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1- Canto Inicial – Exposição do Santíssimo
1. Cantemos a Jesus Sacramentado,
cantemos ao Senhor! Deus está aqui, ó
vinde adoradores, adoremos a Cristo
Redentor! – R.
GLÓRIA A CRISTO JESUS, CÉUS E TERRA
BENDIZEI AO SENHOR! LOUVOR E GLÓRIA A
TI, Ó REI DA GLÓRIA! AMOR PRA SEMPRE A
TI, Ó DEUS DE AMOR!
2. Unamos nossa voz à dos cantores do coro
celestial! Deus está aqui, ao brilho dos
altares exaltemos, com gozo angelical! –
R.
3. Jesus, acende em nós a viva chama do
mais fervente amor. Deus está aqui! Está
porque nos ama como Pai, como amigo e
benfeitor! – R.
V. Graças e louvores se deem a todo momento.
(3x)
R. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. (3x)
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai. (3x)
2- Oração - Ave Verum
Ave, ó verdadeiro Corpo nascido da Virgem
Maria. Que verdadeiramente padeceu e foi
imolado na Cruz pelo homem. De seu lado
transpassado fluiu sangue e água. Sede por nós
o penhor no momento da morte. Ó doce Jesus! Ó
bom Jesus! Ó Jesus filho de Maria!

cresce o meu amor. Creio em
ressuscitado, meu Deus e Senhor!

4- Oração – Oferecimento de si mesmo
Recebei, Senhor, minha liberdade inteira.
Recebei minha memória, minha inteligência e
toda a minha vontade. Tudo o que tenho ou
possuo, de vós me veio; tudo vos devolvo e
entrego sem reserva para que a vossa vontade
tudo governe. Dai-me somente vosso amor e
vossa graça e nada mais vos peço, pois já serei
bastante rico. Amém.
5- Leitura e Reflexão da Bula Misericordiae
Vultus, de Sua Santidade o Papa Francisco
Pode ser feita espontaneamente, ou por
vários leitores previamente estabelecidos. Os
pontos propostos devem ser intercalados por
breve e sucinta reflexão e oração pessoal.









Momento de silêncio e oração pessoal.
3- Canto – Deus de Amor
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 nosso amor.
2. Meus pecados redimiste sobre a 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 em peço,
como o bom ladrão, no teu reino,
eternamente, tua salvação.
4. Creio em ti ressuscitado, mais que São
Tomé. Mas aumenta na minh’alma o
poder da fé. Guarda a minha esperança,

ti










“Com a sua palavra, os seus gestos e a
sua pessoa, Jesus Cristo revela a
misericórdia de Deus”.
“Em todas as circunstâncias, o que movia
Jesus era apenas a misericórdia, com a
qual
lia
no
coração
dos
seus
interlocutores e dava respostas às
necessidades mais autênticas que
tinham”.
“Nos nossos dias, a Esposa de Cristo –
isto é, a Igreja – prefere usar mais o
remédio da misericórdia que o da
severidade”.
“Toda a ação pastoral da Igreja deveria
estar envolvida pela ternura com que se
dirige aos que creem; no anúncio e
testemunho que oferece ao mundo, nada
pode ser desprovido de misericórdia”.
“Talvez, demasiado tempo, nos tenhamos
esquecido de apontar e viver o caminho
da misericórdia”.
“A misericórdia é apresentada como a
força que tudo vence, enche o coração de
amor e consola com o perdão”.
“É urgente anunciar a testemunhar a
misericórdia no mundo contemporâneo”.
“Onde a Igreja estiver, aí deve estar a
misericórdia do Pai”.
“Este é o tempo de deixar tocar o
coração”.
“Jesus fala mais vezes da importância da
fé que da observância da Lei”.
“É mais fácil que Deus contenha a ira do
que a misericórdia. A sua ira deixa apenas
um momento, mas a sua misericórdia é
eterna”.
“O perdão de Deus se estende até as
últimas consequências”.

6- Canto – Estás entre nós
1. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu
és minha estrada, a minha verdade. Em
Tua palavra eu caminharei, enquanto eu
viver e até quando Tu quiseres. Já não
sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no
meio de nós.
2. Creio em Ti Senhor, vindo de Maria. Filho
eterno e santo, homem como nós. Tu
morreste por amor, vivo estás em nós.
Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um
dia, eu bem sei, Tu retornarás, e abrirás o
Reino do Céu.
3. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu
és
minha
paz,
minha
liberdade
Nada nesta vida nos separará, em tuas
mãos seguras minha vida guardarás. Eu
não temerei o mal Tu me livrarás e no Teu
perdão viverei.
4. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti.
Filho Salvador, eu espero em Ti! Santo
Espírito de amor desce sobre nós, Tu de
mil caminhos nos conduzes a uma fé! E
por mil estradas onde andarmos nós, qual
semente nos levará.
Silêncio para reflexão e oração pessoal.
7- Oração Litânica
Resposta: DAI-NOS A TUA SALVAÇÃO!
Jesus, santo de Deus, dai-nos a tua salvação.
Jesus, rosto da misericórdia divina, dai-nos a tua
salvação.
Jesus, justíssimo, dai-nos a tua salvação.
Jesus, Filho obediente, dai-nos a tua salvação.
Redentor do homem, dai-nos a tua salvação.
Salvador do mundo, dai-nos a tua salvação.
Vencedor da morte, dai-nos a tua salvação.
Príncipe forte e vitorioso, dai-nos a tua
salvação.
Jesus, servo do Senhor, dai-nos a tua salvação.
Jesus, homem das dores, dai-nos a tua
salvação.
Jesus, solidário com os pobres, dai-nos a tua
salvação.
Jesus, clemente com os pecadores, dai-nos a
tua salvação.
Cristo, nossa reconciliação, dai-nos a tua
salvação.
Cristo, nossa vida, dai-nos a tua salvação.
Cristo, nossa esperança, dai-nos a tua
salvação.
Cristo, nossa paz e concórdia, dai-nos a tua
salvação.
Jesus, sustento dos débeis, dai-nos a tua
salvação.
Jesus, paz nas tribulações, dai-nos a tua
salvação.
Jesus, misericórdia dos pecadores, dai-nos a tua
salvação.

Jesus, alívio dos sofredores, dai-nos a
salvação.
Jesus, defesa dos indefesos, dai-nos a
salvação.
Jesus, acolhedor dos excluídos, dai-nos a
salvação.
Jesus, justiça dos oprimidos, dai-nos a
salvação.
Jesus, pátria dos exilados, dai-nos a
salvação.

tua
tua
tua
tua
tua

8- Leitura da Palavra de Deus
“Para sermos capazes de misericórdia, devemos
pôr-nos à escuta da Palavra de Deus”.
(Misericordiae Vultus)
Lc 7, 36-50
Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo Lucas.
Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para
uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa
do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher,
conhecida na cidade como pecadora, soube que
Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela
trouxe um frasco de alabastro como perfume, e,
ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus;
com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés,
enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos
e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu
que o havia convidado ficou pensando: “Se este
homem fosse um profeta, saberia que tipo de
mulher está tocando nele, pois é uma pecadora”.
Jesus disse então ao fariseu: “Simão, tenho uma
coisa para te dizer”. Simão respondeu: “Fala,
mestre!” “Certo credor tinha dois devedores; um
lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro
cinquenta. Como não tivessem com que pagar, o
homem perdoou os dois. Qual deles o amará
mais?” Simão respondeu: “Acho que é aquele ao
qual perdoou mais”. Jesus lhe disse: “Tu julgaste
corretamente”. Então Jesus virou-se para a
mulher e disse a Simão: “Estás vendo esta
mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me
ofereceste água para lavar os pés; ela, porém,
banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os
com os cabelos. Tu não me deste o beijo de
saudação; ela, porém, desde que entrei, não
parou de beijar meus pés. Tu não derramaste
óleo na minha cabeça; ela, porém, ungiu meus
pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro:
os muitos pecados que ela cometeu estão
perdoados porque ela mostrou muito amor.
Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco
amor”. E Jesus disse à mulher: “Teus pecados
estão perdoados”. Então, os convidados
começaram a pensar: “Quem é este que até
perdoa os pecados?” Mas Jesus disse à mulher:
“Tua fé te salvou. Vai em paz!”
Palavra da Salvação.

9- Reflexão
(Homilia do Papa Francisco – 13/05/15)
“O Evangelho que ouvimos nos abre um caminho
de esperança e de conforto. É bom sentir sobre
nós o mesmo olhar de compaixão de Jesus,
assim como o percebeu a mulher pecadora na
casa do fariseu. Neste trecho duas palavras
retornam com insistência: amor e juízo.
Há o amor da mulher pecadora que se humilha
diante do Senhor; mas antes ainda há o amor
misericordioso de Jesus por ela, que a impele a
aproximar-se. Seu choro de arrependimento e de
alegria lava os pés do Mestre, e seus cabelos os
enxugam com gratidão; os beijos são expressão
de seu afeto puro; e o unguento perfumado
derramado com abundância atesta como Ele é
precioso a seus olhos.
Cada gesto desta mulher fala de amor e
expressa seu desejo de ter uma certeza
inquebrantável em sua vida: a de ter sido
perdoada. E Jesus lhe dá essa certeza:
acolhendo-a demonstra-lhe o amor de Deus por
ela, justamente por ela! O amor é o perdão são
simultâneos: Deus lhe perdoa muito, tudo, porque
“muito amou”; e ela adora Jesus porque sente
que n’Ele há misericórdia e não condenação.
Graças a Jesus, seus muitos pecados Deus os
deixa para trás, não os recorda mais. Para ela,
então, tem início uma nova estação; renasceu no
amor para uma vida nova.
Esta mulher verdadeiramente encontrou o
Senhor. No silêncio, abriu-lhe o coração; na dor,
mostrou-lhe o arrependimento por seus pecados;
com seu choro, apelou à misericórdia divina para
receber o perdão. Para ela não haverá nenhum
juízo a não ser o que vem de Deus, e este é o
juízo da misericórdia. O protagonista deste
encontro é certamente o amor que vai além da
justiça”.
10- Canto – Ela muito amou
1. Tanto esperou pudesse um dia chegar
bem perto, dizendo tudo. Se não
conseguiu como queria, o seu silêncio não
ficou mudo. – R.
ELA MUITO AMOU, TEM A MINHA PAZ, VAI
SEGUIR CAMINHO SEM TEMOR. SABE QUEM
EU SOU E SERÁ CAPAZ DE ESPALHAR NA
TERRA O MEU AMOR.
2. Ela ultrapassou toda medida, não lhe
bastando meros preceitos. Lágrimas,
perfume,
que
acolhida!
Nem
se
importando com preconceitos. – R.
3. Se ninguém ousou dizer bem claro o que
pensava daquele gesto, Ele revelou como
era raro esse carinho tão manifesto. – R.
4. Ele é sempre mais que um convidado, se
põe à mesa nutrindo a vida. Olha os
corações e põe de lado toda a aparência,
cura a ferida. – R.

Silêncio para reflexão e oração pessoal.
11- Oração
Eis a que ponto chegou a vossa excessiva
caridade, ó amantíssimo Jesus meu. Vós me
preparastes um banquete divino da vossa Carne
e do vosso Preciosíssimo Sangue, para vos
entregardes todo a mim. Quem pôde impelir-me a
tais transportes de amor? Foi unicamente o
vosso amorosíssimo Coração. Ó Coração
adorável do meu Jesus, fornalha ardentíssima do
divino amor, recebei na vossa sacratíssima chaga
a minha alma para que eu aprenda a pagar com
amor àquele Deus que me deu tão admiráveis
provas do seu amor. Assim seja.
12- Canto – Vem e eu mostrarei
1. Vem e eu mostrarei que o meu caminho te
leva ao Pai. Guiarei os passos teus e
junto a ti hei de seguir.
SIM EU IREI E SABEREI COMO CHEGAR AO
FIM. DE ONDE VIM, AONDE VOU: POR ONDE
IRÁS, IREI TAMBÉM.
2. Vem, eu te direi o que ainda estás a
procurar. A verdade é como o sol e
invadirá teu coração.
SIM EU IREI E APRENDEREI MINHA RAZÃO
DE SER. EU CREIO EM TI QUE CRÊS EM MIM
E A TUA LUZ VEREI A LUZ.
3. Vem, e eu te farei da minha vida
participar. Viverás em mim aqui: viver em
mim é o bem maior.
SIM, EU IREI E VIVEREI A VIDA INTEIRA
ASSIM. ETERNIDADE É, NA VERDADE, O
AMOR VIVENDO SEMPRE EM NÓS.
4. Vem, que a terra espera quem possa e
queira realizar com amor, a construção de
um mundo novo muito melhor!
SIM, EU IREI E LEVAREI TEU NOME AOS
MEUS IRMÃOS. IREMOS NÓS, E O TEU
AMOR, VAI CONSTRUIR, ENFIM, A PAZ.
Palavras do Santo Padre
“Cristo sabe que temos necessidade de nos
sentirmos amados para fazer o bem. Sozinhos,
não somos capazes: por isso, o Apóstolo São
Paulo não nos pede para fazer algo, mas
para nos reconciliarmos com Deus, para lhe
permitir que nos perdoe, com confiança, porque
‘Deus é maior do que o nosso coração’. (1Jo 3,
20). Ele vence o pecado e tira-nos das misérias,
quando confiamo-las a Ele. Depende de nós, se
nos
reconhecemos necessitados
de
misericórdia: é o primeiro passo do caminho
cristão; trata-se de entrar através da porta aberta
que é Cristo, onde Ele mesmo, o Salvador, nos
espera e nos oferece uma vida nova e jubilosa”.
(Homilia na Quarta-Feira de Cinzas – 10/02/16)
Canto – Louco de amor por Jesus
1. Meu Senhor, despojou-se de si sendo
Deus. Se fez homem se entregou e
morreu numa cruz. Meu Senhor, para

salvar a mim e meu irmão, se humilhou
veio ao mundo e das trevas fez luz.
EU TE AMO, SOU LOUCO DE AMOR POR TI,
MEU JESUS, TU ÉS MINHA PAZ, MINHA LUZ,
MEU REI E MEU BOM PASTOR! EU TE AMO,
SOU LOUCO DE AMOR POR TI, MEU JESUS,
TU ÉS MINHA PAZ, MINHA LUZ, MEU DEUS,
MEU SENHOR!
2. Meu Senhor, que tudo criou por amor não
foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz,
pede ao Pai que perdoe os cruéis que não
sabem que matam o Filho de Deus.
3. Meu Senhor cumpriu a promessa: nos deu
o Espírito Santo da parte de Deus. Foi à
casa do Pai preparar-nos o lugar pra
levar-nos consigo ao Reino dos Céus.
Bênção do Santíssimo Sacramento
(na presença do Sacerdote ou Diácono)
Canto – Tão Sublime Sacramento
Tão Sublime Sacramento adoremos neste Altar,
pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar.
Venha a fé, por suplemente, 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.
Pres.: Do céu lhes destes o pão.
Todos: Que contém todo sabor.
Pres.: Oremos: Deus, que neste admirável
sacramento, nos deixaste o memorial da vossa
paixão, conceda-nos tal veneração pelos
sagrados mistérios do vosso Corpo e do vosso
Sangue, que experimentemos sempre em nós a
sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais
pelos séculos dos séculos.
Todos: Amém.
Fórmula de Louvores
Bendito seja Deus.
Bendito seja 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 seu Preciosíssimo 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 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.

8. Oração pela Pátria, pela Igreja e pelo Papa
Padres: 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, sobre 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,
este Bispado, a Paróquia em que habitamos, a
cada um de nós em particular e a todas as
pessoas por quem somos obrigados a orar, 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. Amém.
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.
Reposição do Santíssimo Sacramento
Antífona Mariana
O nosso pensamento dirige-se agora à Mãe da
Misericórdia. A doçura do seu olhar nos
acompanhe durante todo este Ano Santo, para
todos podermos descobrir a alegria do amor de
Deus.
Salve-Rainha
Salve Rainha, Mãe de Deus,
és Senhora, nossa Mãe.
Nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria.
Nós a Ti clamamos, filhos exilados.
Nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante.
Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor.
Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar.
Salve Rainha, Mãe de Deus.
És o Auxílio do Cristão.
Ó Mãe clemente, Mãe piedosa,
doce Virgem Maria.

Sem. Vinícius Soares
Comissão Diocesana de Liturgia

