RITOS de Adoração ao Santíssimo Sacramento
RITOS INICIAIS
Presidente: Graças e Louvores se dêem a todo o momento.
Todos: Ao Santíssimo e Divinísssimo Sacramento.
Presidente: 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.
Presidente: 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.
REFLEXÃO/ORAÇÃO [ver guião com esquema de oração proposto para a Catequese]
ORAÇÃO DAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE [CRACÓVIA 2016]
Deus, Pai misericordioso,
que revelaste o Teu amor no Teu Filho Jesus Cristo
e o derramaste sobre nós no Espírito Santo Consolador,
a Ti confiamos hoje o destino do mundo e de cada homem.
Confiamos-Te especialmente os jovens de todas as línguas, povos e nações.
Guia-os com segurança pelos obscuros caminhos do mundo contemporâneo
e dá-lhes a graça de uma frutuosa vivência
das Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia.
Pai Celestial,
faz de nós testemunhas da Tua misericórdia.
Ensina-nos a levar a fé aos duvidosos,
a esperança aos desanimados,
o amor aos indiferentes,
o perdão aos errantes
e a alegria aos tristes.
Que a centelha do Teu amor misericordioso acesa em nós
se torne fogo que transforma os corações humanos e renova a face da terra.
Maria, Mãe de misericórdia, rogai por nós.
São João Paulo II, rogai por nós.

Nota: Estas orações serão reutilizadas, por isso deixa-as no lugar após a oração.]

CÂNTICO DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum, veneremur
cernui:
et antiquum documentum novo cedat ritui:
praestet fides supplementum sensuum
defectui.
Genitori, Genitoque laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio:
Procedenti ab utroque compar sit laudatio.

O tão grande Sacramento veneremos, pois,
prostrados:
e a antiga Lei dê lugar ao novo Rito:
a fé venha suprir aquilo que os sentidos não
alcançam.
Ao Pai e ao Filho louvemos com alegria,
saudemo-lOs, honremo-lOs, dêmos-Lhes
graças e bendigamo-lOs.
Ao Espírito, que de Ambos procede, dêmos os
mesmos louvores.
Ámen.

Amen.

RITOS FINAIS
Presidente: Vós sois o Pão Vivo que desceu do Céu!
Todos: Para dar a Vida ao Mundo.
Presidente: Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial
da vossa paixão, concedei-nos 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.
[Bênção do Santíssimo Sacramento]
ACLAMAÇÃO
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 excelsea Mãe de Deus, Maria santíssima;
Bendita a sua santa e Imaculada Conceição;
Bendita a sua gloriosa assunção;
Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe;
Bendito S. José, seu castíssimo esposo;
Bendito Deus nos seus anjos e nos Seus santos.

Nota: Estas orações serão reutilizadas, por isso deixa-as no lugar após a oração.]

