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Animador: Coloquemo-nos na presença de Deus com toda a nossa 

vida, em comunhão com a realidade do mundo. Orar é se colocar 

diante de Deus silenciosamente. não precisamos falar muito. Basta 

estarmos próximos do Amado, basta o nosso olhar contemplativo e 

silencioso. Nossa presença diante do Santíssimo quer ser essa 

presença de amor e amizade. 

 

REFRÃO CONTEMPLATIVO    

(Repetir várias vezes, cantando baixinho): 

Onde reina o amor, fraterno amor, Onde reina o amor, Deus aí está. 

(bis) 

SAUDAÇÃO  

(Quem preside, acolhe a comunidade com estas ou outras 

palavras)  

Presidente: O Deus de nossos pais na fé nos reúne em oração, para 

fazer memória do seu amor fiel e interceder em favor da 

humanidade. Sua graça e sua ternura estejam sempre com vocês! 

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

 

CANTO -  (de joelhos)  
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1. Deus de amor, nós te adoramos neste Sacramento, Corpo e 

sangue que fizeste nosso alimento. És o Deus escondido, vivo e 

vencedor, a teus pés depositamos todo nosso amor. 

2. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz, com teu corpo e com 

teu sangue, ó Senhor Jesus! Sobre os nossos altares, vítima sem par, 

Teu divino sacrifício queres renovar. 

3. No calvário se escondia tua divindade, mas aqui também se 

esconde tua humanidade. Creio em ambas e peço, como o bom 

ladrão, no teu Reino, eternamente, tua salvação. 

4. Creio em ti ressuscitado, mais que São Tomé. Mas aumenta na 

minh’alma o poder da fé. Guarda a minha esperança, cresce o meu 

amor. Creio em ti, ressuscitado, meu Deus e Senhor! 

5. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo. Realiza, eu te suplico, este 

meu desejo: Ver-Te, enfim, face a face, meu divino amigo, Lá no 

céu, eternamente, ser feliz contigo. 

ABERTURA 

Presidente: Deus Santo, Deus Santo e Forte, Deus Santo e Imortal: 

 T. Piedade, Senhor!  

Presidente: Tu que assumiste nossa carne,  

T. Piedade, Senhor!  

Presidente: Lembra-te de nós em teu Reino,  
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T. Piedade, Senhor!  

Presidente: Deus Santo, Deus Santo e Forte, Deus Santo e Imortal: 

T. Piedade, Senhor! 

RECORDAÇÃO DA VIDA 

Animador: Recordemos alguns fatos de nossa vida, os 

acontecimentos do mundo, as pessoas que necessitam de nossas 

orações, especialmente os que padecem a dor da pandemia nos 

hospitais e também que sofrem com a dor da perda de seus entes 

queridos.  

Presidente: Nesta hora em que Cristo Jesus entrou em agonia no 

Horto das Oliveiras, recordemos todos aqueles que no mundo 

inteiro, a estas horas, se encontram angustiados, desesperados, 

quem sabe, porque a vida se tornou para eles um beco sem saída... 

Coloquemos aqui as nossas próprias angústias... Em tudo isso, é a 

própria agonia de Cristo que continua e se prolonga... Da boca de 

todos os angustiados do mundo, ouçamos, aqui e agora, a queixa 

que Jesus dirigiu a seus amigos: “será que vocês não podem vigiar 

pelo menos uma hora comigo?”... 

(O presidente vai apresentando algumas dessas dores e a cada uma 

se canta) (As vitimas do covid, o cansaço dos profissionais de saúde, 

aos que perderam seus entes queridos, aos que passam necessidade 

pela economia e etc)    
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Refrão contemplativo: Dia e noite, trevas e luz; tudo é graça, Deus 

nos conduz. 

SALMO 86 (85) 

Animador: “Cristo, durante sua vida terrena, fez orações e súplicas 

a Deus, em voz alta e com lágrimas, ao Deus que o podia salvar da 

morte” (Hb 5,7) Em comunhão com todos os que estão dominados 

pelas injustiças, ou passando por qualquer sofrimento, peçamos ao 

Senhor vida e salvação:  

O vosso ouvido inclinai e escutai-me; Salvai o servo que em vós 

confia.  

Tende piedade, ó meu Deus e meu Senhor, clamo por vós o dia 

inteiro. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e 

infeliz!  

Protegei-me que sou vosso amigo, que espera e confia em vós! 

Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia! E 

Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minh'alma.  

Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos 

invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração! 

No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de 

escutar.  

Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar; 

Não existe outra obra no mundo Comparável às vossas, Senhor! As 

nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome.  
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Sois tão grande e fazeis maravilhas: Vós somente sois Deus e 

Senhor! Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei; 

Meu coração orientai para vós: Que respeite, Senhor, vosso nome!  

Dou-vos graças com toda a minh'alma, sem cessar louvarei vosso 

nome! Vosso amor para mim foi imenso: Retirai-me do abismo da 

morte! Contra mim se levantam soberbos, não vos levam em conta, 

Senhor!  

Vós, porém, sois clemente e fiel, Sois amor, paciência e perdão. 

Confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. 

Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor.  

O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória a 

Deus presente em toda a terra, a Jesus que o Pai nos enviou, ao 

Espírito, de Deus amor materno, toda graça, honra e louvor.” 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

T.: Honra, glória, poder e louvor, / a Jesus, nosso Deus e Senhor! 

 

EVANGELHO – LUCAS 22,39-46    

Naquele tempo Jesus saiu e, como de costume, foi para o monte das 

Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus 

disse para eles: “Rezem para não caírem em tentação”. Então, 

afastou-se uns trinta metros e, de joelhos, começou a rezar: “Pai, se 
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queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha 

vontade, mas a tua!” Apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. 

Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se 

tornou como gotas de sangue, que caíam no chão. Levantando-se da 

oração, Jesus foi para junto dos discípulos, e os encontrou 

dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes: “Por que vocês 

estão dormindo? Levantem-se e rezem, para não caírem em 

tentação”. Palavra da Salvação! 

T.: Glória a vós Senhor! 

(Momento de silêncio) 

Presidente: Como discípulos aqui estamos Senhor, não nos 

deixemos cair em tentação e nos livrai do mal. Na tua presença 

queremos sempre estar e em profunda adoração iremos 

permanecer.  

 

Canto: Adore te devote  

Adoro te devote, latens Deitas, 

Quae sub his figuris vere latitas: 

Tibi se cor meum totum subiicit, 

Quia te contemplans totum deficit. 
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Eu te adoro, ó Cristo, Deus no santo altar. 

No teu Sacramento vivo a palpitar.  

Dou-te sem partilha, vida e coração,  

pois de amor me inflamo, na contemplação. 

 

Visus, tactus, gustus in te fallitur, 

Sed auditu solo tuto creditur. 

Credo quidquid dixit Dei Filius: 

Nil hoc verbo Veritatis verius. 

 

Tato e vista falham, bem como o sabor,  

só por meu ouvido tem a fé vigor.  

Creio o que disseste, ó Jesus meu Deus,  

Verbo da Verdade, vindo a nós do céu. 

 

In cruce latebat sola Deitas, 

At hic latet simul et humanitas; 

Ambo tamen credens atque confitens, 

Peto quod petivit latro paenitens. 
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Tua divindade não se viu na cruz,  

nem a humanidade vê-se aqui, Jesus.  

Ambas eu confesso como o bom ladrão,  

e um lugar espero na eterna mansão. 

 

Plagas, sicut Thomas, non intueor; 

Deum tamen meum te confiteor. 

Fac me tibi semper magis credere, 

In te spem habere, te diligere. 

 

Não me deste a dita como a São Tomé,  

de tocar as chagas, mas eu tenho fé.  

Faze que ela cresça com o meu amor  

e a minha esperança tenha novo ardor. 

 

O memoriale mortis Domini! 

Panis vivus, vitam praestans homini! 

Praesta meae menti de te vivere 
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Et te illi semper dulce sapere. 

 

Dos teus sofrimentos é memorial,  

este pão de vida, pão celestial.  

Dele eu sempre queira mais me alimentar,  

sentir-lhe a doçura, divinal sem par. 

 

Pie pellicane, Iesu Domine, 

Me immundum munda tuo sanguine. 

Cuius una stilla salvum facere 

Totum mundum quit ab omni scelere. 

 

E o pelicano Cristo meu Senhor.  

lava no teu Sangue a mim pecador,  

pois que uma só gota pode resgatar  

do pecado o mundo e o purificar. 

 

Iesu, quem velatum nunc aspicio, 

Oro fiat illud quod tam sitio; 
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Ut te revelata cernens facie 

Visu sim beatus tuae gloriae 

 

Ora te contemplo, por espesso véu,  

mas desejo ver-te, bom Jesus, no céu.  

Face a face um dia, hei de ti gozar,  

nesta doce Pátria e sem fim te amar. Amém. 

 

ORAÇÃO  

Presidente: (poderão ser feitas algumas preces espontâneas) 

(Após cada prece pode-se cantar ou rezar:) 

T.: Jesus, lembra-Te de mim quando entrares no Teu Reino. 

Presidente: Pai-nosso... 

Presidente: Ave Maria... 

Presidente: Glória ao Pai... 

BÊNÇÃO FINAL 

Presidente: Que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, 

trazendo cada dia o aroma da paz; que o fogo aqueça nossos 

corações deixando-nos cheios de ternura; que a palavra que sair de 
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nossos lábios e as que visitarem nossos ouvidos levem e tragam o 

som de uma bênção.  

T.: Amém. 

Presidente: Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou 

nublados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa 

vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da Justiça, sigamos 

por caminhos de retidão: que nossos passos sejam de fé, que os 

nossos gestos sejam de paz, que nossas relações sejam de 

solidariedade, que nossas palavras sejam de amor.  

T.: Amém. 

Presidente: Pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, pela 

intercessão de São José, seu esposo, nos conduza no bem, nos 

defenda do mal e nos abençoe Deus Todo-poderoso: Pai e Filho e 

Espírito Santo.  

T.: Amém. 

Refrão:  

Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter. Tal qual és tu 

eu quero ser, Jesus, Jesus de Nazaré. 

(todos continuam em silêncio) 


