
Bênção final 
 

Animador/a: O Senhor esteja conosco. 
 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Animador/a: O Senhor nos abençoe, o Senhor nos mostre a sua face e nos 

conceda a sua graça. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz 

(Nm 6,24-26). 

Ele, Deus Pai de toda a humanidade, nos abençoe. 
 

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Canto final 
 

1. Bendito, louvado seja (bis) o Santíssimo Sacramento! (bis) 

2. Os Anjos, todos os Anjos (bis) louvem a Deus para sempre. Amém! (bis) 

 

Irmã Elisabeth Miguel Espinhara MMX – Coordenadora do Conselho 

Missionário. 

 

 

 
 

 
 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA MISSIONÁRIA 
 

 

 

Exposição do Santíssimo.  

 

Canto 

Glória a Jesus na Hóstia Santa, que se consagra sobre o altar, 

E aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar! 

 Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, 

 Seja adorado e seja amado nesta Terra de Santa Cruz. (bis) 
 

Invocação a Santíssima Trindade: Em nome do Pai... 
 

Saudação espontânea do/a animador/a 
 

Todos: “Senhor nosso Deus, aqui estamos diante de ti. Concede-nos a graça 

de permanecermos em vossa presença. Adorando-te, louvando-te e 

bendizendo-te. Ajuda-nos a escutarmos tua voz. Inspira nossos 

sentimentos, palavras, atitudes, decisões. Que busquemos unicamente 

aquilo que mais te agrada.  

Espírito Santo, cria em nós um espírito novo livre de toda afeição 

desordenada, para nos entregarmos sem reservas a ti.  

Maria Mãe de Jesus, modelo de simplicidade à vontade de Deus, ajuda-

nos a permanecermos com teu Filho. Amém.  
 

Pr.: Muitas situações interpelam a missão da Igreja. O Espírito Santo fala e 

nós precisamos dar-lhe ouvidos, com muita atenção e discernimento, 

sendo dóceis às suas inspirações. Ele é quem anima e conduz a Igreja, 

capacitando-a para a realização de sua missão no mundo.  
 

Leitor/a: A preocupação de evangelizar a todos sempre esteve presente na 

Igreja, desde as primeiras comunidades até os dias de hoje. Ao longo dos  
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anos, a Igreja foi crescendo em sua compreensão de que a missão é a 

própria razão de ser de sua existência, e que o Evangelho deve ser 

anunciado, acolhido, crido, vivido e testemunhado em todos os povos. 
 

Todos: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espirito diz às Igrejas” (Ap 2,7). 
 

Canto:  

Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! 

Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor; 

Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, 

Eis-me aqui Senhor!  

1. O Senhor é o pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me enviou; 

    Sou chamado a ser fermento sal e luz, e por isso respondi: aqui estou! 

 2. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador 

     Da história e da vida do meu povo, e por isso respondi: aqui estou! 
 

Momento de silêncio e adoração 

Pr.: A Igreja do Brasil tem consciência da urgência de levar a todos o 

“anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus 

Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, a luz da evangélica opção 

preferencial pelos pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando a 

Reino de Deus rumo à plenitude” (DGAE, 2019, p.13). 

O Papa Francisco lembra que “a alegria do Evangelho enche o coração e 

a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus.” E, assim sendo, nos 

faz esta pergunta: “Se alguém acolheu esse amor que lhe devolve o sentido 

da vida, como pode conter o desejo de comunicá-lo aos outros?” (EG, nn.1 

e 8). 

Todos: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura 

(Mc 16, 15) 
 

Momento de interiorização e adoração 
 

Bênção do Santíssimo 
 

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 e a Jesus, o Salvador; 

Ao Espírito exaltemos, na Trindade, eterno Amor. 

Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amém. 
 

Pr. Do céu lhes destes o Pão. 
 

T. Que contém todo sabor. 
 

Pr. Oremos: Deus, que neste admirável Sacramento nos deixastes o memorial 

de vossa Paixão: concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do 

vosso Corpo e do vosso Sangue, que experimentemos sempre em nós a 

sua eficácia redentora. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do 

Espírito Santo.  

T. Amém.  
 

Após a Bênção 
 

• 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 preciosíssimo Sangue. 

• Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. 

• Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 

• Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. 

• Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. 

• Bendita seja a 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. 
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Canto: “Vou cantar teu amor” 

1. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol 

Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. 

E então falarei, imitando tua voz. 

Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. 

Vou falar do teu coração com ternura nas mãos e na voz, 

Proclamar que a vida é bem mais  

do que aquilo que o mundo ensina e cantar... 

 Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, 

 Plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar. 

 Pra realizar o que o Mestre ensinou. 

Viemos cear, restaurar o coração, 

Fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. 

2. Celebrar meu viver, pra no mundo ser mais. 

Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. 

Comungar teu viver neste Vinho e neste Pão. 

Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. 
 

Canto: “Ave Maria dos oprimidos”  

1. Ave, Maria dos oprimidos, abre a nós teu coração 

Bendito é o fruto do teu ventre que é semente de libertação. 

 Ouve o grito que sai do chão  

Dos oprimidos em oração. (bis) 

3. Santa Maria dos infelizes, das horas extras, das horas tristes. 

Livra-nos todos da opressão, de toda forma de escravidão. 
 

Oração pelas Vocações (Paulo VI) 
 

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 de nossos jovens./ Dai coragem às 

pessoas convidadas./ Dai força para que vos sejam fiéis / como apóstolos 

leigos, /como sacerdotes,/ como religiosos e religiosas,/ para o bem do povo 

de Deus / e de toda a humanidade. Amém 

Canto: 

    Senhor se tu me chamas, eu quero te ouvir. 

    Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui. 

1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, 

Andaram mundo afora e pregaram sem temor. 

Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor. 

Profeta tu me chamas: vê senhor, aqui estou.  

2.  Nos passos do teu filho toda Igreja também vai, 

Seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus. 

Apóstolos e mártires se deram sem medir. 

Apóstolo me chamas: vê senhor, estou aqui. 
 

Pr.: Pedido de perdão: Papa Francisco exorta a Igreja dizendo que todos 

somos chamados a esta nova saída missionária. E que todos devemos sair 

de nosso comodismo para ir ao encontro daqueles que mais necessitam de 

nós.  

Leitor/a: Peçamos perdão se muitas vezes nos fechamos em nosso egoísmo 

e mediocridade.  
 

Canto: 

Porque fui omisso e não soube doar, 

 E o pranto do pobre não quis enxugar. 

  Perdão, Senhor, perdão, perdão, perdão! (bis) 
 

Pr.: E o Papa Francisco continua dizendo: “Prefiro uma Igreja acidentada, 

ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma Igreja enferma pelo 

fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças” (EG 

49). 

Leitor/a: Pelas vezes que nos comportamos como Igreja enferma e fechada, 

pedimos perdão. 
 

Todos: “Saiamos, saiamos, para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo!” 

(EG 48). 
 

Momento de silencio 
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Canto: 

Por não ser qual o Cristo um libertador, 

O sal, o fermento vivificador. 

  Perdão, Senhor, perdão, perdão, perdão! (bis) 
 

Rezando a Palavra (Mt 18,16-20) 
 

Pr.: “Os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes 

indicara. 

Leitor/a 1: Quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. 

Leitor/a 2: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a 

autoridade nos céus e na terra. 

Leitor/a 1: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-

os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

Leitor/a 2: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu 

estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos". 
 

Silêncio e oração 
  

Todos: Precisamos ser “Igreja em saída”, / uma “Igreja em estado 

permanente de missão. 
 

Canto: 

1. O Senhor me chamou a trabalhar a mesa é grande, a ceifar. 

A ceifar o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou. 

Vai trabalhar pelo mundo afora,  

Eu estarei até o fim contigo. 

Está na hora, o Senhor me chamou. 

Senhor, aqui estou! 

2. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim o fez. 

Dom de amor é a vida entregar, chegou a minha vez. 
 

Oração do Pai Nosso Missionário (POM) 
 

Todos: Pai Nosso 

Leitor/a 1: Pai dos seis bilhões de pessoas que povoam a terra inteira. 

Todos: Que estais nos céus, 

Leitor/a: Na nossa família, no nosso país, e em todo o mundo. 

Todos: Santificado seja o vosso nome 

Leitor/a: Sobretudo na pessoa dos mais pobres e dos mais abandonados. 
 

Todos: Venha a nós o vosso Reino 

Leitor/a: E aos irmãos dos cinco continentes, sobretudo os que não Vos 

conhecem. 
 

Todos: Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no Céu, 

Leitor: Para que todos vivam na justiça, na paz e no amor, 

e sigam pelo caminho da verdade. 
 

Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje 

Leitor: Às vítimas da fome e do ódio, da violência e da guerra, 

da miséria e da perseguição, da exclusão e da injustiça, 

do analfabetismo e do abandono, das drogas e do álcool, 

do desespero, e da falta de sentido para a vida. 
 

Todos: Perdoai-nos as nossas ofensas,  

   assim como nós perdoamos a quem nos têm ofendido. 

Leitor/a: Mesmo a quem nos fez mal, nos odeia, e nos persegue. 
 

Todos: E não nos deixeis cair na tentação 

Leitor/a: de cruzar os braços diante dos problemas.  

por egoísmo, por medo, ou por cansaço. 
 

Todos: Mas livrai-nos do mal 

Leitor/a: Sobretudo de esquecer ou ignorar o vosso apelo missionário 

de amar e servir todas as pessoas.  
 

Todos: Amém. 
 

Momento de silêncio 
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