
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Ritos Iniciais 
 

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. – 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. 

 

Oração do Anjo 

Santíssima Trindade,  

Pai, Filho e Espírito Santo,  

adoro-Vos profundamente  

e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo,  

Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor 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. – Jesus, manso e humilde de coração, 

Todos – Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. 

 

Pres. – Doce Coração de Jesus, que tanto nos amais, 
   Todos – Fazei que eu Vos ame sempre e cada vez mais. 

 

Introdução: 

Não se sabe se Nossa Senhora participou na última Ceia de Jesus, durante a qual Ele 

instituiu o sacramento da Santíssima Eucaristia. Mas é provável que tenha participado na 

celebração das primeiras Missas, presididas pelos Apóstolos, após o Pentecostes. Podemos 

imaginar quanto amor e devoção levavam Maria a participar na celebração da Eucaristia. 



Hoje, somos nós chamados a ter o mesmo amor e devoção de Nossa Senhora para com 

seu divino Filho, o Santíssimo Sacramento. Para nos ajudar a isso, apareceram na vida da Igreja 

as Confrarias do Santíssimo Sacramento. 

Neste primeiro dia do nosso Lausperene, tenhamos presentes na nossa oração todos 

aqueles e aquelas que servem a Igreja na paróquia através da Confraria do Santíssimo 

Sacramento e das Comissões de Festas. 

 
 

Mistérios Eucarísticos 
(Maria na Vida da Igreja) 

 
 

1.º Mistério: Na Eucaristia, formamos comunidade. 

 
 

Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos    (Act. 1, 12-14) 

 

Desceram então do monte chamado das Oliveiras,  

situado perto de Jerusalém,  

à distância de uma caminhada de sábado,  

e foram para Jerusalém.  

Quando chegaram à cidade,  

subiram à sala de cima,  

onde se encontravam habitualmente.  

Estavam lá: Pedro e João,  

Tiago e André,  

Filipe e Tomé,  

Bartolomeu e Mateus,  

Tiago, filho de Alfeu, e Simão-o-Zelote  

e Judas, irmão de Tiago.  

E todos unidos pelo mesmo sentimento,  

entregavam-se assiduamente à oração,  

em companhia de algumas mulheres, 

entre as quais Maria, Mãe de Jesus,  

e com os Seus parentes". 

 
2.º Mistério: Na Eucaristia, escutamos a Palavra. 

 

Leitura da Encíclica Marialis Cultus n.º 17  (Maria nos documentos da Igreja, 86) 
 

Maria é a Virgem que sabe ouvir,  

que acolhe a palavra de Deus com fé;  

fé, que foi para ela  

prelúdio e caminho para a maternidade divina,  

pois, como intuiu Santo Agostinho,  

"a bem-aventurada Maria, acreditando,  



deu à luz Aquele (Jesus) que, acreditando, concebera";  

na verdade, recebida do Anjo a resposta à sua dúvida, 

"Ela, cheia de fé  

e concebendo Cristo na sua mente,  

antes de O conceber no seu seio, disse:  

"Eis a serva do Senhor!  

Faça-se em mim segundo a tua palavra"; 

fé, ainda, que foi para Ela motivo de beatitude  

e de segurança no cumprimento da promessa:  

"Feliz aquela que acreditou,  

pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido"; 

fé, enfim, com a qual ela,  

protagonista e testemunha singular da Encarnação,  

reconsiderava os acontecimentos da infância de Cristo,  

confrontando-os entre si,  

no íntimo do seu coração. 

É isto que também a Igreja faz;  

na sagrada Liturgia, sobretudo,  

ela escuta com fé,  

acolhe, proclama e venera a Palavra de Deus,  

distribui-a aos fiéis como pão de vida, 

à luz da mesma, perscruta os sinais dos tempos,  

interpreta e vive os acontecimentos da história. 

 

 

3.º Mistério: Na Eucaristia, oferecemos a Deus o sacrifício pascal de Cristo 

 

Leitura da Encíclica Marialis Cultus n.º 20   (Maria nos documentos da Igreja, 

86) 

 
Maria é, enfim, a Virgem oferente. 

Mas a mesma Igreja,  

sobretudo a partir da Idade Média,  

entreviu no coração da Virgem Maria,  

que leva o Filho a Jerusalém "para o oferecer ao Senhor", 

uma vontade oblativa,  

que transcendia o sentido ordinário do rito.  

Dessa intuição temos um testemunho  

na afectuosa apóstrofe de São Bernardo:  

"Oferece, Virgem santa, o teu Filho  

e apresenta ao Senhor o fruto bendito do teu ventre.  

Sim! Oferece a hóstia santa e agradável a Deus,  

para reconciliação de todos nós!" 

Para perpetuar ao longo dos séculos  

o Sacrifício da Cruz,  

o divino Salvador instituiu o Sacrifício eucarístico,  

memorial da sua Morte e Ressurreição,  

e confiou-o à Igreja, sua Esposa,  

a qual sobretudo ao domingo,  

convoca os fiéis para celebrar a Páscoa do Senhor,  

até que Ele torne.  



4.º Mistério: Na Eucaristia oferecemo-nos também nós mesmos. 

 

 

 Leitura da Encíclica Marialis Cultus n.º 21   (Maria nos documentos da Igreja, 89-90) 
 

Exemplar de toda a Igreja, no exercício do culto divino,  

Maria é também mestra de vida espiritual  

para cada um dos cristãos.  

Assim, bem cedo os fiéis começaram a olhar para Maria,  

a fim de, como ela, fazerem da própria vida um culto a Deus,  

e do seu culto um compromisso vital.  

Mas Maria é modelo, sobretudo, daquele culto  

que consiste em fazer da própria vida uma oferenda a Deus:  

"Eis a serva do Senhor!  

Faça-se em mim segundo a tua palavra".  

O "sim" de Maria é para todos os cristãos lição e exemplo,  

para fazerem da obediência à vontade do Pai  

o caminho e o meio da própria santificação.  

 
 

5.º Mistério: Na Eucaristia, dirigimos a Deus Pai a nossa acção de graças 

 

Leitura da Encíclica Marialis Cultus n.º 18   (Maria nos documentos da Igreja, 86-87) 
 

Maria é a Virgem dada à oração.  

Assim nos aparece ela, de facto, na visita à mãe do Precursor,. 

Virgem em oração aparece Maria, também, em Caná,  

onde, ao manifestar ao Filho, com imploração delicada,  

uma necessidade temporal,  

obteve também um efeito de graça:  

que Jesus, ao realizar o primeiro dos seus "sinais",  

confirmasse os discípulos na fé n'Ele.  

Por fim, ainda a última passagem biográfica relativa a Maria  

descreve-a com Mulher orante:  

os Apóstolos "perseveravam unânimes na oração,  

com algumas mulheres,  

entre as quais Maria, a mãe de Jesus. 

Maria é presença orante na Igreja nascente,  

e na Igreja de todos os tempos;  

porque ela, assumida ao céu,  

não depôs a sua missão de intercessão e de salvação. 

 
Pres. – Rezemos três Avé Marias  

 em honra da pureza de Nossa Senhora, 

 pela santificação dos Sacerdotes e pelas intenções do Santo Padre. 
 

Ladainha de N.ª Senhora 

Senhor, tende piedade de nós 

Cristo, tende piedade de nós 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos 

Jesus Cristo, atendei-nos 



Pai do Céu, que sois Deus,    Tende piedade de nós 

Filho redentor do mundo, que sois Deus.  Tende piedade de nós 

Espírito Santo, que sois Deus,   Tende piedade de nós 

Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós 

 
 

Santa Maria, Mãe de Deus,    Rogai por nós 

Santa Maria, Mãe da Igreja,   Rogai por nós 

Santa Virgem das Virgens,    Rogai por nós 

 
Mãe de Cristo,      Rogai por nós                            

Mãe da Igreja,     Rogai por nós 

Mãe da divina graça,    Rogai por nós 

 
Mãe puríssima,     Rogai por nós 

Mãe castíssima,     Rogai por nós 

Mãe imaculada,     Rogai por nós 

 

Mãe intacta,     Rogai por nós 

Mãe amável,     Rogai por nós 
Mãe admirável,     Rogai por nós 

 

Mãe do bom conselho,    Rogai por nós                         

Mãe do Criador,    Rogai por nós 
Mãe do Salvador,    Rogai por nós 

 

Virgem prudentíssima,    Rogai por nós 
Virgem venerável,    Rogai por nós 

Virgem louvável,    Rogai por nós 

 
Virgem poderosa,    Rogai por nós 

Virgem clemente,    Rogai por nós 

Virgem fiel,     Rogai por nós 

 

Espelho de Justiça,    Rogai por nós 

Sede de sabedoria,    Rogai por nós 

Causa da nossa alegria    Rogai por nós 
 

Vaso espiritual,     Rogai por nós 

Vaso honorífico,    Rogai por nós 

Vaso insigne de devoção,    Rogai por nós 
 

Rosa mística,     Rogai por nós 

Torre de David,     Rogai por nós 

Torre de marfim,    Rogai por nós 
 

Casa de ouro,     Rogai por nós 

Arca da Aliança,    Rogai por nós 

Porta do Céu,      Rogai por nós 
 

Estrela da manhã,    Rogai por nós 

Saúde dos enfermos,    Rogai por nós 

Refúgio dos pecadores,    Rogai por nós 

 



Consoladora dos aflitos,    Rogai por nós 

Auxílio dos cristãos,    Rogai por nós 

Rainha dos Anjos,     Rogai por nós                                             
 

Rainha dos Patriarcas,    Rogai por nós 

Rainha dos Profetas,    Rogai por nós                                                      

Rainha dos Apóstolos,    Rogai por nós 
 

Rainha dos Mártires,    Rogai por nós 

Rainha dos Confessores,   Rogai por nós 

Rainha das Virgens,    Rogai por nós 

 

Rainha de todos os Santos,   Rogai por nós 

Rainha concebida sem  pecado original,  Rogai por nós 

Rainha elevada ao Céu em corpo e alma,  Rogai por nós 
 

Rainha do Santíssimo Rosário,   Rogai por nós 

Rainha da Família,    Rogai por nós 

Rainha da Paz.     Rogai por nós 

 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,   Perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,   Ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  Tende piedade de nós, Senhor. 
 

 

Pres. – À Vossa proteção nos acolhemos,  

 Santa Mãe de Deus,  

 não desprezeis as nossas súplicas  

 nas nossas necessidades: 

 mas livrai-nos de todos os perigos, 

 ó Virgem gloriosa e bendita. 

 Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 

Todos – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

 

 

 

Pres. – Oremos:  

 Concedei, Senhor, aos vossos servos  

 a perfeita saúde da alma e do corpo  

 e, por intercessão da Virgem Maria,  

 livrai-nos das tristezas do tempo presente  

 e dai-nos as alegrias eternas.  

 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amen. 



Ritos da Comunhão 

 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João   (Jo 14, 21-26) 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

«Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre,  

esse realmente Me ama.  

E quem Me ama será amado por meu Pai  

e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».  

Disse-Lhe Judas, não o Iscariotes:  

«Senhor, como é que Te vais manifestar a nós e não ao mundo?»  

Jesus respondeu-lhe:  

«Quem Me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará;  

Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada.  

Quem Me não ama não guarda a minha palavra.  

Ora a palavra que ouvis não é minha,  

mas do Pai que Me enviou.  

Disse-vos estas coisas, enquanto estava convosco.  

Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 

vos ensinará todas as coisas  

e vos recordará tudo o que Eu vos disse». 

Palavra da Salvação. 

 

Breve silêncio 

Preces 
 

Pres. – Deus oferece os seus dons a todos os homens  

 que, de boa vontade, se abrem à missão da Igreja.  

 Rezemos com fé, dizendo:  

   Senhor, enviai os vossos apóstolos. 

 

– Para que a Igreja se torne a casa da verdade,  

aberta a todos os povos. Oremos: 

 

– Para que todos os homens encontrem irmãos  

que sejam colaboradores de Deus no convite à fé. Oremos: 

 

– Para que a experiência do encontro com Deus, para os homens de hoje,  

passe através das portas da liberdade interior. Oremos: 

 

– Para que os sacerdotes no seu ministério  

sejam guiados apenas pelo interesse do bem dos seus irmãos. Oremos: 

 

– Para que todos nós que, quando crianças, recebemos a fé no baptismo,  

a desenvolvamos através das etapas da nossa experiência cristã,  

até à maturidade de uma vida de caridade abundante. Oremos: 



Pres. –  Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: 

 

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,  

 santificado seja o Vosso nome; 

 venha a nós o vosso reino; 

 seja feita a Vossa vontade  

 assim na terra como no céu. 

  O pão nosso de cada dia nos dai hoje; 

  perdoai-nos as nossas ofensas, 

  assim como nós perdoamos 

  a quem nos tem ofendido; 

  e não nos deixeis cair em tentação;  

   mas livrai-nos do mal. 

 

Pres. – Felizes os convidados  

 para o Banquete do Senhor.  

 Eis o Cordeiro de Deus,  

 que tira o pecado do mundo. 

 

Todos – Senhor, eu não sou digno  
 de que entreis na minha morada, 

 mas dizei uma palavra e serei salvo. 

 
Bênção depois da Comunhão – Oração pelos Sacerdotes 

 

Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do Altar, 

que vos quisestes perpetuar entre nós por meio de vossos sacerdotes, 

fazei com que suas palavras sejam somente as vossas, 

que seus gestos sejam os vossos, que sua vida seja o fiel reflexo da vossa. 

Que eles sejam os homens que falem a Deus dos homens e falem aos homens de Deus. 

Que não tenham medo de servir, servindo a Igreja como ela quer ser servida. 

Que sejam homens, testemunhas do eterno nosso tempo, 

caminhando pelas estradas da história com vosso mesmo passo e fazendo o bem a todos. 

Que sejam fiéis aos seus compromissos, zelosos da sua vocação e da sua entrega, 

claros reflexos da própria identidade e que vivam com alegria o dom recebido. 

Tudo isso vos pedimos pela intercessão de vossa Mãe Santíssima: 

ela que esteve presente na vossa vida,  

esteja sempre presente na vida dos vossos sacerdotes.  

Amém 

Hino Eucarístico 
 

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, Vos pedimos,  

 a graça de venerar de tal modo os 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. 

 

Invocações ao Santíssimo 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 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 

 


