
 
 

 

 

Cântico: 

Senhor, eu Te adoro. Senhor, eu creio em Ti. 

Senhor, eu Te adoro. Senhor, eu creio em Ti. 

 

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. 
 

Pai Nosso, Ave Maria e Glória. 
 

V. Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 

R. Peço-Vos perdão pelos que não crêem, não adoram, não esperam e não 

Vos amam.  

(repete-se três vezes) 
 

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,  

adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo Corpo, 

Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo,  

presente em todos os sacrários da terra,  

em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças  

com que Ele mesmo é ofendido.  



E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração  

e do Coração Imaculado de Maria,  

peço-Vos a conversão dos pobres pecadores". 
 

Momento de Silêncio 

 

Ofício de Leitura 

 

V. Deus, vinde em nosso auxílio. 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 

 

HINO 
 

Um novo coração me dá, Senhor, 

O qual a Ti só tema, a Ti só ame, 

A Ti, meu Deus, meu Pai, meu Redentor. 
 

Por Ti suspire sempre, por Ti chame, 

Por Ti me negue a mim e tudo negue, 

Por Ti saudosas lágrimas derrame. 
 

A Ti busque, a Ti ache, a Ti me entregue 

Com tão intenso amor, com tal vontade 

Que nunca mais de Ti me desapegue. 
 

Ó bom Jesus, por tua piedade, 

Não Te escondas de mim, isto Te peço, 

Que sem Ti tudo enfim é só vaidade. 
 

Muito pedi, Senhor, pouco mereço, 

Tão pouco que Te não mereço nada, 

Se o teu muito ao meu nada não dá preço. 
 

Esta alma tantas vezes desviada 

Do caminho do Céu, Tu encaminha, 

Que, se por Ti não vai, vai muito errada, 

Doce Jesus, doce esperança minha. 



SALMODIA 
 

Ant. 1 Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em 

favor dos homens. 
 

Salmo 106 (107) Hino de acção de graças 

Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo (Actos 10, 36). 
 

I 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, * 

porque é eterna a sua misericórdia. 
 

Digam-no aqueles que O Senhor resgatou, * 

os que Ele libertou do poder do inimigo; 

os que Ele reuniu de todas as terras, * 

do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. 
 

Erravam na solidão do deserto, * 

sem caminho para cidade onde habitar. 

Devorados pela fome e pela sede, * 

sentiam desfalecer-lhes a vida. 
 

Na sua angústia invocaram o Senhor * 

e Ele salvou-os da aflição. 

Conduziu-os por caminho direito, * 

até uma cidade onde habitassem. 
 

Graças ao Senhor pela sua misericórdia, * 

pelos seus prodígios em favor dos homens, 

porque Ele deu de beber aos que tinham sede * 

e saciou os que tinham fome. 
 

 Jaziam nas trevas e na sombra da morte, * 

prisioneiros da miséria e em cadeias, 

por se terem revoltado contra as ordens de Deus * 

e desprezado os desígnios do Altíssimo. 

Abateu-lhes o coração com o sofrimento; * 

vacilaram e não houve quem lhes acudisse. 
 

Na sua angústia invocaram o Senhor * 

e Ele salvou-os da aflição. 



Tirou-os das trevas e da sombra da morte, * 

despedaçou as suas cadeias. 
 

Graças ao Senhor pela sua misericórdia, * 

pelos seus prodígios em favor dos homens. 

Ele quebrou as portas de bronze * 

e despedaçou as trancas de ferro. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
 

Ant. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em 

favor dos homens. 

 

Ant. 2 Eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas. 
 

II 

Entontecidos com o seu mau proceder, * 

foram afligidos por causa dos seus pecados. 

Todo o alimento lhes causava fastio, * 

quase chegavam às portas da morte. 
 

Na sua angústia invocaram o Senhor * 

e Ele salvou-os da aflição. 

Enviou a sua palavra para os curar * 

e salvou-os da morte. 
 

Graças ao Senhor pela sua misericórdia, * 

pelos seus prodígios em favor dos homens. 

Ofereçam-Lhe sacrifícios de acção de graças * 

e proclamem as suas obras com alegria. 
 

Os que se fizeram ao mar em seus navios, * 

a fim de labutarem na imensidão das águas, 

esses viram os prodígios do Senhor * 

e as suas maravilhas no alto mar. 
 

À sua palavra, soprou um vento de tempestade, * 

que fez encapelar as ondas: 

subiam até aos céus, desciam até ao abismo, * 

lutavam entre a vida e a morte. 



Cambaleavam e vacilavam como ébrios * 

e de nada lhes valeu a sua perícia. 
 

Na sua angústia invocaram o Senhor * 

e Ele salvou-os da aflição. 

Transformou o temporal em brisa suave * 

e as ondas do mar amainaram. 

Alegraram-se ao vê-las acalmadas * 

e Ele conduziu-os ao porto desejado. 
 

Graças ao Senhor pela sua misericórdia, * 

pelos seus prodígios em favor dos homens. 

Exaltem-n’O na assembleia do povo * 

e louvem-n’O no conselho dos anciãos. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
 

Ant. Eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas. 

 

Ant. 3 Os justos vêem e alegram-se e compreendem a misericórdia do 

Senhor. 
 

III 

Converteu os rios em deserto * 

e as nascentes de água em terra seca, 

a terra fértil em salinas, * 

por causa da maldade dos seus habitantes. 
 

Mudou o deserto em lençóis de água, * 

em nascentes de água a terra ressequida. 

Ali estabeleceu os que tinham fome * 

e fundaram uma cidade para habitar. 
 

Semearam campos, plantaram vinhas, * 

que produziram abundantes frutos. 

Abençoou-os e multiplicaram-se * 

e não deixou diminuir os seus rebanhos. 
 

Foram reduzidos e humilhados, * 

oprimidos de males e aflições. 



Mas Aquele que desdenha dos poderosos * 

e os faz vaguear por ínvios desertos, 

levantou da miséria o indigente * 

e multiplicou as famílias como um rebanho. 
 

À vista disto, alegram-se os justos, * 

e toda a maldade tem de fechar a boca. 

Quem é prudente reflectirá nestas coisas * 

e compreenderá a misericórdia do Senhor. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
 

Ant. Os justos vêem e alegram-se e compreendem a misericórdia do 

Senhor. 

 
V. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, 

R. Para que a todos se manifestem as suas obras. 

 

LEITURA 
 

Das Homilias de São Gregório de Nazianzo, bispo 
 

Sirvamos a Cristo nos pobres 
 

Diz a Escritura: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão mi-

sericórdia. A misericórdia não é certamente a última bem-aventurança. Le-

mos também: Bem-aventurado o que pensa no pobre e no indigente. E ainda: 

Bem-aventurado o homem que se compadece e empresta. E noutro lugar: O 

justo está sempre pronto a compadecer-se e a emprestar. Tornemo-nos dig-

nos destas bênçãos divinas, de sermos chamados misericordiosos e benig-

nos. Nem sequer a noite interrompa as tuas obras de misericórdia. Não 

digas: Vai e volta, e amanhã te darei o que pedes. 

Não ponhas intervalo algum entre o teu bom propósito e o seu cumpri-

mento. Só a prática do bem não admite adiamento. 

Reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo; e isto 

com magnanimidade e alegria. Aquele que pratica a misericórdia, diz o Após-

tolo, faça-o com alegria; esta prontidão e diligência duplicarão a recom-

pensa da tua dádiva; mas o que se dá com tristeza e constrangimento nem 

agrada nem é digno. 



Devemos alegrar-nos, e não entristecer-nos, quando prestamos algum be-

nefício. Diz a Escritura: Se quebrares as cadeias da injustiça e da opressão, 

isto é, a avareza e a discriminação, as suspeitas e as palavras de murmura-

ção, que acontecerá? A tua recompensa será grande e admirável: A tua luz 

despontará como a aurora, e as tuas feridas não tardarão a sarar. E quem há 

que não deseje a luz e a saúde? 

Por isso, se me julgais digno de alguma atenção, servos de Cristo, seus ir-

mãos e co-herdeiros, visitemos a Cristo, alimentemos a Cristo, tratemos as 

feridas de Cristo, vistamos a Cristo, recebamos a Cristo, honremos a Cristo, 

não só sentando-O à nossa mesa como Simão, não só ungindo-O com per-

fumes como Maria, não só dando-Lhe o sepulcro como José de Arimateia, 

não só provendo o necessário para a sepultura como Nicodemos, não só, 

finalmente, oferecendo ouro, incenso e mirra como os Magos; mas, uma 

vez que o Senhor do Universo prefere a misericórdia ao sacrifício, uma vez 

que a compaixão tem muito maior valor do que a gordura de milhares de 

cordeiros, ofereçamos a misericórdia e a compaixão na pessoa dos pobres 

que hoje na terra são humilhados, de modo que, ao sairmos deste mundo, 

sejamos recebidos nas moradas eternas pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor, 

a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Ámen. 

 

RESPONSÓRIO Mt 25, 35. 40; Jo 15, 12 
 

R. Tive fome e destes-Me de comer; tive sede e destes-Me de beber; vinha 

de fora e Me recolhestes. 

V. Em verdade vos digo: Todas as vezes que o fizestes a um destes meus 

irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes. 

R. É este o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei. 

V. Em verdade vos digo: Todas as vezes que o fizestes a um destes meus 

irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes. 

 

ORAÇÃO 
 

Celebrando com alegria a observância quaresmal, nós Vos suplicamos, Se-

nhor: fazei-nos caminhar fervorosamente para os mistérios pascais, a fim 

de podermos gozar plenamente os seus frutos. Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Ámen. 
 

Momento de Silêncio 



MEDITAÇÃO DO TERÇO – Mistérios Gozosos 
 

1. A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora 

Da mesma forma, Senhor, que Maria aceitou com humildade ser Mãe do Teu 

Filho, ajuda-nos a nós a aceitar a Tua Palavra e a deixar que ela frutifique no 

nosso coração. 
 

2. A Visita de Nossa Senhora a Santa Isabel 

Senhor, que depois da Anunciação do Anjo inspiraste a Virgem Maria a ir visitar 

a sua prima Isabel, ajuda-nos a descobrir a alegria do amor fraterno e a ir junto 

daqueles que mais precisam de nós. 
 

3. O Nascimento de Jesus no Presépio de Belém 

Deus Todo-Poderoso com o nascimento do Vosso Filho uma nova luz brilhou 

para nós. Uma vez que pela fé ela já ilumina o nosso coração, faz com que ela 

resplandeça em toda a nossa vida. 
 

4. A Apresentação do Menino Jesus no Templo 

Pai Santo, assim como o Teu Filho foi apresentado no Templo, concede-nos a 

graça de um dia nos podermos apresentar com uma alma purificada diante de Ti. 
 

5. O Encontro do Menino Jesus no Templo entre os Doutores 

Senhor que preparaste no coração da Virgem Maria uma morada digna do Es-

pírito Santo, concede-nos por sua intercessão que sejamos capazes de nos 

transformar em Templos vivos da vossa Glória. 
 

JACULATÓRIAS AO SS. SACRAMENTO 
 

Bendito seja Deus. / Bendito o seu santo Nome. / Bendito Jesus Cristo, ver-

dadeiro 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 Pa-

ráclito. / 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. 


