ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
CÂNTICO INICIAL [Adoramus te O Christe - Taizé]

Oh oh oh____Adoramus te O Christe.

RITOS INICIAIS [ver guião de ritos de Adoração ao Santíssimo Sacramento]

DO EVANGELHO SEGUNDO SÃO JOÃO [Jo 8, 1-11]
Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou outra vez para o templo e todo o povo vinha ter
com Ele. Jesus sentou-se e pôs-se a ensinar. Então, os doutores da Lei e os fariseus trouxeram-lhe certa
mulher apanhada em adultério, colocaram-na no meio e disseram-lhe: «Mestre, esta mulher foi apanhada
a pecar em flagrante adultério. Moisés, na Lei, mandou-nos matar à pedrada tais mulheres. E Tu que
dizes?»
Faziam-lhe esta pergunta para o fazerem cair numa armadilha e terem de que o acusar. Mas Jesus,
inclinando-se para o chão, pôs-se a escrever com o dedo na terra.
Como insistissem em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: «Quem de vós estiver sem pecado atire-lhe a
primeira pedra!» E, inclinando-se novamente para o chão, continuou a escrever na terra. Ao ouvirem isto,
foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio deles.
Então, Jesus ergueu-se e perguntou-lhe: «Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?» Ela respondeu:
«Ninguém, Senhor.» Disse-lhe Jesus: «Também Eu não te condeno. Vai e de agora em diante não tornes a
pecar.»

CÂNTICO [Sempre pensando em Ti]
Sempre pensando em Ti, Senhor,
sempre pensando em Ti,
morre o ódio, morre a dor que se encontra em mim.
Sempre pensando em Ti, Senhor,
sempre pensando em Ti,
nasce em mim uma luz de amor e a paz sem fim.
Senhor, perdoai as minhas faltas,
ajuda-me a ser um bom cristão
na felicidade, na dor, na paz e no amor,
Tu és a salvação.
Sempre pensando em Ti, Senhor,
sempre pensando em Ti,
nasce o dia, nasce a noite e o amor sem fim.
Sempre pensando em Ti, Senhor,
sempre pensando em Ti,
nasce em mim um amor de irmão e a fé sem fim.
SILÊNCIO [reflexão e adoração pessoal]
PAPA FRANCISCO, NA AUDIÊNCIA GERAL, A 16 DE DEZEMBRO DE 2015
«A Igreja ‘una’ vive da comunhão do próprio Deus.
Este mistério de comunhão, que faz da Igreja um sinal do amor do Pai, cresce e amadurece no nosso
coração, quando o amor, que reconhecemos na Cruz de Cristo e na qual nos imergimos, nos leva a amar do
mesmo modo como nós somos amados por Ele. Trata-se de um Amor sem fim, que tem o semblante do
perdão e da misericórdia.
No entanto, a misericórdia e o perdão não devem permanecer só palavras, mas realizar-se na vida
quotidiana. Amar e perdoar constituem o sinal concreto e visível de que a fé transformou os nossos
corações, permitindo-nos expressar em nós a vida do próprio Deus. Amar e perdoar como o próprio Deus
ama e perdoa. Trata-se de um programa de vida que não pode conhecer interrupções nem excepções, mas
impele-nos a ir sempre mais além, sem nos cansarmos, com a certeza de que somos sustentados pela
presença paternal de Deus.
O Ano Santo não seria muito eficaz, se a porta do nosso coração não deixasse passar Cristo, que nos impele
a ir ao encontro dos outros, para lhes levar Ele e o seu amor. Portanto, do mesmo modo como a Porta
Santa permanece aberta, porque constitui o sinal da aceitação que o próprio Deus nos reserva, assim
também a nossa porta, a porta do nosso coração, permaneça sempre aberta de par em par, para não
excluir ninguém. Nem sequer aquele, ou aquela, que me aborrece: ninguém!»

CÂNTICO [Como o Pai me amou]
Como o Pai me amou, Eu vos tenho amado.
Permanecei no meu amor, permanecei no meu amor.
Se guardarem minhas palavras,
e se amarem como irmãos,
partilhareis com alegria
o dom da fraternidade.
SILÊNCIO [reflexão e adoração pessoal]
ORAÇÃO DAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE [ver guião de ritos de Adoração ao Santíssimo
Sacramento]
CÂNTICO DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – TANTUM ERGO [ver guião de ritos de
Adoração ao Santíssimo Sacramento]
RITOS FINAIS [ver guião de ritos de Adoração ao Santíssimo Sacramento]
BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
ACLAMAÇÃO [ver guião de ritos de Adoração ao Santíssimo Sacramento]
CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA [cântico]
Ó Senhora minha, ó minha Mãe
eu me ofereço todo a vós
e em prova da minha devoção
para convosco, vos consagro
neste dia e para sempre,
os meus olhos, os meus ouvidos,
a minha boca e o meu coração
inteiramente, todo o meu ser.
E porque assim sou vosso
incomparável Mãe.
Guardai-me e defendei-me
como coisa e propriedade vossa.
Porque assim sou vosso
incomparável Mãe.
Guardai-me e defendei-me
como coisa e propriedade vossa.

CÂNTICO FINAL [Hino da Jornadas Mundiais da Juventude – Cracóvia 2016]
Elevo os meus olhos aos céus
de onde virá a ajuda.
Vem do Senhor, Ele é (o) nosso Deus,
O Deus de Misericórdia.
Se nos perdemos, Ele nos procura
e nos carrega em Seus braços
Com o Seu sangue cura as feridas
E uma nova vida nos dá
Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Senhor, se tiveres em conta as culpas,
Quem poderá subsistir?
Perdoemo-nos uns aos outros
Como Ele nos perdoa.
O Sangue de Cristo nos redimiu.
E Ele ressuscitou.
Jesus é o nosso Senhor!
Digamos a todo o mundo!
Deixa o medo e tem fé,
Põe o teu fardo a Seus pés.
Confia - Ele ressuscitou.
Jesus, nosso Deus!
Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.

