
 

05 e 06 de abril de 2019 – 24 HORAS PARA O SENHOR. 

 

CATEDRAL SÃO PAULO APÓSTOLO 

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA DE ABERTURA – 05/04 – 12:15h – Dom Rafael 

Biernaski – Bispo Diocesano. 

 

Escala das Confissões 

Data Horário Presbítero 

05.04.19 13h às 15h Pe. Everaldo 

05.04.19 15 às 17h Pe. Marcos Nerone 

05.04.19 17h às 19h  Dom Rafael  

05.04.19 19h às 21h  Pe. Josué 

05.04.19 21h às 22h  Pe. José Carlos 

05.04.19 22h às 00h  Pe. João Leite 

06.04.19 00h às 02h  Pe. Walmir 

06.04.19 02h às 04h  Pe. Catedral 

06.04.19 04h às 06h  Pe. Catedral 

06.04.19 06h às 08h  Pe. Catedral 

06.04.19 08h às 10h  Pe. Cattoni 

06.04.19 10h às 12h Pe. Antonio Bohn 

Missa dia 05/04 às 19h – Padre da Catedral São Paulo Apóstolo. 

Encerramento com bênção do Santíssimo Sacramento – dia 06.04. – 12 h – Pe. 

Antônio Bohn. 

 

 



05 e 06 de abril de 2019 – 24 HORAS PARA O SENHOR! 

CATEDRAL SÃO PAULO APÓSTOLO 

ESCALA DAS PARÓQUIAS RESPONSÁVEIS PELA  

ADORAÇÃO AO SSMO. SACRAMENTO 

DATA HORÁRIO PARÓQUIA 

05.04.19 13h Catedral  

05.04.19 14h Catedral  

05.04.19 15h  N. Sra. do Perpetuo Socorro 

05.04.19 16h N. Sra. do Perpetuo Socorro 

05.04.19 17h Paróquia Santa Isabel  

05.04.19 18h Paróquia Santa Isabel  

05.04.19 19h Celebração eucarística – Padre Catedral 

05.04.19 20h Ministros/as da Sagrada Comunhão 

Eucarística/Comarca Blumenau-Sul 

05.04.19 21h Cristo Rei  

05.04.19 22h  Cristo Rei  

05.04.19 23h Santo Antônio 

06.04.19 00h Santo Antônio 

06.04.19 01h Imaculada Conceição 

06.04.19 02h Equipes de Nossa Senhora – setor A  

06.04.19 03h Movimento Lareira   

06.04.19 04h Movimento de Irmãos 

06.04.19 05h Equipes de Nossa Senhora – setor B 

06.04.19 06h Santa Cruz  

06.04.19 07h Nossa Sra. da Glória 

06.04.19 08h Nossa Sra. da Glória 

06.04.19 09h Nossa Sra. de Fátima 

06.04.19 10h Nossa Sra. de Fátima 

06.04.19 11h Catedral  



 
 
 
   ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 
                                Sugestão 1 

 
01 - CANTO 
1. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És dos fortes a doçura. És dos fracos o 
vigor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. 
2. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És na vida nossa força, és na morte 
defensor.  
Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. 
 
02 – ORAÇÃO 
T - Senhor Jesus Cristo,/ neste admirável sacramento/ nos deixastes o memorial da vossa paixão./ 
Dai-nos venerar com tão grande amor,/ o mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue,/ que 
possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção./ Vós, que viveis e reinais com o Pai,/ 
na unidade do Espírito Santo./ Amém. 
 
03 – LEITURA 
L1 - Que poderei retribuir ao Senhor, por tudo o que ele me tem dado? Erguerei o cálice da 
salvação, invocando o nome do Senhor. Oferecerei um sacrifício de louvor, invocando o nome do 
Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo (Sl 
115,12.14). 
 
04 - CANTO 
1. Bendito louvado seja (2x)  
O SANTÍSSIMO SACRAMENTO. (2x) 
2. Os anjos adorem todos: (2x) 
3. Os santos adorem todos: (2x) 
 
05 - ORAÇÃO 
L2 - Cristo, Filho do Deus vivo, que nos mandastes celebrar a ceia eucarística em memória de vós, 
fortalecei a Igreja com a fiel celebração de vossos mistérios. 
T - Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. 
L2 - Cristo, maná descido do céu, que reunis num só corpo todos os que participam do mesmo pão, 
conservai na paz e na solidariedade aqueles que crêem em vós. 
T - Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. 
L2 - Cristo, Sacerdote da nova e eterna Aliança, que do altar da cruz oferecestes ao Pai um 
sacrifício perfeito, ensinai-nos a oferecer convosco este sacrifício santo. 
T - Felizes os convidados para a ceia do Senhor. 
 
06 – LEITURA 
L3 - Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que 
desceu do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo descido do céu, se alguém 
comer deste pão viverá para sempre (Jo 6,58). 
 
07 - CANTO 
Onde o amor e a caridade. Deus aí está. 

1. Congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo 
nós temamos, mas amemos. E sinceros, uns aos outros, nos queiramos. 

2. Todos juntos, num só corpo, congregados: pela mente não sejamos separados! Cessem lutas, 



cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus. 

 
08 - ORAÇÃO 
L4 - Cristo, rei de paz e de justiça, que consagrastes o pão e o vinho como sinais da vossa oferenda, 
associai-nos ao vosso sacrifício, como oferenda agradável a Deus Pai. 
Todos: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. 
L4 - Cristo, rei da eterna glória, que nos mandastes celebrar a eucaristia para anunciar a vossa 
morte até à vossa vinda no fim dos tempos, tornai participantes da vossa ressurreição, todos os 
que morreram no vosso amor. 
Todos: Eu sou o Pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. 
 
09 – LEITURA 
L5 - Seguiam os discípulos o ensinamento dos apóstolos e dedicavam-se à comunhão fraterna, à 
fração do pão e à oração. Todos os dias se reuniam no templo, partiam o pão nas casas e tomavam 
seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus no meio do povo (At 2,42.46). 
 
10 - CANTO 
1. Bendigamos ao Senhor, que nos une em caridade, que nos nutre com amor, em o pão da 
unidade. Ó Pai nosso!  

2. Um só corpo em Deus formamos, pelo dom da caridade. Um só pão nos alimenta: pão real, pão 
da unidade. Ó Pai nosso! 

 

11 – ADORAÇÃO SILENCIOSA 

 
12 – ORAÇÃO 
T - Da última Ceia a noite recordamos,/ em que Jesus se deu, Cordeiro e Pão,/ conforme as leis 
entregues aos antigos,/ ele também se entrega aos irmãos./ Aos fracos deu seu corpo em alimento, 
aos tristes deu seu sangue por bebida./ Recebei o cálice com vinho,/ dele bebei, haurindo eterna 
vida./ Instituído estava o sacrifício,/ que aos seus ministros Cristo confiou./ Devem tomá-lo e dá-lo 
aos seus irmãos,/ seguindo assim as ordens do Senhor.  
 
13 – LEITURA 
L1 - Recebi do Senhor o que vos transmiti: O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou 
o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. 
Fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice dizendo: Este cálice é o Novo Testamento 
no meu sangue; todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim (1Cor 11,23.25). 
 
14 – CANTO 
1. Jesus Cristo está realmente de noite e de dia presente no altar, esperando que cheguem as 
almas humildes, confiantes para o visitar. 
Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor! /:Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus 
Rei de amor:/ 
2. O Brasil, esta terra adorada, por ti abençoada foi logo ao nascer. Sem Jesus o Brasil, pátria 
amada, não pode ser grande, não pode crescer. 
 
15 – ORAÇÃO 
T - Alma de Cristo, santificai-me./ Corpo de Cristo, salvai-me./ Sangue de Cristo, inebriai-me./ Água 
do lado de Cristo, lavai-me./ Paixão de Cristo, confortai-me./ Ó bom Jesus, ouvi-me./ Dentro de 
vossas chagas, escondei-me/. Não permitais que me separe de vós./ Do espírito maligno, defendei-
me./ Na hora da morte, chamai-me/ e mandai-me ir para vós,/ para que com vossos santos vos 
louve,/ por todos os séculos dos séculos./ Amém. 
 
16 – LEITURA 



L2 - Quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele é o que veio 
pela água e pelo sangue, Jesus Cristo! Não em água somente, mas na água e no sangue. E é o 
Espírito que o certifica, porque o Espírito é a verdade (1Jo 5,7ª-8). 
 
17 - CANTO 
/:Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.:/  

1. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho 
amado. 

2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: Amai-vos uns aos outros como eu vos 
tenho amado.  

 
18 – ORAÇÃO 
T - Meu Deus, eu creio em vós, mas fortalecei a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante 
a minha esperança. Eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa 
clemência me console, vosso poder me proteja, vossa bênção me guarde. Amém! 
 
19 – LEITURA 
L3 - Eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, e tribo, e povo, e 
língua, que estavam diante do trono e do Cordeiro, vestidos de túnicas brancas e com palmas na 
mão. E diziam: Salvação a nosso Deus, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro (Ap 7,9-10). 
 
20 - CANTO 
1. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às 
fontes de águas puras repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar! 
TU ÉS, SENHOR, O MEU PASTOR, POR ISSO NADA EM MINHA VIDA FALTARÁ. (2x) 
2. Nos caminhos mais seguros junto dele eu vou. E pra sempre o seu nome eu honrarei. Se eu 
encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. 
 
21 – ORAÇÃO 

T - Senhor Jesus,/ acreditamos e confiamos no amor que o Pai tem para conosco./ Acolhemos o 
vosso convite:/ Vinde a mim todos,/ e aprendei de mim,/ que sou manso e humilde de coração./ 
Vosso coração humano e divino/ revela o mistério da bondade do Pai,/ convida à conversão,/ dá-
nos paz e esperança. 

22 – LEITURA 

L4 - E Jesus lhes disse: Este é o meu sangue do testamento que é derramado por muitos. Em 
verdade vos digo: já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beba de novo no Reino 
de Deus (Mc 14,28). 

23 – CANTO 

1. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era 
rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais 
nada. 
2. O povo de Deus, também, teve fome. E tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus 
cantando deu graças, provou teu amor, amor que não passa. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Tu és alimento nesta longa caminhada. 

24 – ADORAÇÃO SILENCIOSA  

25 - BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO 

CANTO DE ADORAÇÃO 
1. Tão sublime Sacramento adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo o 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. Amém. 
S - Do céu lhes destes o pão! 
T - Que contém todo sabor!  
S - Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa Paixão, concedei-
nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso Corpo e Sangue, que experimentemos 
sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. 
T - Amém. 
 
26 - ORAÇÃO APÓS A BÊNÇÃO 
S - Bendito seja Deus, 
T - Bendito seja o seu santo nome. 
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
Bendito seja o nome de Jesus. 
Bendito seja o seu Sacratíssimo coração. 
Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. 
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. 
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 
Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. 
Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. 
Bendita seja a sua gloriosa assunção. 
Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe. 
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 
Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. 
S - Deus e Senhor nosso, 
T - Protegei a vossa Igreja,/ dai-lhe santos pastores e dignos ministros./ Derramai as vossas 
bênçãos/ sobre o nosso Santo Padre, o Papa,/ sobre o nosso Bispo,/ sobre o nosso Pároco,/ sobre 
todo o clero,/ sobre o chefe da nação e do Estado,/ e sobre todas as pessoas constituídas em 
dignidade/ para que governem com justiça./ Dai ao povo brasileiro,/ paz constante e prosperidade 
completa./ Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade/ o Brasil,/ este Bispado,/ a 
Paróquia em que habitamos,/ a cada um de nós em particular/ e a todas as pessoas por quem 
somos obrigados a orar/ ou que se recomendaram às nossas orações./ Tende misericórdia das 
almas dos fiéis/ que padecem no purgatório./ Dai-lhes, Senhor,/ o descanso e a luz eterna./ Pai 
Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 
27 – CANTO  
JESUS CRISTO É O SENHOR, O SENHOR, O SENHOR. JESUS CRISTO É O SENHOR. GLÓRIA 
A TI, SENHOR. 
1. Da minha vida Ele é o Senhor (3x) Glória a ti, Senhor. 
2. Do meu passado Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor. 
3. Do meu futuro Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 

              Sugestão 2 
 
01 - CANTO 



1. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És dos fortes a doçura. És dos fracos o 
vigor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. 
2. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És na vida nossa força, és na morte 
defensor.  
Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. 
3. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És na terra nosso amigo, és do céu feliz 
penhor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. 
 
02 – ORAÇÃO 
T: Senhor Jesus Cristo,/ neste admirável sacramento/ nos deixastes o memorial da vossa 
paixão./ Dai-nos venerar com tão grande amor,/ o mistério do vosso Corpo e do vosso 
Sangue,/ que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção./ Vós, que viveis 
e reinais com o Pai,/ na unidade do Espírito Santo./ Amém. 
 
03 - CANTO 
1. Bendito louvado seja (2x)  
O SANTÍSSIMO SACRAMENTO. (2x) 
2. Os anjos adorem todos: (2x) 
3. Os santos adorem todos: (2x) 
4. Os povos adorem todos: (2x) 
5. Os astros adorem todos: (2x) 
 
04 - ORAÇÃO 
L1: Cristo, Filho do Deus vivo, que nos mandastes celebrar a ceia eucarística em memória de vós, 
fortalecei a Igreja com a fiel celebração de vossos mistérios. 
T: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. 
L1: Cristo, maná descido do céu, que reunis num só corpo todos os que participam do mesmo pão, 
conservai na paz e na solidariedade aqueles que crêem em vós. 
T: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. 
L1: Cristo, Sacerdote da nova e eterna Aliança, que do altar da cruz oferecestes ao Pai um sacrifício 
perfeito, ensinai-nos a oferecer convosco este sacrifício santo. 
T: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. 
L1: Cristo, rei de paz e de justiça, que consagrastes o pão e o vinho como sinais da vossa oferenda, 
associai-nos ao vosso sacrifício, como oferenda agradável a Deus Pai. 
T: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. 
L1: Cristo, rei da eterna glória, que nos mandastes celebrar a eucaristia para anunciar a vossa 
morte até à vossa vinda no fim dos tempos, tornai participantes da vossa ressurreição, todos os 
que morreram no vosso amor. 
T: Eu sou o Pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. 
 
05 - CANTO 
1. Bem louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, /: e a Virgem concebida sem pecado original 
:/ 
2. Celebremos com fé viva este pão angelical/: e a Virgem concebida sem pecado original :/ 
3. O manjar mais delicado deste solo terreal/: é Jesus sacramentado, Deus eterno e imortal :/ 
 
06 – LEITURA 
L2: O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o 
pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos 
um só corpo, pois todos participamos desse único pão (1Cor 10,16-17). 
 
07 – ADORAÇÃO SILENCIOSA (Fundo musical) 
 
08 - CANTO 



1. Salve, salve, divino tesouro, que do céu as riquezas encerra; salve, guia das almas na terra, 
coração divinal do Senhor. 
DÁ-NOS FÉ, ESPERANÇA E AMOR, CORAÇÃO DE JESUS REDENTOR. CORAÇÃO DE 
JESUS REDENTOR. 
2. És morada das almas dos justos. Pecadores te encontram bondoso. És o asilo, és o alívio, és o 
gozo, coração divinal do Senhor. 
3. Qual o cervo que ardente procura linfa pura nas frescas correntes, vão buscar-te fiéis penitentes, 
coração divinal de Jesus. 
 
09 – ORAÇÃO 
T: Da última Ceia a noite recordamos,/ em que Jesus se deu, Cordeiro e Pão,/ conforme as 
leis entregues aos antigos,/ ele também se entrega aos irmãos./ Aos fracos deu seu corpo 
em alimento, aos tristes deu seu sangue por bebida./ Diz: recebei o cálice com vinho,/ dele 
bebei, haurindo eterna vida./ Instituído estava o sacrifício,/ que aos seus ministros Cristo 
confiou./ Devem tomá-lo e dá-lo aos seus irmãos,/ seguindo assim as ordens do Senhor.  
 
10 – CANTO 
1. Jesus Cristo está realmente de noite e de dia presente no altar, esperando que cheguem as 
almas humildes, confiantes para o visitar. 
Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor! /:Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus 
Rei de amor:/ 
2. O Brasil, esta terra adorada, por ti abençoada foi logo ao nascer. Sem Jesus o Brasil, pátria 
amada, não pode ser grande, não pode crescer. 
 
11 – ORAÇÃO 
T: Alma de Cristo, santificai-me./ Corpo de Cristo, salvai-me./ Sangue de Cristo, inebriai-me./ 
Água do lado de Cristo, lavai-me./ Paixão de Cristo, confortai-me./ Ó bom Jesus, ouvi-me./ 
Dentro de vossas chagas, escondei-me/. Não permitais que me separe de vós./ Do espírito 
maligno, defendei-me./ Na hora da morte, chamai-me/ e mandai-me ir para vós,/ para que 
com vossos santos vos louve,/ por todos os séculos dos séculos./ Amém. 
 
12 - CANTO 
1. Honra e glória, louvor sempiterno a Jesus, a Jesus redentor. Deus de Deus, luz de luz, Verbo 
eterno, Cristo rei do universo senhor. 
JESUS, REI DEUS VERDADEIRO, O TEU REINO VENHA A NÓS! OBEDEÇA O MUNDO 
INTEIRO AO PODER DE TUA VOZ! 
2. Todo o orbe homenagem lhe renda!  Aos seus pés traga o mundo cristão. De almas livres a livre 
oferenda, corações para o seu coração! 
 
13 – LEITURA 
L3: O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti: Na noite em que foi entregue, o Senhor 
Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por 
vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e 
disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto 
em minha memória (1Cor 11,23-25). 
 
14 - CANTO 
1. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às 
fontes de águas puras repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar! 
TU ÉS, SENHOR, O MEU PASTOR, POR ISSO NADA EM MINHA VIDA FALTARÁ. (2x) 
2. Nos caminhos mais seguros junto dele eu vou. E pra sempre o seu nome eu honrarei. Se eu 
encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. 
3. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge 
minha fronte e me faz ser feliz. E transborda a minha taça em seu amor. 
 



15 – ORAÇÃO 

L4: Senhor Jesus,/ acreditamos e confiamos no amor que o Pai tem para conosco./ Acolhemos o 
vosso convite:/ Vinde a mim todos,/  e aprendei de mim,/ que sou manso e humilde de coração./ 
Vosso coração humano e divino/ revela o mistério da bondade do Pai,/ convida à conversão,/ dá-
nos paz e esperança./ Do vosso coração,/ transpassado na cruz,/ nasceram a Igreja e os 
Sacramentos./ Vemos em vós o modelo da nova criatura,/ recriada segundo Deus,/ em justiça e em 
verdadeira santidade,/ a criatura de coração novo,/ a mais perfeita imagem de Deus invisível./ 
Destes a vida, em obediência ao Pai e por amor da humanidade. 

T - Rezastes e morrestes pela união de todos com o Pai e entre si./ Vosso caminho é também 
o nosso caminho./ Amém. 

16 – LEITURA 

L5: Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na 
fração do pão e nas orações. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo (At 2,42.47a). 

17 – CANTO 

1. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era 
rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais 
nada. 
2. O povo de Deus, também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando 
rezava, pedia perdão e recomeçava. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Perdoa se, às vezes, não creio em 
mais nada. 
3. O povo de Deus, também, teve fome. E tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus 
cantando deu graças, provou teu amor, amor que não passa. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Tu és alimento nesta longa caminhada. 
4. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e 
cantava e nos seus louvores teu amor proclamava. 
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. 
 
18 – ADORAÇÃO SILENCIOSA 
 

19 – LADAINHA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
A: Senhor, tende piedade de nós. 
T: Senhor, tende piedade de nós. 
A: Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
T: Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
A: Senhor, tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
A: Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno. 
T: Tende piedade de nós. 
A: Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe. 

Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus. 
Coração de Jesus, de majestade infinita. 
Coração de Jesus, templo santo de Deus. 
Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo. 
Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu. 
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade. 
Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor. 
Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor. 
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes. 
Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor. 
Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações. 
Coração de Jesus, em que se encerram todos os tesouros da sabedoria e ciência. 



Coração de Jesus, onde habita toda a plenitude da divindade. 
Coração de Jesus, em que  Pai pôs toda a sua complacência. 
Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos. 
Coração de Jesus, o desejado das colinas eternas.  
Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia. 
Coração de Jesus, riquíssimo para todos que vos invocam. 
Coração de Jesus, fonte de vida e santidade. 
Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados. 
Coração de Jesus, saturado de opróbrios. 
Coração de Jesus, triturado de dor por causa de nossos crimes. 
Coração de Jesus, obediente até à morte. 
Coração de Jesus, traspassado pela lança. 
Coração de Jesus, fonte de toda a consolação. 
Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição. 
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação. 
Coração de Jesus, vítima dos pecadores. 
Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós. 
Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós. 

Coração de Jesus, delícia de todos os santos. 
A: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 
T: perdoai-nos, Senhor. 
A: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 
T: ouvi-nos, Senhor. 
A: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 
T: tende piedade de nós. 
A: Jesus, manso e humilde de coração. 
T: Fazei nosso coração semelhante ao vosso. 
A: Deus onipotente e eterno, olhai para o Coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e 
as satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa; e aos que imploram a vossa 
misericórdia concedei benigno o perdão em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive 
e reina na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 

20 - BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO 

CANTO DE ADORAÇÃO 
1. Tão sublime Sacramento adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo o 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. Amém. 
Sacerdote: Do céu lhes destes o pão! 
T: Que contém todo sabor!  
Sacerdote: Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa Paixão, 
concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso Corpo e Sangue, que 
experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos 
dos séculos. 
Todos: Amém. 
 
21 - ORAÇÃO APÓS A BÊNÇÃO 
Sacerdote: Bendito seja Deus, 
T: Bendito seja o seu santo nome. 
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
Bendito seja o nome de Jesus. 
Bendito seja o seu Sacratíssimo coração. 
Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. 
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. 



Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 
Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. 
Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. 
Bendita seja a sua gloriosa assunção. 
Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe. 
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 
Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. 
Sacerdote: Deus e Senhor nosso, 
T: Protegei a vossa Igreja,/ dai-lhe santos pastores e dignos ministros./ Derramai as vossas 
bênçãos/ sobre o nosso Santo Padre, o Papa,/ sobre o nosso Bispo,/ sobre o nosso Pároco,/ 
sobre todo o clero,/ sobre o chefe da nação e do Estado,/ e sobre todas as pessoas 
constituídas em dignidade/ para que governem com justiça./ Dai ao povo brasileiro,/ paz 
constante e prosperidade completa./ Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade/ 
o Brasil,/ este Bispado,/ a Paróquia em que habitamos,/ a cada um de nós em particular/ e a 
todas as pessoas por quem somos obrigados a orar/ ou que se recomendaram às nossas 
orações./ Tende misericórdia das almas dos fiéis/ que padecem no purgatório./ Dai-lhes, 
Senhor,/ o descanso e a luz eterna./ Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 
22 – CANTO FINAL 
JESUS CRISTO É O SENHOR, O SENHOR, O SENHOR. JESUS CRISTO É O SENHOR. GLÓRIA 
A TI, SENHOR. 
1. Da minha vida Ele é o Senhor (3x) Glória a ti, Senhor. 
2. Do meu passado Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor. 
3. Do meu futuro Ele é o Senhor (3x). Glória a ti, Senhor. 
 

 
 
 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 

              Sugestão 3 
 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES E SANTIFICAÇÃO DO CLERO 

01 – CANTO 

1. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És dos fortes a 

doçura. És dos fracos o vigor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de 

amor.  

02 – ORAÇÃO 

A – Eu me ofereço e consagro a vós, Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha 

vida, ações, alegrias e sofrimentos, para vos honrar, amar e glorificar. Este é o 

meu desejo e minha vontade diária: ser todo vosso e tudo fazer por vosso 

amor, renunciando tudo quanto vos possa desagradar. 

T – Sagrado Coração de Jesus, eu vos desejo por único bem do meu amor, 

protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha 



fraqueza, reparador das imperfeições da minha vida, refúgio seguro na hora 

da morte. 

A – Divino Coração de amor, deposito a minha confiança em vós, tudo espero 

de vossa bondade. Afastai de mim tudo quanto possa desagradar-vos, ou que 

se oponha à vossa vontade. Tudo espero de vossa misericórdia. 

T – Seja o vosso puro amor, tão profundamente impresso em meu coração, 

que jamais possa vos esquecer, nem separar-me de vós. Suplico-vos seja meu 

nome escrito no vosso Coração, e nele consista toda a minha felicidade minha 

glória em viver e morrer como vosso apóstolo.  Amém. 

  

03 - CANTO 

Salve, salve, divino tesouro, que do céu as riquezas encerra; salve, guia das 

almas na terra; coração divinal do Senhor. 

Dá-nos fé, esperança e amor, Coração de Jesus redentor, Coração de Jesus 

redentor. 

 

04 - ORAÇÃO 

A – Senhor Jesus, queremos ser transformados pela vossa misericórdia.  

T – Ajudai-nos para que nossos corações sejam misericordiosos, para que 

possamos sentir os sofrimentos dos nossos irmãos.  

A – Que todo o nosso ser seja louvor e glória e que vossa misericórdia nos 

sustente.  

T – Jesus misericordioso, pela vossa dolorosa Paixão, tende piedade de nós.  

A – Ó Senhor aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, a fim de que 

possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda nossa vida e 

na hora da nossa morte.  

T – Que o poder da vossa misericórdia nos defenda em todos os momentos.  

 

05 – CANTO 



1. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios, nem ricos, somente 

queres que eu te siga. 

Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia 

eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. 

06 – ORAÇÃO 

T - Muitos passos já foram dados, muitas vidas também doadas, mas estamos 

só no começo, de uma nova e longa jornada. Recebemos o Espírito Santo, é o 

amor que habita entre nós. Ele é força, vida e coragem, faz vibrar bem viva a 

nossa voz. O amor de Jesus faz sorrir e cantar, é a força que leva quem vai ao 

seu povo a vida doar. Semblante feliz, mais vida a brilhar, é fruto e semente 

de quem leva em frente o sonho da paz. 

 

07 - LEITURA 

A - Jesus Cristo é o perfeito Servo de Deus, aquele que sempre ouve a voz do 

Pai, presta-lhe obediência e faz chamados convidando a segui-lo. A vocação é 

o meio pelo qual reúne a seu redor os discípulos (Mc 3,13), mas ainda a outros 

lança um chamado semelhante (Mc 10,21; Lc 9,59-62) e toda sua pregação 

inclui uma vocação: um apelo a segui-lo num caminho novo de cujo segredo 

ele dispõe: “se alguém quer vir após mim...”(Mt 16,24). E se há “muitos 

chamados, mas pouco eleitos”, é que o convite ao Reino é um chamado 

pessoal, ao qual alguns permanecem surdos (Mt 22,1-14). 

 

08 – CANTO 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no 

teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor: eis-me aqui, Senhor! 

 

09 - ORAÇÃO 

T - Senhor da messe e Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos, teu 

forte e suave convite: “Vem e segue-me”. Derrama sobre nós o teu Espírito, 

para 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.  



 

10 – LEITURA 

A – Jesus andava à beira do mar da Galileia, quando viu dois irmãos: Simão, 

também chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, 

pois eram pecadores. Jesus disse para eles: Sigam-me, e eu farei de vocês 

pecadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a 

Jesus (Mt 4,18-19). 

 

11 - CANTO 

Jesus Cristo me deixou inquieto, nas palavras que ele proferiu. /:Nunca mais 

eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu:/ 

 

12 - ORAÇÃO 

T - Desperta nossas comunidades para a missão, ensina nossa vida a ser 

serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino, na vida consagrada e 

religiosa. Senhor, que o rebanho não se pereça por falta de pastores.  

 

13 – LEITURA 

A - Seguiam os discípulos o ensinamento dos apóstolos e dedicavam-se à 

comunhão fraterna, à fração do pão e à oração. Todos os dias se reuniam no 

templo, partiam o pão nas casas e tomavam seu alimento com alegria e 

simplicidade de coração, louvando a Deus no meio do povo (At 2,42.46). 

 

14 - CANTO 

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 lembrar-me de ti. 

/:Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor! Eu só encontro a paz e a alegria bem 

perto de ti:/ 

 



15 – ORAÇÃO 

T - Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos permanentes e 

ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. 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 do teu povo. Maria, Mãe da 

Igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder: sim. 

Amém. 

 

16 – LEITURA 

A – Quem recebe a vocês, recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele 

que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a 

recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a 

recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fria a 

um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês: não perderá 

a sua recompensa (Mt 10,40-42). 

 

17 – CANTO 

1. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a ceifar. A ceifar o 

Senhor me chamou. Senhor, aqui estou. 

Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o 

Senhor me chamou. Senhor, aqui estou. 

 

18 – ORAÇÃO 

T - Pai Santo, precisamos de arautos corajosos do Evangelho, de servos 

generosos da humanidade sofredora. Manda à tua Igreja, nós te suplicamos, 

presbíteros santos, que santifiquem o teu povo com os instrumentos da tua 

graça. Manda numerosos consagrados e consagradas, que mostrem a tua 

santidade no meio do mundo. Manda à tua vinha operários santos, que ajam 

com o ardor da caridade e, impelidos por teu Santo Espírito, levem a salvação 

de Cristo até os confins da terra.  

 



19 - CANTO 

/:Coração santo, tu reinarás; * tu, nosso encanto, sempre serás.:/ 

 

20 – ORAÇÃO 

T - Senhor Jesus,/ acreditamos e confiamos no amor que o Pai tem para 

conosco./ Acolhemos o vosso convite:/ Vinde a mim todos,/ e aprendei de 

mim,/ que sou manso e humilde de coração./ Vosso coração humano e divino/ 

revela o mistério da bondade do Pai,/ convida à conversão,/ dá-nos paz e 

esperança. 

 

21 – LEITURA 

A – Se alguém vem a mim, e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à 

sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, e até mesmo à sua própria 

vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não 

caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo (Lc 14, 26-27). 

 

22 – ADORAÇÃO SILENCIOSA  

 

23 - BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO  

 

24 – CANTO 

1. Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei 

deste mundo as promessas e fui bem depressa, no rumo da tua mão. 

/: Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito 

que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim:/ 

 

 

 


