De seguida, é apresentado o esquema da Adoração Eucarística que o Papa Francisco seguirá durante
a Solene hora de Adoração Eucarística do próximo dia 2 de Junho, às 17 horas, na Basílica do
Vaticano. Tal esquema pode ser utilizado exactamente ou adaptado segundo as exigências pastorais
de cada diocese.
Embora a adopção deste esquema seja facultativa, convida-se calorosamente a manter a comunhão
rezando pelas intenções que o Santo Padre propôs para este profundo momento de oração eclesial.

Um só Senhor, uma só fé
Solene Adoração eucarística em simultânea mundial
2 de Junho de 2013

INTENÇÕES DE ORAÇÃO

O Santo Padre pede que o momento de adoração eucarística seja oferecido de modo
particular:
1. Pela Igreja espalhada por todo o mundo e, hoje, em sinal de unidade recolhida na
Adoração da Santíssima Eucaristia. O Senhor a torne cada vez mais obediente à escuta da sua
Palavra para apresentar-se diante do mundo sempre “mais bela, sem mancha ou ruga, mas santa e
imaculada” (Ef 5,27). Através do seu anúncio fiel, possa a Palavra que salva ecoar hoje como
portadora de misericórdia e provocar um renovado compromisso no amor para dar pleno sentido à
dor, ao sofrimento e restituir a alegria e a serenidade.
2. Por aqueles que, em diferentes partes do mundo, vivem o sofrimento de novas formas de
escravidão e são vítimas de guerras, do comércio de pessoas, do tráfico de drogas e do trabalho
"escravo", e pelas crianças e mulheres que sofrem todo tipo de violência. Que o seu grito silencioso
possa encontrar vigilante a Igreja que, mantendo o olhar fixo em Cristo crucificado, não esqueça
tantos irmãos e irmãs deixados à mercê da violência. Por todos aqueles ainda que se encontram na
precariedade económica, especialmente os desempregados, os idosos, os imigrantes, os sem-abrigo,
os presos e todos os que experimentam a marginalização. Que a oração da Igreja e a sua activa
acção de aproximação lhes dê conforto e apoio na esperança, força e coragem na defesa da
dignidade da pessoa.
Cada Igreja particular, atenta à própria realidade, é convidada a discernir e a propor outras
intenções em consonância com este apelo do Santo Padre.

SOLENE ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
PRESIDIDA PELO SANTO PADRE
FRANCISCO

BASÍLICA DO VATICANO, 2 DE JUNHO DE 2013

Hino do Ano da Fé
CREDO, DOMINE

EXPOSIÇÃO DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA
E ADORAÇÃO

O Diácono expõe o Santíssimo Sacramento.

Canto de exposição
ADORO TE DEVOTE

Silêncio para a adoração e a oração pessoal.

Leitura bíblica
Jo 6, 35
Leitor:
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá
fome e quem crê em mim jamais terá sede».

Oração
Leitor:
Ó dulcíssimo Jesus, que,
escondido sob os véus eucarísticos,
escutas piedoso as nossa humildes súplicas,
para apresentá-las ao trono do Altíssimo,
acolhe agora benignamente os ardentes desejos dos nossos corações.
Ilumina as nossas inteligências,
fortalece as nossas vontades,
rejuvenesce a nossa constância
e acende em nossos corações a chama de um entusiasmo santo,
de modo que, superando a nossa pequenez e superando todas as dificuldades,
saibamos dar-te um louvor mais digno da tua grandeza e majestade,
mais adequado às nossas ansiedades e aos nossos santos desejos.
Ámen.
(Pio XII)

Preces
Leitor:
R/. Fiel é o teu amor, Senhor Jesus.
A assembleia repete: Fiel é o teu amor, Senhor Jesus.
1. Dá ao nosso Santo Padre Francisco sabedoria, firmeza e clarividência. R/.
2. Dá à tua Igreja numerosos e santos ministros do altar. R/.
3. Dá a cada baptizado fome e sede do teu Corpo. R/.
4. Dá ao homem pecador o desejo de conversão e de perdão. R/.
5. Dá a todos a experiência consoladora de saber e sentir-se amados por Ti. R/.

Oração
Leitor:
Divino Redentor,
Pão quotidiano,
Vida do mundo,

venha o teu reino.
Senhor dos senhores,
Jesus Eucarístico,
Pastor amável,
preserva-nos dos perigos.
Jesus, bom pastor,
Jesus, pão da vida,
Jesus, nosso único alimento,
Sacramento de amor,
salva o teu povo.
Nos alegramos em ti,
ó Jesus bendito.
Ámen.
(beato João XXIII)

TU, FONTE VIVA

Silêncio para a adoração e a oração pessoal.

Leitura bíblica
Jo 6, 51
Leitor:
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Eu sou o pão vivo que desceu do Céu: se alguém comer
deste pão, viverá eternamente; e o pão que Eu hei-de dar é a minha carne, pela vida do mundo».

Oração
Leitor:
Tu és Cristo, Filho do Deus vivo,
Tu és o revelador de Deus invisível,
o primogénito de cada criatura,
o fundamento de cada coisa;
Tu és o mestre da humanidade,
Tu és o Redentor;
Tu nasceste, morreste e ressuscitaste por nós;
Tu és o centro da história e do mundo;
Tu és aquele que nos conhece e nos ama;
Tu és o companheiro e o amigo da nossa vida;
Tu és o homem da dor e da esperança;
Tu és aquele que deve vir
e que deve ser um dia o nosso juiz,
e, nós esperamos, a nossa felicidade.
Ámen.
(Paulo VI)

Preces
Leitor:
R/. Escuta-nos, Senhor.
A assembleia repete: Escuta-nos, Senhor.
1. Destrói com a força da tua cruz toda a divisão e discórdia. R/.
2. Destrói com a luz da tua Palavra todo o erro e falsidade. R/.
3. Destrói com a delicadeza do teu Coração todo o rancor e vingança. R/.
4. Destrói com a doçura da tua caridade todo o egoísmo e dureza do coração. R/.
5. Destrói com a tua potência criadora qualquer violência contra a vida humana. R/.

Oração
Leitor:
Fica ainda perto de mim, Senhor.

Coloca a tua mão sobre a minha cabeça,
e faz com que eu a coloque sempre debaixo da tua mão.
Aceita-me como sou,
com os meus defeitos, com os meus pecados,
mas faz-me ser como tu desejas
e também como eu desejo.
Ámen.
(João Paulo I)

UBI CARITAS EST VERA

Silêncio para a adoração e a oração pessoal.

Leitura bíblica
Jo 6, 56-57
Leitor:
Naquele tempo, disse Jesus aos Judeus: «Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e Eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e Eu vivo pelo Pai, também
quem me come viverá por mim».

Oração
Leitor:
Como os dois discípulos do Evangelho,
também nós te imploramos, Senhor Jesus: permanece connosco!
Tu, divino Peregrino,
perito nos nossos caminhos
e conhecedor do nosso coração,
não nos deixes prisioneiros das sombras da noite.
Ampara-nos no cansaço,
perdoa os nossos pecados
e orienta os nossos passos pelo caminho do bem.
Na Eucaristia, Tu fizeste-te "remédio de imortalidade":
dá-nos o gosto de uma vida plena,
que nos ajude a caminhar sobre a terra
como peregrinos seguros e alegres,
olhando sempre para a meta da vida eterna.
Ámen.
(beato João Paulo II)

Preces
Leitor:
R/. Nós Te adoramos e bendizemos, Senhor Jesus.
A assembleia repete: Nós Te adoramos e bendizemos, Senhor Jesus.
1. Tu és o Eterno Filho do Pai. R/.
2. Tu és o Enviado do Pai para a nossa salvação. R/.
3. Tu és o único Salvador do mundo. R/.
4. Tu és o Caminho, a Verdade e a Vida. R/.
5. Tu és o Pão que desceu do Céu. R/.

Oração
Leitor:

Senhor Jesus,
que fielmente visitais e cumulais com a vossa Presença
a Igreja e a história dos homens;
que no admirável Sacramento do vosso Corpo e do vosso Sangue
nos tornais partícipes da Vida divina e nos fazeis antegozar a alegria da Vida eterna;
nós vos adoramos e vos bendizemos.
Prostrados diante de Vós, nascente e amante da vida
realmente presente e vivo no meio de nós, suplicamos-vos [...]
à espera de viver sempre em Vós, na Comunhão da Bem-Aventurada Trindade.
Ámen.
(Bento XVI)

ÉS TU, SENHOR, O PÃO

Silêncio para a adoração e a oração pessoal.

BENÇÃO EUCARÍSTICA

TANTUM ERGO

Oração
O Santo Padre:
Orémus.
Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili
passiónis tuæ memóriam reliquísti,
tríbue, quǽsumus,
ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári,
ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus.
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
R/. Ámen.

O Santo Padre dá a bênção com o Santíssimo Sacramento.

Aclamações
Benedictus Deus... (cantado em latim)

O Diácono repõe o Santíssimo Sacramento no sacrário.

Canto de reposição
Salmo 116
Laudate Dominum...

Antífona mariana
SALVE REGINA

