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PARA A ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
1

I

rmãos e irmãs:
Reunidos em nome do Senhor,
oremos com toda a confiança ao Pai celeste
pelas necessidades de todos os homens,
dizendo (ou: cantando):

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Iluminai, Senhor, a terra inteira.
1.

Pela santa Igreja de Deus,
para que seja congregada na unidade da mesma fé,
em torno da Santíssima Eucaristia,
oremos.

2.

Pelos povos do mundo inteiro,
para que Deus os ajude a desenvolver-se
e faça dos seus governantes homens de paz,
oremos.

3.

Pelos que não têm o pão de cada dia,
para que Deus dê alimento a todos os homens
e a quantos O invocam em suas necessidades,
oremos.

4.

Pelos esposos e pelas virgens consagradas,
para que busquem no Santíssimo Sacramento
o manancial inesgotável da sua vida interior,
oremos.

5.

Por esta assembleia cristã,
para que espere a vinda gloriosa de Jesus Cristo
e veja na Eucaristia o penhor da vida que não tem fim,
oremos.

6.

Pelos moribundos e agonizantes,
para que o santo Viático os console e fortaleça
e os faça caminhar em paz para o reino dos Céus,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor, nosso Deus,
que fortaleceis continuamente a vossa Igreja
com o Corpo e o Sangue de Cristo,
fazei-nos encontrar uma santa alegria
na abundância dos dons com que nos saciais.
Por Cristo Senhor nosso.
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I

rmãs e irmãos:
Todos nós, que temos por alimento espiritual
o mesmo pão descido do Céu,
imploremos, numa só voz, o Senhor Jesus Cristo,
dizendo (ou: cantando):

R.

Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: Senhor, tende piedade de nós.
Ou: Cristo, tende piedade de nós.
1.

Pelos fiéis e pelos ministros que os servem,
para que, ao celebrarem a Eucaristia,
aprendam a oferecer-se a si mesmos,
oremos.

2.

Pela justiça e paz em todo o mundo,
para que os cristãos, fortalecidos pela Eucaristia,
trabalhem pela concórdia entre os homens,
oremos.

3.

Pelas necessidades de todos os homens,
para que Jesus lhes dê remédio com a sua misericórdia,
e os mais infelizes encontrem quem os acolha com amizade,
oremos.

4.

Pelos pobres e aflitos e pelos que sofrem,
para que encontrem junto de si quem os console
e os faça participar dos seus próprios bens,
oremos.

5.

Pelo eterno descanso dos nossos defuntos,
para que a celebração da Eucaristia
os purifique das suas faltas e os conduza à vida eterna,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor Jesus Cristo,
que alimentais continuamente a santa Igreja
com o mistério do vosso Corpo e Sangue,
concedei-nos a graça de encontrar a verdadeira alegria
na riqueza infinita dos vossos dons.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
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I

rmãos e irmãs:
Cristo convida-nos a todos para a Ceia,
em que entrega o seu Corpo e o seu Sangue pela vida do mundo.
Invoquemo-l’O, dizendo (ou: cantando):

R.

Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: Cristo, Pão do Céu, dai-nos a vida eterna.
1.

Para que Cristo, Filho de Deus vivo,
que nos mandou celebrar a Ceia em sua memória,
enriqueça sempre a Igreja com os santos mistérios,
oremos.

2.

Para que Cristo, sacerdote único do Altíssimo,
que aos sacerdotes confiou a oblação da Eucaristia,
faça que eles vivam o que sacramentalmente celebram,
oremos.

3.

Para que Cristo, maná descido do Céu,
faça de todos os que participam do mesmo pão um só corpo
e confirme na paz e na concórdia os que n’Ele acreditam,
oremos.

4.

Para que Cristo, médico celeste,
que no Pão da vida nos dá um remédio de imortalidade,
restitua a saúde aos doentes e a esperança aos pecadores,
oremos.

5.

Para que Cristo, Rei da eterna glória,
que nos mandou anunciar a sua morte até à sua vinda,
dê a vida eterna aos defuntos, cuja fé só Ele conheceu,
oremos.
(Outras intenções).

F

azei, Senhor Jesus Cristo,
que o sacramento pelo qual nos renovais
encha o nosso coração
com a suavidade do vosso amor
e nos leve a desejar os bens do alto.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
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I

rmãs e irmãos:
Cristo convida-nos a todos para a Ceia,
em que entrega o seu Corpo e o seu Sangue pela vida do mundo.
Invoquemo-l’O, dizendo (ou: cantando):

R.

Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: Cristo, pão do Céu, dai-nos a vida eterna.
1.

Para que Cristo, sacerdote da nova e eterna aliança,
que no altar da cruz ofereceu o sacrifício perfeito,
nos ensine a oferecer-nos com Ele ao Pai celeste,
oremos.

2.

Para que Cristo, rei de paz e de justiça,
que, na última Ceia, consagrou o pão e o vinho,
faça de nós uma oferenda agradável a Deus Pai,
oremos.

3.

Para que Cristo, verdadeiro adorador do Pai,
oferecido pela Igreja como oblação pura,
torne um só corpo os que comem o mesmo pão,
oremos.

4.

Para que Cristo, maná descido do Céu,
que alimenta a sua Igreja com o seu Corpo e Sangue,
nos faça caminhar fortalecidos por este pão,
oremos.

5.

Para que Cristo, hóspede invisível do nosso banquete,
que está à porta e nos chama para cear com Ele,
entre em nossa casa e permaneça connosco para sempre,
oremos.
(Outras intenções).

F

azei, Senhor Jesus Cristo,
que o sacramento pelo qual nos renovais
encha o nosso coração
com a suavidade do vosso amor
e nos leve a desejar os bens do alto.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.

