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Cântico: Eu Sou o Pão vivo descido do céu (CT 263) 

 
 
Jaculatórias de Joelhos, diante do Santíssimo 

Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

 

Pres. – Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia!... 

Todos – Fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima, Santa Maria. 

Pres. – Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia!... 

Todos – Fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima, Santa Maria. 

Pres. – Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia!... 

Todos – Fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima, Santa Maria. 

 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos!... 

Todos – Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos 

amam. 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos!... 

Todos – Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos 

amam. 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos!... 

Todos – Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos 

amam. 
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Pres. – Santíssima Trindade... 

Todos – 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". 

 

Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

 

Pres. – Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!... 

Todos – Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 

 

Pres. – Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento!... 

Todos – Rogai por nós. 

 

De pé 

 

Pres. –Nós estamos face a face com Jesus presente na sagrada hóstia e em cada um de 

nós, que nos quer falar como quem fala a um amigo. Adorar Jesus Cristo na 

hóstia consagrada é contemplar o seu gesto de amor e responder 

positivamente aos desafios que, hoje, Ele continua a fazer a cada um de nós, 

apelando ao perdão, ao amor, à paz. 

Unamo-nos a Maria, e por sua intercessão peçamos a Deus um coração 

novo, sedento da alegria Pascal. 

Coloquemo-nos em verdadeira atitude de escuta. 

 
Sentados, em silêncio, diante do Santíssimo quatro vozes diferente rezam pausadamente 

 

Salmo do Silêncio 

 

1 – Aqui estou, Senhor como grão de areia no deserto. 

2 – Aqui estou, Senhor, descalço, à tua espera. 

3 – Aqui estou, Senhor, de coração aberto, à escuta. 

4 – Aqui estou, Senhor, procurando paz na tua resposta. 
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1 – Aqui estou, Senhor, como o coração da Virgem Maria,  

janela aberta, de par em par, 

para que o sol do Teu ser se torne fecundo 

e penetre o meu lar com a tua presença. 

2 – Quero estar contigo, sentado, a teus pés, 

sem pensar, nem procurar, sensível ao que me advém. 

3 – Quero estar gratuitamente contigo, aqui e agora, 

atento à tua palavra, totalmente presente nela. 

4 – Quero unificar o meu ser com o teu, 

a minha vida com a Tua, Senhor da aurora. 

 

1 – Tu és, Jesus, a última palavra, 

acolhida no silêncio de uma dura experiência; 

2 – Tu és, Jesus, Boa Nova, que alegra o coração, 

3 – Tu és, como o silêncio das noites frias 

que gota a gota empapa a terra ressequida. 

4 – Jesus, quero unificar o meu ser de homem. 

 

1 – Quero ser pessoa. «Ser» e não «Ter». 

Ser na sua pureza. 

2 – Quero abandonar o ruído 

que me atordoa e escraviza. 

3 – Quero cortar as amarras 

que cercam a minha liberdade. 

4 – Quero quebrar, rasgar, forçar, abrir cadeias. 

 

1 – Quero que ponhas o teu coração terno 

no pó e no nada da minha pobreza. 

2 – Quero conhecer, saborear a tua misericórdia 

para adoçar o meu coração de pedra. 

3 – Quero que a luz do teu evangelho ilumine o meu ser 

e o arranque da noite cega. 

4 – Dá-me, Senhor, o auto-domínio, 

o controlo e a vigilância 

pois desejo ser servidor do teu Reino. 

Quero ser livre e ainda me sinto manipulado. 

 

1-2-3-4 – Aqui estou, Senhor, na tua presença, 

para que a tua palavra me ilumine e me faça 

regressar às origens, ao paraíso 

e assim possa descobrir o silêncio fecundo 

do teu misterioso amor por mim. 

 

 
Silêncio 
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Do Evangelho segundo São João      (15, 12-17) 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

É este o meu mandamento: 

que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei. 

Ninguém tem mais amor  

do que quem dá a vida pelos seus amigos. 

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.  

Já não vos chamo servos,  

visto que um servo não está ao corrente do que faz o seu senhor; 

mas a vós chamei-vos amigos, 

 porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai.  

Não fostes vós que me escolhestes;  

fui Eu que vos escolhi a vós 

e vos destinei a ir e a dar fruto, e fruto que permaneça;  

e assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome 

 Ele vo-lo concederá. 

É isto o que vos mando: que vos ameis uns aos outros». 

    Palavra da Salvação 

 
Silêncio 

 

Orientador? 

No mandamento do amor encontra-se condensada toda a mensagem de Jesus. O 

amor, quando vivido na verdade, é algo que transforma profundamente as relações. Por 

isso, Jesus afirma que a relação que temos com Ele não é de servos mas de amigos. A 

amizade implica ter o outro como uma prioridade, como alguém especial e por quem devo 

dar a minha vida. 

Este mandamento não é fácil. Exige que nós passemos do mundo das utopias para a 

radicalidade das acções concretas. Só assim podemos construir um mundo mais belo e 

fundamentado na solidariedade. 
 

Silêncio 

 

Salmo do Amor 

1 – Conheço a tua miséria, 

as tuas lutas e tribulações da tua alma, 

as dificuldades e as enfermidades do teu corpo; 

conheço a tua beleza, os teus pecados e, apesar disso, 

digo-te na mesma – “dá-me o teu coração, ama-me como és!... 

2 – Se aguardas ser um anjo para te abandonares ao amor, 

nunca mais me amarás. 

Embora sejas cobarde na prática do dever e da virtude, 

embora recaias muitas vezes nessas faltas 

que nunca mais quererias cometer, 

não te permito o não me amares. Ama-me como és! 
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1 – A cada instante e em qualquer situação, 

que te encontrares, no fervor e na aridez, 

na fidelidade ou na infidelidade ama-me... como és... 

quero o amor do teu pobre coração; 

se aguardas ser perfeito, nunca mais me amarás. 

2 – Porventura, não poderia eu fazer de todo o grãozinho de areia 

um serafim radiante de pureza, de nobreza e de amor? 

Não sou eu o omnipotente?! 

E se gosto de deixar no nada aqueles seres maravilhosos, 

preferindo o pobre amor do teu coração, 

não serei eu Senhor do meu amor? 

1 – Meu filho, deixa que te ame, quero o teu coração. 

Claro que, com o tempo quero transformar-te, 

mas para já amo-te como és... e desejo que tu faças a mesma coisa; 

Eu quero ver subir o amor, da baixeza e da miséria. 

2 – Amo em ti também a tua fraqueza, 

amo o amor dos pobres e dos miseráveis; 

quero que dos farrapos suba continuamente um grito: 

Jesus amo-te! 

1 – Quero somente o cântico do teu coração; 

não preciso nem da tua ciência nem do teu talento. 

Interessa-me só uma coisa: ver-te trabalhar com amor! 

2 – Não são as tuas virtudes que desejo; 

se Eu tas desse, sendo tu tão débil, 

alimentariam o teu próprio amor; não te preocupes com isso. 

Eu poderia ter-te destinado para grandes coisas, 

mas não… serás o servo inútil: 

tirar-te-ei, o pouco que tens... porque te criei só para o amor. 

1 – Hoje estou à porta do teu coração como um mendigo, 

Eu o Rei dos Reis, bato e espero; 

abre-me depressa, não aumentes a tua miséria; 

se tu conhecesses a tua indigência morrerias de dor. 

2 – O que feriria o meu coração 

era ver-te duvidar de mim e faltar a confiança. 

Quero que tu penses em mim toda a hora, de dia e de noite; 

quero que faças até a acção mais insignificante só por amor. 

1 – Conto contigo só para me dares alegria... 

não te preocupes por não possuíres virtudes; 

dar-te-ei a capacidade de amar além do quanto podes imaginar... 

mas lembra-te... ama-me como és... dar-te-ei a minha mãe; 

faz-me passar tudo através do seu coração tão puro. 

2 – Aconteça o que acontecer, 

não esperes ser santo para te abandonares ao amor, 

nunca mais me amarias... vamos! 
Silêncio 
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Oração de S. Francisco 

Senhor, 

fazei de mim um instrumento da vossa Paz: 

Onde houver ódio, que eu leve o amor; 

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 

Onde houver discórdia, que eu leve a união; 

Onde houver dúvida, que eu leve a fé; 

Onde houver erro, que eu leve a verdade; 

Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 

Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

Silêncio 

Senhor 

fazei que eu procure mais: 

consolar que ser consolado, 

compreender que ser compreendido, 

amar do que ser amado. 

Pois é dando que se recebe, 

é perdoando que se é perdoado, 

e é morrendo que se ressuscita 

para a vida eterna! 

 

Pres. – Pai-Nosso… 
Silêncio 

 

 

Cântico: Se vos amardes uns aos outros (CT 274) 
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Do Evangelho segundo São João        (15, 1-5) 
 

«Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. 

Ele corta todo o ramo que não dá fruto em mim  

e poda o que dá fruto, para que dê mais fruto ainda.  

Vós já estais purificados pela palavra que vos tenho anunciado. 

Permanecei em mim, que Eu permaneço em vós.  

Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, 

mas só permanecendo na videira,  

assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim.  

Eu sou a videira; vós, os ramos.  

Quem permanece em mim e Eu nele, esse dá muito fruto, 

pois, sem mim, nada podeis fazer. 

Palavra da Salvação 

Silêncio 

Orientador? 

Deus Pai é apresentado, neste texto, como o agricultor de uma vinha. O agricultor 

conhece, por natureza, as suas propriedades e sabe o que é melhor para elas. Sendo Deus o 

agricultor, Jesus é o pequeno “tesouro” da videira, no qual devemos permanecer. Também 

nós somos retratados neste cenário. Nós somos os ramos e, para darmos fruto, é necessário 

permanecermos onde corre a vida, ou seja, permanecer em Jesus. Caso contrário, 

afastando-nos da seiva da vida acabaremos por secar, afastando-nos do amor de Cristo. 

 

Pai-Nosso reflectido 

Pres. – Pai-Nosso, santificado seja o vosso nome... 
Todos – Para que o vosso nome seja louvado, ó Pai do Céu, pelos vossos filhos espalhados 

pelo mundo inteiro, nós te dizemos: 

Pres. – Pai-Nosso, venha a nós o vosso Reino... 
Todos – Para que os corações de todos os homens e mulheres vivam a liberdade, o amor, a 

paz, a partilha e o perdão, nós te dizemos: 

Pres. – Pai-Nosso, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu... 
Todos – Para que seja feita sempre a vossa vontade e não a nossa e que todos os homens 

se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, nós te dizemos: 

Pres. – Pai-Nosso, o Pão-nosso de cada dia nos dai hoje... 

Todos – Dai-nos o pão, fruto da terra e do trabalho do homem; dai-nos também o Pão que nos 

faz viver eternamente; ensinai-nos a partilhar a nossa vida e o nosso alimento. 

Pres. – Pai-Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas 

   assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido... 

Todos – Perdoai-nos e fazei de nós pessoas amáveis que constroem a amizade e a paz. 

Pres. – Pai-Nosso, não nos deixeis cair em tentação! 
Todos – Dai-nos a esperança e a confiança porque somos frágeis e precisamos de quem 

nos guie e oriente para o bem. 

Pres. – Pai-Nosso, livrai-nos do mal! 

Todos – Dai-nos a doçura do coração e a alegria da fraternidade que supera todo o mal. 
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Silêncio 

 

Do Evangelho segundo São Lucas      (5,1-11) 

 

Encontrando-se junto do lago de Genesaré, 

e comprimindo-se à volta dele a multidão para escutar a palavra de Deus, 
 

Jesus viu dois barcos que se encontravam junto do lago.  

Os pescadores tinham descido deles e lavavam as redes. 
 

Entrou num dos barcos, que era de Simão,  

pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, sentando-se,  

dali pôs-se a ensinar a multidão. 
 

Quando acabou de falar, disse a Simão: 

«Faz-te ao largo; e vós, lançai as redes para a pesca.» 
 

Simão respondeu: 

«Mestre, trabalhámos durante toda a noite e nada apanhámos;  

mas, porque Tu o dizes, lançarei as redes.» 

Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixe.  

As redes estavam a romper-se,
 

e eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, 

para que os viessem ajudar.  

Vieram e encheram os dois barcos, a ponto de se irem afundando. 
 

Ao ver isto, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo:  

«Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.» 
 

Ele e todos os que com ele estavam encheram-se de espanto  

por causa da pesca que tinham feito;  

o mesmo acontecera a Tiago e a João, 

filhos de Zebedeu e companheiros de Simão. 

Jesus disse a Simão: 

 «Não tenhas receio; de futuro, serás pescador de homens.» 
 

E, depois de terem reconduzido os barcos para terra,  

deixaram tudo e seguiram Jesus. 

   Palavra da Salvação 
 

Projectar a vida 

No início, um chamamento e uma resposta. Pedro, Tiago e João já tinham os seus 

projectos, os seus sonhos de futuro… trabalhavam neles. Uma pessoa, um encontro vem 

redimensionar as suas vidas (Lc 5,1-11). Aquele encontro especial com Jesus transformou 

para sempre os seus sonhos e projectos. Ao convite de Jesus, lançaram as redes. Mas, com 

as redes, foi as suas vidas que lançaram, para longe, para fora deles mesmos, para as 

«águas profundas» da humanidade. 

Só o olhar e a acção de Jesus podem transformar a nossa vida. Só Jesus nos pode 

pôr a caminho atrás dele. 
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Fixamos o nosso olhar nele. O Seu olhar vai dar-nos forças para vencermos o medo 

de lançar a nossa vida. Medo também o tiveram os primeiros discípulos. Mas arriscaram! 

E não foram defraudados. 

Alguém te chama. Alguém espera a tua resposta. E, no fundo, sentes um desejo 

enorme de O encontrar e seres encontrado por Ele. 

 

Deixar tudo 

O olhar de Cristo atrai. Levi estava sentado no posto de cobrança (Lc 5,27-32). 

Como quem está instalado, satisfeito com a sua vida, à espera do seu ganha-pão. Toda a 

sua vida está ali naquele posto de cobrança. Jesus aparece e, com uma palavra, uma 

palavra convincente, diz: «Vem e segue-me.» E, deixando tudo, levantou-se e seguiu-O. 

Deixar tudo por Jesus! A narração do Evangelho, assim nua e crua, deixa-nos a 

pensar se de facto teria sido assim tão fácil. Sim, porque nós arranjamos sempre muitos 

pretextos para complicarmos as coisas. Há sempre muitos se’s, muita coisa que nos 

amarra, nos prende a nós próprios, às nossas coisas, à nossa vida, vivida à nossa maneira. 

Custa sempre tanto mudar… seguir Jesus.  

Tudo pode ser simplificado, se tivermos a coragem de levantar o olhar para Cristo. 

Basta um olhar para simplificar tudo. Basta um olhar para nos entregarmos. 

 

Desafio 

Desafio-te a encarares sem medo Jesus de Nazaré. Ele vem ao teu encontro; dirige-

te a palavra; convida-te. Desafio-te a O escutares, a O olhares, a responder-Lhe. Aceitas? 

 
Silêncio 

 

Salmo 138 

– Senhor, Tu examinaste-me e conheces-me, 

 sabes quando me sento e quando me levanto; 

 à distância conheces os meus pensamentos. 

– Vês-me quando caminho e quando descanso; 

 estás atento a todos os meus passos. 
 

– Ainda a palavra me não chegou à boca, 

 já Tu, Senhor, a conheces perfeitamente. 

– Tu me envolves por todo o lado 

 e sobre mim colocas a tua mão. 
 

– É uma sabedoria profunda, que não posso compreender; 

 tão sublime, que a não posso atingir! 

– Onde é que eu poderia ocultar-me do teu espírito? 

 Para onde poderia fugir da tua presença? 
 

– Se subir aos céus, Tu lá estás; 

 se descer ao mundo dos mortos, ali te encontras. 

– Se voar nas asas da aurora ou for morar nos confins do mar 

 mesmo aí a tua mão há-de guiar-me e a tua direita me sustentará. 
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– Se disser: «Talvez as trevas me possam esconder, 

 ou a luz se transforme em noite à minha volta», 

 nem as trevas me ocultariam de ti 

 e a noite seria, para ti, brilhante como o dia. 

– A luz e as trevas seriam a mesma coisa! 
 

– Tu modelaste as entranhas do meu ser 

 e formaste-me no seio de minha mãe. 

– Dou-te graças por tão espantosas maravilhas; 

 admiráveis são as tuas obras. 
 

– Quando os meus ossos estavam a ser formados, 

 e eu, em segredo, me desenvolvia, 

 tecido nas profundezas da terra, 

 nada disso te era oculto. 

– Os teus olhos viram-me em embrião. 
 

– Tudo isso estava escrito no teu livro. 

– Todos os meus dias estavam modelados, 

 ainda antes que um só deles existisse. 
 

– Como são insondáveis, ó Deus, os teus pensamentos! 

 Como é incalculável o seu número! 

– Se os quisesse contar, seriam mais do que a areia; 

 e, se pudesse chegar ao fim, estaria ainda contigo. 
 

– Ó Deus, faz com que os ímpios desapareçam; 

 afasta de mim os homens sanguinários. 

– Aqueles que maldosamente se revoltam, 

 em vão se levantam contra ti. 
 

– Não hei-de eu, Senhor, odiar os que te odeiam? 

 Não hei-de aborrecer os que se voltam contra ti? 

– Odeio-os com toda a minha alma. 

 Considero-os como meus inimigos. 
 

– Examina-me, Senhor, e vê o meu coração; 

 põe-me à prova para saber os meus pensamentos. 

– Vê se é errado o meu caminho 

 e guia-me pelo caminho eterno. 

 

– Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

– Como era no princípio, agora e sempre. Amen. 

 
 

Silêncio 
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Oração do Jovem:  

Ajuda-me a dizer Sim  

 

Tenho medo, Senhor, de dizer SIM. 

Tenho medo do sim que reclama outros sins. 

Mas Tu cercas-me de todos os lados. 

Para onde quer que volte o meu olhar, 

Tu lá estás à minha espera. 

Procuro o barulho, porque receio ouvir-Te, 

mas infiltraste-Te num momento de silêncio. 

Fujo da estrada, porque Te vislumbrei ao longe, 

mas na saída do atalho, já me esperas, quando chego. 

Onde esconder-me? Por toda a parte Te encontro. 

Tenho medo de me encontrar cara a cara Contigo:  

Tu és um sedutor. 

Medo de dar-Te a mão:  

na Tua mão a prendes. 

Medo da Tua exigência… 

 Medo do Teu amor… 

Medo da Tua presença. 

Mas porquê tantos medos, Senhor? 

Ajuda-me a dizer SIM. 

Outra margem 

Jesus pede sempre mais, tem sempre novos desafios! Há momentos de crise, de 

desilusão, de medo. Há o cansaço, as pernas a doer, as forças começam a faltar… Parece-

me impossível responder àquilo que Ele me pede. Sim, porque Ele me pede sempre mais, 

mais um passo, e outro, e outro… 

Ele me pede que passe para a outra margem (Lc 8,22-25). E eu lá me esforço por 

responder à Sua Palavra de ordem, mas tenho tanto medo… É a tempestade, as águas que 

ameaçam, a barca parece afundar-se… Grito, desesperado: «Mestre, não te importas que 

me afunde? Não te importas que pereça? Porque dormes na minha barca?» 

Sim, há momentos assim em que me parece que Ele não vai comigo na minha barca, 

ou, se vai, vai a dormir… Não faz nada. Mas não é assim. É Ele que acalma as 

tempestades da minha vida e atravessa comigo para a outra margem. É Ele que fortalece a 

minha fé. 

É com Ele que tenho a ousadia de me pôr a caminho. 

É com Ele que aceito os desafios mais difíceis. 

É com Ele que luto com coragem. 

Só Ele me conduz.  

Só com Ele avanço sem medo. 
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Silêncio 

 

Pai-Nosso (cantado – Junto ao mar…) 

 

 
 

De Joelhos, diante do Santíssimo 
 

Oração do Sacerdote 

Senhor Jesus Cristo, 

sempre vivo e presente connosco, 

tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 

onde se renova o sacrifício da Cruz 

e Vos ofereceis por todos os homens. 

Vós que quereis ser para cada um 

o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 

concedei-me uma fé humilde e forte, 

alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 

E porque me chamaste ao vosso serviço, 

no ministério sacerdotal 

permiti que vos procure e vos encontre, 

e pelo sacramento do vosso Corpo e Sangue, 

permaneça unido a Vós para sempre 

e Vos distribua aos meus irmãos através dos sacramentos da Santa Igreja 

e através da Palavra Proclamada. Amen. 
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Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pres. – Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento!... 

Todos – Rogai por nós. 

 

Tantum Ergo 

Veneremos, adoremos 

A presença do Senhor, 

Nossa luz e pão da Vida, 

Cante a alma o seu louvor. 

Adoremos no sacrário 

Deus oculto por amor. 

Dêmos glória ao Pai do Céu, 

Infinita majestade, 

Glória ao Filho e ao Santo Espírito, 

Em espírito e verdade 

Veneremos, adoremos 

A Santíssima Trindade. Ámen. 
 

Pres. – Oremos. 

 Senhor Jesus Cristo,  

 que neste admirável sacramento 

 nos deixastes o memorial da vossa paixão, 

 concedei-nos a graça  

 de venerar de tal modo 

 os sagrados mistérios do vosso Corpo e Sangue, 

 que sintamos continuamente 

 os frutos da Vossa redenção. 

 Vós que sois Deus com o Pai 

 na unidade do Espírito Santo. 

 

Todos – Ámen. 

 

Bênção do Santíssimo 
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Invocações ao Santíssimo Sacramento 

(rezadas por toda a assembleia) 

 

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 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. 
 

Cântico final: Caminha, povo de Deus 

 
 


