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Ritos Iniciais
Cântico de entrada: “Bem-Aventurados os que têm fome”
Presidente: Em nome do Pai...
Presidente: (breve introdução)
Neste momento de adoração eucarística vamos meditar no amor e na misericórdia de Deus pela humanidade e por cada um de nós. Vamos fazê-lo diante do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, a
presença mais próxima e evidente do amor de Deus, que é o próprio Cristo.
Diante do Senhor, vamos contemplar o Seu amor por nós, a sua compaixão e a sua misericórdia. Sintamo-nos verdadeiramente amados e acolhidos pelo seu amor e pelo seu perdão compassivo, acolhedor e misericordioso.
Palavra de Deus
Cântico: “Deus é Amor, aquele que permanece no Amor” ou “Deus é Amor” (Taizé)
Leitor: (recitação pausada e contemplativa do Salmo 103(102),6-14, pode haver música de fundo e o

texto ser distribuído pela assembleia).
Bendiz, ó minha alma, o SENHOR,
e todo o meu ser louve o seu nome santo.
2

Bendiz, ó minha alma, o SENHOR,

e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
3

É Ele quem perdoa as tuas culpas

e cura todas as tuas enfermidades.
4

É Ele quem resgata a tua vida do túmulo
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e te enche de graça e de ternura.
É Ele quem cumula de bens a tua existência

5

e te rejuvenesce como a águia.
O SENHOR defende, com justiça,

6

o direito de todos os que sofrem.
7

Revelou os seus caminhos a Moisés

e as suas maravilhas aos filhos de Israel.
8

O SENHOR é misericordioso e compassivo,

é paciente e cheio de amor.
9

Não está sempre a repreender-nos,

e a sua ira não dura para sempre.
10

Não nos tratou segundo os nossos pecados,

nem nos castigou segundo as nossas culpas.
11

Assim como é grande a distância dos céus à terra,

assim são grandes os seus favores para os que o temem.
12

Como o Oriente está afastado do Ocidente,

assim Ele afasta de nós os nossos pecados.
13

Como um pai se compadece dos filhos,

assim o SENHOR se compadece dos que o temem.
14

Na verdade, Ele sabe de que somos formados;

não se esquece de que somos pó da terra.
Cântico: “Deus é Amor, aquele que permanece no Amor” ou “Deus é Amor” (Taizé)
Aleluia
Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida
Aleluia
Diácono: (Lc 15,1-7)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. Mas
os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come
com eles».
Jesus propôs-lhes então a seguinte parábola: «Quem de vós, que possua cem ovelhas e tenha perdido
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uma delas, não deixa as outras noventa e nove no deserto, para ir à procura da que anda perdida, até
a encontrar?
Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa chama os amigos e vizinhos
e diz-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida’.
Eu vos digo: Assim haverá mais alegria no Céu por um só pecador que se arrependa, do que por noventa e nove justos, que não precisam de arrependimento.
Palavra da salvação.
Presidente: (breve reflexão onde poderá referir alguns dos seguintes tópicos para meditação)
- amor incondicional de Deus;
- diante de Deus todos temos a mesma dignidade;
- a universalidade da salvação;
- a alegria do Senhor diante da nossa conversão e arrependimento dos pecados;
- a experiência gratificante de graça no sacramento da Reconciliação;
- o valor do exame de consciência para uma mais plena consciência de pecado e experiência do perdão.
Exposição do Santíssimo
Cântico: (enquanto se expõe o Santíssimo) “Ó sagrado banquete” ou “O Senhor alimentou-nos”
Breve momento de silêncio
Cântico: “Meu Deus, eu Creio…”
Presidente ou leitor/locutor:
Ao contemplar, Senhor, o teu amor misericordioso, sinto-me naturalmente indigno da tua presença.
Olho para a minha vida e vejo como tantas vezes me afastei do teu redil. O meu pecado afastou-me
de Ti, mas Tu és Amor. Tu amas a todos e vens ao encontro desta ovelha que ficou para trás. Foi isso
que o Teu Filho nos veio confirmar pela Sua oferta na Cruz. Eu reconheço o meu pecado, vem recolher-me com o teu perdão. Senhor, vem ao meu encontro, vem resgatar-me, coloca-me alegremente
aos teus ombros e devolve-me a alegria de estar conTigo.
Cântico: “Quando te encontro descanso”
Tempo de silêncio
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Leitor: “Adornai o meu coração” (Beato João XXIII) (texto de interiorização)

Adornai o meu coração, Senhor, com a Vossa presença,
transformai-o em morada para Vós!
Vós sois o hóspede por quem espero,
o amigo que junto de mim permanecerá.
A Vós, digno de um palácio,
apenas um pobre abrigo tenho para oferecer.
Adorno a minha casa com paixão e vontade.
E o brilho do Céu a minha morada iluminará.
A minha casa será uma catedral,
o meu coração, um tabernáculo.
Adornai o meu coração, Senhor, com a Vossa presença,
transformai-o em morada para Vós! Ámen.
Tempo de silêncio
Oração Universal
Presidente: Apresentemos as nossas preces ao Senhor, Deus de Misericórdia, dizendo:

R/ Eu te amo, Senhor. Escuta a nossa oração.
Leitor: Pedimos-Te, pela tua misericórdia Senhor, por nós e por todos aqueles a quem falta humildade
para reconhecer o seu pecado. R/
Leitor: Pedimos-Te, pela tua misericórdia Senhor, pelo Santo Padre e pelo nosso Bispo. R/
Leitor: Pedimos-Te, pela tua misericórdia Senhor, para que nunca nos faltem sacerdotes que nos ofereçam a experiência do teu perdão. R/
Leitor: Pedimos-Te, pela tua misericórdia Senhor, para que as nossas famílias sejam lugar de amor, de
paz e de perdão. R/
Leitor: Pedimos-Te, pela tua misericórdia Senhor, que a tua presença reconfortante seja sentida pelos
cristãos que são perseguidos. R/
Leitor: Pedimos-Te, pela tua misericórdia Senhor, que toques o coração de tantos homens e mulheres
que não têm fé. R/
Leitor: Pedimos-Te, pela tua misericórdia Senhor, pelos nossos familiares e amigos que já morreram;
acolhe-os junto de Ti. R/
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Breve momento de silêncio e/ou preces espontâneas

Pai Nosso
Bênção do Santíssimo
Cântico: “Eu creio, em Ti, Senhor, mas aumenta a minha fé” ou “Tantum Ergo”
Presidente:
Oremos
Faz, Senhor, com que o sacramento pelo qual nos renovas encha o nosso coração com a suavidade do
teu amor e nos leve a desejar as riquezas do reino dos céus. Isto Te pedimos por Cristo, nosso Senhor.
Ámen
Bênção (se for um sacerdote ou um diácono a presidir)
Reposição do Santíssimo
Oração:

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 Cristo no Santíssimo Sacramento do altar.
Bendito o Espírito Santo Paráclito.
Bendita 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.
O Presidente despede a assembleia: Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo R/ Para sempre seja louvado e a sua Mãe, Maria Santíssima.
Presidente (repete-se 3 vezes): Nossa Senhora, mãe de misericórdia. R/: Rogai por nós.
Cântico: “O amor de Deus repousa em mim”
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