ORAÇÃO DOS FIÉIS
PARA A ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
1.
Irmãos caríssimos: Reunidos em nome do Senhor, que está presente no meio de nós,
oremos com toda a confiança ao Pai celeste, pelas necessidades de todos os homens,
dizendo: Ouvi-nos, Senhor.
1. Pela santa Igreja de Deus, para que seja congregada na unidade da mesma fé, em
torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor.
2. Pelos povos do mundo inteiro, para que Deus os assista na realização do seu
desenvolvimento, e faça nascer no coração dos governantes um grande desejo de
paz, oremos ao Senhor.
3. Pelos que não têm o pão de cada dia, para que Deus dê alimento a todos os
homens e mostre o seu rosto de bondade a quantos O invocam em suas
necessidades, oremos ao Senhor.
4. Pelos fiéis cristãos, particularmente pelos mais jovens e pelos esposos, para que
busquem e encontrem no Santíssimo Sacramento o manancial inesgotável da sua
vida interior, oremos ao Senhor.
5. Pelos doentes e por todos os que sofrem, para que a Comunhão do Corpo de Cristo
os ajude a recuperar a saúde e a paz do coração, oremos ao Senhor.
6. Pelos agonizantes, para que o santo Viático os console e fortaleça na esperança
da vida eterna, e os faça caminhar em paz para o reino dos Céus, oremos ao
Senhor.
7. Por esta assembleia cristã, para que espere a vinda gloriosa de Jesus Cristo, e
celebre na Eucaristia o penhor da vida que não terá fim, oremos ao Senhor.
Senhor nosso Deus, que fortaleceis continuamente a vossa Igreja com o Corpo e o
Sangue de Cristo, fazei-nos encontrar uma santa alegria na abundâncias dos dons com
que nos saciais. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo. Ámen.
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2.
Irmãos caríssimos: Todos nós, que temos por alimento espiritual o mesmo pão descido
do Céu, imploremos, numa só voz, o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Ouvi-nos, Senhor.
1. Pelos fiéis e pelos ministros sagrados que os servem, para que, ao oferecerem a
vítima imaculada no sacrifício da Eucaristia, aprendam a oferecer-se a si mesmos,
oremos ao Senhor.
2. Pela justiça e paz em todo o mundo, para que os cristãos, fortalecidos pela
unidade que lhes vem do Sacramento do altar, trabalhem pela verdadeira
concórdia entre os homens de boa vontade, oremos ao Senhor.
3. Pelas necessidades de todos os homens, para que Jesus Cristo lhes dê remédio
com a sua misericórdia, e os mais infelizes encontrem quem os acolha com
amizade, oremos ao Senhor.
4. Pelos pobres e aflitos, pelos doentes e moribundos e por todos os que sofrem,
para que encontrem junto de nós alívio, consolação e partilha de bens, oremos ao
Senhor.
5. Pelo descanso eterno dos nossos defuntos, para que a celebração da Eucaristia,
memorial da morte e ressurreição do Filho de Deus, os purifique das suas faltas e
os leve ao reino glorioso de Cristo, oremos ao Senhor.
Senhor Jesus Cristo, que alimentais continuamente a Igreja com o mistério do vosso
Corpo e Sangue, concedei-nos a graça de encontrar a verdadeira alegria na riqueza
infinita dos vossos dons. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Ámen.
3.
Cristo convida-nos a todos para a Ceia, em que entrega o seu Corpo e o seu Sangue pela
vida do mundo. Invoquemo-l’O, dizendo: Cristo, pão do Céu, dai-nos a vida eterna.
1. Cristo, Filho de Deus vivo, que nos mandastes celebrar a Ceia eucarística em vossa
memória, enriquecei sempre a Igreja com a celebração fiel dos santos mistérios.
2. Cristo, sacerdote único do Altíssimo, que confiastes aos sacerdotes a oblação da
Eucaristia, fazei que eles vivam o que sacramentalmente celebram.
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3. Cristo, maná descido do Céu, que tornais um só corpo todos os que participam do
mesmo pão, confirmai na paz e concórdia os que acreditam em Vós.
4. Cristo, médico celeste, que por meio do pão da vida nos dais um remédio de
imortalidade e um penhor de ressurreição, restituí a saúde aos doentes e a
esperança aos pecadores.
5. Cristo, Rei da eterna glória, que nos mandastes celebrar os sagrados mistérios
para anunciar a vossa morte até à vossa vinda no fim dos tempos, tornai
participantes da vossa ressurreição os nossos irmãos, e todos os defuntos cuja fé
só Vós conhecestes.
Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa
paixão, concedei-nos a graça de 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. Ámen.
4.
Oremos, irmãos, a Jesus Cristo, pão da vida, dizendo com alegria: Bem-aventurado
quem comer o pão no vosso reino, Senhor.
1. Cristo, sacerdote da nova e eterna aliança, que no altar da cruz oferecestes ao Pai
um sacrifício perfeito, ensinai-nos a oferecer convosco este santo sacrifício.
2. Cristo, rei de paz e de justiça, que consagrastes o pão e o vinho como sinal da
vossa oblação, associai-nos ao vosso sacrifício, como oferenda agradável a Deus
Pai.
3. Cristo, verdadeiro adorador do Pai, que desde o nascente ao poente sois oferecido
pela Igreja como oblação pura, juntai na unidade do vosso Corpo os que saciais
com o mesmo pão.
4. Cristo, maná descido do Céu, que alimentais a Igreja com o vosso Corpo e Sangue,
fazei que caminhemos sempre fortalecidos por este pão.
5. Cristo, hóspede invisível do nosso banquete, que estais à porta e nos chamais,
entrai em nossa casa, para cear connosco e permanecer no meio de nós para
sempre.
Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa
paixão, concedei-nos a graça de 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. Ámen.
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