HORA SANTA VOCACIONAL
4º DOMINGO DA PASCOA – DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS
VOCAÇÕES
Leitor: Queridos irmãos e irmãs, todos os anos, por ocasião do 4º Domingo da
Páscoa, temos a possibilidade de celebrar um dia dedicado à oração pelas
vocações. Na verdade, todos os dias deveriam ser ocasião de muitas preces
pelos que já responderam ao chamamento de Deus, por aqueles a quem Ele está
chamando ou chamará. Contudo, celebrar o Dia Mundial de Oração pelas
Vocações é uma possibilidade de sensibilizar nossa comunidade para este bem
tão precioso que é a Vocação. Não é a toa que este dia está no contexto do
Evangelho do Bom Pastor. Precisamos, num caminho duplo: ser ovelhas que
se colocam a seguir plenamente os caminhos do Bom Pastor e aprender Dele
configurando nossos gestos de pastoreio para a condução de tantos irmãos e
irmãs que estão nas nossas comunidades. Seguindo uma preciosa indicação do
Papa Francisco, queremos meditar sobre a missão de cada um de nós. Para isso,
queremos pedir que a presença do Senhor Jesus Cristo, Bom Pastor, esteja entre
nós. Acolhamos o Santíssimo Sacramento, cantando:

(Enquanto se canta, o Ministro Ordenado expõe o Santíssimo Sacramento, num
lugar devidamente preparado).

Canto:
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 o nosso amor.
2. Meus pecados redimiste sobre 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, ternamente, 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 amar. 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.
V/. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santos.
R/. Amém

PELOS ORDENADOS E CONSAGRADOS

LEITOR: É tal a condição do Padre, que ele não pode ser bom ou mau só para si. Ao
invés, os seus procedimentos e maneira de viver, são para o povo de importância
capital. Que grande e precioso Dom é o padre verdadeiramente bom! (Pio X)
SACERDOTE: Cristo Jesus, viemos ajoelhar-nos junto de Ti neste Ostensório.
Contigo queremos suplicar ao Pai pelo Santo Padre, o Papa (N), pelo nosso Bispo,
pelos Sacerdotes, Religiosos e por todos os ministros de Tua Santa Igreja.
LEITOR: Senhor, a Messe é grande e os operários são poucos; enviai, pois, operários
para a Messe!
SACERDOTE: Senhor, bem unidos, queremos, neste momento, falar de perto ao
vosso coração. Queremos ter vossa vida em nós e caminhar nos vossos caminhos.
LEITOR: Queremos ver vossa presença, sempre continuada em nosso meio e na
Igreja. Queremos estar sempre perto do vosso coração e na vossa amizade.

SACERDOTE: Por isso, queremos insistir agora para que, pela vossa graça, muitos
jovens sejam chamados a viver na doação a serviço dos irmãos.
LEITOR: Senhor, todo ser humano e, muito mais, todo batizado é marcado pelo vosso
amor em favor dos irmãos e do vosso Reino. Fazei que muitos jovens sigam,
generosamente, Teu chamado e abracem a Vida Consagrada.
SACERDOTE: NÓS queremos te pedir, Senhor, de modo muito particular, pelas
famílias, pois elas são a sementeira de onde surgem as vocações de especial
consagração.
LEITOR: Senhor fortificai e santificai as famílias no testemunho da justiça e do amor
e fazei que, cada vez mais, seus membros entendam a grandeza da Vida Consagrada.
SACERDOTE: Rezemos, mais uma vez, ao Senhor da Messe.
LEITOR: Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos teu
forte e suave convite: “Vem e segue-me”. Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele
nos dê sabedoria para ver o caminho, e generosidade para seguir tua voz.
SACERDOTE: Jesus Eucarístico, nós te pedimos, repetindo tuas próprias palavras:
“Pai Santo, santifica-os” (Jo 17)
LEITOR: Com Jesus, também pedimos: “Pai, santifica os nossos Sacerdotes”.
SACERDOTE: Que a tua bondade e providência, Senhor, venha em nosso auxílio,
nós o pedimos, e que do teu Coração Santíssimo venham, sobre todo o clero, tesouros
de graças, de caridade e de todas as virtudes.
SACERDOTE - OREMOS: Ó Deus, que constituístes a Teu único Filho, Supremo e
Eterno Sacerdote para glória de Tua majestade e salvação de todos os homens, concede
que, aqueles que Ele escolheu como ministros e servidores de seus mistérios, sejam
constantes em cumprir a missão que receberam. Por Jesus Cristo, na unidade do
Espírito Santo. Amém
LEITOR: Jesus reza pelos seus discípulos
O Evangelista João nos diz como Jesus rezava: “Pai, manifestei o Teu nome aos
homens que do mundo me deste. Eram Teus e eles guardaram a Tua palavra.

Dei-lhes a Tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como
também eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas sim que os
preserves do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou do mundo,
Santifica-os pela verdade. A Tua palavra é a verdade. Como Tu me enviaste ao mundo,
também eu os envio ao mundo. Santifico-me por eles para que também eles sejam
santificados pela verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que
por Tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, assim como Tu, Pai,
estás em mim e eu em Ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que
Tu me enviaste”.

MOMENTO DE SILENCIO ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
JESUS, MESTRE DIVINO QUE CHAMASTES OS APÓSTOLOS A VOS
SEGUIREM, CONTINUAI A PASSAR PELOS NOSSOS CAMINHOS, PELAS
NOSSAS FAMÍLIAS, PELAS NOSSAS ESCOLAS E CONTINUAI A REPETIR O
CONVITE A MUITOS DOS NOSSOS JOVENS. DAÍ CORAGEM AS PESSOAS
CONVIDADAS, DAI FORÇA PARA QUE VOS SEJAM FIÉIS COMO
APOSTOLOS LEIGOS, COMO SACERDOTES COMO RELIGIOSOS E
RELIGIOSAS PARA O BEM DO POVO DE DEUS E DE TODA A
HUMANIDADE. AMÉM
CANTO:
1. Tu, te abeiraste na praia
Não buscaste nem sábios
nem ricos Somente queres
que eu te siga!
R: Senhor, tu me olhaste
nos olhos A sorrir,
pronunciastes meu Nome
Lá na praia, eu larguei o
meu barco Junto a Ti
buscarei outro mar
2. Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro nem
espadas Somente redes e o meu
trabalho

3. Tu, minhas mãos solicitas
Meu cansaço que a outros
descanse Amor que almeja
seguir amando
4. Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que
esperam Bondoso amigo que
assim me chamas
PELOS LEIGOS
LEITOR: Suplicamos agora, Ao Pai Celeste, por todos os que constituem o Povo de
Deus na terra. Somos vossos filhos desde a hora em que fomos batizados. Foi
o nosso primeiro encontro com a Santa Igreja, pela ação de um Ministro do
Altar. Que todos saibam reconhecer a sublime função do sacerdote no mundo.
O Sacerdote representa Cristo, o qual disse: “Como o Pai me enviou, assim
também eu os envio a vós” (Jo 20, 21).
SACERDOTE: Para que todos aceitem, com fé e humildade profunda, que Cristo
instituiu o sacerdócio “para tornar perene a obre da Redenção do gênero
humano por Ele consumada na Cruz”, rezemos ao Senhor, dizendo: Senhor
escutai a nossa prece.
LEITOR: Para que os cristãos vejam em cada sacerdote um “Outro Cristo”, assinalado
que é com o caráter indelével do Sacramento da Ordem que o torna semelhante ao
Salvador, rezemos ao Senhor.
LEITOR: Para que nas atitudes dos sacerdotes transpareça, cada vez mais, a
consciência de que eles são os enviados do Pai como o Cristo o foi, e, que os fieis
leigos acostume-se a ouvi-los, como ao próprio Cristo, rezemos ao Senhor.
LEITOR: Para que todos os que recebem a vocação divina para o mistério “em favor
dos homens nas coisas de Deus”, não se neguem a “oferecer dons e sacrifícios pelos
nossos pecados”, rezemos ao Senhor.
LEITOR: Para que todos os que desejam viver a nova vida em Cristo e buscam força,
conforto e alimento para a alma encontrem sacerdotes aos quais possam recorrer com
toda confiança, rezemos ao Senhor.

LEITOR: Para que todos os que se afastaram de Deus e gemem no seu íntimo sob o
peso do pecado, não tenham receio de confessarem humildemente os seus erros a um
sacerdote e recebem por meio dele a vida da graça, rezemos ao Senhor.
LEITOR: Para que os nossos sacerdotes, vivam a convicção de que eles são
“Auxiliadores de Deus”, e como tais sejam considerados pelos homens, rezemos ao
Senhor.
CANTO:
1. A ti meu Deus elevo meu coração, elevo as minhas mãos meu olhar minha
A ti meu Deus eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
voz.
A tua ternura Senhor vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar,
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos.
2. A ti meu Deus que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor vou servir e
esperar Em ti Senhor humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e
de paz.
PELAS VOCAÇÕES
LEITOR: Adoramos, Senhor, a Tua santíssima vontade. Na Tua sabedoria, dispuseste
a sucessão das gerações. Forçados pela idade ou pela doença, uns precisam
aposentar-se ou despedir-se desta vida. Outros surgem em seu lugar. A
população do mundo vai se tornando mais numerosa. Torna-se também
necessário que surjam novas e mais numerosas vocações para os ministérios na
igreja. “A Messe é grande e os operários são poucos, pedi, pois, ao Senhor da
Messe que envie mais operários para a Messe”. (Lc 10,2)
SACERDOTE: Aqui estamos, Jesus, diante do Vosso Altar, nós queremos dedicar
nossa vida numa ação vocacionista perseverante. É nosso desejo ir sempre
avante e jamais recuar.
Aqui estamos para reiterar a nossa súplica: “A Messe é grande e os operários
são poucos, pedi, pois, ao Senhor da Messe que envie mais operários para a
Messe”.

SACERDOTE: O próprio Senhor Jesus indicou-nos este caminho seguro para
obtermos numerosas vocações: a oração humilde e perseverante. Em união com
todos os fiéis leigos que rezam e se dedicam à Pastoral Vocacional, na Igreja,
rezemos:
SACERDOTE: Ó Deus, que não queres a morte do pecador e sim que se converta
e viva, nós Te suplicamos, pela intercessão da Bem-Aventurada sempre
Virgem Maria, de São José, seu esposo, e de todos os Santos, que nos
concedas um maior número de operários para a Tua Igreja, que
trabalhando com Cristo, se dediquem e sacrifiquem pelas almas. Por Jesus
Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
SACERDOTE: Ó Divino Coração, insondável abismo de amor, atendei a nossa alma
que reza esta prece.
LEITOR: Nós Te pedimos Jesus, pelos nossos vocacionados e vocacionadas.
Acompanhai-os em suas dificuldades e dúvidas, fortalecei-os e animai-os
sempre.
GRUPO DE CANTO: ENVIAI, SENHOR, OPERÁRIOS À VOSSA MESSE,
POIS A MESSE É GRANDE E POUCOS OS OPERÁRIOS.
LEITOR: Nós te pedimos, Jesus, pelos formadores de nossos seminários e casas de
formação. Dai- lhes a ciência e a santidade necessárias para serem verdadeiros
modelos e exemplos para os seus formandos.
GRUPO DE CANTO: ENVIAI, SENHOR, OPERÁRIOS À VOSSA MESSE,
POIS A MESSE É GRANDE E POUCOS OS OPERÁRIOS.
LEITOR: Nós te pedimos, Jesus, pelo aumento das vocações sacerdotais, religiosas e
missionárias e por todos aqueles que as favorecem e ajudam.
GRUPO DE CANTO: ENVIAI, SENHOR, OPERÁRIOS À VOSSA MESSE,
POIS A MESSE É GRANDE E POUCOS OS OPERÁRIOS.

LEITOR: Nós te pedimos, Jesus, pela nossa juventude, para que Deus suscite no
meio dela, muitos que, generosamente respondam sim ao chamado à Vida
Consagrada.
GRUPO DE CANTO: ENVIAI, SENHOR, OPERÁRIOS À VOSSA MESSE,
POIS A MESSE É GRANDE E POUCOS OS OPERÁRIOS.
LEITOR: Nós te pedimos, Jesus, pelos seminários e pelos seminaristas de nosso
Brasil, para que o Pai do céu derrame copiosas graças sobre eles.
GRUPO DE CANTO: ENVIAI, SENHOR, OPERÁRIOS À VOSSA MESSE,
POIS A MESSE É GRANDE E POUCOS OS OPERÁRIOS.
CANTO:
Anda no pecado o Meu povo
escolhido, Não encontro sequer
um coração contrito
Disse-me o Senhor: Vai falar por Mim,
anuncia-Me. Vai falar por mim, anunciaMe.
Eu não sei falar, sou apenas uma criança
Ah eu não sei falar, sou apenas
uma criança. Tenho medo Senhor,
Vem falar por mim, misericórdia.
Tens a vocação de não calar a minha
voz Vamos coragem grita Meu amor
entre as nações Disse-me o Senhor:
Vai falar por Mim, anuncia-Me.
Tão pequeno sou Até os homens temo,
Como falar Senhor, de um Deus tão Grande e Terno?
Tenho medo Senhor,
Vem falar por mim, misericórdia.

Não há o que temer,
sou Eu quem falarei em ti
Não há o que temer, sou
Eu quem falarei em ti
Pois estou contigo
Para te livrar, Confia em Mim.

Vai, confia em mim,
anuncia-Me! Vai confia
em mim, anuncia-me!
Vai!

PELAS FAMÍLIAS
LEITOR: Diante do Teu Altar, Senhor, queremos agora falar da nossa preocupação
pelas famílias. Os Bispos do mundo inteiro, reunidos no Concílio Vaticano II,
apontaram a família como o primeiro seminário. Ali deve encontrar-se o
ambiente ideal para a germinação de todas as vocações. Conscientes disso,
pedimos Senhor, que concedas ao Teu Povo, a docilidade necessária para que
entenda e leve a sério o que nos ensinastes por intermédio do Teu Vigário aqui
na terra.
Os pais e mães cristãos devem rogar a Deus para que lhes dê a honra de ter um
filho chamado ao seu serviço. Todos os cristãos, em suma, devem sentir o dever
de favorecer e auxiliar aqueles que se sentem chamados à Vida Consagrada.
SACERDOTE: Senhor santificai as famílias cristãs. Chamai, com instância, vossos
filhos ao vosso ministério. Atraí ao ideal missionário os corações mais
generosos, que queriam consumir-se levando o Evangelho aos povos que
ainda não vos conhecem. Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, às
vossas mãos maternais confiamos o nosso clero e o aumento das vocações
sacerdotais, religiosas e missionárias. Mandai Senhor, operários para a Vossa
Messe. Assim seja.

SACERDOTE: Unidos a Cristo, sempre prontos a interceder por nós, vamos agora
pedir pelas necessidades de todo o Povo de Deus e, especialmente, pelas nossas
famílias, dizendo: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
LEITOR: Pela santa Igreja, que se faz presente em toda a terra, para que persevere na
fé em sua doutrina e na observância de seus ensinamentos.
TODOS: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
LEITOR: Pelo santo Padre, o Papa, pelos Bispos, Sacerdotes e Diáconos, pelos
Religiosos e Religiosas e pelos Leigos Consagrados, para que sejam
verdadeiramente dispensadores dos mistérios de Deus pela palavra e pelo
testemunho de vida.
TODOS: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
LEITOR: Pelos apóstolos leigos, para que Deus os faça testemunhas de seu Filho,
Jesus Cristo, no ambiente onde vivem e trabalham.
TODOS: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
LEITOR: Pelas famílias do nosso Brasil e do mundo inteiro, para que Deus lhes
conceda a graça de viverem sempre unidas na paz, o amor e na justiça.
TODOS: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
LEITOR: Pelos esposos e pais cristãos, para que sejam exemplo de fé e oração para
seus filhos, e sejam testemunhas vivas do Cristo, dentro e fora do lar.
TODOS: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
LEITOR: Pelas crianças do nosso Brasil e do mundo inteiro, para que Deus as guarde
de todo escândalo e as conserve na inocência.
TODOS: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.

LEITOR: Pelas famílias que vivem desesperadas, sem emprego, sem salário, sem
moradia, sem pão, para que Deus, em sua infinita misericórdia, lhes dê a graça
de, mantendo a fé e a coragem, continuem a caminhada.
TODOS: Nós Vos rogamos, ouvi- nos, Senhor.
CANTO:

Que nenhuma família comece em
qualquer de repente Que nenhuma família
termine por falta de amor
Que o casal seja um para o outro de
corpo e de mente E que nada no mundo
separe um casal sonhador!
Que nenhuma família se abrigue
debaixo da ponte Que ninguém
interfira no lar e na vida dos dois
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum
horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje
em função de um depois
Que a família comece e termine sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros a graça
de um pai Que a mulher seja um céu de
ternura, aconchego e calor E que os filhos
conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias!
Amém! Abençoa, Senhor, a minha
também
Abençoa, Senhor, as famílias!
Amém! Abençoa, Senhor, a minha
também
Que marido e mulher tenham força de amar
sem medida Que ninguém vá dormir sem
pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças
aprendam no colo, o sentido da vida
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão!

Que marido e mulher não se traiam, nem traiam
seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do
amor entre os dois
Que no seu firmamento a estrela que tem
maior brilho Seja a firme esperança de um
céu aqui mesmo e depois
Que a família comece e termine sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros a graça
de um pai Que a mulher seja um céu de ternura,
aconchego e calor E que os filhos conheçam a
força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as
famílias! Amém! Abençoa,
Senhor, a minha também
Abençoa, Senhor, as
famílias! Amém! Abençoa,
Senhor, a minha também

PELAS MISSÕES
LEITOR: Jesus falou assim: “Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide,
pois, e ensinai a todas as nações; batizando-as em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo que vos mandei. Eis que estou convosco
todos os dias, até o fim do Mundo”. (Mt 28, 18-20)
SACERDOTE: Senhor Jesus, diante deste altar, prostrados em oração, queremos,
atendendo ao apelo de Sua Santidade o Papa e de nossos Bispos, apresentar nossas
preces em favor das Missões e daqueles que dedicam sua vida ao trabalho de
Evangelização, longe de sua Pátria e de suas famílias, os missionários.
LEITOR: Para que nossas famílias sejam generosas em participar constantemente
na realização da ordem missionária de Jesus, conforme ouvimos no Evangelho de
São Mateus, rezemos:
GRUPO DE CANTO: Senhor, dai-nos maior generosidade missionária

LEITOR: Para que todas as famílias lembrem-se da palavra de Jesus: “Estarei convosco
todos os dias”, e invoquem sempre o auxílio do Divino Mestre, para se tornarem “igrejas
domésticas”, rezemos.
GRUPO DE CANTO: Senhor vinde em nosso auxílio para, de fato, nos tornarmos
missionários”
LEITOR: Para que sejamos generosos na oração e na colaboração para o cumprimento
da missão de evangelizar, rezemos.
GRUPO DE CANTO: Senhor, dai-nos um coração generoso e disposto para
sermos verdadeiros evangelizadores, na Vossa Igreja.
LEITOR: Para que tenhamos, todos nós que nos dedicamos à Pastoral Vocacional e
Missionária, plena consciência da grandeza e importância do trabalho missionário,
rezemos.
GRUPO DE CANTO: Senhor fortalecei sempre mais, em nós, a consciência
missionaria.
LEITOR: Para que, os Bispos e Sacerdotes responsáveis pela Pastoral Vocacional e
Missionária na Igreja, apoiem e abençoem as iniciativas dos fieis leigos que desejam
contribuir com esse trabalho, rezemos.
GRUPO DE CANTO: Senhor dai-nos força e coragem de continuar sempre
avante, sem jamais recuar, no trabalho em favor das vocações Sacerdotais,
Religiosas e Missionárias em Vossa Igreja.
CANTO:
Senhor, toma minha vida nova
Antes que a espera desgaste
anos em mim Estou disposto ao
que queiras
Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir
Leva-me aonde os homens necessitem
Tua palavra Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti

Te dou meu coração sincero
Para gritar sem medo, formoso é
Teu amor Senhor, tenho alma
missionária
Conduza-me à terra que tenha sede de Ti
Leva-me aonde os homens necessitem
Tua palavra Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti
E assim, eu partirei cantando
Por terras anunciando Tua
beleza, Senhor Te dou meus
passos sem cansaço
Tua história em meus lábios e força na oração
Leva-me aonde os homens necessitem
Tua palavra Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti
ORAÇÃO A MARIA PELAS VOCAÇÕES
V./ Ó Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, multiplicai as vocações à
vida consagrada. Sejam elas focos de luz e de calor para o mundo,
testemunhas de Deus e do Espírito, para todos os que O buscam nos
acontecimentos humanos. Sejam sinais da presença de Deus e de seu amor
gratuito.
Sejam o sal da terra, através da oração, do sacrifício, do testemunho e das
atividades apostólicas. Levem a todos o Reino de Deus, consolando os que
sofrem, orientando e infundindo coragem aos que se encontram em
dificuldades.
Maria, alcançai para todos os vocacionados e consagrados, uma fidelidade
dinâmica e uma continua renovação, para que cresçam até a plenitude de
Cristo.
Mãe dos sacerdotes e dos missionários, Rainha dos religiosos, Modelo para os
fiéis leigos, concedei-nos partilhar vossa glória e alegria, para sempre,
em Deus. Amém!

BENÇÃO FINAL
Tão sublime Sacramento adoremos neste altar,
pois o Antigo Testamento deu ao Novo
o seu lugar. Venha a fé por suplemento
os sentidos completar. Ao eterno Pai
cantemos a Jesus, o redentor,
Ao Espírito exaltemos, na Trindade
eterno amor. Ao Deus uno e trino
demos a alegria do louvor. Amém!
V/. Do céu lhes destes o pão. Aleluia!
R/. Que contém todo o sabor. Aleluia!
V/. Oremos:

- Senhor, que, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão,
concedei-nos a graça de venerar de tal modo ossagrados 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.
R. Amém.

(Segue-se a bênção do santíssimo)
(Após a bênção)

ATO DE LOUVOR
- 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.
V/. 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, sobre o nosso pároco 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.
Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos
contínuos de vossa bondade o Brasil, bispado,
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)
V/. Que a alegria do Senhor Ressuscitado seja vossa força. Ide em paz e que o
Senhor vos acompanhe! Aleluia!
Regina caeli laetare, Alleluia,
Quia quem meruisti
portare, Alleluia,
Resurrexit sicut dixit,
Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.

