
MOMENTO DE ESTUDO E ORAÇÃO 

Refrão orante: 

Deus é amor, 

arrisquemos viver por amor 

Deus é amor,  

ele afasta o medo.  

 

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. 

 

Saudação Inicial 

Animador: Querido irmãos e irmãs, sintam-se bem 

acolhidos nessa casa de oração. O caminho se faz 

em conjunto e, partindo dele criamos laços de 

comunhão com todos os que estão ao nosso redor. 

Para tal, deixemos ser tocados e conduzidos pelo 

Senhor para que nossos corações sejam vivificados 

por seu amor e alcancemos dele os frutos de sua 

paz. Hoje é o memento de rezarmos pela nossa 

Diocese de Catanduva, por nosso Bispo Dom 

Valdir Mamede, e por nossos ministros Ordenados. 

Para tal, peçamos, juntos, ao Espírito Santo que é o 

guia da Igreja para que este nos conduza neste dia 

a uma profunda união com Cristo Bom Pastor. 

Todos: 

Aqui estamos, diante de vós, Espírito Santo: 

estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a 

nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. 

Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o 

caminho a seguir, todos juntos. Não permitais 

que a justiça seja lesada por nós pecadores, que 

a ignorância nos desvie do caminho, nem as 

simpatias humanas nos tornem parciais, para 

que sejamos um em vós e nunca nos separemos 

da verdade. Nós vo-lo pedimos a vós que, 

sempre e em toda a parte, agis em comunhão 

com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. 

Amém. 

Ato de Perdão 

Leitor 1: “Se alguém disser: eu amo a Deus e odiar 

o seu irmão é um mentiroso. Porque aquele que não 

ama seu irmão, a quem vê como pode amar a Deus, 

que não vê? E nós temos de Deus este 

mandamento: que aquele que ama a Deus ame 

também seu irmão.” (1Jo 4, 20-21). 

Cantando: “Eu canto a alegria, Senhor, de ser 

perdoado no amor”. (2x)  

(Sentados) 

Animador: Senhor, muitas vezes os nossos 

caminhos não são os Vossos e nossa vida não é 

aquela que de nós esperais. Porque sabemos que a 

Vossa misericórdia esquece e perdoa, vimos 

entregar-Vos nosso pedido: queremos um lugar no 

Vosso perdão infinito. 

Todos: Senhor da verdade, tende piedade de nós 

e de todos os que caem nas ciladas da ilusão. 

Perdão, Senhor, misericórdia!  

Cantando:  

Hoje o céu se abre 

Hoje o céu se abre pra derramar 

Sobre os corações toda a graça do pai 

Eu também quero me derramar 

De todo o meu coração nos braços do pai 

Vem, Espírito Santo, com teu poder 

Tocar meu ser, fluir em mim 

Vem, Espírito Santo, com teu poder 

Tocar meu ser, fluir em mim 

Leitor 2: Como filhas e filhos Vossos, deveríamos 

ser irmãos e irmãs. Mas, o orgulho, a competição, 

a vingança, o ciúme geram divisões que alimentam 

a violência e destroem vidas. Não há paz. Não há 

segurança. 

Todos: Senhor da Vida, tende piedade de nós e 

de todos os que não respeitam a vida. Perdão, 

Senhor, misericórdia! 

Leitor 3: Também nós, a Vossa Igreja, nem sempre 

somos o que deveríamos ser. Nem sempre vivemos 

a verdade do Evangelho nem o anunciamos com 

fervor pela palavra e pelo testemunho de vida. 

Quantas vezes deixamos de cumprir nossos deveres 

decorrentes do Batismo, colocando o interesse 



pessoal acima do comunitário e não vos 

reconhecendo e acolhendo na pessoa do próximo.  

Todos: Senhor de Bondade, tende piedade de 

nós e de toda a Vossa Igreja. Perdão Senhor, 

misericórdia. 

Cantando:  

Senhor que viestes salvar 

Os corações arrependidos: 

Piedade, piedade 

Piedade de nós 

Piedade, piedade de nós! 

Ó, Cristo que viestes chamar 

Os pecadores humilhados! 

Piedade, piedade 

Piedade de nós 

Piedade, piedade de nós! 

Senhor que intercedeis por nós 

Junto a Deus Pai que nos perdoa!  

Piedade, piedade 

Piedade de nós 

Piedade, piedade de nós! 

Animador: Por todos os nossos pecados pessoais e 

comunitários, cometidos por pensamentos, 

palavras, atos e omissões, e pelos pecados do 

mundo inteiro, nós Vos pedimos perdão. 

Cantando: “Eu canto a alegria, Senhor, de ser 

perdoado no amor” (2x) 

Palavra de Deus (Jo 14,1-6) 

(em pé) 

“1Não se perturbe o vosso coração. Credes em 

Deus, crede também em mim. 

2.Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora 

assim, e eu vos teria dito; pois vou preparar-vos um 

lugar. 

3.Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e 

vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, 

também vós estejais.  

4.E vós conheceis o caminho para ir aonde vou.”  

5.Disse-lhe Tomé: “Senhor, não sabemos para 

onde vais. Como podemos conhecer o caminho?” 

6.Jesus lhe respondeu: “Eu sou o caminho, a 

verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por 

mim” 

Palavra da Salvação 

Leitor1: Jesus é o peregrino que proclama a boa-

nova do Reino de Deus anunciando o caminho de 

Deus e traçando a sua direção. Aliás, Ele mesmo é 

o caminho que leva ao Pai, comunicando aos 

homens no Espírito Santo a verdade e a vida na 

comunhão com Deus e com os irmãos. Viver a 

comunhão conforme a medida do mandamento 

novo de Jesus significa caminhar juntos na história 

como povo de Deus da nova aliança, 

correspondendo ao dom recebido (Jo 15,12-15). 

Um ícone vivo da Igreja como povo de Deus, 

guiado ao longo do caminho pelo Senhor 

ressuscitado que o ilumina com a sua Palavra e o 

nutre com o Pão da vida, é tracejado pelo 

evangelista Lucas na narração dos discípulos de 

Emaús (Lc 24,13-35). 

Todos: fazei-nos, Senhor, entendermos que o 

caminho não se faz só e dai-nos a coragem para 

irmos junto contigo em busca do bem da Igreja, 

de modo especial, a que está presente em 

Catanduva. 

Leitor 2: Os Atos dos Apóstolos atestam alguns 

importantes momentos no caminho da Igreja 

apostólica em que o povo de Deus é chamado ao 

exercício comunitário do discernimento da vontade 

do Senhor ressuscitado. O protagonista que guia e 

orienta este caminho é o Espírito Santo, efundido 

sobre a Igreja no dia de Pentecostes. É 

responsabilidade dos discípulos, no exercício das 

suas respectivas funções, colocar-se na escuta da 

sua voz para discernir o caminho a seguir. 

Todos: dai-nos senhor a graça de sermos 

discípulos autênticos, atentos a voz do Mestre e 

aos sinais do tempo, visando sempre o bem 

comum de todos. 

ATO DE ADORAÇÃO  



Exposição do Santíssimo  

Cantando: Eu quisera, Jesus adorado  

Eu quisera, Jesus adorado 

Teu sacrário, de amor rodear 

De almas puras, florinhas mimosas 

Perfumando teu santo altar 

O desejo, de ver-te adorado 

Tanto invade, o meu coração 

Eu quisera, estar noite e dia 

A teus pés em humilde oração 

Pelas almas, mais pecadoras 

Eu te peço, Jesus, o perdão 

Dá-lhes todo, amor e carinho 

Todo o afeto do teu coração 

Pelas almas que não te conhecem 

Eu quisera, Jesus, te adorar 

E daqueles que de ti se esquecem 

As loucuras também reparar 

O desejo, de ver-te adorado 

Tanto invade, o meu coração 

Eu quisera, estar noite e dia 

Aos teus pés em humilde oração 

Animador: Senhor, estamos na Tua presença. De 

Ti viemos. Tu nos criaste. Ensina-nos a adorar-te 

com toda a alma e com toda a nossa vida. 

Queremos viver realizando a missão que nos 

confiastes, contribuindo assim para a realização do 

Vosso infinito plano de amor. Tu queres que todos 

os homens, teus filhos, sejam felizes e tenham a 

“vida em abundância” seguindo o caminho do 

Grande Mandamento de Amor. 

Leitor 1: “Em nenhum outro há salvação, porque 

debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos 

homens pelo qual devamos ser salvos” (At 3,12). 

Só Tu, Jesus, sois o único Senhor e Redentor nosso, 

e nós Te adoramos. 

Todos: Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor, 

Jesus Cristo, aqui em nossa e vossa Igreja 

Particular de Catanduva e vos agradecemos por 

tão grande amor. 

Leitor 2: “Todos nós com o rosto descoberto, 

refletimos como num espelho a glória do Senhor, e 

nós nos vemos transformados nesta mesma 

imagem, sempre mais resplandecente, pela ação do 

Espírito do Senhor” (2Cor 3,18). 

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo. 

Leitor 3. Sois admirável, Senhor, Deus bondoso e 

compassivo. Adoramos a Vós que sois Onipotente. 

Tudo podes e nenhum poder pode competir 

convosco. Sois realmente o Todo-Poderoso. Diante 

de Vós se dobra todo joelho, no mundo visível e 

invisível. 

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo. 

Leitor 4. Adoramos a Vós, ó Deus, que sois 

Onipotente. Não há nenhum lugar no mundo 

privado da vossa presença paterna e providencial. 

Estás nos lugares nobres e santos e estás também 

lá, onde não se adora e não se invoca o Teu santo 

Nome. 

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo. 

Leitor 5. Vos adoramos, Senhor, que sois Bom. 

Sois a origem e a fonte de toda bondade. Porque 

sois Bom, nos convidais a viver em contínua 

comunhão convosco. Nos fizestes a Vossa imagem 

e semelhança e pela Vossa misericórdia somos 

Vossos filhos. Enfim, no mistério da Encarnação e 

da Redenção revelastes a plenitude do Vosso 

Amor. 

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo. 

Leitor 1. Adoramos a Vós, Senhor, que 

possibilitais a vossa Igreja a graça de buscar uma 

autorreflexão de si mesma. 

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo. 

Leitor 2. Senhor, nós vos adoramos por esse tempo 

frutuoso de sinodalidade, onde somos convidados a 

vivermos em plenitude a comunhão, a participação 

e missão de ovelhas que caminham juntamente aos 

seus pastores. 

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo.  

Leitor 3. Vos adoramos, Senhor, pelo nosso Bispo 

Dom Valdir, por nosso Pároco (N) e todos os 

Padres de nossa Diocese de Catanduva, favorecei-



os em seus Ministérios e dai-lhes se configurar cada 

dia mais ao Bom Pastor. 

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo. 

Leitor 4. Vos adoramos, Senhor, por todos os fiéis 

da Diocese de Catanduva, para que se empenhem 

em viver em comunhão com os irmãos, 

participando ativamente da vida da comunidade e 

renovando a cada dia o compromisso missionário. 

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo. 

Leitor 5. Adoramos a Vós, Senhor, pela nossa 

Diocese de Catanduva que se prepara para ouvir 

todos os seus membros, dai, Senhor, força e 

empenho para que o trabalho seja sempre mais 

frutuoso. 

Cantando: Te amarei 

1. Me chamaste para caminhar na vida contigo, 

decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me 

puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma, 

é difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. 

Te amarei, Senhor. (bis) Eu só encontro a paz e 

a alegria bem perto de Ti (2x). 

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem 

resposta, eu pensei na fuga esconder-me, ir longe 

de Ti. Mas Tua força venceu e ao final eu fique 

seduzido, é difícil agora viver sem saudades de Ti. 

3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar 

solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu 

coração. Vem ensina-me a viver a vida na Tua 

presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, 

na união. 

(Momento de silêncio) 

Ato de fé  

Se o Santíssimo Sacramento estiver exposto, todos 

se ajoelham.  

Leitor 1: “Em verdade, em verdade vos digo, que 

quem ouve a minha Palavra, e crê naquele que me 

enviou, tem a vida eterna e não incorre na 

condenação, mas passou da morte para a vida.” (Jo. 

5, 24).  

Todos (cantando): A tua Palavra é sinal de 

interesse por nós. 

Leitor 2: Amo, Senhor, a vida que me dás. Que a 

Tua mão me ofereça a luz do sol ou a treva da noite; 

que semeie flores ou espinhos ao longo dos meus 

passos, tudo será dádiva do Teu amor, que eu devo 

transformar em prova de reconhecimento. Em tudo 

terei que ver sempre a Tua mão que abençoa. 

Ensina-me a viver com aquela santidade que 

puseste em Tua vida terrena.  

Todos (cantando): “Eu vim para que todos 

tenham vida, que todos tenham vida 

plenamente.  

Leitor 3: O Teu gesto não perguntou ao apóstolo 

se ele Te queria seguir. Disseste apenas: “Vem, e 

segue-me!” É também o que me dizes, e vontade 

para isso não me falta. Mas sei que não posso 

confiar inteiramente nessa vontade. Falta-me 

coragem! Mas, sei que és também misericordioso, 

para não exigir mais do que eu Te possa oferecer. 

Todos: (cantando)  

Leitor 4: Eu te agradeço, Senhor, porque me 

fizeste conhecer o caminho que devo seguir. Sei 

qual rumo que devo tomar. Posso dar os meus 

passos com segurança e firmeza, porque és o 

caminho que não engana, mas leva à vida eterna. 

“Quem me segue, não caminha nas trevas.” Está 

a garantia que me deste.  

Todos: (cantando)  

Leitor 5: Senhor, eu Te peço: livra-me do meu 

orgulho, da minha vaidade e autossuficiência; 

livra-me dos caprichos mesquinhos e então serei 

livre para desejar a Tua presença em minha vida, 

para Te pertencer e para deixar que a Tua vontade 

me dirija.  

Todos: (cantando)  

Leitor 1: Quero ver-te, Senhor, em tudo e em todos 

quero ver-Te, Senhor, como Te viram Teus 

discípulos: cabelo desalinhado pelo vento, rosto 

gotejando suor, túnica surrada na poeira dos 

caminhos, pés cansados e sangrando e ensinando 

uma doutrina de fogo, que destrói o que o Pai não 



semeou. Quero Tua humildade e pobreza, Tua 

inocência e brandura, Tua caridade e dedicação: 

quero a alegria e a paz que Tua palavra veio me 

trazer.  

Todos: (cantando) 

Ato de Consagração à Maria  

Animador: Confiemos com generosidade e amor 

filial, à nossa Mãe Maria Santíssima, todo esse 

caminho que iremos percorrer para que ela junto de 

Deus interceda por nós, conseguindo para cada um 

de nós bênçãos abundantes e fidelidade constante.  

Todos: Salve, Rainha,  

mãe de misericórdia,  

vida, doçura, esperança nossa, salve!  

A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva. 

A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste 

vale de lágrimas.  

Eia, pois, advogada nossa,  

esses Vossos olhos misericordiosos a nós volvei.  

E, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus,  

bendito fruto do Vosso ventre.  

Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria.  

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que 

sejamos dignos das promessas de Cristo.  

 

Animador: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Amém. 

Animador: Ainda rezemos:  

Todos: Pai- Nosso e Glória 

Benção Final  

(Se houver sacerdote proceda da seguinte forma) 

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! 

Sacerdote: Do céu lhes destes o pão. 

todos: Que contém todo o sabor. 

 

Oremos 

Senhor, que, neste admirável sacramento, nos 

deixastes o memorial 

de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar 

de tal modo os 

sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que 

possamos experimentar 

sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que 

viveis e reinais 

com o Pai e o Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

(Segue-se a bênção do santíssimo) 

 

Benção 

 

Deus vos abençoe e vos guarde! 

Que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos 

seja favorável. 

Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. 

Que ele vos dê a saúde do corpo e da alma. 

 

(Após a bênção) 

 

Ato De Louvor 

(Todos rezam junto) 

 

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 preciosismo 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 sua santa e imaculada conceição. 

Bendita seja 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. 

 

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, sobre o nosso bispo Dom Valdir, sobre o 

nosso pároco (N.) e todo o clero, sobre 

o chefe da nação e do Estado e sobre todas as 

pessoas constituídas 

em dignidade para que governem com justiça. 

Daí ao povo brasileiro paz constante e 

prosperidade completa. Favorecei 

com os efeitos contínuos de vossa bondade o 

Brasil, este bispado de Catanduva 

a paróquia em que habitamos, cada um de nós em 

particular e todas as 

pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que 

se recomendaram as 

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) 

Sacerdote: Ide em paz, caminhemos juntos e que 

o senhor vos acompanhe! 

(Se não houver sacerdote proceda da seguinte 

forma) 

Animador: O Senhor nos abençoe, nos livre de 

todo mal e nos conduza à vida eterna.  

Todos: Amém.  

Animador: Bendigamos ao Senhor.  

Todos: Demos graças à Deus 

 

 


