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Credidimus Caritatis 
 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO  

07-11-2019 - QUINTA-FEIRA 

31ª Semana do Tempo Comum 
 

[Após a oração da Comunhão, enquanto o padre se paramentar e expor o Santíssimo, inicia o canto abaixo] 
 

Mantra: 

Pra Te adorar 

Pra Te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar a Ti, Senhor (2x) 

A minha alma tem sede de Ti. O meu espírito necessita de Ti, pra Te adorar. 
 

Animador: Irmãos e irmãs, colocamo-nos diante de Cristo Jesus, presença real na Hóstia Santa. 

Queremos adorá-lo, louvá-lo, pois Ele é digno de todo louvor é o Cordeiro Imolado. Reunimo-

nos como filhos e filhas amados de Deus, que buscam alento. O Todo Poderoso restitui nossa 

esperança e restaura nossas forças. Confiantes, cantemos nossa certeza, da presença real de Cristo 

Jesus no nosso meio. 
 

Canto: Presença real na Hóstia Santa 
Presença real na Hóstia Santa. Presença real de Cristo Jesus. Cordeiro imolado, puro e sem 

mancha, o cordeiro é o filho de Deus criador 

Eu Te adoro, eu Te louvo, eu Te amo Eu Te espero, meu Senhor. 
O pão que alimenta e dá vida eterna. O pão é o corpo de nosso Senhor. O vinho que salva e me dá 

coragem. O vinho é o sangue do meu redentor. 

Presença real na Hóstia Santa. Presença real de Cristo Jesus. Que sob o véu do sacramento. 

Contemplo a face, do meu Salvador. 
 

Padre: Neste momento especial de adoração a Deus, fixemos o nosso olhar na Eucaristia, o 

grande sinal da presença de Jesus entre nós. 

Todos: Jesus é o pão da vida, nosso alimento Ele mesmo nos diz: “Tomai e comei isto é o 

meu corpo” Jesus nos lembra o grande amor do Pai por nós. 
 

Padre: Deus é bom, misericordioso, e compassivo, sempre pronto a perdoar. 

Todos: Senhor nosso Deus, queremos vos adorar como filhos e filhas amados. Vinde com a 

força do vosso perdão, para que também saibamos perdoar os nossos irmãos e irmãs. 
 

Padre: Eis um momento difícil em que vivemos; a busca desenfreada pelo lucro. O dinheiro e o 

lucro estão ocupando o vosso lugar nos corações. 

Todos: Perdão Senhor por não nos importarmos mais com a vida dos nossos irmãos que 

estão sofrendo o abandono, a miséria, a fome o desamor. 
 

Padre: A esperança de dias melhores e o respeito parecem não ter mais lugar em nossa 

sociedade, nas famílias, nos lares, na escola, no trabalho, no ambiente em que vivemos. O 

individualismo toma conta do social e comunitário. 

Todos: Perdão Senhor, por nosso interesse pessoal estar sempre acima do nosso interesse 

comunitário. 
 

Canto: O meu coração tem sede de amar 
O meu coração tem sede de amar, ir ao teu encontro ansioso em Te adorar! 

Meu Deus, eu creio e adoro, espero e Te amo, Por aqueles que não Te amam! 
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O Céu se faz presente aqui e olhas para mim. Porque me amas sem igual! 
 

MEDITAÇÃO: 
 

Padre: No silêncio do teu coração, fale com toda sinceridade: faça a sua oração, pense agora 

naqueles que já nos precederam na morte, pense nas tuas preocupações; no teu trabalho, na tua 

família, na tua comunidade; na tua pastoral ou movimento. 

Todos: Senhor, queremos Te buscar na Eucaristia e Te adorar no Santíssimo Sacramento do Altar. 
 

Padre: Há sempre uma necessidade de renovação e inclusão: pense que no Oriente próximo, no 

qual diversas tradições religiosas partilham o mesmo espaço de vida, nasça um espírito de 

diálogo, de encontro e de reconciliação. 

Todos: Senhor, queremos Te buscar na Eucaristia e a partir de uma fé sólida e viva 

anunciar a paz e justiça no mundo. 
 

Padre: Suplicamos-te, por fim, pelo nosso pastor o Papa Francisco que muito tem trabalhado 

pelo bem comum; Especialmente no estudo e implantação do Sínodo na Amazonia, que ele sinta 

sempre a doce e reconfortante presença da Tua Graça e do Teu Amor por todos. 

Todos: Bendito sejais Senhor pelos que sempre te servem. Ajuda-os nas dores e fraquezas e 

concede-lhe a Tua Graça. Por isso Te adoramos, Te louvamos. 
 

Canto: Meu tudo 

Sopra sobre mim Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser 
Vem Espírito de Deus cura o meu coração. E faz-me um homem novo com Teu poder, com o Teu 

poder! Te adorarei renderei o louvor! Pois Tu és Senhor o meu tudo, me prostrarei a Ti.Te 

adorarei renderei o louvor! Pois Tu és Senhor o motivo, e a minha razão de viver. 
 

Alguns momentos de silêncio paz e quietude, no mais profundo do nosso ser, vamos adorar, louvar, agradecer, 

suplicar e abrir as portas do nosso coração. Para Deus o silencio é um geste de louvor e oração. 
 

Canto: Livre acesso 

Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu 

coração Te dou livre acesso 
Pois com teu braço forte realizas prodígios pois com teu braço forte, Senhor Me ergues do chão. 
 

BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO 
 

PADRE: Vamos nos preparar para receber a Bênção de Jesus Sacramentado.  
 

Canto: Tão Sublime 
Tão Sublime Sacramento adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. 

Venha a fé por suplemento os sentidos completar.  

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! 
 

PADRE: Do céu lhe destes o Pão! TODOS: Que contém todo o sabor! 
 

OREMOS: Ó Deus, que neste Admirável Sacramento nos conservastes a memória da vossa 

Paixão, concedei, vos pedimos, que veneremos os sagrados mistérios do vosso Corpo e Sangue, de 

modo que sintamos sempre em nós o fruto da vossa redenção. Vós que viveis e reinais por todos os 

séculos. Amém! 

 

 
 



BÊNÇÃO:  

Padre: Deus vos abençoe e vos guarde. Amém! Que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos 

seja favorável. Amém! Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a Paz. Amém! Que Ele vos dê a 

saúde do corpo e da alma. Amém! 
 

PADRE: NOSSO SENHOR JESUS CRISTO esteja perto de vós para vos defender. Amém! Esteja 

em vosso coração para vos conservar. Amém! Que Ele seja vosso guia para vos conduzir. Amém! 

Que Ele vos acompanhe para vos guardar. Amém! Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do 

Espírito Santo. Amém! 
 

LOUVORES: 
Bendito seja Deus. 

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. 
  

TODOS: Deus e Senhor nosso/ protegei a vossa Igreja/ dai-lhe santos pastores/ e dignos ministros. 

Derramai as vossas bênçãos/ sobre o nosso santo padre,/ o papa Francisco sobre nosso Arcebispo e 

seus Bispos auxiliares,/ sobre o nosso Pároco e todo 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 de vossa 

bondade o Brasil,/ este arcebispado,/ a paróquia em que habitamos,/ cada um de nós em particular/ e 

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... 
 

Graças e Louvores se dêem a todo momento: Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. 

 

Jesus, manso e humilde de Coração: Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso. 
 

PROCISSÃO - SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 

Canto I - Jesus, nesse nome há poder 

Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O Seu nome é poderoso Sua glória 

em toda a terra Há poder no nome de Jesus 

O impossível ele pode realizar. O impossível ele pode realizar! O impossível, sim, o impossível. 

O impossível a mim, ele pode realizar. O impossível ele pode vai realiza 

 

 



Canto II - Quem impedirá 

Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? 

Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, Ele tudo fará Não tenhas medo, Deus contigo 

está Confia nele, Ele tudo fará. 

Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, 

todos se renderão pelo poder da oração. 
 

Canto III - Deus de Milagres 

Mestre dos metres olha pra mim quando passares aqui. Já estou decidido, eu vou te tocar 

mesmo que me pareça impossível. 
Tu és aquele que estendendo a mão mudou a história de Bartimeu. E fez os homens que 

enxergavam ver além. 

Tu és o médico dos médicos Deus forte e poderoso opera em minha vida, Senhor. 

Deus de milagres Olha pra mim, eu sei que o meu milagre vai chegar Quando passares aqui. Deus 

de milagres Toca em mim Manifesta o teu poder, cura-me. 

 

 

Novembro: Equipe 19h30  

Dezembro: Equipe 07h30 


