
ADORAÇÃO AO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 
 
 

 
 
 
 
 

Paróquia de Santo Amaro



Invocações e louvores para a exposição do 
Santíssimo Sacramento 

 
 

Início 
 
 
 

Pres. – Graças e louvores se deem a todo o momento!... 
Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 
Pres. – Graças e louvores se deem a todo o momento!... 
Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 
Pres. – Graças e louvores se deem a todo o momento!... 
Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

 
 

Pres. – Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia!... 
Todos – Fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima, Santa Maria. 
Pres. – Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia!... 
Todos – Fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima, Santa Maria. 
Pres. – Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia!... 
Todos – Fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima, Santa Maria. 

 

 Jesus, eu creio em Vós, mas aumentai a minha fé; 
 Jesus, eu amo-Vos, mas aumentai o meu amor; 
 Jesus, eu espero em vós, mas aumentai a minha esperança. 

 
 

2 - Santíssima Trindade, Pai, Filho, 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. 

 

 
 

Oração do Anjo: 
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e Vos amo. 
Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram, não 
esperam e não Vos amam. 3x



Reposição do Santíssimo Sacramento 
 

 

 
 
 

Cristo é tudo para nós. 
Se desejares curar a ferida, Ele é o teu Médico. 
Se a febre te deixa sedento, Ele é a tua Fonte. 
Se te oprime a iniquidade, Ele é a Justiça. 
Se tens necessidade de ajuda, Ele é a tua Força. 
Se desejas o céu, Ele é o Caminho. 
Se temes a morte, Ele é a Vida. 
Se foges das trevas, Ele é a Luz. 
Se procuras o pão, Ele é o Alimento. 

 

Canta-se o «Tantum ergo» ou outro cântico eucarístico apropriado. 
 

Veneremos, adoremos A 
presença do Senhor, 
Nossa Luz e Pão da Vida. 
Cante a alma em 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! Amen!



 

Após o cântico o ministro diz: 
 

V. – Vós sois o pão que desceu dos céus (Aleluia). 
 

R. – para dar a vida ao mundo (Aleluia). 
 
 
 

Oremos: 
Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos 

deixastes o memorial da Vossa Paixão, concedei-nos, Vos pedimos, 
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. 
R.: Amen 

 
 
 

Segue-se a Bênção, imediatamente a seguir, todos dizem: 
 

 
 
 
 

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 e 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. 

 

Recolha do Santíssimo ao Sacrário 
 

Cântico em Anexo



Primeira Sexta do Mês: 
 

 

Cântico em anexo 
 

I - “Sacratíssimo Coração de Jesus, de infinita misericórdia, 
que estais em todos os sacrários da terra convertei os pecadores, 
salvai os agonizantes e tende piedade das almas do purgatório: 
dai-lhes a paz, o descanso e a luz eterna. Amem.” 

 

II - "No Coração de Jesus existe tudo o que precisamos: 
fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e 
conselho para os hesitantes; e  para todos: humildade, paz, 
caridade e alegria de viver". (Santa Paula Frassinetti) 

 
 
 
 
 

Ladaínha (aprovada por Leão XIII a 2 de abril de 1899) 

Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. 
Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. 
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 

 
 

Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, 
Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, 
Coração de Jesus, de majestade infinita, 
Coração de Jesus, templo santo de Deus, 
Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo,



 

Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, 
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, 
Coração de Jesus, recetáculo de justiça e de amor, 
Coração de Jesus, cheio de bondade  e de amor, 
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, 
Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor, 
Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações, 
Coração de Jesus, no qual estão os tesouros da sabedoria e da ciência, 
Coração de Jesus, no qual habita  toda a plenitude  da divindade, 
Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as Suas complacências, 
Coração de Jesus, de cuja plenitude  todos nós recebemos, 
Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, 
Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, 
Coração de Jesus, rico para todos os que Vos invocam, 
Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, 
Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, 
Coração de Jesus, saturado de opróbrios, 
Coração de Jesus, esmagado pelos nossos pecados, 
Coração de Jesus, feito obediente até a morte, 
Coração de Jesus, atravessado pela lança, 
Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, 
Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, 
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, 
Coração de Jesus, vítima dos pecadores, 
Coração de Jesus, salvação dos que esperam em Vós, 
Coração de Jesus, esperança dos que morrem em Vós, 
Coração de Jesus, delícia de todos os santos, 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor, 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor, 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 

 
 
 
 

V.: Jesus, manso e humilde de coração. 
R.: Fazei nosso coração semelhante  ao Vosso.



 

Oremos: Deus omnipotente e eterno, olhai para o Coração de 
Vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, 
em nome dos pecadores, vos tributa; e aos que imploram a vossa 
misericórdia  concedei  benigno  o  perdão,  em  nome  de  vosso 
mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, em união 
com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém 

 
 

Veneremos, adoremos A 
presença do Senhor, 
Nossa Luz e Pão da Vida. 
Cante a alma em 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! Amen! 

 
 
 
 

Após o cântico o ministro diz: 
 

V. – Vós sois o pão que desceu dos céus (Aleluia). 
 

R. – para dar a vida ao mundo (Aleluia). 
 
 

Oremos: Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos 
deixastes o memorial da Vossa Paixão, concedei-nos, Vos pedimos, 
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. 
R.: Amen



 

Segue-se a Bênção, imediatamente a seguir, todos dizem: 
 
 

Bendito seja Deus 
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 e 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. 

 

Recolha do Santíssimo ao Sacrário 
 
 

Cântico Final apropriado. Anexo 
 
 
 
 
 

Anexo 
 
 

Cantai comigo, 
Povos da terra  
E Anjos do Céu 

 

Glória ao Senhor, Aleluia! (bis) 
 

1 - Povos da terra louvai ao Senhor,  
Anjos e Santos cantai seu louvor.



 

2 - Nuvens do espaço louvai ao Senhor,  
Estrelas do espaço cantai seu louvor. 

 

3 - Chuvas e ventos louvai ao Senhor,  
Frio e calor cantai seu louvor. 

 

4 - Montes e vales louvai ao Senhor,  
Águas das fontes cantai seu louvor. 

 
 
 

Cristo Vence, Cristo Reina, 
Cristo, Cristo impera! 

 
 

1. Cantai ao Senhor um cântico novo, 
pelas maravilhas que Ele operou. 

 
 

2. A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória. 

 
 

3. Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. 

 
 

4. Cantai ao Senhor ao som da cítara, 
ao som da cítara e da lira; 

 
 
 
 
 
 

Ó Anjos cantai comigo,  
Ó Anjos cantai sem fim.  
Dar graças eu não consigo, 
Ó Anjos dai-as por mim. (bis) 

 
 

Canta serena minh’alma, 
Bela joia ti reluz. 
Já colheste a rica palma, 
Já desceu a ti Jesus.



 

Ó verdadeiro corpo do Senhor,  
Nascido para nós da Virgem Mãe,  
Penhor da eterna glória prometida!  
Ó verdadeiro corpo do Senhor! 

 
 

O Cordeiro de Deus oferecido  
A seu eterno Pai em sacrifício 
Morre na cruz para salvar o mundo. 

 
 

Do lado aberto corre sangue e água 
E o discípulo amado é testemunha 
Desta fonte de graça e de ternura. 

 
 

Quando a morte bater à nossa porta 
E travarmos o último combate, 
Jesus piedoso, Filho de Maria, 
Fica connosco, Pão de Vida Eterna. 

 
 

Quem come deste pão viverá eternamente. 
Vinde e comei: este é o corpo do Senhor. 
Quem bebe deste cálice terá a vida eterna. 
Vinde e bebei: é o sangue do Senhor. 

 
 

1. O pão de Deus é o que desce do Céu 
para dar a vida ao mundo. 

 
 

2. Quem vem a Mim nunca mais terá fome; 
quem crê em Mim nunca mais terá sede. 

 
 

3. Os vossos pais comeram o maná e morreram. 
Se alguém comer deste pão não morrerá. 

 
 

4. O pão que Eu hei-de dar é a minha carne, 
que Eu darei pela vida do mundo.



 

5. A minha carne é verdadeira comida 
e o meu sangue é verdadeira bebida. 

 
 

6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue 
permanece em Mim e Eu nele. 

 
 

Que bom é o pão que Tu nos dás, oferta do teu amor, Senhor. 
Que bom é o pão que Tu nos dás, o pão saboroso que és Tu. 

 
 

1. Cada vez que repartirdes este pão, 
fazei-o em memória de mim. 

 
 

2. Lembrareis a minha morte até Eu vir, 
de novo juntar-me convosco. 

 
 

3. O meu corpo é o alimento que vos dou: 
comei e saciai a vossa fome. 

 
 

4. Como Eu vivo pelo Pai que está no Céu, 
assim vivereis vós por mim. 

 
 

5. Procurai o alimento imortal 
que o Filho do Homem vos dá. 

 
 

6. Mais ninguém vos pode dar o pão do Céu, 
só Eu posso dar a vida ao mundo. 

 
 

7. O que aprende de meu Pai e vem a Mim 
não mais terá fome nem sede. 

 
 

8. Nova páscoa mais perfeita comereis 
comigo no Reino de Deus. 

 
 

9. Glória a Deus omnipotente, nosso Pai, 
ao Filho e ao Espírito Santo.



 

O Senhor é meu pastor: nada me faltará, nada me faltará. 
 
 

1. O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 

 
 

2. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo 
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. 

 
 

3. Para mim preparais a mesa, à 
vista dos meus adversários; com 
óleo me perfumais a cabeça e 
meu cálice transborda. 

 
 

4. A bondade e a graça hão-de acompanhar-me, 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor, 
para todo o sempre. 

 

 
 
 
 

O pão que o teu amor nos dá, és Tu, Senhor Jesus: 
do Céu novo maná do teu povo nascido na cruz. (2x) 

 
 

1. Tu és o pão da vida: quem Te come tem a vida eterna. 
 

2. Tu és o Bom Pastor: dás a vida p’las tuas ovelhas. 
 

3. Tu és a luz do mundo: quem Te segue não anda nas trevas. 
 

4. Tu és o caminho: ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. 
 

5. Tu és a verdade: quem é da verdade ouve a tua voz. 
 
 
1-Cantemos a Jesus Sacramentado,  



 

cantemos ao Senhor.  
Deus está aqui!  
Ó Vinde adoradores, adoremos,  
a Cristo Redentor.  
 
Glória a Cristo Jesus.  
Céus e terra bendizei ao Senhor.  
Louvor e glória a Ti, ó Rei da glória.  
Amor pra sempre a Ti,  
ó Deus de Amor.  
 
2-Unamos nossa voz a dos cantores  
do coro celestial!  
Deus está aqui!  
Ao Brilho dos altares exaltemos  
com gozo angelical!  
 
3-Jesus, acende em nós a viva chama  
do mais fervente amor.  
Deus está aqui!  
Está porque nos ama como Pai,  
como amigo e benfeitor! 
 
Coração santo, Tu reinarás,  
Tu nosso encanto sempre serás!  
 
1-Jesus amável, Jesus piedoso.  
Pai amoroso, frágua de amor!  
Aos teus pés venho, se Tu me deixas, 
 humildes queixas sentido expor.  
 
2-Divino peito, que amor inflama,  
em viva chama de eterna luz.  
Porque a tens sempre reconcentrada,  
não adorada. Doce Jesus!  



 

 
3-Estende às almas teu suave fogo,  
e tudo logo se inflamará!  
Mais tempo a terra no mal sumida.  
E endurecida não ficará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe. Ignácio F. Rodrigues 


