
 
 

 

 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 

Em nome do Pai  … 

 

INVOCAÇÕES AO SANTÍSSIMO 
 

V. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, 

R. Fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. 
 

V. Graças e louvores se dêem a todo o momento. 

R. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

 

ORAÇÃO INICIAL 
 

Meu Senhor Jesus Cristo, que, por amor aos homens ficais dia e noite, neste 

Sacramento, rico em misericórdia e amor, que espera, chama e acolhe to-

dos os que vêm visitar-Vos. Eu creio que estais presente neste Sacramento 

do altar. 

Eu Vos adoro profundamente do abismo do meu nada e graças vos dou, 

por tudo o que me dás, especialmente por Vos terdes dado a mim neste 

sacramento, por me concederes por advogada Maria, vossa Mãe santís-

sima e, finalmente, por me chamares a visitar-vos nesta Igreja. 

 

Todos. Senhor, chamaste-me, aqui estou. 
 

Momento de Silêncio 



CÂNTICO 
 

Senhor, Eu creio, adoro e Vos amo.  

Peço-Vos perdão pelos que não creem,  

não adoram e não Vos amam.  

Senhor eu Vos amo. 

 

 

Todos. Perdoa, Senhor todas as minhas faltas, principalmente minha falta 

de amor e atenção para com a Sagrada Eucaristia. Com vossa graça ajude-

me a ser melhor e não vos ofender mais. 

Nesta hora eu quero vos consagrar o meu coração, a minha família, a mi-

nha comunidade paroquial. 

Com o coração alegre e cheio de esperança queremos prosseguir neste 

momento de adoração. 

 

CÂNTICO 
 

Senhor, só Tu me dás mais do que eu dou,  

só Tu me dás a vida eterna, 

só Tu me dás a vida eterna. 
 

 

 

Altíssimo, Omnipotente, Bom Senhor  

Teus são o Louvor, a Glória,  

a Honra e toda a Bênção.  
 

Louvado sejas, meu Senhor,  

com todas as Tuas criaturas,  

especialmente o senhor irmão Sol,  

que clareia o dia e que,  

com a sua luz, nos ilumina.  

Ele é belo e radiante, com grande esplendor;  

de Ti, Altíssimo, é a imagem.  
 

Louvado sejas, meu Senhor,  

pela irmã Lua e pelas estrelas,  

que no céu formaste, claras.  

preciosas e belas.  



Louvado sejas, meu Senhor.  

pelo irmão vento,  

pelo ar e pelas nuvens,  

pelo sereno e por todo o tempo  

em que dás sustento às Tuas criaturas.  
 

Louvado sejas, meu Senhor,  

pela irmã água, útil e humilde,  

preciosa e casta.  
 

Louvado sejas, meu Senhor,  

pelo irmão fogo,  

com o qual iluminas a noite.  

Ele é belo e alegre, vigoroso e forte.  
 

Louvado sejas, meu Senhor,  

pela nossa irmã, a mãe terra,  

que nos sustenta e governa,  

produz frutos diversos,  

flores e ervas.  
 

Louvado sejas, meu Senhor,  

pelos que perdoam pelo Teu amor  

e suportam as enfermidades  

e tribulações.  
 

Louvado sejas, meu Senhor,  

pela nossa irmã, a morte corporal,  

da qual homem algum pode escapar.  
 

Louvai todos e bendizei o meu Senhor!  

Dai-Lhe graças e servi-O  

com grande humildade! 

 

CÂNTICO 
 

Senhor, só Tu me dás mais do que eu dou,  

só Tu me dás a vida eterna, 

só Tu me dás a vida eterna. 
 

Momento de Silêncio 



CÂNTICO 
 

Senhor, Eu creio, adoro e Vos amo.  

Peço-Vos perdão pelos que não creem,  

não adoram e não Vos amam.  

Senhor eu Vos amo. 

 

Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos lançam bombas de destruição,  

que eu leve a palavra de união 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos procuram ser servidos, 

que eu leve a alegria de servir. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos fecham a mão para atacar, 

que eu abra o coração para acolher. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos adoram a máquina, 

que eu saiba humanizar a pessoa. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos endeusam a técnica, 

que eu leve o sentido de viver. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos me pedem um peixe, 

que eu saiba ensinar a pescar. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos me pedem pão, 

que eu saiba ensinar a plantar. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  



Onde tantos estão sempre distantes, 

que eu seja alguém sempre presente. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos só vivem a matéria que passa,  

que eu viva o espírito que fica. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos sofrem a solidão na multidão, 

que eu leve o encontro com alguém. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
 

Onde tantos olham só para a terra, 

que eu saiba olhar para o céu. 

R. Senhor, faz de mim um meio da tua comunicação,  
  

Onde tantos se prendem a pequenas coisas, 

que eu saiba apontar coisas MAIORES. 

 

CÂNTICO 
 

Senhor, só Tu me dás mais do que eu dou,  

só Tu me dás a vida eterna, 

só Tu me dás a vida eterna. 
 

Momento de Silêncio 

 

CÂNTICO 
 

Senhor, Eu creio, adoro e Vos amo.  

Peço-Vos perdão pelos que não creem,  

não adoram e não Vos amam.  

Senhor eu Vos amo. 

 

SALMO 84 (83) SAUDADES DA CASA DE DEUS 

Cântico de Sião (ver 120-134). Nele se exprime todo o enlevo que produz sobre o 

peregrino o pensar no santuário do Senhor, em Sião. Repete nomes em plural, para 

designar o santuário. 



2Como são amáveis as tuas moradas, 

ó Senhor do universo! 
  

3A minha alma suspira e tem saudades 

dos átrios do Senhor; 

o meu coração e a minha carne 

cantam de alegria ao Deus vivo! 
 

 4Até os pássaros encontram abrigo 

e as andorinhas um ninho, para os seus filhos, 

junto dos teus altares, Senhor do universo, 

meu rei e meu Deus. 
 

 5Felizes os que habitam na tua casa 

e te louvam sem cessar. 
 

 6Felizes os que em ti encontram a sua força, 

e os que desejam peregrinar até ao monte Sião. 
 

 7Ao atravessarem o Vale do Pranto 

farão dele um oásis, 

que as primeiras chuvas cobrirão de dádivas. 
 

 8Eles avançam com entusiasmo crescente, 

até se apresentarem em Sião diante de Deus. 
 

 9Senhor, Deus do universo, escuta a minha oração, 

presta-me ouvidos, ó Deus de Jacob. 
 

 10Ó Deus, olha para o nosso escudo, 

põe os olhos no rosto do teu ungido. 
 

 11Um dia em teus átrios vale por mil; 

antes quero ficar no limiar da casa do meu Deus, 

do que habitar nas tendas dos maus. 
 

 12Porque o Senhor é sol e é escudo; 

Ele concede a graça e a glória; 

o Senhor não recusa os seus favores 

aos que vivem com rectidão. 
 

 13Ó Senhor do universo, 

feliz o homem que em ti confia! 



CÂNTICO 
 

Senhor, só Tu me dás mais do que eu dou,  

só Tu me dás a vida eterna, 

só Tu me dás a vida eterna. 
 

Momento de Silêncio 

 

CÂNTICO 
 

Senhor, Eu creio, adoro e Vos amo.  

Peço-Vos perdão pelos que não creem,  

não adoram e não Vos amam.  

Senhor eu Vos amo. 

 

SALMO 102 (101) ORAÇÃO DO AFLITO 

Súplica individual feita em espírito de penitência. Mas os v.13-23 introduzem uma 

súplica colectiva por Sião. Isto faz pensar que todo o resto do salmo, apesar de 

estar no singular, soava perfeitamente acomodado a cada “eu” do povo ou a um 

“eu” colectivo. Daí a pertinência do seu uso litúrgico. A súplica por Sião tem tons 

claramente pós-exílicos e partilha do espírito do sentido de Is 40-66. 

 
2Senhor, escuta a minha oração 

e chegue junto de ti o meu clamor! 
 3Não me ocultes o teu rosto no dia da aflição. 

Inclina para mim o teu ouvido; 

no dia em que te invocar, responde-me sem demora! 
 

 4Porque os meus dias se desvanecem como fumo 

e os meus ossos ardem como um braseiro. 
 5Como a erva cortada, o meu coração está ressequido; 

até me esqueço de comer o meu pão. 
 6À força de tanto gemer, 

os ossos colaram-se à minha pele. 
 

 7Tornei-me semelhante ao pelicano no deserto; 

sou como a coruja nas ruínas abandonadas. 
 8Não consigo dormir e suspiro; 

sou como um pássaro solitário sobre um telhado. 



 9Os meus inimigos insultam-me todo o dia, 

e com furor proferem imprecações contra mim. 
 

 10Em vez de pão, como cinza 

e misturo a minha bebida com lágrimas, 
 11por causa da tua indignação e do teu furor; 

fizeste-me subir, para depois me rejeitares. 
 12Os meus dias são como a sombra que declina 

e eu vou secando como a erva. 
 

 13Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre 

e o teu nome será lembrado por todas as gerações. 
 14Levanta-te, tem piedade de Sião; 

já é tempo de lhe perdoares. 
 15Os teus servos amam as suas pedras, 

sentem pena das suas ruínas. 
 

 16Os povos honrarão, Senhor, o teu nome, 

e todos os reis da terra, a tua majestade. 
 17Quando o Senhor reconstruir Sião 

e manifestar a sua glória, 
 18há-de voltar-se para a oração do indigente 

e não desprezará as suas súplicas. 
 

 19Escrevam-se estas coisas para as gerações futuras, 

e os que hão-de nascer louvarão o Senhor. 
 20O Senhor observa do alto do seu santuário; 

lá do céu, Ele olha para a terra, 
 21para escutar os gemidos dos cativos 

e livrar os condenados à morte. 
 

 22Em Sião será anunciado o nome do Senhor, 

e em Jerusalém, a sua glória, 
 23quando os povos de todas as nações se reunirem 

para servirem o Senhor. 
 

 24Ele deixou-me sem forças no caminho 

e abreviou os meus dias. 
 25 «Meu Deus, eu te peço: 

não me leves a meio dos meus dias!» 



Os teus anos duram por todas as gerações. 
 26Tu fundaste a terra desde o princípio 

e os céus são obra das tuas mãos. 
 

 27Eles deixarão de existir, mas Tu permanecerás; 

tal como um vestido, eles vão-se gastando; 

como um vestido que se muda, assim eles desaparecem. 
 28Mas Tu permaneces sempre o mesmo, 

os teus anos não têm fim. 
 

 29Os filhos dos teus servos hão-de viver tranquilos 

e a sua descendência perdurará na tua presença. 

 

CÂNTICO 
 

Senhor, só Tu me dás mais do que eu dou,  

só Tu me dás a vida eterna, 

só Tu me dás a vida eterna. 
 

Momento de Silêncio 

 

CÂNTICO 
 

Senhor, Eu creio, adoro e Vos amo.  

Peço-Vos perdão pelos que não creem,  

não adoram e não Vos amam.  

Senhor eu Vos amo. 

 

SALMO 66 (65) ACÇÃO DE GRAÇAS PÚBLICAS 

Salmo colectivo de acção de graças. Começa por um hino (1-7), recordando os 

prodígios realizados por Deus em tempos antigos, que são garantia de segurança 

frente aos inimigos; depois, vem a acção de graças colectiva (8-12), que lembra a 

salvação concedida numa batalha; e finalmente (13-20) uma acção de graças em 

primeira pessoa do singular, embora marcada pelo sentido colectivo das duas 

partes anteriores. 

 

Aclamai a Deus, terra inteira, 
 2cantai a glória do seu nome, 

proclamai os seus louvores. 



 3Dizei a Deus: «São admiráveis as tuas obras! 

O teu poder é tão grande, 

que os teus inimigos se curvam diante de ti. 
 4Toda a terra te adora e canta louvores; 

entoa hinos ao teu nome.» 
 

 5Vinde e admirai as obras de Deus, 

as obras admiráveis que Ele fez diante dos homens. 
 6Converteu o mar em terra firme, 

e puderam atravessar a pé enxuto. 
 

Por isso nos alegramos nele! 
 7Com o seu poder governa para sempre; 

com os seus olhos vigia as nações, 

para que os rebeldes não se ensoberbeçam. 
 

 8Bendizei, ó povos, o nosso Deus, 

fazei ressoar a voz do seu louvor. 
 9Foi Ele quem salvou a nossa vida 

e não permitiu que os nossos pés resvalassem. 
 

 10Ó Deus, Tu nos puseste à prova 

e nos purificaste como se faz com a prata. 
 11Fizeste-nos cair na armadilha, 

puseste um fardo pesado às nossas costas. 
 

 12Deixaste passar os cavaleiros sobre as nossas cabeças, 

passámos pela água e pelo fogo, 

mas, por fim, deste-nos largueza e liberdade. 
 13Por isso, entrarei com holocaustos na tua casa 

e cumprirei as promessas que te fiz, 
 14promessas que meus lábios proferiram, 

quando eu me encontrava em aflição. 
 

 15Hei-de oferecer-te animais gordos em holocausto, 

farei sacrifícios de carneiros, novilhos e cabritos. 
 16Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus; 

vou narrar-vos o que Ele fez por mim. 
 

 17Por Ele gritou a minha boca 

e o seu louvor andava já na minha língua. 



 18Se a maldade estivesse no meu coração, 

o Senhor não me teria escutado. 
 

 19Mas Deus ouviu-me 

e atendeu o clamor da minha súplica. 
 20Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, 

nem me retirou a sua misericórdia. 

 

CÂNTICO 
 

Senhor, só Tu me dás mais do que eu dou,  

só Tu me dás a vida eterna, 

só Tu me dás a vida eterna. 
 

Momento de Silêncio 

 

Senhor, no final desta adoração faz com que sigamos pelo caminho duma 

conversão e reconciliação com Deus, com Cristo, mediante a oração, a es-

mola e o jejum, inflamados pela chama do Espírito Santo. 

 

Ó Deus, cria em mim um coração puro e suscita em meu peito um espírito 

resoluto, para sempre seguir os teus caminhos. Por isso te rezamos:  

Pai Nosso… 

 

JACULATÓRIAS AO SS. SACRAMENTO 
 

Bendito seja Deus. 

Bendito o seu santo Nome.  

Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

Bendito o Nome de Jesus. 

Bendito o seu Sacratíssimo Coração. 

Bendito o seu Preciosíssimo Sangue. 

Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. 

Bendito o Espírito Santo Paráclito. 

Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. 

Bendita a sua santa e Imaculada Conceição.  

Bendita a sua gloriosa Assunção. 



Bendito o Nome de Maria, Virgem e Mãe. 

Bendito São José, seu castíssimo Esposo. 

Bendito Deus nos seus Anjos e nos seus Santos. 

 
 

V. Bendigamos o Senhor. 

R. Graças a Deus. 

 
Em nome do Pai  … 

 


