
Lausperene
I Tema: Do Silêncio brota a vida 

1. ADMONIÇÃO: 
[Admonitor:] Bem-vindos à adoração eucarística. 

Disse Jesus: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em 

abundância”. Estas palavras não são anúncio, mas a própria realidade 

que se manifestou diante dos homens: o próprio Jesus Cristo, “o 

Caminho, a Verdade e a Vida”. 

Desde as origens da Criação que a Vida é Dom e Aliança de Deus 

com os homens, chamados a viver em harmonia com a natureza, 

sinal da grandiosidade e amor de Deus. 

Hoje, como sempre, o homem foi lento em entender, saborear e 

defender esse dom que o faz viver. Quantas vezes a sua resposta não 

foi contrária a esse dom? 

As correrias e as lutas do nosso tempo nem sempre estão orientadas 

para a promoção e defesa da vida. Por isso, precisamos de voltar ao 

início, parar para nos apercebermos como o valor da vida, nos vários 

quadrantes da existência, é de importância primordial para a 

humanidade. 

Vamos, nesta hora de adoração, redescobrir o dom da vida em cada 

um de nós. Façamo-lo a partir do silêncio, pela escuta da palavra, 

diante do SSmo. Sacramento da Eucaristia, fonte em que no silêncio 

do mistério Ele continua a gerar vida. 

2. CÂNTICO INICIAL / EXPOSIÇÃO DO SS.MO: 

3. ACTO DE ADORAÇÃO: 
[Todos:] Santíssima Trindade, Pai, Filho e 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; e em reparação 

dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com Ele mesmo é 

ofendido e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo 

ADORAÇÃO DO SSMº SACRAMENTO	
 	
 SÁBADO, 19 DE MAIO DE 2012

PÁGINA 1 DE 10	
 	
 DURAÇÃO: DUAS AULAS



Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a 

conversão dos pobres pecadores. 

4. SILÊNCIO > ADORAÇÃO > PALAVRA > MEDITAÇÃO: 

[Admonitor:] Como forma de adoração, propomos aos presentes

uma subida ao monte da transfiguração. É um convite a

aceitarmos o desafio de subir até Deus para escutar

interiormente o que Ele tem para nos dizer. Seja como for o

“peso” desse desafio ou dessa mensagem, será sempre Boa

Nova que brota do silêncio, para que, ao descermos deste

monte para as nossas vidas, também elas sejam transformadas

por este mistério eucarístico de vida e ressurreição.

[Dois leitores:]

MOTIVA-TE!

♦ Tem sempre presente e muito claro o motivo para o teu

momento de adoração: "O Senhor está aí e chama-te".

♦ A Bíblia diz-nos que Deus “delicia-Se” relacionando-se

connosco.

♦ S. João da Cruz assegura que, apesar desses momentos de

oração débil, “Deus tem-nos em muito boa conta”.

♦ Não procures melhor motivo.

“DESCALÇA-TE!”

♦ Quando alguém visita a "Terra Santa" dizem-lhe: Aqui

nasceu Jesus, aqui fez tal ou tal coisa, aqui morreu... daqui

subiu aos Céus…

♦ Diante do Sacrário ou da Custódia a tua fé diz-te: “Ele está

aqui! …”.

♦ Por isso, recorda o que Deus disse a Moisés ao entrar na sua

presença: “Descalça-te porque o lugar que pisas é santo”.

Diante da Eucaristia...

♦ “Descalça” o teu corpo: cuida a tua postura, relaxa os teus

músculos, sossega o teu respirar.

♦ “Descalça” a tua mente: recolhe os teus sentidos,

recordações, afectos, etc.
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♦ “Descalça” o teu espírito: "Só os puros de coração verão a

Deus"..

ESCUTA!

♦ Serás orante na medida que fores buscador e ouvinte do teu

Deus.

♦ Está em cada criatura. Está em cada acontecimento. Está na

sua Palavra. Está substancialmente na sua Eucaristia.

♦ A tua escuta há-de ser... “contemplativa”. Isto é, hás-de

buscar tudo com “paz”, com “amor” e com “espírito de fé”.

Reconhecendo que só descobrimos o que o Espírito nos

mostra.

[Alguns minutos de silêncio]

Do Evangelho de N. S. Jesus Cristo segundo S. Mateus

Mt 17, 1Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu

irmão João, e levou-os, só a eles, a um alto monte.

2Transfigurou-se diante deles: o seu rosto resplandeceu como o

Sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3Nisto,

apareceram Moisés e Elias a conversar com Ele. 4Tomando a

palavra, Pedro disse a Jesus: «Senhor, é bom estarmos aqui; se

quiseres, farei aqui três tendas: uma para ti, uma para Moisés e

outra para Elias.» 5Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem

luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz dizia da

nuvem: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o

meu agrado. Escutai-o.» 6Ao ouvirem isto, os discípulos caíram

com a face por terra, muito assustados. 7Aproximando-se deles,

Jesus tocou-lhes, dizendo: «Levantai-vos e não tenhais medo.»

8Erguendo os olhos, os discípulos apenas viram Jesus e mais

ninguém. 9Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes:

«Não conteis a ninguém o que acabastes de ver, até que o Filho

do Homem ressuscite dos mortos.»

[Depois de alguns minutos de silêncio]

DIALOGA!

♦ Com um Deus “próximo”. É especialmente na Eucaristia que
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Deus é Emanuel (Deus connosco).

♦ Com um Deus “alimento”. O teu caminho é duro é longo. E

em mais de uma ocasião dizes que “não podes mais”.

Comungas?

♦ Com um Deus “partilhado”, por todos quantos comemos esse

mesmo Pão ou bebemos desse mesmo Cálice. Se Ele se

partiu e repartiu para o bem de todos também tu deves

partilhar-te e entregar-te pelos outros...

♦ Com um Deus “oculto”. Pela sua “Real Presença”, a

Eucaristia continua a ser “Mistério de Fé”. Só na medida

em que – com a força do Espírito – conseguires contemplar

a Deus por detrás dessas aparências de pão e vinho, O

contemplarás na luz de cada facto da vida.

♦ É, enfim, o Deus “que veio” e o Deus “que virá”. E, por isso,

não pode haver recordação nem esperança que não possas

projectar na branca tela de uma Hóstia consagrada.

ADORA!

♦ A “adoração” é o cume e a plenitude de toda a forma de

oração. Tanto que só a Deus podemos e devemos...

“adorar”.

♦ A atitude adoradora parte de uma radical e sincera

“humildade”.

♦ Manifesta-se numa inefável sensação de “assombro”, isto é,

numa espécie de “estremecimento” da alma diante da

grandeza de Deus e das maravilhas que fez e faz por todos

e por mim.

♦ Orienta-se para um tipo de oração que é: teocêntrica,

entusiasta, desinteressada e, por isso, puro louvor divino.

♦ E pode projectar-se em determinados gestos (genuflexões,

prostrações, braços e mãos recolhidos ou elevados ao alto,

etc.).

CALA-TE!

♦ …

♦ …

♦ …
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♦ Por detrás de uma experiência adoradora, só pode saltar-te

uma palavra entre o coração e os lábios: Graças! Graças,

Senhor!

♦ Graças por [dar espaço para que cada um possa, em silêncio,

dar graças a Deus pelos benefícios recebidos] Não esqueças

que quanto maior for a tua gratidão maior será a tua

consciência de que és amado por Deus! Isto é a base de

toda a vida de fé.

♦ Agradece, sobretudo, o seu Dom da Eucaristia.

(cântico de acção de graças)

INTERCEDE!

♦ Como Moisés, um dia; como o próprio Cristo, mais tarde;

todo o adorador tem que assumir diante do Senhor uma

profunda vivência dos sacramentos.

♦ Algumas vezes farás de altar. Outras poderás oferecer-te

como vítima. E sempre como ponte entre Deus e os

homens.

♦ Por tudo isso nunca termines o teu momento de adoração sem

apresentar ao Senhor as intenções do Seu Filho Jesus, as

daqueles que se acolheram explicitamente à tua oração, as

de todos os homens de boa vontade.

♦ Pede, enfim, sintonizando com as alegrias e dores de toda a

Humanidade.

ENTREGA-TE!

♦ Se toda a oração se há-de concluir e levar a um compromisso,

muito mais a adoração.

♦ Com efeito, “os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em

espírito e verdade”, diz S. João.

♦ Em espírito, isto é, oferecendo-se por inteiro Àquele a quem

adoram.

♦ Em verdade. Sem se ficar apenas a olhar para o céu;

cativados pela grandeza e maravilhas divinas, mas voltado

também para a terra dos homens, partilhando dos seus bons

e maus momentos...
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VIVE!

♦ Faz uma ligação permanente e contínua entre a adoração e a

vida e entre a vida e a adoração! Consegui-lo-ás se...

♦ Vês Deus em todos os lugares...

♦ O estimas sobre todas as coisas...

♦ O vês como meta de todos os teus caminhos e objecto de

todos os teus desejos...

♦ O sentes como Alguém muito próximo e...

♦ Concebes a tua vida como um ir gritando:

“Quão admirável, Senhor, é o teu nome em toda a terra!”.

(Cântico de adoração)

(cântico final)

[Sacerdote:] Vós sois o Pão vivo que desceu dos céus.

[Todos:] Para dar a vida ao mundo.

[Sacerdote:] Oremos:

Deus eterno e omnipotente,/ que nos dais a graça de

acreditar e proclamar que Jesus Cristo, nascido da Virgem

Maria e por nós morto na Cruz, está presente no Santíssimo

Sacramento,/ fazei-nos encontrar nesta fonte divina,/ o

fruto da eterna salvação. Por Nosso Senhor…
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2.º MOMENTO DE ADORAÇÃO

O Encontro com Cristo Vivo

1. ADMONIÇÃO:
[Admonitor:] Para os que já participaram na primeira hora de adoração,

salientamos que o tema – Do Silêncio brota a Vida –que nos guiou

na meditação vai desenvolver-se com o tema O Encontro com Cristo

Vivo, nesta segunda hora. Os que participam só a partir desta

segunda hora são bem-vindos a este acto de adoração ao Santíssimo

Sacramento, que é sempre um encontro com Cristo vivo, porque a

eucaristia é Sacramento Memorial da Vida nova de Cristo

Ressuscitado. Na Eucaristia tocamos o Céu, mesmo que de “olhos

vendados”. A visão da fé ajuda-nos a viver a amizade com Jesus

Cristo, que veio, com a sua divindade, restaurar a nossa humanidade.

Cantemos a presença de Cristo ressuscitado!

2. CÂNTICO/EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO:

3.  ACTO DE ADORAÇÃO 

4. SILÊNCIO

[Sacerdote:] “Que seria da Igreja de Jesus sem a Eucaristia? Seria um

museu dotado de coisas antigas e preciosas, mas sem vida, sem a

presença real, viva, próxima e afectuosa d’Aquele que continuamente

lhe dá a vida, o dinamismo, a comunhão e a missão: Jesus Cristo

ressuscitado. Por isso, a eucaristia é o coração da Igreja ou, melhor

dito, Jesus Cristo na eucaristia é o coração da Igreja”.

Neste Ano especialmente dedicado à Eucaristia, fomos convidados a

desenvolver o nosso afecto a este Sacramento que nos leva ao centro

da vida cristã: Jesus Cristo, o Deus-connosco. É Ele! Está aqui, para

podermos contemplar o seu rosto e, assim, a Luz que d’Ele dimana

poderá rejuvenescer a nossa fé.

5. CÂNTICO:

6. 6. PALAVRA DE DEUS
[Admonitor:] O caminhar dos homens que crêem em Deus

[Narrador:] Do Evangelho de N. S. Jesus Cristo segundo S. Lucas.

Lc 24, 13 Nesse mesmo dia, dois dos discípulos iam a caminho de
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uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de duas

léguas de Jerusalém; 14e conversavam entre si sobre tudo

o que acontecera. 15Enquanto conversavam e discutiam,

aproximou-se deles o próprio Jesus e pôs-se com eles a

caminho; 16os seus olhos, porém, estavam impedidos de o

reconhecer. 17Disse-lhes Ele:

[Jesus:] «Que palavras são essas que trocais entre vós, enquanto

caminhais?»

[Narrador:] Pararam entristecidos. 18E um deles, chamado Cléofas,

respondeu:

[Cléofas:] «Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que

lá se passou nestes dias!»

[Narrador:] 19Perguntou-lhes Ele:

[Jesus:] «Que foi?»

[Narrador:] Responderam-lhe:

[O outro discípulo:] «O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta

poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o

povo; 20como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o

entregaram, para ser condenado à morte e crucificado. 21Nós

esperávamos que fosse Ele o que viria redimir Israel,

mas, com tudo isto, já lá vai o terceiro dia desde que se

deram estas coisas. 22É verdade que algumas mulheres do

nosso grupo nos deixaram perturbados, porque foram ao

sepulcro de madrugada 23e, não achando o seu corpo,

vieram dizer que lhes apareceram uns anjos, que

afirmavam que Ele vivia. 24Então, alguns dos nossos

foram ao sepulcro e encontraram tudo como as

mulheres tinham dito. Mas, a Ele, não o viram.»

[Narrador:] 25Jesus disse-lhes, então:

[Jesus:] «Ó homens sem inteligência e lentos de espírito para crer

em tudo quanto os profetas anunciaram! 26Não tinha o

Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua glória?»

[Narrador:] 27E, começando por Moisés e seguindo por todos os

Profetas, explicou-lhes, em todas as Escrituras, tudo o

que lhe dizia respeito. 28Ao chegarem perto da aldeia para

onde iam, fez menção de seguir para diante. 29Os outros,
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porém, insistiam com Ele, dizendo:

[Os dois discípulos:] «Fica connosco, pois a noite vai caindo e o dia já

está no ocaso.»

[Narrador:] Entrou para ficar com eles. 30E, quando se pôs à mesa,

tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir,

entregou-lho. 31Então, os seus olhos abriram-se e

reconheceram-no; mas Ele desapareceu da sua presença.

32Disseram, então, um ao outro:

[Cléofas:] «Não nos ardia o coração, quando Ele nos falava pelo

caminho e nos explicava as Escrituras?»

[Narrador:] 33Levantando-se, voltaram imediatamente para

Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os seus

companheiros, 34que lhes disseram:

[Os Onze:] «Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!»

[Narrador:] 35E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo

caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer, ao partir o

pão.

[Narrador:] Palavra da Salvação!

[Todos:] Glória a Vós, Senhor!

7. CÂNTICO:

8. ORAÇÃO UNIVERSAL:
[Sacerdote:] 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:

Lembrai-Vos de nós, Senhor,

que caminhos ao vosso encontro.

1. Pela paz no mundo, nos lares de família, no amor ao

próximo, sobretudo no nosso coração, nós Vos pedimos

2. Pelo Santo Padre o Papa Bento XVI e pelos Bispos com ele reunidos, 

para que o Espírito Santo os ajude a

transmitir-nos com fidelidade a originalidade do memorial da

Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, nós Vos pedimos:

3. Pelo dom da vida e pelas pessoas que lutam pelo valor da

vida humana, pela importância que Jesus Cristo lhe deu na

Ressurreição, nós Vos pedimos:

4. No amor ao próximo encontra-se o quinto mandamento “não
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matarás”; lembremos todas as pessoas que morrem

injustamente, que são vítimas da maldade, nós Vos pedimos:

5. Por todos os peregrinos que se deslocaram aqui a este

santuário, em especial os que vieram a pé, para que o Senhor

Jesus, por Maria, os conforte e lhes continue a dar força para

caminharem na fé, nós Vos pedimos:

6. Diante do Santíssimo Sacramento, presença real de Cristo

vivo, na Hóstia Consagrada, entregamos os nossos Seminários

de Bragança, Guarda, Lamego e Viseu, e todos os Seminários

de Portugal, para não deixem de fazer da caminhada de

formação um estar com Jesus, nós Vos pedimos:

7. Por todas as famílias, para que, ao olharem para a Família de

Nazaré, encontrem a alegria de viver em harmonia, nós Vos

pedimos:

8. Por todas as pessoas que vieram aqui ao Santuário de Fátima

com os seus problemas, alegrias, dores, tristezas, para que

regressem em paz e cheios de esperança, nós Vos pedimos:

9. Pelos sacerdotes do mundo inteiro, para que hoje, quintafeira,

dia especial do sacerdócio, encontrem em Cristo sempre

a luz inspiradora para um sacerdócio exemplar à semelhança do

de Cristo, nós Vos pedimos:

9. PAI NOSSO

10. CÂNTICO DE ADORAÇÃO 

11. CÃNTICO FINAL
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