. Eu sei bem o que me dizes. Ainda que nunca me fales. Eu sei
bem o que tens sentido. Ainda que nunca me reveles. Tenho
andado ao teu lado. Junto a ti permanecido. Eu te levo em meus
braços. Pois sou teu melhor amigo.
D: Justiça é fruto da paz. Jesus sofreu em seu corpo as marcas
da violência humana, sofreu também todas as mesmas
angustias e dores que nós sofremos. E tem total autoridade de
dizer: Vinde a mim vós todos que estais cansados e aflitos que
eu vos aliviarei. Com esta certeza, peçamos:
L4: Senhor nos proteja da falta de segurança pública, da
criminalidade, dos assaltos, assassinatos, das drogas ...
T: Vem Senhor, vem em nosso auxílio.

L5: Pelos desempregados, pelos pais e mães de família que se
encontram desesperados pela falta de dinheiro.
T: Vem Senhor, vem em nosso auxílio.
L6: Pelo fim da violência, fim das guerras, da fome, do
trabalho escravo, corrupção, impunidade, falta de ética e tantas
outras formas de dominação e exploração.
T: Vem Senhor, vem em nosso auxílio.
L7: Por aqueles que têm sua vida e seus direitos
desrespeitados. Crianças, pobres, mendigos, idosos...
T: Vem Senhor, vem em nosso auxílio.
L8: Por aqueles que estão doentes e compartilham as dores do
Cristo Crucificado.
T: Vem Senhor, vem em nosso auxílio.
(preces espontâneas)
D: Lembremo-nos também de Maria, a Mãe dolorosa, que
acompanhou seu Filho em todas as horas difíceis e ficou de
diante da cruz.
T: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós
L1: Cristo nos revelou o Pai e nos presenteou com uma Mãe.
T: Ave-Maria, cheia de graça ...
L2: Rezemos também um Pai-Nosso pedindo a benção de Deus
sobre as famílias do mundo todo.
T: Pai-nosso ...
Oração Final:

T: Volve o teu olhar Senhor, que as nossas comunidades
celebrem com canto e louvor a Eucaristia, como ação de graças
pela tua glória e bondade, e saibam andar pelos caminhos do
mundo para comunicar a alegria e a Paz, dons preciosos da tua
salvação. Volve, Senhor, teu olhar sobre toda a humanidade e
manifesta a tua misericórdia a todas as pessoas que na oração e
na retidão de vida te procuram sem ainda ter-te encontrado;
mostra-te a elas como caminho que conduz ao Pai, verdade que
nos torna livres, vida que não tem fim. Dá-nos, Senhor, viver
na tua Igreja em espírito de fiel serviço e de total oferta, a fim
de que o nosso testemunho seja confiável e fecundo. Amém!
D: Chegamos ao fim desta Hora Santa. Que paz de Deus esteja
em nossos corações. Cantemos:
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão!
1. Eis que eu vos dou um novo Mandamento: "Amai-vos uns
aos outros como Eu vos tenho amado".
2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: Amaivos uns aos
3. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: Amaivos uns aos...
4. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: Amai-vos
uns aos outros...
5. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: Amaivos uns aos...
...

D: Juntos peçamos a benção de nosso Senhor:
T: O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ilumine seu Rosto
sobre nós e tenha piedade de nós. Mostre-nos o seu Rosto e nos
conceda a paz. O Senhor nos abençoe: Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA O MÊS DE ABRIL
D: Adorar é escutar, acolher a Palavra encarnada, o Cristo
como nosso único Mestre. É olhar-se com os olhos do coração,
para conhecer e experimentar o amor verdadeiro que une as
pessoas que se amam! Adorar é crer e escolher colocar Cristo
no centro dos próprios pensamentos e da própria vida! Adorar é
responder generosamente e sem demora ao seu chamado a ser
discípulo para torná-lo presente no hoje da história.
L: Fala-me, ó Senhor, e diz-me as palavras que só o amor sabe
pronunciar.
T: Fala-me na tua linguagem inefável, que só o coração pode
compreender.
L: Fala-me de Ti mesmo, para compartilhar comigo a tua
divina intimidade.
T: Fala-me dos teus desejos, dos teus projetos, das tuas grandes
intenções para a salvação da humanidade.
L: Fala-me do amor, da dedicação, da colaboração que esperas
de mim.
T: Fala-me da tua misericórdia, da tua bondade, da santidade
na qual queres transformar todo o universo e a mim mesmo.
L: Fala-me e faz-me calar a tua Palavra no íntimo da minha
alma, na minha inteligência, na minha vontade, no meu
coração.
Canto Eucarístico

1. Senhor, eu sei que é seu este lugar, todos querem te adorar,
toma tu a direção. Sim, ó vem, ó Santo Espírito, os espaços
preencher. Reverência à tua voz vamos fazer.
Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder teu povo sentirá.
Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina,
Senhor, neste lugar.
2. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões
pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incertezas, desamor,
glorifica o teu nome, ó meu Senhor.
Invocação ao Espírito Santo
L1: Vem Espírito Santo, Tu que santificas e dás vida: doa-nos
um olhar vigilante que saiba discernir e penetrar as maravilhas
realizadas por Deus.
L2: Vem Espírito Santo, Tu que dás luz ao íntimo esplendor da
alma: dissipa toda sombra escondida na profundidade do
coração, revela-nos a beleza e o encanto que dão forma à nossa
existência.
L3: Vem Espírito Santo, Tu que penetras os abismos e revelas
a vida: infunde em nós ternura e confiança para que espalhemos
fragmentos da tua claridade em todas as criaturas.
L4: Vem Espírito Santo, Tu que acendes as maravilhas dos
olhares: reaviva as cores da esperança, inunda com o teu fulgor
a história e faz surgir o horizonte esperado que realiza as
promessas de paz.
D: Cantemos:

1. Espírito Santo, vinde falar em mim! Espírito Santo,
vinde orar em mim!
Vinde curar, vinde libertar nossos
corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar,
traz fogo do céu nesse lugar.
Incendeia minha alma! Incendeia minha alma! Incendeia
minha alma, Senhor!
D: Rezemos por toda a Igreja:
LADO A: Suscita, Senhor, em todas as comunidades
paroquiais, diáconos, religiosos e religiosas, leigos consagrados
e missionários, segundo as necessidades do mundo inteiro que
Tu amas e queres salvar. Confiamos-te, em particular a nossa
comunidade; cria em nós o clima espiritual dos primeiros
cristãos, para que possamos ser um cenáculo de orações, em
amoroso acolhimento ao Espírito Santo e aos seus dons. Assiste
os nossos pastores e todas as pessoas consagradas. Guia os
passos daqueles que acolheram generosamente o teu chamado e
se preparam à profissão dos conselhos evangélicos.
LADO B: Dirige o teu olhar de amor para tantos jovens bem
dispostos e chama-os ao teu seguimento. Ajuda-os a
compreender que somente em Ti podem realizar-se plenamente.
Ao confiarmos estes grandes interesses do Teu Coração à
poderosa intercessão de Maria, Mãe e modelo de todas as
vocações, te suplicamos de sustentar a nossa Fé na certeza de
que o Pai ouvirá aquilo que Tu mesmo nos mandaste pedir.
T: Amém.
D: Aclamemos o santo evangelho cantando:
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua
palavra é assim: não passa por mim, sem deixar um sinal. (2x)

1. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei;
//tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir
que eu não sei.//
2. Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar;
//tenho medo de estar distraído, magoado e ferido e então me
fechar.//
Do Evangelho segundo Mateus: Naquele tempo, Jesus disse
aos seus discípulos: “Pedi e se vos dará. Buscai e achareis.
Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe.
Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós
dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E, se lhe pedir
um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus,
sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai
celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que
quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a
lei e os profetas”. Palavra da salvação...
Motivar reflexão pessoal e partilha
D: Com nosso canto reafirmemos nosso desejo de encontrar o
Senhor que nos chama.
Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou,
jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim,
eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar
guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor!
1. Esta terra, os astros, o sertão em paz; esta flor e o pássaro
feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida
singular que Deus nos dá.

2. Em minh'alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma
vida divinal, há um resplendor secreto do infinito Ser, há um
profundo germinar de eternidade.

boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai celestial dará
o Espírito Santo aos que lho pedirem”. (Lc 11,11-13).
T: Senhor desejamos te encontrar em nossa oração!

3. Quando eu sou um sol a transmitir a luz, e meu ser é templo
onde habita Deus, todo céu está presente dentro de mim,
envolvendo-me na vida e no calor.

L3: Disse o Senhor também, em tom de promessa: “Em
verdade, em verdade vos digo: tudo aquilo que pedirdes ao Pai
em meu nome, ele vo-lo dará”. Depois de todas estas divinas
promessas, quem pode duvidar que à oração não esteja ligada a
uma eficácia toda divina? Quem pode duvidar que o Senhor
não nos queira ouvir? Qual desculpa poderão apresentar diante
de Deus aqueles que não recebem graças porque não rezam?
(A. M. Di Francia, Scritti vol.1 p.58-59)
T: Senhor desejamos te encontrar em nossa oração!

4. Esta vida nova, comunhão com Deus, no batismo, aquele dia
eu recebi; vai aumentando sempre e vai me transformando, até
que Cristo seja todo o meu viver.
D: Reflexão sobre a importância da oração...
L1: «A oração, por quanto é necessária, é tanto mais eficaz».
Eis uma verdade consoladora. O que significa a eficácia da
oração? Significa que quando nós rezamos com fé, com fervor
e boas disposições, a oração penetra o Divino Coração de Jesus
e nos alcança, com certeza, o que pedimos.
T: Senhor desejamos te encontrar em nossa oração!
L2: Esta certeza se apoia na própria promessa infalível de
nosso Senhor Jesus Cristo que disse: “Procurai e achareis, pedi
e recebereis, batei e vos será aberto” (Mt 7,7-8); e narrou, a
este propósito, a parábola do amigo que bate à porta do seu
amigo para pedir três pães (Lc 11, 5-8) e da viúva que consegue
que o juiz lhe faça justiça, ele que era injusto (Lc 18,2-5). Em
outra ocasião disse: “Se um filho pedir um pão, qual o pai entre
vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe
dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á
porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar

Reflexão (Pausa)
D: Cantemos:
Tu és minha vida outro Deus não há. Tu és minha estrada, a
minha verdade. Em Tua palavra eu caminharei enquanto eu
viver e até quando Tu quiseres. Já não sentirei temor pois estás
aqui, Tu estás no meio de nós.
1. Creio em Ti Senhor, vindo de Maria; Filho eterno e santo,
homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós,
unidade Trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei Tu
retornarás e abrirás o Reino do Céu.
2. Tu és minha força outro Deus não há. Tu és minha paz,
minha liberdade. Nada nesta vida nos separará; em Tuas mãos
seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me
livrarás e no Teu perdão viverei.

3. Ó Senhor da vida creio sempre em Ti, Filho Salvador eu
espero em Ti. Santo Espírito de amor desce sobre nós, Tu de
mil caminhos nos conduzes a uma fé; e por mil estradas onde
andarmos nós qual semente nos levarás.
D: Façamos nossas preces:
L1: Pela Igreja, para que, fortalecida por vós Senhor, seja um
sinal de esperança e fidelidade em meio a pessoas e povos,
rezemos.
T: Senhor, escutai a nossa prece.
L2: Pelos que sofrem, em meio à carência do necessário para
sobreviver, doença, abandono e solidão, para que suas dores
não os afastem do amor de Deus manifestado em Jesus,
rezemos ao Senhor.
T: Senhor, escutai a nossa prece.
L3:. Por nós, que hoje participamos desta adoração, para que
nossos corações se abram cada vez mais para o Senhor,
reconhecendo em cada irmão um forte sinal de esperança,
rezemos ao Senhor.
T: Senhor, escutai a nossa prece.
Preces Espontâneas...
D: Louvemos a Maria por nos ter dado tão belo presente, seu
Filho Jesus:
Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à
cruz!

1. Um coração que era “sim” para a vida, um coração que era
“sim” para o irmão, um coração que era “sim” para Deus:
Reino de Deus renovando este chão.
2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo
desterra, mãos estendidas que os tronos renegam; Reino de
Deus que renova esta terra.
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se
tornem memória do amor fiel que Maria gerou; Reino de Deus
atuando na história.
D: Rezemos juntos!
T: Deus, Pai de toda criatura, de Ti recebemos o dom
extraordinário da vida: torna-nos generosos em responder ao
teu chamado. Cristo Jesus, irmão nosso, que por nós te fizeste
Pão da Vida, torna a nossa existência um dom e uma graça
perene. Espírito Santo, fiel amigo no nosso caminho, sustentanos com a força do teu amor para anunciar e testemunhar, ao
longo das estradas do mundo, a beleza da vida como vocação.
Trindade Santa, Amor eterno e infinito, ajuda as nossas
comunidades a acolherem o Evangelho da Vocação, a rezar e
alegrar-se pela presença dos jovens orientados ao ministério
ordenado e à Vida Consagrada. Amém.
PAI NOSSO – AVE MARIA – GLÓRIA...
Canto Final
1. Cantemos a Jesus Sacramentado, cantemos ao SENHOR.
DEUS está aqui! Dos Anjos adorado, adoremos a CRISTO
Redentor.

R: Glória a Cristo Jesus. Céus e terra, bendizei ao SENHOR.
Louvor e glória a TI, ó Rei da glória. Amor pra sempre a TI, ó
Deus de Amor.
2. Unamos nossa voz à dos cantares do Coro Celestial! Deus
está aqui, ao brilho dos altares, exaltemos com gozo celestial!
3. Jesus ascende em nós a viva chama do mais fervente amor.
Deus está aqui, está porque nos ama como Pai, amigo e
benfeitor!
Graças e Louvores...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA O MÊS DE MAIO
D: Iniciemos nossa adoração eucarística invocando a
Santíssima Trindade cantando. (canto a escolha)
D: Vamos agora preparar nosso coração para acolher o Senhor
no Sacramento da Eucaristia cantando: (ou outro a escolha)
1. Tão Sublime Sacramento, adoremos neste Altar; pois o
Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por
suplemento os sentidos completar.
2. Ao Eterno PAI cantemos e a JESUS, o Salvador, ao
ESPÍRITO exaltemos, na Trindade eterno Amor. Ao DEUS
UNO e TRINO demos a alegria do Louvor. Amém.
D: Queremos nessa adoração rezar com aquela que é para nós
modelo de santidade, que na alegria e na dor disse sim a Deus e
soube fazer a vontade do Pai:
Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil,
rumo ao Pai.
1. Vem, querida Mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor,
que fez do teu corpo sua morada, que se abriu pra receber o
Salvador.
2. Nós queremos, ó Mãe, responder ao amor do Cristo
Salvador. Cheios de ternura colocamos confiantes em tuas
mãos esta oração.

D: Maria é a imagem de tudo aquilo que Deus realiza em quem
a Ele se entrega; é a mulher nova que acolheu sem reservas a
Palavra de Deus, fazendo-a tornar-se carne pela salvação do
mundo. Mãe da Igreja e discípula fiel da Palavra é para nós
modelo de obediência ao Senhor. Neste tempo de adoração,
rezemos para que cada um de nós possa responder com
generosidade à vocação recebida e testemunhar ao mundo a
alegria que brota de um coração humilde e pobre.
Silêncio para adoração pessoal
D: Cantemos:
1. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu Maria a serva
preferida. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador.
Maria cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo.
Nossa Mãe sempre serás. (bis)
2. Roga pelos pecadores desta Terra, roga pelo povo que em
seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador.
D: Rezemos juntos:
T: Senhor Jesus, estamos aqui. Nós Vos adoramos e Vos
bendizemos com Maria, Mãe da Igreja e discípula fiel da
Palavra. Junto com ela, a plena de graça, a serva disponível ao
projeto de Deus, a bendita entre todas as mulheres, queremos
reconhecer aquilo que Deus realiza na existência daqueles que
colocam a própria vida em suas mãos, com plena confiança.
Dela queremos aprender a generosidade da resposta à nossa
entrega ao Senhor, para a glória de Deus e a salvação da
humanidade. Amém!

L: Um grande amor deve arder em vosso peito: o amor à
grande Mãe de Deus. Vós, bem conhecei que não se pode amar
Jesus se não se ama Maria, que não se pode ir a Jesus, se não
por meio de Maria. (sto. Aníbal)
D: O amor a Maria é a “identidade especial” dos cristãos
católicos, é parte de nossa identidade!
L: Vós bem sabeis que a grande Mãe Imaculada é para nós
modelo e guia no caminho do encontro com o Senhor.
T: Sim, nós sabemos que a Imaculada Maria é para nós
católicos modelo perfeito de vida. Será ela a nossa Mãe e
Mestra, que nos ensinará a caridade e o zelo do seu Filho, nos
guiará ao tomarmos consciência do pecado que prende as almas
e, ao combatê-lo em nós e ao nosso redor, nos fará enamorar do
seu coração, nos tornará capazes de oferecer a nossa vida e de
enfrentar todo sacrifício por amor de Deus e dos irmãos, nos
ensinará a sua humildade e mansidão seguindo os passos do seu
Filho Jesus.
D: Amemos, portanto, a Santíssima Virgem com grande êxtase
de Amor, assim cresceremos em todas as virtudes e seremos
todos do Senhor nosso Jesus Cristo. Cantemos:
Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à
cruz!
1. Um coração que era “sim” para a vida, um coração que era
“sim” para o irmão, um coração que era “sim” para Deus:
Reino de Deus renovando este chão.

2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo
desterra, mãos estendidas que os tronos renegam; Reino de
Deus que renova esta terra.
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se
tornem memória do amor fiel que Maria gerou; Reino de Deus
atuando na história.
D: Maria foi escolhida para ser a mulher nova, a mãe de Cristo
e a nossa mãe. Estava consciente de sua pequenez e de sua
pobreza quando, ainda jovem, se encontrou com o maravilhoso
projeto de Deus sobre ela: dar à vida Cristo Jesus. Ninguém a
obrigava a dizer sim, mas ela escolheu fazer a vontade do Pai.
Foi uma resposta gratuita, sem condições, pois se entregou
completamente a Deus. À luz do seu caminho de conformidade
à vontade de Deus, revivamos o nosso sim a Deus, percebendo
em nosso caminho a presença materna de Maria que nos indica
a estrada para agradar ao Senhor.
L: Maria, encontraste graça junto de Deus, conceberás um
Filho, o darás à luz e o chamarás Jesus.
T: Eis-me aqui, sou a serva do Senhor!
D: Cantemos:
1. Povo de Deus, foi assim: Deus cumpriu a palavra que diz:
"Uma virgem irá conceber", e a visita de Deus me fez mãe!
Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a
humildade, a confiança total, e escutar o teu Filho que diz:
Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os
irmãos! Planta meu reino, transforma a terra, mais que
coragem, tens minha mão!

2. Povo de Deus foi assim: nem montanha ou distância
qualquer me impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus,
fui irmã! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo
aprender desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu Filho que
diz:
3. Povo de Deus, foi assim: meu menino cresceu e entendeu
que a vontade do Pai conta mais, e a visita foi Deus quem nos
fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender
a justiça, a vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim: da verdade jamais se afastou. Veio
a morte e ficou nosso pão, visitou-nos e espera por nós! Mãe do
Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a verdade, a
firmeza, o perdão, e seguir o teu Filho que diz:
D: Quem, como Maria, faz a experiência da gratuidade do amor
de Deus, se abre à “gratidão. Sentindo-nos amadas e aceitas,
por Deus, mesmo com todas as nossas pobrezas e nossos
limites, rezemos e cada invocação (ou cantemos):
T: Graças Senhor, te damos graças, a ti que reinas nos séculos
eternos!
L1: Pai de bondade infinita, nós vos agradecemos pelos
prodígios que realizastes em Maria Mãe do vosso Filho.
(Refrão)
L2: Pela obediência de fé de Maria, que ao anúncio do anjo
pronunciou o seu Sim em plena adesão à vossa vontade, e deu à
luz ao sol da justiça, Cristo nosso Deus. (Refrão)

L3: Porque Maria acolheu os feitos e as palavras de Jesus
“meditando-os em seu coração”. (Refrão)
L4: Por Maria, modelo de zelo e de fervor, na obediência aos
mandamentos do Senhor. (Refrão)
L5: Por Maria que soube partilhar a ânsia e o zelo de Jesus,
Bom Pastor, pela salvação da humanidade. (Refrão)
L6: Pelo rico patrimônio mariano que nossa Igreja cultivou, e
entregou a nós como identidade, como herança destinada a
crescer ao longo da caminhada. (Refrão)
D: Alegre-se o nosso coração pela vossa salvação, Senhor!
Cante a glória do vosso nome! Vós sois grande e realizais
maravilhas. Somente vós sois Deus!
Silêncio para adoração pessoal
D: Cantemos:
1. Estou aqui, pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e
deixar-me apaixonar. Diante de ti, pra me render ao teu amor e
confessar minhas fraquezas sou pecador. Também estou aqui
pra pedir perdão pelas almas que ainda buscam teu coração.
Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te
adora. Esperar por quem não espera em ti, pelos que não
creem em Deus, eu estou aqui.
D: Louvemos nosso Deus por Maria ser nossa Mãe e
companheira de caminhada. Rezemos espontaneamente por
estrofes:

L1. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-O e exaltai-O
para sempre. Céus, bendizei o Senhor, Anjos do Senhor,
bendizei o Senhor. Águas que estais sobre os céus, bendizei o
Senhor, poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Sol e lua,
bendizei o Senhor, estrelas do céu, bendizei o Senhor.
L2. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, todos os ventos,
bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e
geada, bendizei o Senhor. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor,
frios e aragens, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o
Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor. Luz e trevas, bendizei
o Senhor, relâmpagos e nuvens, bendizei o Senhor.
L3. Bendiga a terra o Senhor, louve-O e exalte-O para sempre.
Montes e colinas, bendizei o Senhor, tudo o que germina na
terra bendiga o Senhor. Fontes, bendizei o Senhor, mares e
rios, bendizei o Senhor. Monstros e animais marinhos, bendizei
o Senhor, aves do céu, bendizei o Senhor. Animais e rebanhos,
bendizei o Senhor, homens, bendizei o Senhor.
L4. Bendiga Israel o Senhor, louve-O e exalte-O para sempre.
Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor,
bendizei o Senhor. Espíritos e almas dos justos, bendizei o
Senhor, santos e humildes de coração, bendizei o Senhor.
Ananias, Azarias, Misael, bendizei o Senhor, louvai-O e
exaltai-O para sempre.
T: Bendigamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo; os louvemos e
exaltemos para sempre. Bendito sejais, Senhor, no firmamento
dos céus, a Vós o louvor e a glória para sempre.
D: Cantemos:

1. Quando o teu Filho contigo vier, pra festa da vida fazer:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor!
A Eucaristia é teu milagre de amor!
2. Quando o vinho do amor nos faltar, e a gente ao irmão se
fechar: Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
3. Quando na mesa do nosso irmão faltar água, vida e pão:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
4. Quando faltar a justiça entre nós, e muitos ficarem sem voz:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
5. Quando o serviço ao irmão nos custar, cedendo à preguiça o
lugar: Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
6. Quando o homem, em nome da paz, matar o irmão, pra ter
mais: Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
7. Quando a tristeza invadir nosso ser, e a vida o sentido perder:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
8. Quando é difícil ser bom e ter fé na força e poder que Deus
é: Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
D: Rezemos juntos:
T: Bendita és tu, ó Maria, porque acreditaste! Deus escolhe
caminhos novos para vir ao nosso encontro, nós ficamos
surpresos diante do seu Amor. Tu não buscaste segurança
contra os riscos, vantagens pessoais, explicações a cada porquê.

Tu te entregaste à bondade Deus, lhe fizeste espaço em tua
vida, e Ele fez de ti a Mãe do seu Filho, a primeira dos que
creem! Feliz, és tu, Maria, e contigo felizes todos aqueles com
simplicidade doam a Deus a si mesmos, tudo aquilo que tem e
são. Ajuda-nos a fazer nosso o teu modo de viver, recorda-nos
sempre o primado de Deus em nossa vida. Educa-nos a dizer
cada dia o nosso “sim” à sua Palavra e comunica-nos aquele
amor que nos permita oferecer cada dia a nossa vida por Cristo,
através do fiel serviço aos nossos irmãos e irmãs. Tu que vives
com o Pai, com teu Filho e com o Espírito Santo, Amém.
D: Façamos nossas invocações espontaneamente e nossa
resposta será:
R: Jesus, pão da vida, ouvi-nos!
 Te suplicamos, Senhor, para que continues a assistir e
enriquecer a tua Igreja com o dom das vocações.
 Te suplicamos, que como Maria, muitas pessoas
acolham a tua voz e alegrem a Igreja com a
generosidade e a fidelidade de suas respostas.
 Te suplicamos, Senhor, pelos bispos, os sacerdotes, os
diáconos e todas as pessoas que exercem algum
ministério na comunidade cristã.
 Te suplicamos, Senhor, para aqueles que estão abertos
ao teu chamado: que a tua Palavra os ilumine, que o teu
exemplo os conquiste, que a tua graça os guie.
T: Ouve, Senhor, esta nossa oração e por intercessão de Maria,
Mãe da Igreja, tua e nossa Mãe, ouve-a com amor. Amém.
D: Maria conservava em seu coração cada palavra do Filho,
acolhia os seus ensinamentos, seguia os seus passos como
nenhuma outra criatura poderia fazer. Nós temos muito que

aprender da sua fé, da sua esperança, da sua caridade. Unamos
então as nossas vozes e na presença de Jesus suplicamos para
ela continue a caminhar conosco e nos ajude a tornar o nosso
“sim” generoso, para sermos testemunhas do amor que Deus
tem por cada ser humano.

1. Vem Senhor Jesus o coração já bate forte ao te ver, a tua
graça hoje quero receber sem a benção do Senhor não sei viver.
Vem Senhor Jesus olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a
multidão lá no caminho a te esperar sem a benção do Senhor
não sei vier.

LADO A: Virgem do caminho, a tua presença para nós é fonte
de luz e de esperança. O nosso caminhar é procissão sem fim de
fadigas e de desejos do céu: um passo depois do outro, alegria e
dor, fraqueza e força, dúvida e consolação, derrota e vitória,
mas também desejo de transformar este mundo em que
vivemos. Toma-nos pela mão, faze que saibamos correr ao
encontro das necessidades humanas, para levar ajuda, mas,
sobretudo para levar Jesus.

É o Rei a nossa frente está é feliz quem o adorar. É Jesus o
nosso mestre e Rei bem aqui tão perto se deixa encontrar
diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará.(bis)

LADO B: Sustenta-nos na nossa obra em favor dos pobres, dos
pequenos, dos famintos, dos sem esperança, dos últimos e de
todos aqueles que procuram o teu Filho com coração sincero.
Tu que fizeste a vontade do Pai, pronta na obediência, corajosa
na pobreza, acolhedora na virgindade fecunda, obtém do teu
Filho, que cada um de nós saiba testemunhar o seu amor com
uma existência transfigurada, caminhando alegremente, com
todos os outros irmãos e irmãs, à pátria celeste, na luz que não
conhece ocaso.
T: Isto te pedimos, para que em todos e em tudo, seja
glorificado, bendito e amado o Soberano Senhor de todas as
coisas que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
PAI NOSSO – AVE MARIA – GLÓRIA AO PAI...
D: Vamos nos despedir de Jesus Sacramentado cantando:

Graças e Louvores...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja!

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA O MÊS DE JUNHO
D: Iniciemos invocando a Trindade Santa, cantando (canto à
escolha)
D: Inflamados pelo Coração de Jesus que palpita aqui, vivo,
diante de nós, Pai Santo, vos pedimos, que revigoreis a nossa
fé, com a luz da Vossa Palavra, que restaureis em nós a
esperança, com a força da oração incessante e confiante e
prolongueis Vossa presença na história, com a palavra que
conforta, com o olhar que compreende, com a mão que
sustenta.
T: Unidos ao Coração de Cristo, que neste Santíssimo
Sacramento, prestamos incessante louvor a Vós, ó Senhor
Onipotente, e Vos pedimos, vem ficar conosco!
D: Vamos acolher Jesus cantando:
Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás!
Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás!
1. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, frágua de amor!
Aos Teus pés venho, se Tu me deixas, sentidas queixas,
humilde expor!
2. Divino Peito, que amor inflama em viva chama, de Eterna
Luz! Porque até em sempre, reconcentrada não adorada, Doce
Jesus!
3. Correi, cristãos, vinde adorar, vinde louvar, O Bom Jesus!
Com grande ardor, rendei-lhes preitos com os eleitos, na Eterna
Luz!

4. Divino Sol, espanca a treva, que já longeva, o mundo
envolve; aos pecadores, aos ignorantes, que andam errantes,
teus olhos volve!
5. Estende às almas, teu suave fogo, e tudo logo, se inflamará!
Mais tempo a terra, no mal sumida, empedernida, não ficará!
6. Por estas chamas, de Amor benditas, nunca permitas, ao mal
reinar! Ao Brasil chegue, tua caridade, que ele em verdade, te
saiba amar!
7. Divino Peito, onde se inflama, a doce chama, da caridade;
Não a conserves, reconcentrada, mas dilatada, na cristandade!
D: Façamos nossa adoração silenciosamente e coloquemos no
Coração de Cristo os desejos de nosso coração.
(motivar, após um tempo de silêncio que cada um partilhe as
intenções de oração que traz no coração)
D: Estamos aqui reunidos diante de Jesus na Eucaristia para
acolher a sua Palavra e obedecer ao seu mandamento de pedir a
Deus nosso Pai, a salvação para toda a humanidade. Nesta
Adoração, rezaremos para que toda a Igreja coopere fielmente
no serviço da difusão do amor ao Sagrado Coração de Jesus. A
cada invocação responderemos:
R: Coração de Jesus, nós te amamos.
- Faze da tua Igreja a comunidade daqueles que procuram em
tudo a vontade do Pai. R.
- Torna-nos, à tua imitação, mansos e humildes, capazes de
realizar gestos generosos. R.

- Faze que os jovens sintam a beleza do teu chamado e sejam
servos do teu Reino. R.
- Sustenta a fidelidade daqueles que chamaste a seguir-te como
consagrados. R.
- Sê força para os esposos, a fim de que possam se amar como
Tu amas a Igreja, com amor gratuito, fiel e fecundo. R.
- Teus ministros, que celebram todos os dias a Eucaristia
saibam imitar o mistério do amor. R.
- Sustenta os moribundos, para que digam com confiança o seu
último e definitivo “sim” ao Pai. R.
D: Cantemos:
1. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Que
louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos; Que tem o
Dom de amar, que sabe perdoar,e deu a vida para nos salvar!
Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração (2x)
2. Ás vezes no meu peito bate um coração de pedra,
Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta.
Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não
sabe partilhar.
3. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e
nós seremos o Seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o
Espírito de Deus nosso Senhor!
D: Rezemos o Ato de Reparação ao Coração de Jesus em coros
alternados:
Lado A: Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os
homens é deles tão ingratamente correspondida com

esquecimentos, friezas e desprezos, eis-nos aqui prostrados,
diante do vosso altar, para vos desagravar-vos, com especiais
homenagens, da insensibilidade tão insensata e das nefandas
injúrias com que é de toda parte alvejado o vosso dulcíssimo
Coração.
Lado B: Reconhecendo, porém, com a mais profunda dor, que
também nós, mais de uma vez, cometemos as mesmas
indignidades, para nós, em primeiro lugar, imploramos a vossa
misericórdia, prontos a expiar não só as próprias culpas, mas
também as daqueles que, errando longe do caminho da
salvação, ou se obstinam na sua infidelidade não Vos querendo
como Pastor e Guia, ou, faltando às promessas do batismo,
sacudiram o suavíssimo jugo da vossa santa Lei.
Lado A: De todos estes tão deploráveis crimes, Senhor,
queremos nós hoje desagravar-vos, mas particularmente dos
costumes e imodéstias do vestir, de tantos laços de corrupção
armados à inocência, da violação dos dias santificados, das
execrandas blasfêmias contra Vós e vossos santos, dos insultos
ao vosso vigário e a todo o vosso clero, do desprezo e das
horrendas e sacrílegas profanações do Sacramento do divino
Amor, e enfim, dos atentados e rebeldias oficiais das nações
contra os direitos e o magistério da vossa Igreja.
Lado B: Oh, se pudéssemos lavar com o próprio sangue tantas
iniquidades! Entretanto, para reparar a honra divina ultrajada,
vos oferecemos, juntamente com os merecimentos da Virgem
Mãe, de todos os santos e almas piedosas, aquela infinita
satisfação que Vós oferecestes ao Eterno Pai sobre a cruz, e que
não cessais de renovar todos os dias sobre os nossos altares.

Lado A: Ajudai-nos, Senhor, com o auxílio da vossa graça,
para que possamos, como é nosso firme propósito, com a
firmeza da fé, com a pureza dos costumes, com a fiel
observância da lei e caridade evangélicas, reparar todos os
pecados cometidos por nós e pelos nosso próximo, impedir por
todos os meios novas injúrias à vossa divina Majestade e atrair
ao vosso serviço o maior número de almas possível.
Lado B: Recebei, oh! adorável Jesus, pelas mãos de Maria
Santíssima Reparadora, a espontânea homenagem deste nosso
desagravo, e concedei-nos a grande graça de perseverarmos
constantes até á morte no fiel cumprimento dos nossos deveres
e no vosso santo serviço, para que possamos chegar todos à
Pátria bem-aventurada, onde Vós, com o Pai e o Espírito Santo,
viveis e reinais, por todos os séculos dos séculos. Amém!
D: Cantemos:
1. Senhor quando te vejo no sacramento da comunhão sinto o
céu se abrir uma luz a me atingir esfriando minha cabeça,
esquentando o meu coração.
2. Senhor graças e louvores sejam dadas a todo momento.
Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento e se em meio
a tribulação eu me esquecer de ti, ilumina as minhas trevas com
sua luz.
Jesus fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus o filho
da rainha. Jesus rosto divino do homem. Jesus rosto humano
de Deus.
3. Chego muitas vezes em tua casa óh meu Senhor, triste,
abatido, precisando de amor, mas depois da comunhão, tua casa
é meu coração então sinto o céu dentro de mim.

4. Não comungo porque mereço, isso eu sei óh meu Senhor.
Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa eu fugia de
mim e de ti mas agora eu voltei. Por favor, aceita-me!
D: Ouçamos a palavra do Senhor:
Lc 15,3-7 - Evangelho de Senhor Jesus Cristo segundo Lucas:
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus e aos escribas a
seguinte parábola: «Quem de vós, que possua cem ovelhas e
tenha perdido uma delas, não deixa as outras noventa e nove no
deserto, para ir à procura da que anda perdida, até a encontrar?
Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao
chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes:
‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha
perdida’. Eu vos digo: Assim haverá mais alegria no Céu por
um só pecador que se arrependa, do que por noventa e nove
justos, que não precisam de arrependimento.
(Motivar o grupo para partilhar a palavra que ouviu)
D: Rezemos agora a Ladainha ao Coração de Jesus, confiando a
Ele toda a humanidade e em especial nós que aqui estamos,
nossas famílias, nossa paróquia, nossos sacerdotes e religiosas,
e todos os jovens:
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai Celeste, que sois Deus,

tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós.

tende piedade de nós.
Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações,
tende piedade de nós.

Coração de Jesus, Filho do Pai eterno,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da
Virgem Mãe,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, majestade infinita,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, templo santo de Deus,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, casa de Deus e porta do Céu,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor,

tende piedade de nós.
Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, desejado desde toda a eternidade,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, rico para todos que vos invocam,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, fonte de vida e santidade,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, saturado de opróbrios,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, esmagado de dor por causa dos nossos
pecados, tende piedade de nós.
Coração de Jesus, feito obediente até a morte,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, atravessado pela lança,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, fonte de toda a consolação,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição,

Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência,

tende piedade de nós.
Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas complacências,

tende piedade de nós.
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, vítima dos pecadores,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós,
tende piedade de nós.

Coração de Jesus, delícias de todos os santos,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós.
Jesus, manso e humilde de coração: fazei nosso coração
semelhante ao vosso.
Oremos:
T: Deus Onipotente e Eterno, olhai o Coração do vosso
diletíssimo Filho e os louvores e reparações que pelos
pecadores vos tem tributado; e aos que invocam vossa
misericórdia, vós, aplacado, sede fácil no perdão, pelo mesmo
Jesus Cristo que Convosco vive e reina para sempre, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Rezemos juntos para que o Senhor nos conceda sacerdotes
segundo o seu Coração para que nunca nos falte a eucaristia e o
pão da palavra:
T: Senhor dá-nos sacerdotes santos, modelados segundo Tu
mesmo. Sacerdotes aptos ao mundo de hoje, que resistam a
todos os desvios e a todos os costumes; sacerdotes plenos do
Espírito Santo, enamorados de Ti, da Eucaristia, da Palavra;
sacerdotes capazes de rezar de dia e de noite, amantes da
oração. Sacerdotes que ensinem a rezar, apaixonados pelos
jovens, pelos pobres, pelos últimos. Manda-nos padres
criativos, com coração grande como o teu, incansáveis em
ensinar, guiar e orientar; padres constantes, firmes, resistentes.
Manda-nos padres profetas, fortes e humildes, que não se
escandalizem com as misérias humanas. Senhor dá-nos a
coragem de pedir padres santos e de merecê-los, através da
oração humilde, constante e corajosa. Maria, Mãe da Igreja,
completa o que nos falta nesta oração e apresenta-a a Cristo por
nós. Amém.
D: Agradecidos a Deus por esse momento de encontro e
adoração, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou:
PAI NOSSO...
D: E vamos encerrando nossa adoração cantando:
1. Um coração para amar, pra perdoar e sentir para chorar e
sorrir ao me criar tu me destes. Um coração pra sonhar,
inquieto e sempre a bater ansioso por entender as coisas que tu
me deste.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA O MÊS DE JULHO
Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma
senhor que ele é teu, meu coração não é meu.
2. Quero que o meu coração, seja tão cheio de paz que não se
sinta capaz, de sentir ódio ou rancor quero que a minha oração,
possa me amadurecer leve-me a compreender as consequências
do amor.
Graças e Louvores...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja!

D: Reunidos para este momento de oração e Adoração a Jesus
no Santíssimo Sacramento, queremos recordar que esta
presença decorre da Celebração Eucarística e a ela nos deve
encaminhar. A piedade que nos leva à Adoração da Santíssima
Eucaristia move-nos também a participar radicalmente do
mistério pascal. Permanecendo diante do Cristo Senhor,
gozamos da íntima familiaridade com Ele, e abrindo-lhe o
coração, pedimos por nós mesmos e por toda a humanidade tão
necessitada de paz e sedenta da verdadeira felicidade.
Oferecendo com Cristo toda nossa vida ao Pai, pela força do
Espírito Santo, pedimos que aumente em nós a fé, a esperança
e a caridade. Alimentamos assim, as disposições que nos levam
a celebrar de modo consciente, o memorial do Senhor.
Reconhecendo a grandiosidade e a maravilha de sua obra
criadora, elevemos nosso louvor e gratidão a Deus e cantando
vamos acolher Jesus no Sacramento da Eucaristia:
1. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas
obras de tuas mãos: o céu azul de estrelas pontilhado, o seu
poder mostrando a criação.
R: Então minh'alma canta a Ti, Senhor: Quão Grande és Tu!
Quão Grande és Tu! Então minh' alma canta a Ti, Senhor:
Quão Grande és Tu! Quão Grande és Tu!
2. Quando a vagar nas matas e florestas o passaredo alegre
ouço a cantar; olhando os montes, vales e campinas em tudo
vejo o teu poder sem par.

3. Quando eu medito em teu amor tão grande teu Filho dando
ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue
minh'alma pôde assim purificar.
4. E quando enfim, Jesus vier em Glória e ao lar celeste então
me transportar, te adorarei, prostrado e para sempre. Quão
grande és Tu, meu Deus, hei de cantar.
L: “A obra da redenção humana e da perfeita glorificação de
Deus, que tem o seu prelúdio nas maravilhas divinas realizadas
no povo do Antigo Testamento, completou-a o Cristo Senhor,
especialmente pelo mistério pascal de sua sagrada paixão,
morte, ressurreição e gloriosa ascensão. Por este mistério, Ele
destruiu a nossa morte e, ressurgindo, deu-nos a vida.
Refrão cantado: Fica conosco Senhor, é tarde e a noite já
vem. Fica conosco Senhor, somos teus seguidores também.
L: Todas as vezes que nos reunimos Ele está presente no meio
de nós: “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome,
eu estou aí no meio deles.” (Mt 18,20). Somos o seu corpo, Ele
age em nossas ações: “Eis que eu estarei convosco todos os
dias, até o fim dos tempos.” (Mt 28,20). Por isso, em todos os
momentos Ele está conosco, mesmo quando é noite, não
estamos sós.
Refrão cantado: Fica conosco Senhor, é tarde e a noite já
vem. Fica conosco Senhor, somos teus seguidores também.
L: “Cristo está presente na sua Palavra, pois é Ele que fala
quando na Igreja se leem as Sagradas Escrituras.” (SC 7).
Portanto, quando ouvimos as Escrituras Ele nos fala e aquece
nosso coração.

Refrão cantado: Fala Senhor, fala da vida, só tu tens Palavras
eternas, queremos ouvir!
L: Jesus Cristo está presente na pessoa do pobre e excluído.
Todas as vezes que fazemos algo por estes, é ao próprio Cristo
que o fazemos. (Cf. Mt 25,40).
Refrão cantado: Entre nós está e não o conhecemos, entre nós
está e nós o desprezamos.
L: Presente na Assembleia reunida e na Palavra proclamada,
Jesus Cristo está presente de modo especial no Pão Eucarístico.
Por tudo isso cantemos:
R: Louvado sejas, meu Senhor. (4x)
1. Por todas suas criaturas,/ pelo sol e pela lua, pelas estrelas no
firmamento,/ pela água e pelo fogo.
2. Por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora
choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora
morrem.
3. O que dá sentido à vida,/ é amar-te e louvar-te, para que a
nossa vida/ seja sempre uma canção.
Silêncio e adoração pessoal
D: Cantando aclamemos o evangelho:
1. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.

R: Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. (2x)
2. O meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo Ele está, Ele
está. Bem junto a nós seu corpo Santo a nos tocar, e vivo eu sei,
Ele está.
EVANGELHO: Lc 24, 13-35
Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia
chamada Emaús, distante de Jerusalém sessenta estádios. Iam
falando um com o outro de tudo o que se tinha passado.
Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo
Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos
estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram.
Perguntou-lhes, então: De que estais falando pelo caminho, e
por que estais tristes? Um deles, chamado Cléofas, respondeulhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o
que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi?
Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré... Era um profeta
poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo.
Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o
entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós
esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel e
agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas
sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos
alarmaram. Elas foram ao sepulcro, antes do nascer do sol; e
não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram
uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo.
Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as
mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes
disse: Ó gente sem inteligência! Como sois tardos de coração
para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas! Porventura
não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim

entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo
todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em
todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e
ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a
parar: Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então
com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à
mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lho.
Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram... mas ele
desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos
abrasava o coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos
explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e
voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os Onze e os que
com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou
verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte,
contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o
tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da Salvação.
Silêncio e interiorização da Palavra e Partilha
Após a partilha cantemos:
1. Dentro de mim existe uma luz, que me mostra por onde
deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me
ensina buscar o seu jeito de amar.
Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.
2. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde eu
deverei remar. Dentro de mim Jesus Cristo é o sol que me
ensina buscar o seu jeito de sonhar.
D: Nossa oração diante do Cristo Senhor, presente na
Eucaristia, prolonga a união que estabelecemos ao comungar,

também, de sua Palavra de vida. Por ela renovamos a aliança
que nos impele a viver de acordo com o que recebemos pela fé.
Elevemos nossas preces ao Senhor.
Lado A: Senhor Jesus, Ressuscitado entregaste aos teus
Apóstolos um precioso mandamento; “Ide e ensinai a todas as
nações...”, assegurando a eles e a nós: “Eis que estou convosco
todos os dias, até o fim do mundo”.
Lado B: Pediste aos teus discípulos de assumirem as
necessidades das multidões, às quais querias oferecer não
somente o alimento para se saciarem, mas também revelar o
alimento “que dura para a vida eterna”.
Lado A: Do teu olhar de amor brota para todos nós, ainda
hoje, o teu convite: “Rogai, portanto ao Senhor da messe para
que mande operários na sua messe”.
Lado B:: Ajuda-nos a compreender, ó Senhor, que
corresponder ao teu chamado significa enfrentar com prudência
e simplicidade toda situação de dificuldades e sofrimentos da
vida, porque “um discípulo não é mais que seu mestre”.
Lado A: Graças, Senhor, pelos testemunhos comoventes que
sempre nos dás, capazes de inspirar tantos jovens a seguir-te,
que és Vida, encontrando assim o sentido da “verdadeira vida”.
Todos: Graças, Senhor, pelas “testemunhas da missão”, livres
em deixar tudo, para te anunciar com profunda originalidade e
humanidade. Amém!
D: Rezemos a Jesus Sacramentado:
























Jesus, Palavra de Deus, dai-nos a fé.
Jesus, Filho de Deus, dai-nos a fé.
Jesus, Filho de Maria, dai-nos a fé.
Jesus, Vencedor da Morte, dai-nos a fé.
Jesus, Vencedor do pecado, dai-nos a fé.
Jesus, Senhor glorioso, dai-nos a fé.
Jesus, Médico divino, dai-nos a esperança.
Jesus, Amigo dos oprimidos, dai-nos a esperança.
Jesus, Mestre de sabedoria, dai-nos a esperança.
Jesus, Arauto do Reino de Deus, dai-nos a esperança.
Jesus, Princípe da Paz, dai-nos a esperança.
Cordeiro Santo de Deus, dai-nos amor.
Pão da Vida, dai-nos amor.
Pão do Céu, dai-nos amor.
Pão da verdadeira liberdade, dai-nos amor.
Pão da Reconciliação, dai-nos amor.
Alimento para a vida do mundo, dai-nos amor.
Vinho da salvação, dai-nos amor.
Vinho da alegria, dai-nos amor.
Vinho do perdão, dai-nos amor.
Senhor do nosso futuro, dai-nos amor.
Garantia da imortalidade, dai-nos amor.

D: Cantemos:
1. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi
para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste um brasa
no peito e uma flecha na alma, é difícil agora viver
sem lembrar-me de ti.
Te amarei Senhor , te amarei Senhor, eu só encontro a paz e
a alegria bem perto de ti.

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dá nem resposta,
eu pensei na fuga esconder-me , ir longe de ti. Mas tua
força venceu e ao final e eu fiquei seduzido, é difícil agora
viver sem saudades de ti.
D: Rezemos juntos
T: Jesus, Senhor e Salvador, alimento e centro de nossas vidas,
fazei-nos participar alegremente da mesa da vossa Palavra e do
vosso Sacramento, e ensinai-nos a compreender toda a
realidade humana à luz da Eucaristia. Ó Jesus, sacrifício vivo
de louvor, lavai-nos em vosso sangue redentor. Ó vítima da
reconciliação da humanidade com Deus, fazei que vivamos em
paz uns com os outros. Jesus, Pão da vida, Vinho da salvação,
transformai-nos todos em vosso Corpo. Inspirai-nos para que
vivamos 'em espírito e verdade' na comunhão de vossa Igreja.
Amém.
Pai-Nosso...

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA O
MÊS DE AGOSTO
D: Com o objetivo de despertar em nós as responsabilidades
assumidas no batismo, quando fomos chamados pelo Pai,
escolhidos pelo Filho e enviados em missão pelo Espírito
Santo, a Igreja no Brasil quer motivar e conscientizar todos os
batizados de sua vocação cristã. Descobrir e assumir a
vocação é descobrir a felicidade de servir a Deus e aos
irmãos... Com essa motivação iniciemos nossa Adoração
invocando a Santíssima Trindade: Em nome do Pai...
D: A Eucaristia é fonte de toda vocação, porque é o pão que
sustenta todos os que desejam levar a sério sua missão,
dispostos a dar continuidade às obras de Jesus. Cantando vamos
acolher Jesus Sacramentado:

D: Encerraremos nossa adoração cantando:

1. Tu, te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos,
somente queres que eu te siga!

1. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro. Poder chegar e adentrar
à tua Casa. Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa. Te
Olhar, te Tocar e te Dizer: meu Deus, como és Lindo! (2x)

R: Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu
nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti buscarei
outro mar.

2. Ó meu Senhor, sei que não sou nada: sem merecer, fizeste
em mim Tua morada. Mas ao receber-te, perfeita comunhão se
cria. Sou em Ti, és em mim. Minh'alma diz: meu Deus, como és
Lindo! (2x)

2. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem
espadas, somente redes e o meu trabalho.

Graças e Louvores...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja!

3. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros
descanse, amor que almeja seguir amando.
4. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que
esperam, bondoso amigo que assim me chamas.

Adoração silenciosa
D: Cristo nos chama para uma missão. Cada um de nós recebe
uma vocação pessoal, única, intransferível. Através de nós é
que Jesus Cristo deseja multiplicar sua presença e sua ação. É
através de nós que ele deseja saciar a multidão tanto da fome
corporal quanto espiritual. Sabemos que a missão da Igreja é
grande, os desafios são sempre maiores e não há possibilidade
de fazer tudo sozinho. Deus fez a sua parte: chamou-nos,
preparou-nos e enviou-nos até o momento presente. Em
silêncio avaliemos nossa resposta ao chamado de Deus. E
peçamos perdão pelas vezes que não correspondemos a nossa
vocação.
D: Feito esse momento de tomada de consciência por nossas
omissões cantemos pedindo perdão:
1. Perdão, Senhor, tantos erros cometi . Perdão, Senhor, tantas
vezes me omiti! //Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas
coisas que falei, pelo irmão que eu julguei//
R: Piedade, Senhor; tem piedade, Senhor, meu pecado vem
lavar com teu amor. Piedade, Senhor; tem piedade, Senhor, e
liberta minha alma para o amor.

diante do Senhor, que pelo seu imenso amor está presente no
meio de nós. (pausa)
Lado A: Queremos apresentar, Senhor Jesus, a nossa
homenagem de fé e de amor, de gratidão e de adoração,
colocando em suas mãos tudo o que somos e temos.
Lado B: Ilumine Senhor, todas as pessoas que se dedicam nos
seminários, nas casas de formação e nas diversas frentes de
pastoral da Igreja, para que como testemunhas de Cristo
ajudem, especialmente os jovens, a ouvir o vosso apelo e
corresponder ao vosso projeto de amor.
Lado A: Precisamos de pessoas que consagrem os lábios para
vos anunciar, consagrem os pés para percorrer o mundo
pregando em vosso nome, consagrem as mãos para abençoar;
pessoas cujos olhos possam ver refletir o vosso olhar de Pai
amoroso.
Lado B: Pai Santo, olhai com ternura a humanidade, tão
marcada pelo ódio, pela violência e pela opressão. Que vossa
verdade e vossa graça encontrem espaço no coração de muitos.
Lado A: Por isso, lhe pedimos Senhor, suscita seguidores
corajosos que testemunhem o Evangelho no mundo.
Lado B: Criai em nós a consciência do discipulado, ajudai-nos
a ser responsáveis na evangelização.
Adoração silenciosa

2. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou
pequeno e sem valor.//Mas mesmo assim, tu me amas; quero
então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão//
D: A oração é um caminho que nos aproxima de Deus, nos
fortalece e nos encoraja a responder ao seu chamado,
cumprindo a missão de batizados. Por isso nos colocamos

D: Cantemos aclamando o evangelho:
1. Teu povo aqui reunido, procura vida nova. Tu és a
esperança, o Deus que nos consola.

R: Fala, Senhor, fala da vida. Só tu tens palavras eternas,
queremos ouvir.
EVANGELHO: Mateus 9, 35-37
Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas
sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo mal
e toda enfermidade. Disse, então, aos seus discípulos: A messe
é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da
messe que envie operários para sua messe. Palavra da
Salvação.
LEITURA E REFLEXÃO PESSOAL
L1: “Compadecer-se é desmanchar-se de ternura, é sentir na
pele o sofrimento do outro”, eis o grande exemplo deixado por
Jesus, o da compaixão. Esta passagem bíblica é uma Palavra de
esperança e uma garantia do amor e da misericórdia de Deus
com cada um de nós. Com ele nós nos comprometemos a nos
compadecer dos irmãos, a cuidar da vida que anda tão
ameaçada em nossos dias, especialmente pela ganância do lucro
que destrói a natureza e as pessoas. Há certa pressa, uma
urgência em se ter mais trabalhadores nesse campo, pois há
muito trabalho.
T: Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja!
L2: Deus continua chamando através de Jesus e conta com a
nossa resposta. Jesus insiste que se peça, se reze, se suplique ao
"dono da plantação" para que envie muitos "trabalhadores".
Isto demonstra a sua preocupação com as pessoas, com o povo
sofrido. O trabalho da "colheita" exige compromisso e luta de
todos nós cristãos. Como batizados, somos chamados a "fazernos" discípulos de Jesus, agindo como ele agiu, proclamando a

grandeza do Reino por palavras e ações. Suplicando e rezando a
Deus para que cada vez, mais pessoas se juntem a nós.
T: Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja!
L3: Se for verdade que todos temos uma vocação, uma missão
a desempenhar, também é verdade que todos os que
descobriram sua vocação têm um papel fundamental no auxílio
àqueles que, adormecidos ou desatentos, não descobriram a
sua, e por isso, não fazem de sua vida um dom de amor na luta
pelo bem de todos.
T: Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja!
L4: Jesus chama a nossa atenção para o tamanho da lavoura: “A
colheita é grande", diz Ele. Chama a atenção para o problema
dos trabalhadores para atuar nessa lavoura: “Os trabalhadores
são poucos”. Com poucos fica difícil concretizar o projeto de
Deus de evangelizar o mundo. Então Jesus pede: “Peçam ao
dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita.”
T: Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja!
L5: Se toda vocação é um chamado à vida, o Pai quer realizar
maravilhas na nossa vida, mas temos que conversar
amorosamente com ele, temos que pedir para que ele realize
suas maravilhas como realizou em Maria, nos apóstolos e em
todos os homens e mulheres do Evangelho que se aproximaram
dele em atitude de confiança.
T: Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja!
Canto
R: Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do
povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta
nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua Igreja.

1. Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam
e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta
fé porque não se ouve. Não se ouve porque não se fala e falta
esse jeito novo de levar luz e de profetizar.
2. Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala.
Pastores e animadores pra incentivar o teu povo a falar. Falta
luz porque não se acende. Não se acende porque faltam sonhos
e falta esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus.
LADAINHA DAS VOCAÇÕES
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade nós.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos.
Pai, que estás nos céus, tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós.
Espírito Santo Paráclito, tende piedade de nós.
Trindade Santa, único Deus, tende piedade de nós.
Jesus, Santo de Deus, dá-nos as santas vocações.
Jesus, o único justo, dá-nos as santas vocações.
Jesus, Filho obediente, dá-nos as santas vocações.
Jesus, imagem da misericórdia divina,
dá-nos as santas vocações.
Redentor da humanidade, dá-nos as santas vocações.
Salvador do mundo, dá-nos as santas vocações.
Vencedor da morte, dá-nos as santas vocações.
Príncipe forte e vitorioso, dá-nos as santas vocações.
Jesus, servo do Senhor, dá-nos as santas vocações.
Jesus, homem das dores, dá-nos as santas vocações.
Jesus, solidário com os pobres, dá-nos as santas vocações.

Jesus, clemente com os pecadores, dá-nos as santas vocações.
Cristo, nossa reconciliação, dá-nos as santas vocações.
Cristo, nossa vida, dá-nos as santas vocações.
Cristo, nossa esperança, dá-nos as santas vocações.
Cristo, nossa paz e concórdia, dá-nos as santas vocações.
Jesus, palavra que salva, dá-nos as santas vocações.
Jesus, mão estendida aos pecadores, dá-nos as santas
vocações.
Jesus, caminho que conduz à paz, dá-nos as santas vocações.
Jesus, luz que vence as trevas, dá-nos as santas vocações.
Jesus, sustento dos fracos, dá-nos as santas vocações.
Jesus, paz dos atribulados, dá-nos as santas vocações.
Jesus, alívio dos sofredores, dá-nos as santas vocações.
Jesus, misericórdia dos pecadores, dá-nos as santas vocações.
Jesus, defesa dos injuriados, dá-nos as santas vocações.
Jesus, acolhimento dos excluídos, dá-nos as santas vocações.
Jesus, justiça dos oprimidos, dá-nos as santas vocações.
Jesus, pátria dos exilados, dá-nos as santas vocações.
Coração de Cristo, transpassado pela lança,
dá-nos as santas vocações.
Coração de Cristo, vítima de expiação,
dá-nos as santas vocações.
Coração de Cristo, rico em misericórdia,
dá-nos as santas vocações.
Coração de Cristo, fonte de santidade,
dá-nos as santas vocações.
Sangue de Jesus, preço do nosso resgate,
dá-nos as santas vocações.
Sangue de Jesus, derramado pelos nossos pecados,
dá-nos as santas vocações.
Sangue de Jesus, selo de uma nova e eterna Aliança,
dá-nos as santas vocações.

Sangue de Jesus, bebida e purificação,
dá-nos as santas vocações.
Jesus, porta da Cidade da paz, dá-nos as santas vocações.
Jesus, primícia da nova Criação, dá-nos as santas vocações.
Jesus, lâmpada da eterna Jerusalém,
dá-nos as santas vocações.
Senhor, de Ti emana água viva, dá-nos as santas vocações.
Senhor, de Ti jorra o sangue redentor,
dá-nos as santas vocações.
Senhor, por Ti nos veio o Espírito, dá-nos as santas vocações.
Senhor, por Ti nos foi aberto o Paraíso,
dá-nos as santas vocações.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Oremos:
T: Ó Coração dulcíssimo de Jesus, que foste e és sedento de
almas, pelas quais quiseste dar-te por inteiro, mas deixaste na
terra o teu eterno sacerdócio para a salvação de todas as
pessoas, faze brotar do teu lado aberto, ministros santos, que
cheios de verdadeiro zelo conquistem para Ti numerosas almas.
Amém.
D: Catemos:
1. O Senhor me chamou a viver, a viver a alegria do amor. Foi
teu amor quem nos fez conhecer toda alegria, da vida, Senhor.

R: Senhor da vida, teu amor nos faz recomeçar. Eu sei que a
nossa vida é vida perdida pra quem não amar.
2. O Senhor nos chamou a viver, a viver como irmãos
simplesmente. Foi teu amor que nos fez conhecer que o próprio
Deus vive a vida da gente.
3. Nunca é longo demais o caminho que nos leva ao encontro
do amor. Foi teu amor que nos fez descobrir toda alegria da
vida, Senhor.
D: Façamos uma prece especial por nossas famílias, para que
sejam berços de vocação para a Igreja.
T: Senhor, Jesus, a Ti confiamos as nossas famílias. Abre o
coração de cada um de seus membros, à Fé, ao acolhimento da
Palavra de Deus e ao testemunho cristão, para que se torne
fonte de novas vocações. Dispõe a mente dos pais e mães para
que com a caridade solícita, cuidado sábio e piedade amorosa,
sejam para os filhos, guias seguros na busca dos bens
espirituais e eternos. Suscita no ânimo dos jovens uma
consciência reta e uma vontade livre, para que crescendo em
«sabedoria e em graça», acolham generosamente o dom da
vocação divina. Faze que todos nós, contemplando a Ti, nos
disponhamos a realizar a vontade de Deus e a acompanhar com
delicadeza aqueles que dentre nós queres chamar a seguir-te
mais de perto e a doar-se pela salvação da humanidade. Amém.
D: Cantemos:
Que nenhuma família comece em qualquer de repente.
Que nenhuma família termine por falta de amor.

Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente.
E que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte.
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte.
Que eles vivam do ontem, no hoje em função de um depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai.
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.
E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida.
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida.
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão.
Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos.
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois.
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho.
Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai.
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.

E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!
D: Na certeza de que Deus nos chama e envia, queremos
encerrar nosso momento de Adoração pedindo que o Senhor
nos fortaleça em nossa vocação! PAI NOSSO – AVE MARIA
D: Com nosso canto vamos encerrar esse momento de
adoração!
1. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar,
toma Tu a direção. Sim ó vem ó Santo Espírito espaços
preencher. Reverência a Tua Vós vamos fazer.
Podes reinar Senhor Jesus, ó sim. O teu poder teu povo sentirá,
que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina Senhor,
neste lugar.
Graças e Louvores...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja!

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA
O MÊS DE SETEMBRO
D: Irmãos e Irmãs, sejam todos bem-vindos/as à nossa
adoração do Mês da Bíblia. O Senhor nos reúne, nos alimenta
com a sua Palavra, com a Eucaristia, e fortalece nossa missão a
serviço da evangelização e da vida. O mês de setembro,
reconhecido pela Igreja no Brasil como o mês da Bíblia, é para
nós uma grande riqueza. Ele possibilita preparar, vivenciar e
testemunhar com entusiasmo e empenho as celebrações em
nossas comunidades, bem como fortalecer a catequese, os
círculos bíblicos, grupos de reflexão e pastorais que buscam na
Palavra de Deus a força e a mística para a missão. Em nossa
adoração rezemos por todos esses irmãos que estão
empenhados no anúncio da Palavra.
T: A Bíblia é fonte de sabedoria e inspiração para os
catequistas, catequizandos, famílias e todos os agentes de
pastoral de nossas comunidades.
L 1: Na verdade, precisamos despertar a consciência de que
todo dia é dia da Bíblia, e como cristãos temos a necessidade de
ler, rezar e meditar os textos bíblicos diariamente. Porém, como
Igreja, no mês de setembro damos um destaque maior à Bíblia.
Somos felizes por sermos ouvintes e praticantes da Palavra.
Desejamos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo para
um mundo em mudança. Iniciemos nossa celebração invocando
o Deus comunhão: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito
Santo! Amém.

D: Que o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a
misericórdia de nosso Deus, que é Pai e a luz do Espírito Santo,
que sustenta a missão, estejam conosco.
T: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo Jesus.
D: Cantando acolhamos o Verbo Encarnado em nosso meio.
1. Cantemos a Jesus Sacramentado, cantemos ao SENHOR.
DEUS está aqui! Dos Anjos adorado, adoremos a CRISTO
Redentor.
R: Glória a Cristo Jesus. Céus e terra, bendizei ao SENHOR.
Louvor e glória a TI, ó Rei da glória. Amor pra sempre a TI, ó
Deus de Amor.
2. Unamos nossa voz à dos cantares do Coro Celestial! Deus
está aqui, ao brilho dos altares, exaltemos com gozo celestial!
3. Jesus ascende em nós a viva chama do mais fervente amor.
Deus está aqui, está porque nos ama como Pai, amigo e
benfeitor!
D: A Bíblia é o livro que documenta a educação da fé do Povo
de Deus ao longo de sua história. Ela vem iluminando a
caminhada do povo de geração em geração, em cada
circunstância da história. A Palavra de Deus é atual, viva e
eficaz (Hb 4,12). Com sua leitura, encontramos critérios para o
discernimento e o agir na realidade do dia a dia. A Igreja, atenta
aos sinais da palavra, nos chama a uma intimidade sempre
maior com este presente de Deus.

T: Nós, como ouvintes e praticantes da Palavra, procuraremos
escutar, vivenciar e anunciar com paixão esta boa notícia ao
mundo para que “ouvindo creiam, crendo esperem, esperando
amem” (DV 1).
D: Cantemos:
R: Palavra de salvação somente o céu tem pra dar, por isso
meu coração se abre para escutar.
1. Por mais difícil que seja seguir, tua palavra queremos ouvir.
Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar.
2. Com Simão Pedro diremos também que não é fácil dizer
sempre amém. Mas não há outro na terra e no céu, mais
companheiro, mais santo e fiel.
D: Leitura do Livro do Eclesiástico - 39,1b-14
O sábio, versado nas Escrituras
1b
O sábio busca a sabedoria de todos os antigos
e dedica o seu tempo às profecias.
2
Conserva as narrações dos homens célebres,
penetra na sutileza das parábolas.
3
Investiga o sentido oculto dos provérbios,
deleita-se com os segredos das parábolas.
4
Presta serviços no meio dos grandes
e apresenta-se diante dos que governam.
5
Percorre as terras dos povos estrangeiros,
experimentando o que é bom e mal entre os homens.
6
Empenha bem cedo o coração,
a dirigir-se ao Senhor que o criou,
elevando suas orações ao Altíssimo.
7
Abre a sua boca para rezar

e pede perdão pelos próprios pecados.
8
E se o Senhor, em sua grandeza, quiser,
ele será repleto do espírito de inteligência.
9
Fará chover as palavras da sua sabedoria,
e em sua oração dará graças ao Senhor.
10
Conservará retos o seu conselho e a sua ciência,
e aprofundará os segredos divinos.
11
Ensinará publicamente a instrução recebida
e se gloriará na Lei da Aliança do Senhor.
12
Muitos louvarão a sua sabedoria,
a qual jamais será esquecida.
13
Sua lembrança nunca se apagará,
e seu nome vai ser recordado de geração em geração.
14
As nações hão de proclamar a sua sabedoria
e a assembleia celebrará o seu louvor.
Palavra do Senhor!
D: No meio da assembleia falou palavras sábias. Deus o
encheu com seu Espírito de saber e inteligência.
T: No meio da assembleia falou palavras sábias. Deus o encheu
com seu Espírito de saber e inteligência.
D: Guardou tesouros para ele de alegria e de júbilo.
T: Deus o encheu com seu Espírito de saber e inteligência
Tempo para meditação e partilha da Palavra.
Podemos responder:
Qual o espaço da Palavra de Deus no meu dia a dia?
Rezo-a diariamente?
D: Após nossa partilha prossigamos cantando!

R: Toda bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus
irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no
coração.
1. Jesus cristo é a Palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida
e verdade, a suprema caridade.
2. Os profetas sempre mostram a verdade
Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor.

do

D: Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo! Ouçamos a reflexão
de Sâo Jerônimo!
L1: Obediente aos preceitos de Cristo que diz: Perscrutai as
Escrituras (Jo 5,39); e: Buscai e achareis (Mt 7,7). Assim que
não me aconteça ouvir com os judeus: Errais, sem conhecer as
Escrituras nem o poder de Deus (Mt 22,29). Se, conforme o
Apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de
Deus, e quem ignora as Escrituras ignora o poder de Deus e sua
sabedoria, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo.
L2: Que eu imite o pai de família que de seu tesouro tira coisas
novas e antigas. E a esposa, no Cântico dos Cânticos, que
diz: Coisas novas e antigas, irmãozinho meu, guardei para
ti (cf. Ct 7,14 Vulg.). E explicarei Isaías ensinando a vê-lo não
só como profeta, mas ainda como evangelista e apóstolo. Ele
próprio falou de si e dos outros evangelistas: Como são belos
os pés daqueles que evangelizam boas novas, que evangelizam
a paz (Is 52,7). E também Deus lhe fala como a um
apóstolo: Quem enviarei, e quem irá a este povo? E ele
respondeu: Eis-me aqui, envia-me (cf. Is 6,8).

L3: Ninguém pense que desejo resumir em breves palavras o
conteúdo deste livro, pois esta Escritura contém todos os
mistérios do Senhor, falando do Emanuel, o nascido da Virgem,
o realizador de obras e sinais estupendos, o morto e sepultado,
o ressurgido dos infernos e o salvador de todos os povos. Que
direi de física, ética e lógica? Tudo o que há nas santas
Escrituras, tudo o que a língua humana pode proferir e uma
inteligência mortal receber, está contido neste livro. Atesta
esses mistérios quem escreveu: Será para vós a visão de todas
as coisas como as palavras de um livro selado; se é dado a
alguém que saiba ler, dizendo-lhe: Lê isto, ele responderá: Não
posso, está selado. E se for dado a quem não sabe ler e se lhe
disser: Lê, responderá: Não sei ler (Is 29,11-12).
L4: E se alguém parecer fraco, ouça as palavras do mesmo
Apóstolo: Dois ou três profetas falem e os outros julguem; mas
se a outro que está sentado algo for revelado, que se cale o
primeiro (1Cor 14,32). Como podem guardar silêncio, se está
ao arbítrio do Espírito, que fala pelos profetas, o calar-se e o
falar? Se na verdade compreendiam aquilo que diziam, tudo
está repleto de sabedoria e de inteligência. Não era apenas o ar
movido pela voz que chegava a seus ouvidos, mas Deus falava
no íntimo dos profetas, segundo outro Profeta diz: O anjo que
falava a mim (cf. Zc 1,9), e: Clamando em nossos corações,
Abba, Pai (Gl 4,6), e: Ouvirei o que o Senhor Deus disser em
mim (Sl 84,9).
T: Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo
amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo
alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a
fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

D: Cantemos:
R: A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo que
cresceu, cresceu e nos transformou. Ensinando-nos a viver um
mundo novo.
1. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a
seguir, só o amor partilhando seus dons sua presença iremos
sentir.
2. Somos povo, povo de Deus, e formamos o reino de irmãos. E
a Palavra que é viva nos guia, e alimenta a nossa união.
D: Diante da Bíblia, o livro da fé e da vida, vamos manifestar o
nosso louvor a Deus pela sua Palavra que orienta e sustenta
nossa caminhada.
1. Por todos os catequistas espalhados pelo Brasil, que
divulgam a Bíblia como fonte de educação da fé, da justiça e da
paz. Rezemos ao Senhor!
T: Senhor, ensina-nos a viver de acordo com a tua palavra.
2. Por todos os grupos de reflexão e círculos bíblicos que se
reúnem em torno da Palavra. Rezemos ao Senhor!
T: Senhor, ensina-nos a viver de acordo com a tua palavra.
3. Pela descoberta da Sagrada Escritura como fonte da
evangelização. Rezemos ao Senhor!
T: Senhor, ensina-nos a viver de acordo com a tua palavra.
4. Pela valorização e o despertar da consciência política no
sentido de garantir espaço de efetiva ação em favor da vida.
Rezemos ao Senhor!

T: Senhor, ensina-nos a viver de acordo com a tua palavra.
Preces Espontâneas e Pai Nosso...
D: Rezemos em coros alternados:
Lado A: Alegramo-nos Senhor, pois em cada mês de setembro,
somos chamados a nos dedicar mais diretamente a vossa
palavra estudando-a, refletindo e buscando nela a inspiração, o
desejo e a vontade de sermos guiados diariamente por ela.
Lado B: Ajuda-nos a sermos discípulos autênticos no mundo
de hoje. A abraçarmos a causa missionária como nos pede a tua
Palavra.
Lado A: Que sendo discípulos e missionários abramos o nosso
coração ao ver o vosso Filho Jesus como Ele aí se apresenta:
humilde, que evangeliza os pobres, que liberta os cativos, cura
os cegos.
Lado B: Agradecemos a vossa imensa misericórdia para
conosco Senhor, alegrando-te com a ovelha perdida e foi
encontrada. Queremos sempre te louvar por se alegrar com
todos que se convertem. Ajudai-nos a sermos humildes e
capazes de irmos crescendo a cada dia no amor, na fé e
esperança.
Lado A: E com verdadeiro testemunho e vivência cristã
reconquistemos aqueles
que
estão
como
ovelhas
perdidas, para que abram o coração para vós e encontrem a
verdadeira alegria, que é viver no vosso amor. Amém.
D: Encerremos nossa celebração cantando:

1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai,
guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e
saberei como chegar ao fim; de onde vim, aonde vou, por onde
irás, irei também.
2. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar: a verdade é
como o sol e invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei
minha razão de ser: eu creio em ti que crês em mim e a tua luz
verei a luz.
3. Vem, e eu te farei da minha vida participar, viverás em mim
aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida
inteira assim.
Graças e Louvores...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA
O MÊS DE OUTUBRO
D: Queridos irmãos é com muito entusiasmo que nos
encontramos nesse dia! Em nome da Trindade Santa
iniciaremos esse momento de oração. (pode ser cantado)
L: Diante de Jesus Sacramentado queremos rezar por nossas
paróquias, por nossos sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos
e leigas, para que todos sejam verdadeiros discípulos
missionários de Jesus Cristo. Cantemos para receber Jesus
Sacramentado em nosso meio:
1. Glória a JESUS na Hóstia Santa, que se consagra sobre o
Altar, e a nossos olhos se levanta, para o Brasil abençoar!
R: Que o Santo Sacramento, o próprio CRISTO JESUS, //seja
adorado e seja amado nesta Terra de Santa Cruz!// (bis)
2. Glória a JESUS prisioneiro do nosso amor, a esperar lá no
Sacrário, o dia inteiro, que o vamos todos procurar.
3. Glória a JESUS, DEUS escondido, que vindo a nós na
Comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o
coração.
4. Glória a JESUS na Eucaristia, cantemos todos sem cessar,
certos, também, que de Maria, bênçãos a Pátria há de ganhar.
D: Rezemos juntos:
T: Ó Senhor, desperta em cada membro da tua Igreja um forte
impulso missionário: para que Cristo seja anunciado àqueles

que ainda não o conhecem e àqueles que ainda não acreditam.
Suscita muitas vocações e sustenta com a tua graça os
missionários na obra da evangelização. Concede a cada um de
nós sentir a responsabilidade para com as missões e, sobretudo,
de compreender que a nossa primeira tarefa pela difusão da fé é
aquela de viver uma vida profundamente cristã. Ó Deus, que
desejas que todas as pessoas se salvem e cheguem ao
conhecimento da verdade, vê quanto é grande a messe e envia
os teus operários, para que seja anunciado o Evangelho a toda
criatura, e o teu povo reunido pela palavra da vida e plasmado
pela força dos sacramentos, prossiga no caminho da salvação e
do amor. Por Cristo Nosso Senhor. Amém
D: Senhor te pedimos que nossa paróquia seja verdadeira
Comunidade de Comunidades. Cantando queremos expressar
esse desejo que está em nosso coração.
Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos participar. (bis.
1. Somos povo escolhido, e na fronte assinalado com o nome
do Senhor, que caminha ao nosso lado.
2. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor que
nos envia em seu nome a servir.
3. Somos povo esperança, vamos juntos planejar. Ser Igreja a
serviço, e a fé testemunhar.
4. Somos povo a caminho, construindo em mutirão. Nova terra,
novo Reino de fraterna comunhão.

D: Agora queremos iluminar nossa realidade com a Palavra de
Deus. Cantando aclamemos o santo evangelho.
1. Eu vim para escutar: tua palavra, tua palavra, tua palavra de
amor.
2. Eu gosto de escutar: tua palavra, tua palavra, tua palavra de
amor.
3. Eu quero entender melhor: tua palavra, tua palavra, tua
palavra de amor.
4. O mundo ainda vai viver: tua palavra, tua palavra, tua
palavra de amor.
Mt 28, 16-20 - Os onze discípulos foram para a Galiléia, para
a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram,
adoraram-no; entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus,
aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no
céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações; batizai-as
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a
observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco
todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da Salvação.
Tempo para reflexão e Partilha da palavra de Deus
D: Jesus não criou paróquias, instituições, estruturas e nem fez
aliança com o poder político. Apenas constituiu uma
comunidade que gerou outras comunidades que partilhavam a
fé e o pão.
T: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos participar.

L1: A comunidade é feita de pessoas e de relações. As pessoas
têm coração, as estruturas não têm. A missão é, principalmente,
uma questão de coração.
T: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos participar.
L2: Se pensarmos na Igreja como uma estrutura, isso pode
significar o fim da missão: uma coisa estática, burocrática, sem
alma nenhuma, que cumpre apenas com suas obrigações.
T: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos participar
L3: A missão é caridade, relações fraternas e verdadeiras,
simétricas e dialógicas, estendidas a todos, sem excluir
ninguém. Precisamos abandonar as ultrapassadas estruturas que
não favorecem a transmissão da fé.
T: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos participar.
D: Como provocar uma conversão radical de mentalidade
acerca de nossas paróquias? Como suscitar processos de saída
que envolvam estruturas, pessoas, relações, práticas pastorais e
projetos missionários além de nossas fronteiras?
(momento para que cada um de sua opinião de como ser
paróquia missionária nos tempos atuais)
D: Concluída essa partilha que muito nos enriqueceu, cantemos
pedindo que o Senhor nos faça verdadeiros missionários(as).
R: Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com
ardor. Cristo também chegou para anunciar: não tenhas medo
de evangelizar.

1. Chegou à hora de mostrarmos quem é Deus, à América
Latina e aos sofridos povos seus, que passam fome, labutam, se
condoem, mas acreditam na libertação.
2. Ai daqueles que massacram o pobre, vivendo mui tranquilos,
ocultando a exploração, enquanto o irmão à sua porta vem
bater, implorando piedade, água e pão.
3. Se és cristão, és também comprometido. Chamado foste tu e
também foste escolhido, pra construção do reino do Senhor,
vai, meu irmão, sem reserva e sem temor.
L: Queremos uma paróquia missionária, comprometida com a
vida de toda a humanidade. Queremos uma paróquia que seja
uma rede de comunidades, onde cada membro possa ser
reconhecido, ter um rosto, uma história, e saia do anonimato.
D: Com essas intenções faremos nossas preces ao Senhor e a
cada súplica responderemos: Senhor dá-nos um coração
missionário!
L1: Senhor, desperta em nossos agentes de Pastoral a vocação
missionária, o desejo e o empenho de anunciar-Te a todos os
povos.
T: Senhor dá-nos um coração missionário!
L2: Senhor faz de nossa paróquia uma célula viva da tua Igreja.
T: Senhor dá-nos um coração missionário!
L3: Senhor aponta-nos o caminho para que sejamos verdadeira
Comunidade de comunidades, e dá-nos força para buscarmos
os recursos que necessitamos.

T: Senhor dá-nos um coração missionário!
L4: Senhor transforma nossa paróquia em lugar privilegiado de
comunhão e de encontro com Cristo nos irmãos e irmãs.
T: Senhor dá-nos um coração missionário!
L5: Senhor conduzi nossa paróquia, para que nossas ações
sejam de solidariedade e compromisso com teus filhos e filhas
mais necessitados.
T: Senhor dá-nos um coração missionário!
L6: Senhor toca nosso coração para que desejemos e nos
empenhemos em construir uma paróquia sempre mais
comprometida com o projeto do teu Reino.
T: Senhor dá-nos um coração missionário!
Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai
D: Cantemos
1. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo o
lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem
precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou
aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz o
que eu quero é viver.
R: No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse
Jesus. (bis)
2. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já
viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade o que eu
quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado
de guerras sem fim tem medo da bomba que fez, a fé que
desfez, mas aponta pra mim.
3. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado mais sei
entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a

viver. Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente,
que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o
caminho de Cristo Jesus.
D: Supliquemos a Jesus Sacramentado:
R: Dá-nos missionários santos, Senhor!
 Pelo teu corpo entregue por nós, pecadores. R.
 Pelo teu corpo repartido como um pão. R.
 Pelo teu corpo condenado à morte. R.
 Pelo teu corpo de inocente humilhado. R.
 Pelo teu corpo coroado de espinhos. R.
 Pelo teu corpo estendido sobre a cruz. R.
 Pelo teu corpo devorado pela sede. R.
 Pelo teu corpo abandonado à terra. R.
 Pelo teu corpo prisioneiro no sepulcro. R.
 Pelo teu corpo ressuscitado e glorioso. R.
D: Vamos encerrar nosso momento de adoração cantando:
1. Eu quisera, Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear de
almas puras, florinhas mimosas, perfumando teu Santo Altar.
R: O desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coração,
que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração.
2. Pelas almas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, o perdão;
dá-lhes todo o amor e carinho, todo o afeto do meu coração.
3. Pelas almas que não te conhecem, eu quisera, Jesus, só te
amar;/ e aqueles que de ti se esquecem, as loucuras também
reparar
4. E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar, hei de
amar-te por todos aqueles que, Jesus, não te querem amar.
Graças e Louvores ...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA
O MÊS DE NOVEMBRO
D: Cantando vamos acolher Jesus Sacramentado
Jesus está aqui. Aleluia! Tão certo como o ar que eu respiro.
Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo quanto eu
te falo e tu podes me ouvir (2 X).
D: Sejam bem vindos para este momento de oração e adoração.
Hoje queremos rezar pelas nossas famílias, colocando diante de
nosso amado Jesus Eucarístico as famílias do mundo inteiro e
em especial cada família que se faz presente nesta celebração.
Iniciemos cantando a Santíssima Trindade...
D: Graças e Louvores... (3x)
D: Glória ao Pai...
D: Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à vossa Igreja.
D: Estamos aqui reunidos como família para celebrar a vida,
bendizer ao nosso Pai que nos ama e nos salva através de Jesus
Cristo, e nos conduz por meio do Espírito Santo.
LADO A: Rendemos graças e louvores ao Deus Trindade que é
modelo de perfeita comunidade e também modelo de família.
Por isso queremos pedir que todas as famílias sejam
testemunhas de unidade e amor para o mundo.
LADO B: Olhai Senhor por nós para que sejamos pais/mães e
pastores, que o amor seja o laço a nos unir, o respeito seja a
maneira com que nos relacionamos, e que Tua Palavra e os teus
preceitos sejam os principais ensinamentos em todos os lares.

T: Que saibamos ser filhos e filhas também. Que a humildade
torne possível nosso aprendizado, a obediência seja amor a
escuta da tua voz, e que a cada oração e adoração nossa fé
amadureça a ponto de sermos capazes de nos configurar a Jesus
Cristo.
D: Neste momento, diante de Jesus Sacramentado, nós vamos
colocar nossa vida e nossas famílias, com todas as alegrias, mas
também com todas as dificuldades e desafios do dia a dia.
T: Nós vos pedimos Senhor ajude nossas famílias a
caminharem sempre na busca da santidade.
D: Peçamos perdão a Deus pelas tantas vezes que não fomos
testemunhas de seu Amor em meio aos nossos familiares. Pelas
tantas vezes que não vivemos à fidelidade aos seus
mandamentos dentro de nosso lar. Cantemos:
1. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa, e perdoai a
nossa culpa:
R: porque nós somos vosso povo que vem pedir Vosso perdão.
2. Cristo, tende piedade e perdoai a nossa culpa, e perdoai a
nossa culpa:
3. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa, e perdoai a
nossa culpa:
D: O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem.
Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição,
esforçando-se em atenções recíprocas. Sede zelosos e
diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor;

alegres na Esperança, fortes na tribulação, perseverantes na
oração. (Rm 12, 9-12).
Silêncio para reflexão da palavra.
D: Coração misericordioso de Jesus, ajude-nos a entender
melhor as nossas fraquezas e as fraquezas de todos os que estão
próximos de nós, para não cairmos na tentação do julgamento
precipitado!
T: Jesus, manso e humilde de Coração, fazei o nosso coração
semelhante ao Vosso!
L1: Coração misericordioso de Jesus, dê-nos força e coragem
para assumnir a missão em família, buscando superar todas as
dificuldades, pela sua graça e confiantes em sua bondade.
T: Jesus, manso e humilde de coração...
L2: Coração misericordioso de Jesus, alarga nossos corações
para que nossas famílias sejam sempre mais fieis à missão de
dar terstemunho de seu Amor ao mundo.
T: Jesus, manso e humilde de coração...
L3: Coração misericordioso de Jesus, coloca em nossas
famílias a coragem necessária para nunca desistirem de
praticarem a caridade e a misericórdia.
T: Jesus, manso e humilde de coração...
D: Cada um, com os olhos e o coração fixos em Jesus
Caminho, Verdade e Vida, presente no Santíssimo Sacramento,
adore, em silêncio, o nosso Deus. Deixemos ressoar em nós a
bondade de Deus, meditanto interiormente: Criai em mim um
coração que seja puro; dai-me de novo um espírito decidido.
(Sl 50)

Breve pausa, silenciosa, para adoração pessoal
D: Cantemos:
Que nenhuma família comece em qualquer de repente
Que nenhuma família termine por falta de amor
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente
E que nada no mundo separe um casal sonhador
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte
Que eles vivam do ontem, no hoje em função de um depois
Que a família comece e termine sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor
E que os filhos conheçam a força que brota do amor
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão
Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho
Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.

Que a família comece e termine sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor
E que os filhos conheçam a força que brota do amor
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!...
D: Façamos, juntos nossa oração diante do Senhor:
T: Senhor Deus, escutai propício as nossas súplicas e perdoais
os nossos pecados, dando-nos, ao mesmo tempo, o perdão e a
paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.
D: Agradeçamos ao Senhor por todos os dons que recebemos,
pelas nossas famílias e comunidades e, pricipalmente, por Ele
se fazer ainda mais próximo de nós, pelo mistério do
Santíssimo Sacramento.
T: Nós te pedimos Senhor: coloque em nossa voz, palavras de
gratidão e de louvor, por tudo o que o Senhor tem feito em
nossas vidas e na vida de nossas famílias. Queremos louver,
Senhor, principalmente pela tua presença amorosa na vida de
nossos filhos e filhas.
D: Cantemos:
1. Senhor eu sei que é teu este lugar todos querem te Adorar
toma tu a direção. Sim ó vem ó Santo Espírito os espaços
preencher reverência a tua voz vamos fazer.
Podes reinar Senhor Jesus ó sim o teu poder teu povo sentirá.
Que bom Senhor saber que estás presente aqui, reina Senhor
neste lugar. (bis)

2. Visita cada irmão ó meu Senhor. Dá-lhes paz interior e
razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e o
desamor. Glorifica o teu nome ó meu Senhor.
D: A família cristã tem, hoje mais que nunca, uma missão
nobilíssima e iniludível, como é transmitir a fé, que implica a
entrega a Jesus, morto e ressuscitado, e a inserção na
comunidade eclesial. Os pais são os primeiros evangelizadores
dos filhos, dom precioso do Criador, começando pelo
ensinamento das primeiras orações. Assim se vai construindo
um universo enraizado na vontade de Deus, no qual o filho
cresce nos valores humanos e cristãos que dão pleno sentido à
vida. (Bento XVI, 2006).
L1: Damos graças, Senhor, por ter nos criado pelo Amor e para
o Amor e por ter colocado em nossas vidas essa busca
incansável do Amor.
T: Bendito seja Deus para sempre!
L2: Damos graças, Senhor, pela nossa Família que, apesar das
dificuldades diárias, se fortalece pela oração e pela sua
presença santa na eucaristia.
T: Bendito seja Deus para sempre!
L3: Damos graças, Senhor, pelo seu Sacramento Santo, sua
presença real e próxima de nós, que nos congrega numa única
Família de filhos e filhas de Deus.
T: Bendito seja Deus para sempre!
L4: Damos graças, Senhor, pela força que vem a nós pelo santo
sacramento da eucaristia que nos impulsiona a sermos uma
família de evangelizadores.

T: Bendito seja Deus para sempre!
D: Cada um, com os olhos e o coração fixos em Jesus
Caminho, Verdade e Vida, presente no Santíssimo Sacramento,
adore, em silêncio, o nosso Deus. Acolhamos em nossa vida
esta presença amorosa, que se dá a nós pela eucaristia,
meditando em silêncio: “Ficai conosco Senhor!”
Breve pausa para adoração pessoal.
D: Façamos nossa oração diante do Senhor:
T: Ó Deus, Pai de todos os dons, nós vos proclamamos fonte de
tudo o que temos e somos, ensinai-nos a reconhecer vossos
imensos benefícios e amar-vos de todo o coração e com todas
as forças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.
D: Cantemos:
1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança
brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a
roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem
no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar.
Quando os muros que cercam os jardins, destruídos então os
jasmins, vão perfumar.
Refrão: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada, de novo.
No olhar do homem a certeza do irmão. Reinado, do povo.
2. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu
vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no
coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir, e a

mentira não mais existir, será enfim, tempo novo de eterna
justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim.
D: Também queremos pedir, Senhor, pela Paz. Diante do
Senhor, neste Sacramento do Altar, queremos pedir a paz entre
nós, nossas famílias, nossas comunidades, nossa paróquia.
Enfim, pedimos a paz para o mundo inteiro.
T: Nós pedimos, Senhor, faça de nós e de nossas famílias
instrumentos verdadeiros de paz para o mundo e não nos deixe
desanimar nesta busca pela paz.
D: A vós, porém, que me escutais, eu digo: amai os vossos
inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que
falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Amai os
vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa
alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande.
Sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso também para
com os ingratos e maus. Sede misericordiosos como vosso Pai
é misericordioso. Cantemos:
1- Cristo, quero ser instrumento/ de tua paz e do teu infinito
amor./ Onde houver ódio e rancor,/ que eu leve a concórdia,
que eu leve o amor!
Onde há ofensa que dói,/ que eu leve o perdão;/ onde houver a
discórdia,/ que eu leve a união e tua paz!
2- Mesmo que haja um só coração,/ que duvide do bem, do
amor e da fé./ Quero com firmeza anunciar/ a Palavra que traz a
clareza da fé!

3- Onde houver erro, Senhor,/ que eu leve a verdade, fruto de
tua luz!/ Onde encontrar desespero,/ que eu leve a esperança do
teu nome, Jesus!

nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai

4- Onde eu encontrar um irmão/ a chorar de tristeza, sem ter
voz e nem vez./ Quero bem no seu coração/ semear alegria, pra
florir gratidão!

D: Encerremos nossa adoração pedindo as bênçãos de Jesus
Sacramentado para todas as famílias. Enquanto guardamos a
Hóstia Consagrada cantemos:

5- Mestre, que eu saiba amar,/ compreender, consolar e dar sem
receber./ Quero sempre mais perdoar,/ trabalhar na conquista e
vitória da paz!

Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!
Abençoa Senhor as famílias, AMÉM!
Abençoa Senhor, a minha também!

L1: Jesus, Príncipe da Paz, faça-nos verdadeiros promotores da
Paz em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa
comunidade. Não nos deixe, Senhor desistirmos da Paz.
T: Fazei-nos instrumentos de vossa Paz.
L2: Jesus, Príncipe da Paz, pedimos a abertura de coração para
todos aqueles que promovem a violência e a guerra, a fim de
que percebam o seu erro e voltem-se para a Paz.
T: Fazei-nos instrumentos de vossa Paz.
L3: Jesus, Príncipe da Paz, somente o diálogo constrói a paz!
Ajude-nos a buscar a unidade e a comunhão em nossas
famílias, nossas comunidades, para sermos autênticos
promotores da Paz.
T: Fazei-nos instrumentos de vossa Paz.
D: Façamos nossa oração diante do Senhor.
T: Ó Deus, que cuidas de todos com carinho de Pai, e lhe
destes a mesma origem, concedei-lhes formarem, na paz, uma
só família, amando-se uns aos outros como irmãos e irmãs. Por

Graças e Louvores...
Glória ao Pai...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA
O MÊS DE DEZEMBRO

D: Cantando acolhamos no Sacramento do Altar aquele que se
fez carne para morar conosco:

D: Bem-vindas, queridas irmãs, bem-vindos, queridos irmãos.
Já estamos no tempo de preparação para o Natal. Este tempo é
chamado de Advento, isto é, tempo de espera, tempo de
esperança. Neste tempo, Maria e José são uma das figuras
centrais. No encontro de hoje, vamos nos preparar para o Natal
renovando com Maria e José o nosso compromisso de cuidar da
Vida. Cuidando e protegendo de toda perseguição, de todo
mal... Vamos acompanhar José e Maria que fazem o caminho
do Novo Êxodo, construindo juntos a Terra Prometida, a
Casa/Comunidade de Nazaré, de outras relações possíveis, de
outro mundo possível.
T: Queremos que nosso coração seja a gruta de Belém para que
nele possa nascer o menino Deus.

1. Glória a JESUS na Hóstia Santa, que se consagra sobre o
Altar, e a nossos olhos se levanta, para o Brasil abençoar!

Acender QUATRO velas
D: Uma pessoa do grupo acolhe os participantes e acende as
quatro velas, enquanto a assembleia reza oração abaixo.
T: Bendito sejas, Senhor Deus de nossos pais e de nossas mães!
Sempre acompanhas o povo nas alegrias e nas tristezas. És o
Deus da vida e da esperança. Iluminas nossas vidas com a luz
da ressurreição do teu Filho. No Advento, esperamos sua vinda.
Que ele nos liberte das trevas do egoísmo. Queremos realizar
verdadeiro encontro com Jesus, na celebração do seu
nascimento.
L: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda teu povo
com o teu esplendor!

R: Que o Santo Sacramento, o próprio CRISTO JESUS, //seja
adorado e seja amado nesta Terra de Santa Cruz!// (bis)
2. Glória a JESUS prisioneiro do nosso amor, a esperar lá no
Sacrário, o dia inteiro, que o vamos todos procurar.
3. Glória a JESUS, DEUS escondido, que vindo a nós na
Comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o
coração.
4. Glória a JESUS na Eucaristia, cantemos todos sem cessar,
certos, também, que de Maria, bênçãos a Pátria há de ganhar.
Graças e Louvores... (3x)
D: Rezemos juntos.
T: Vamos até Belém, como os pastores. O importante é
colocar-se a caminho. E, se em lugar de um Deus glorioso,
encontrarmos a fragilidade de uma criança, não duvidemos de
ter errado o caminho. O rosto amedrontado dos oprimidos, a
solidão das pessoas entristecidas, a amargura dos pobres da
Terra são os lugares onde Ele continua a viver na
clandestinidade. É nosso dever procurá-lo. Colocamo-nos, sem
medo a caminho, semeadores e semeadoras de esperança.

D: Vamos com José e Maria refletir sobre esse caminho para
Belém.
L1: José levou Maria e Jesus em segurança para o Egito e
cuidou protegendo de toda ameaça e violência a vida de Jesuscriança e de Maria-mulher. No Egito, Deus viu a miséria do
povo empobrecido, ouviu o seu grito, sentiu/conheceu o seu
sofrimento e desceu para libertá-lo... conduzindo-o para uma
nova terra... A comunidade de Nazaré, na Galiléia, é o espaço,
o lugar de recriar relações de vida e liberdade, de justiça e paz...
T: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. No
olhar da gente, a certeza do irmão, reinado do povo!
L2: José e Maria, na noite escura da perseguição, se colocaram
a caminho... se fizeram caminhantes, peregrinos, missionários
de Jesus, seu filho. Fazer peregrinação significa fazer parte de
um grande movimento em favor da vida de todas as pessoas, de
toda a humanidade, garantindo que todos e todas tenham seus
direitos. Com Maria e José, somos chamados a seguir Jesus
Cristo, construindo libertação, pois este é o mistério da sua
Encarnação, da Cruz e de sua Ressurreição. Maria e José
acreditaram nesta possibilidade de um mundo novo: de justiça,
paz e fraternidade. É possível e necessário lutar pelo que é justo
com espírito pacífico. Com o coração disposto a ser semeador
da paz e da esperança, que começam em casa, dentro de nossas
famílias, grupos e comunidades e que se expandem pelo
mundo. A construção da paz depende de cada pessoa que vai
juntando o seu sonho e o seu desejo ao sonho e desejo de tantos
e tantas tornando-os Boa-Realidade.
T: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. No
olhar da gente, a certeza do irmão, reinado do povo!

L3: Hoje, nós, como José, Maria e Jesus, continuamos
caminhando, nessa grande peregrinação, com esse
compromisso com um mundo novo. José, Maria e Jesus
viveram como migrantes, peregrinando em terra estrangeira,
viviam como pessoas estrangeiras, pessoas sem-casa, sem-terra
e sem-emprego, procurando um lugar para poder viver
dignamente, como muitas de nossas famílias ou como muitas
famílias que conhecemos... Eram pessoas excluídas e
perseguidas. Ser de Nazaré é viver em comunidade, onde todos
e todas se sentem bem acolhidas com muito amor.
T: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. No
olhar da gente, a certeza do irmão, reinado do povo!
L4: E é isto mesmo! Enquanto a gente está isolada e dispersa
não é possível ser Povo. Gente dispersa sente-se abandonada,
sem identidade e sem rumo. Ser Povo é ser gente organizada
em comunidade. Por isso, ao entrar numa comunidade cristã, as
pessoas "peregrinas e dispersas" sentem-se acolhidas,
protegidas, cuidadas. Quando isso acontece, nós vamos fazendo
Êxodo, vamos fazendo Libertação, vamos construindo Nazaré,
aqui, agora, já!
T: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. No
olhar da gente, a certeza do irmão, reinado do povo!
L5: O texto que vamos ouvir agora descreve uma nova
libertação, o surgimento de um povo novo, de uma comunidade
nova, alicerçada na experiência de um Deus que caminha
conosco, que está no meio de nós, que nos liberta... É como se
fosse um novo Êxodo e uma nova Páscoa: a passagem de uma
vida de egoísmo para uma vida de amor. Preparemo-nos para
acolher essa palavra de Deus na Bíblia cantando...

R: A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós! (2x)
1. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de
amor.
2. É feliz quem escuta a Palavra, e a guarda no seu coração.
3. Neste encontro da Eucaristia, aprendemos a grande lição.
Palavra da Bíblia: Mateus 2,13-23
L: Depois da partida deles, eis que o Anjo do Senhor aparece
em sonho a José e lhe diz: “Levanta-te, toma contigo o menino
e sua mãe, e foge para o Egito; fica ali até nova ordem, pois
Herodes vai procurar o menino para fazê-lo perecer”. José
levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe, de noite, e
retirou-se para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para
que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta: Do Egito
chamei meu filho. Então Herodes, vendo-se iludido pelos
magos, foi acometido de grande fúria e mandou matar, em
Belém e todo o seu território, todos os meninos de até dois
anos, segundo o tempo de que ele se havia certificado com os
magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias.
Uma voz fez-se ouvir em Ramá, prantos e longo lamento: é
Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque
eles já não existem. Depois da morte de Herodes, o Anjo do
Senhor apareceu a José, no Egito, e lhe diz: “Levanta-te, toma
contigo o menino e sua mãe, e põe-te a caminho para a terra de
Israel; pois estão mortos os que haviam tramado contra a vida
do menino”. José levantou-se, tomou consigo o menino e sua
mãe, e entrou na terra de Israel. Mas ao saber que Arquelau
reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir
para lá; e, avisado divinamente em sonho, retirou-se para a

região da Galiléia. E veio morar numa cidade chamada Nazaré,
para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será
chamado nazareu. Palavra da Salvação.
D: Vamos refletir sobre a palavra de Deus:
1. Podemos partilhar nossas histórias comunitárias de
libertação?
2. Como é que Deus nos tirou da terra da escravidão do Egito
e como estamos construindo a terra prometida nas nossas
relações familiares, comunitárias e sociais?
D: Após uma breve reflexão pessoal poderemos fazer nossa
partilha sobre as questões propostas.
D: José e Maria peregrinos, caminhantes com Jesus... em terra
estrangeira, sem-casa, sem-terra, sem-segurança... constroem
caminhos novos, constroem comunidade, constroem
libertação... José continua partilhando sonhos e esperanças com
Maria e com Jesus, com homens e mulheres de hoje que
desejam, na simplicidade da vida, ousar a fazer êxodo e recriar
relações. Sonhar e reinventar relações na experiência do Cristo
ressuscitado, não termina simplesmente terminando: precisa de
mais sonhos para inventar outro Egito de fuga e liberdade. Há
novos faraós que precisam ser vencidos em defesa de crianças e
empobrecidos; em defesa da Vida, primeira e última palavra
sagrada (Mt 2,3-18), ou seja, a narrativa dos corpos, textotecido de almas, precisará de novos sonhos (Mt 2,19-23) para
encontrar a nova Terra Prometida para a mulher e a criança...
Nazaré, a Galiléia, reconstruindo a história e as relações desde
as pessoas empobrecidas: Deus conosco!
D: Nossa reflexão se torna oração (Salmo 76(75))

L1: Cantemos o poder do Senhor que se manifesta presente na
história e dá vitória aos pequenos.
T: Verdade e amor, ternura e coragem; É o Deus do trovão, é
o Deus da aragem!
L2: É o Deus de Judá, é o Deus de Israel, respeita seu Nome o
povo fiel! Em Jerusalém fincou sua tenda. No monte Sião está a
sua vivenda! Pois despedaçou ali arco e flechas, Pôs fim ao
escudo, à espada e às guerras!
T: Verdade e amor, ternura e coragem; É o Deus do trovão, é
o Deus da aragem!
L3: Esplêndido és tu, famoso é teu Nome, ganhaste na guerra
despojos aos montes! Valentes tombaram e estão a dormir,
nenhum dos guerreiros se viu resistir! Ó Deus de Jacó, tão logo
ameaças, cavalos e carros parados esbarras!
T: Verdade e amor, ternura e coragem; É o Deus do trovão, é
o Deus da aragem!
L4: És mesmo terrível, quem é que resiste diante de ti, se irado
insistes? Do céu tu proclamas a tua sentença, a terra, tremendo,
se cala e contempla! Pois Deus se levanta, de pé vai julgar, os
pobres da terra vai todos salvar!
T: Verdade e amor, ternura e coragem; É o Deus do trovão, é
o Deus da aragem!
L5: A fúria humana tu a despedaças e os sobreviventes
proteges e abraças! Prometam e cumpram a Deus suas
promessas, quem deve ao terrível, lhe pague depressa! Pois ele
o respiro dos grandes espera, terrível é Deus com os reis desta
terra!

T: Verdade e amor, ternura e coragem; É o Deus do trovão, é
o Deus da aragem!
L6: A Deus demos glória, a seu nome o louvor, do Cristo a
vitória, cantemos com amor! Do Cristo a vitória, cantemos com
amor, do Espírito a glória, o poder e o louvor!
T: Verdade e amor, ternura e coragem; É o Deus do trovão, é
o Deus da aragem!
D: Com Maria exultemos o Deus de nossa libertação!
T: O Senhor fez em mim maravilhas / Santo é seu nome.
L1: A minh’alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito
em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua
serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
L2: O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem;
manifesta o poder de seu braço dispersa os soberbos.
L3: Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes;
sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe
Israel, seu servidor fiel ao seu amor.
L4: Como havia prometido a nossos pais e em favor de Abraão
e de seus filhos para sempre.
T: Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no
princípio, agora e sempre. Amém!
Pai-Nosso – Ave Maria- Glória...

D: Rezemos para que Deus, em sua misericórdia nos conceda
vocacionados e vocacionadas comprometidos com o anúncio da
Palavra, e assim a Boa Nova que nos veio com a Encarnação de
seu Filho se torne conhecida entre todos os povos:
T: Suscita, Senhor, em todas as comunidades paroquiais,
diáconos, religiosos e religiosas, leigos consagrados e
missionários, segundo as necessidades do mundo inteiro que Tu
amas e queres salvar. Confiamos-te, em particular a nossa
comunidade; cria em nós o clima espiritual dos primeiros
cristãos, para que possamos ser um cenáculo de orações, em
amoroso acolhimento ao Espírito Santo e aos seus dons. Assiste
os nossos pastores e todas as pessoas consagradas. Guia os
passos daqueles que acolheram generosamente o teu chamado e
se preparam à profissão dos conselhos evangélicos. Dirige o teu
olhar de amor para tantos jovens bem dispostos e chama-os ao
teu seguimento. Ajuda-os a compreender que somente em Ti
podem realizar-se plenamente. Ao confiarmos estes grandes
interesses do Teu Coração à poderosa intercessão de Maria,
Mãe e modelo de todas as vocações, te suplicamos de sustentar
a nossa Fé na certeza de que o Pai ouvirá aquilo que Tu mesmo
nos mandaste pedir. Amém.
D: Cantemos:
1. É tempo do meu advento, da vinda surpresa do meio de vós.
Por isso conclamo profetas que ao longo da terra elevam a sua
voz. É tempo de um novo Isaías que atento aos rumos da vida.
Indique um caminho novo e a libertação para todo o meu povo.
Isaías, Isaías, anuncia o Messias e consola o povo meu.
Anuncia o messias e consola o povo meu.

2. Que eleve a sua voz contra todos aqueles que levam uma
vida maldosa. Que haja com grande energia, que implante a
justiça e aos pobres console, que anuncie uma nova esperança e
em deus que é sempre presença, que a todos os homens
conteste e no meio do povo, se torne um profeta.
3. Eu quero que todos os homens caminhem, segundo os
critérios de Deus. Eu quero uma tal comunhão que eu possa
chamá-los de filhos meus. Eu quero as crianças sorrindo
sempre ao ver um novo mundo surgindo. Eu quero esperança
maior para aqueles que lutam por um mundo melhor.
4. É tempo de ter mais justiça não hipocrisia no meio de vós.
De gente que goste de gente e espere contente o messias voltar.
É tempo de ter solução para um mundo que segue pro mal. Por
isso tu és escolhido a este povo sofrido serás meu sinal.
Oração final
T: Ó vem, Senhor, não tardes mais! Vem saciar nossa sede de
paz! Ó vem, como chega a brisa do vento, trazendo aos pobres,
justiça e bom tempo! Ó vem, como chega a chuva no chão,
trazendo fartura de vida e de pão! Ó vem, como chega a luz que
faltou. Só tua palavra nos salva, Senhor! Ó vem, como chega a
carta querida, Bendito carteiro do reino da vida! Ó vem, como
chega o filho esperado. Caminha conosco, Jesus bem-amado! Ó
vem, como chega o libertador. Das mãos do inimigo nos salva,
Senhor! (Zé Vicente)
Canto final
1. É Teu esse momento de adoração. Não tenho nem palavras
pra me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar
encontro meu abrigo, meu lugar.

Minhas mãos se elevam, minha voz te louva/ o meu ser se
alegra, quando estou em tua presença, Senhor.
2. E quando estamos juntos entre nós está. Passando em nosso
meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada
um que abre o coração.
Graças e Louvores...
Enviai, Senhor, Apóstolos Santos à Vossa Igreja.

OUTRAS
PRIMEIRO ESQUEMA
EU VOS TORNAREI PESCADRES DE HOMENS (Mc 1,17)
Guia: As vocações para o ministério ordenado são o sinal da
constante presença de Cristo Bom Pastor entre nós. Os sacerdotes são
escolhidos por Cristo e enviados ao mundo para levar a ‘sua salvação
e favorecer o advento do Reino. Eles são os continuadores da sua
obra, e em sua missão pastoral revelam à humanidade o amor
misericordioso de Deus Pai. Esta missão singular se realiza com a
pregação do Evangelho e o ministério dos Sacramentos nos quais se
cumpre a missão santificadora de Cristo. As vocações ao ministério
ordenado, portanto, são um dom a se implorar com fé e insistência e
com a obediência ao mandamento: “Pedi ao Senhor da Messe, que
envie operários a Sua Messe.”
Canto e exposição do Santíssimo Sacramento
Guia: A cada invocação digamos: Nós Vos louvamos e Vos
adoramos.
- Cristo Jesus, cremos firmemente, que estais presente no Santíssimo
Sacramento do altar.
- Aqui estamos diante de Vós para saciar-nos, pois dissestes que
quem comer do vosso Pão, não terá mais fome.
- Queremos estar unidas a Vós como os ramos à videira.
Canto de Aclamação
Evangelho segundo Mt 5,13-16
Reflexão pessoal
Dos Escritos de Santo Aníbal Maria

Obra das obras é rezar pelas santas vocações; primeiro, porque Jesus
Cristo mesmo ordenou; em segundo lugar, porque alcançando, da
bondade divina, vocações santas e capazes, eis que florescerá na
santa Igreja o sacerdócio católico, que é o mesmo de Jesus Cristo; eis
que se confirmará a grande palavra de Jesus Cristo aos apóstolos:
“Como o Pai me enviou, assim eu vos envio.” É daí que provém todo
bem sobre a terra, sendo os sacerdotes, como diz nosso Senhor, o sal
da terra e a luz do mundo. A história da Igreja, a história de todas as
dioceses e de tantas terras de infiéis, nos demonstram com os fatos,
que bens imensos, quantas obras santas vieram por meio do
sacerdócio católico. Não são os sacerdotes os reprodutores contínuos
da redenção divina? Quantos sacerdotes santos ao longo dos tempos!
Quantas obras santas sugiram por meio deles! Portanto, a oração
ordenada por Jesus Cristo, para obter sacerdotes para a Igreja, quando
se constitui em obra, pode chamar-se a obra das obras. A expressão,
se aprofundada, quer dizer: “Uma obra dedicada a esse fim é a obramãe de muitas obras boas, geradora de grandes e santas obras, para
a maior glória a Deus, para a maior salvação das almas, para o mais
amplo cumprimento da missão divina da Igreja de Jesus Cristo em
todo o mundo como aquela que obtém certamente os eleitos de
Deus e até gera os santos da Igreja. (Escritos, Vol. 43, p. 153).
Canto
Preces:
Guia: Rezemos juntas, dizendo: Enviai. Senhor, sacerdotes santos
a vossa Igreja.
1. Pai bom, lembrai-vos dos sacerdotes para que, cultivando o desejo
de comunhão entre eles, sejam ministros do vosso amor. Rezemos.
2. Pai Santo, lembrai-vos daqueles que vivem com dificuldade a
experiência da fé, dos que não conseguem crer: que o vosso amor e a
vossa graça possam alcançá-los através do trabalho dos sacerdotes.
Rezemos.

3. Pai misericordioso, lembrai-vos dos jovens: que eles possam
encontrar verdadeiros apóstolos de Cristo que sejam seus irmãos, de
modo que possam experimentar a vossa atenção paterna. Rezemos.
4. Pai Santo, lembrai-vos da nossa comunidade que acredita na vossa
Palavra: que a nossa vida seja de oração incessante, implorando da
vossa bondade, sacerdotes segundo o vosso Coração. Rezemos.
Todas: Ó Senhor Jesus, que sois infinitamente amoroso, dignai-vos,
conceder os meios oportunos para o sucesso daqueles que quereis
chamar e para que correspondam de verdade à santa vocação, e se
tornem verdadeiro sal da terra e luz do mundo. Sacerdotes para toda
a Igreja, para todo os países, para todas as cidades, e que sejam
segundo o vosso Coração. Amém.
Canto final

SEGUNDO ESQUEMA
A VOSSA ALEGRIA SEJA PLENA (Jo 15,11)
Guia: A vocação à vida consagrada “é graça de valor inestimável,
graça preciosíssima, porque traz consigo uma particular predileção de
Deus para com a alma chamada; é o efeito de um amor particular,
imenso, que atrai o Deus Altíssimo a uma alma para chamá-la à
vida perfeita da vida religiosa”. Neste momento de adoração,
rezemos por nós e por todas as pessoas consagradas, para que a partir
da escuta e da meditação da palavra de Deus encontremos renovado
empenho em testemunhar o amor de Deus em servir os irmãos,
especialmente os mais pobres, os pequenos e os últimos.
Canto e exposição do Santíssimo Sacramento
Guia: A cada invocação digamos: Nós vos adoramos e vos
bendizemos.
1. Pai Santo, nós vos agradecemos pelo dom da vida consagrada, que
na fé vos busca e em sua missão universal convida todos a caminhar
para Vós.
2. Jesus Salvador, Verbo encarnado, Vós entregastes a vossa forma
de vida aos que chamastes para serem anunciadores da vossa
misericórdia. Nenhuma tribulação os separe do vosso amor.
3. Espírito Santo, fonte perene de vida, dai aos consagrados a
coragem para enfrentar os desafios do nosso tempo e a graça de levar
aos homens a benignidade e a humanidade do nosso Salvador Jesus
Cristo.
Silêncio orante
Canto de Aclamação
Evangelho segundo João (15, 9-11)

Oração comunitária
Senhor, sois Aquele que buscamos, sois Vós, que nos esperais,
quando nada nos satisfaz; sois a beleza que nos atrai; sois Vós que,
em nós, suscitais o desejo de fazer de nossa vida algo de grande, a
vontade de seguir um ideal, a recusa de deixar-nos levar pela
mediocridade, a coragem de empenhar-nos, com humildade e
perseverança, em melhorar a nós mesmos e a sociedade, a coragem
de empenhar-nos, com humildade e perseverança, para tornar
melhores a nós mesmas e a sociedade, tornando-a mais humana e
mais fraterna. Sois Vós, Senhor, a meta da nossa vida, Vós que nos
esperais, para guiar-nos até o fim do tempo, ao eterno abraço do Deus
eterno, que nos ama.
Canto
Da Homilia de Paulo VI
Sede felizes; felizes por que escolhestes a melhor parte. Felizes,
porque quem e que coisa jamais, como exclama são Paulo, poderá
vos separar do amor de Cristo? (Rom 8, 35). Felizes porque
entregastes a vossa vida ao amor único e maior. Felizes, porque sois
da Igreja as filhas prediletas, e porque participais da alegria e das
dores, da fadiga e da esperança da Igreja. Felizes, porque nada do
que fazeis, súplicas, sofrimentos, está perdido, nada é ignorado por
Aquele Pai, que vê no segredo e que nada deixará sem recompensa.
Felizes porque, como Nossa Senhora, ouvistes a Palavra de Deus e a
ela vos confiastes, a seguistes. (11 de setembro de 1965)
Reflexão pessoal
Guia: Peçamos ao Senhor, que faça dignos do seu chamado a nós e a
todos os consagrados à vida religiosa e leve a bom termo, com o seu
poder, todo desejo de bem e nossa obra de fé para que seja
glorificado o nome do Senhor Jesus Cristo em nós e nós n’ele,
segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
(em coros alternados)

Trindade Santíssima, bem-aventurada, beatificante, tornai bemaventurados todos os vossos filhos e filhas, que chamastes a
confessar a grandeza do vosso amor, a vossa bondade misericordiosa
e da vossa beleza.
Pai Santo, santificai os filhos e filhas que se consagraram a Vós,
para a glória do vosso nome. Acompanhai-os com o vosso poder,
para que possam testemunhar que Vós sois a origem de tudo, a única
fonte do amor e da liberdade. Nós vos agradecemos pelo dom da
Vida Consagrada, que na fé vos procura, que na sua missão universal
convida a todos a caminhar para Vós.
Ó Jesus, Salvador, Verbo Encarnado, como entregastes a vossa forma
de viver àqueles que chamastes, continuai a atrair a Vós pessoas
que, pela a humanidade do nosso tempo, sejam depositárias de
misericórdia, prenúncio da vossa volta, sinal vivo dos bens da
ressurreição futura. Que nenhuma tribulação os separe jamais de Vós,
e do vosso amor.
Espírito Santo, Amor derramado nos corações, que concedeis graça e
inspirações às mentes, fonte perene de vida, que levais a bom termo a
missão de Cristo com numerosos carismas, nós vos suplicamos por
todas as pessoas consagradas. Enchei seus corações com a íntima
certeza de terem sido escolhidas para amar, louvar e servir.
Fazei-os saborear a vossa amizade, enchei-os de vossa alegria e do
vosso conforto, ajudai-os a superar os momentos de dificuldade e a
se levantar confiantes após as quedas, tornai-as espelhos da beleza
divina. Dai-lhes a coragem de enfrentar os desafios do nosso tempo,
e a graça de levar às pessoas a benignidade e a humanidade do
Salvador Nosso Jesus Cristo. Amém. (VC 111)
Canto final

TERCEIRO ESQUEMA
ENVIADOS PARA QUE TODOS TENHAM VIDA
Guia: O mandamento de Jesus: “Ide e ensinai a todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, pede a
nossa oração e a nossa ação. As palavras de Cristo nos colocam
diante de muitos irmãos não favorecidos pela riqueza da redenção,
por falta de bons operários. A nossa oração ao Senhor da Messe, hoje
torna-se mais intensa e angustiante para que Ele conceda à Sua
Igreja o dom de missionários do Evangelho.
Canto e exposição do Santíssimo Sacramento
Guia: A cada invocação digamos: Nós vos louvamos e vos
glorificamos, Senhor!
1. Pela vossa incansável peregrinação pelas estradas da Palestina
fazendo o bem a todos e curando todos os males e enfermidades.
2. Pelo amor com que escolhestes e formastes os vossos santos
Apóstolos e aceitaste o humilde serviço das piedosas mulheres.
3. Pelo ministério da Igreja que continua, como mãe fecunda, a gerar
filhos vossos pelo Batismo.
4. Pelo ministério dos Apóstolos que enviastes ao mundo para a
propagação do vosso Evangelho de salvação.
5. Pelo testemunho glorioso dos mártires de ontem e de hoje, cujo
sangue, da terra clama por Vós.
6. Pela alegre adesão a Vós de tantas Filhas do Divino Zelo, que
deixaram a pátria animadas de zelo pelo advento do vosso Reino.
Leitor 1: Os onze discípulos, foram à Galileia sobre o monte que
Jesus lhes havia indicado. Quando O viram, prostraram-se. Porém,
duvidaram. Jesus aproximou-se e lhes disse: “Todo poder me foi
dado no Céu e sobre a terra. Ide, pois e fazei discípulos em todos os
povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,

ensinando-lhes a observar tudo isto que vos ordenei. E eis que eu
estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo” (Mt 28,16-20).
Canto: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim?
Mostra-me o teu caminho! Senhor, que queres de mim?
Leitor 2: Os homens à espera de Cristo constituem ainda um número
imenso: os espaços humanos e culturais, onde o anúncio do
Evangelho ainda não chegou, ou naquele que a Igreja está
escassamente presente, são tão amplos, que requerem a unidade de
todas as forças(...) Temos que alimentar em nós a ânsia apostólica de
transmitir aos outros a luz e a alegria da fé. E, neste ideal devemos
educar todo o povo de Deus. A causa missionária deve ser, para todo
crente, como para toda a Igreja, a primeira das causas, porque diz
respeito ao destino eterno dos homens e responde ao desígnio
misterioso e misericordioso de Deus. (RM 86).
Canto: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim?
Mostra-me os teu caminho! Senhor, que queres de mim?
Leitor 3 : Nosso santo Fundador começou a evangelizar os pobres da
favela de Avignone que jaziam na mais deplorável miséria; entre
aqueles miseráveis, aos quais ele se apresentava como evangelizador,
teve a mais viva consciência da importância do Rogate que admitiu
de estender sua ação missionária para além dos limites da sua cidade.
Com o coração aflito, santo Aníbal relevava: “Que são estes poucos
órfãos que se salvam e estes poucos pobres que se evangelizam
diante de milhões que se perdem e que permanecem abandonados,
como rebanho sem pastor? Considerando os limites das minhas
misérrimas forças, e o minúsculo círculo da minha capacidade,
procurava uma saída e a encontrei grande, imensa naquelas
adoráveis palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo: Rogate ergo
Dominum messis ut mittat operarios in messem suam; e então

parecia-me ter encontrado o segredo de todas as boas obras e da
salvação de todas as almas”. (Escritos, Vol. 61, p. 208).
Canto: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim?
Mostra-me os Teu caminho! Senhor, que queres de mim?
Leitor 4. O Rogate é prece que acompanha a missão, porque não
existe missão sem missionário, sem operários não pode haver missão,
e sem a oração, não se pode ter operários. Os missionários nascem do
Rogate. Santo Aníbal falando sobre as missões define-as assim:
santas missões, desejo santo, obra santa e santa fundação pela qual se
requerem santas vocações e santos missionários. Por isso quem aspira
às santas missões, há de tender à própria santificação. Mas, esclarece
o nosso santo Fundador: com um zelo novo e sempre crescente… se
dedicarão com verdadeiro impulso espiritual ao mais exigente
exercício de todas as virtudes. Quem evangeliza é sempre e só o
Cristo Redentor, presente em seus membros: as Irmãs, que “devem
fazer-se de redentoras de almas”. (Escritos, Vol. 1, p. 193).
Canto: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim?
Mostra-me os Teu caminho! Senhor, que queres de mim?
Reflexão pessoal
Guia: Fortalecidas pela energia vital do amor de Cristo e
impulsionadas pela plenitude da vida recebida d’ele, invoquemos a
Deus Pai onipotente e digamos:Mandai, Senhor, missionários santos
a Vossa Igreja.
1. Para que os missionários sejam santos como requer a própria
vocação e se renovem dia a dia no espírito das Bem-aventuranças.
Rezemos.
2. Para que os vossos missionários testemunhem a experiência de
Deus e possam dizer como os apóstolos: aquilo que nós

contemplamos, ou seja, o Verbo da vida... nós o anunciamos também
a vós. Rezemos.
3. Para que os missionários sintam-se sustentados pela nossa oração e
orientem sua ação apostólica à luz do Bom Pastor que vai em busca
da ovelha perdida. Rezemos.
4. Para que as Filhas do Divino Zelo, livres da tentação “do rebanho
seguro e protegido”, anunciem a vossa Palavra e propaguem o
mandamento do Rogate, e sejam assim sinais da vossa caridade e
instrumento de vossos chamados. Rezemos.
Guia: Ó Pai, que na humanidade de vosso Filho colocastes todo dom
da verdade e da graça, fazei que todas as criaturas participem da
vossa plenitude pelo ministério daqueles que Vós chamastes para
colaborar na construção do vosso Reino. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Canto final

QUARTO ESQUEMA
ORAÇÃO SALMÓDICA
1. ANT: Vós sois a luz do mundo; como cidade construída sobre
o monte, não podeis ficar escondido.
Coração compassivo de Jesus, escutai benignamente as nossas
orações: vimos pedir-vos uma grande e imensa misericórdia para a
vossa Igreja e para a salvação das pessoas: Enviai sacerdotes santos!
Vendo aquelas multidões abandonadas como ovelhas sem pastor,
dissestes “a messe é verdadeiramente grande, mas os operários são
poucos! Pedi, pois, ao Senhor da plantação que envie operários para a
Sua messe”.
Sois Vós o Senhor da messe, o místico agricultor que plantastes a
vinha e a regastes com o vosso Sangue Preciosíssimo. Vós formastes
a Igreja como um campo florido, no qual o vosso Coração se
compraz em recolher flores de santidade e frutos de boas obras. Ó
Jesus dulcíssimo, Vós tendes fome e sede do bem das pessoas, o
vosso coração se desfaz pela falta de bons operários.
Os povos ficam nas trevas da ignorância e do pecado; tantas crianças
e jovens perecem, pedem que as salvem e as conduzam a Vós. Por
isso, nós vos pedimos: Enviai, Senhor, sacerdotes santos à vossa
Igreja e ao mundo inteiro.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo...

2. ANT: Resplandeça a vossa luz diante das pessoas para que
vejam as vossas boas obras e deem glória ao Pai.
Senhor Deus, fazei que tantos jovens generosos e dispostos ouçam o
vosso chamado, para torná-los vossos ministros. Jesus, provido e

amoroso, dignai-vos conceder os meios necessários para que atendam
ao vosso convite e a graça da santa perseverança àqueles que Vós
chamais.
Nós vos pedimos sacerdotes para toda a Igreja, sacerdotes segundo o
vosso Coração e em número suficiente para atender às necessidades
da Igreja e do mundo.
Enviai verdadeiros pastores, que trabalham segundo o vosso Coração,
repletos do vosso Espírito, desapegados de todas às coisas da terra,
alheios a todo o interesse temporal e que sejam repletos de zelo para
a vossa glória e o bem de todos.
Formai, Senhor, sacerdotes santos que deem testemunho de que o
mundo não pode ser mudado e oferecido a Deus sem o espírito das
bem-aventuranças.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...

3. ANT: Viva e eficaz é a Palavra de Deus, mais penetrante que
uma espada de dois gumes.
É demasiado grande, Senhor, a graça que vos pedimos. E se grandes
são as nossas culpas, lembrai-vos de que maior é a vossa
misericórdia.
Fazei superabundar a vossa graça onde reina o pecado. Senhor da
messe, ouvi-nos: Enviai sacerdotes santos! Nós vos suplicamos com
fé, por intercessão de Maria Santíssima, por vosso amor e pela vossa
maior glória, ouvis a nossa oração!

Não tardeis, ó Senhor! Vem! Olhai o vosso santuário que se tornou
deserto. Enviai santos sacerdotes a vossa Igreja!
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...

