
Corpus
Christi

Roteiro para Adoração ao 
Santíssimo em casa 

Mesmo em casa, seja preparado cuidadosamente 
um ambiente propício para oração, com um 
pequeno altar, vela, fotos da família e um pão 
como símbolo.

Graças e louvores sejam dados a todo o momento! 
Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento!

Apresentar, de forma espontânea, as intenções, 
pessoas e necessidades pelas quais desejam 
oferecer este momento de oração (pode ser por 
escrito, em uma espécie de caderno, colocando 
sobre a mesa do altar de oração).

ATO DE FÉ

Senhor Jesus Cristo, mesmo neste tempo difícil em 
que vivemos, nós confiamos no vosso amor. 
Acreditamos na força da vossa salvação. Cremos que 
estais verdadeiramente presente no Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia. Neste dia eucarístico, nós 
queremos manifestar a nossa fé.
T: Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé!

Fostes Vós que nos amastes primeiro, quando ainda 
estávamos perdidos… O Vosso infinito Amor nos 
resgatou e nos conferiu a dignidade de vossos filhos. 
Senhor, sois o único Deus vivo e verdadeiro. Sois o 
Criador e o Redentor. Por isso todo o nosso ser, toda 
nossa alma e pensamentos se voltam, nesse dia para 
Vós.
T: Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé!

Cremos, Senhor, no mistério da Eucaristia, pelo qual 
renova-se o Sacrifício da Cruz para a nossa salvação 
e a do mundo. Na Eucaristia manifestais o vosso 
amor e proximidade conosco.
T: Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé!

Cremos, Senhor, que a Eucaristia, além de dom 
gratuito, é também missão. Nos compromete com o 
Vosso Amor e nos encoraja a nos doarmos, como 
pão, aos nossos semelhantes.
T: Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé!

Rezar o Creio...

Graças e louvores sejam dados a todo o momento! 
Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento!

Canto: Cantemos a Jesus Sacramentado. 
(Ou outro, à escolha)

Cantemos a Jesus Sacramentado! 
Cantemos ao Senhor!
Deus está aqui, dos anjos adorado!
Adoremos a Cristo Redentor.

Ref. Glória a Cristo Jesus!
Céus e Terra, bendizei ao Senhor!
Louvor e Glória a Ti,
ó Rei da glória,
Amor eterno a Ti,
ó Deus de Amor.

Unamos nossas vozes aos cantares
do coro celestial!
Deus está aqui!
Ao brilho dos altares
exaltemos com gozo angelical! 
Ref.

Jesus, acende em nós a viva chama
do mais fervente amor,
Deus está aqui.
Está porque nos ama,
como Pai, como amigo e benfeitor. 
Ref.

r



ATO DE PERDÃO

Senhor Jesus, queremos viver diante de Vós 
livres do mal e dispostos a fazer a Vossa 
vontade. Neste dia de louvor e fé na 
Eucaristia, também queremos invocar o 
vosso perdão:
T. Perdão Senhor, misericórdia!

O mundo torna-se cada vez mais 
desumano, injusto e indiferente aos valores 
do evangelho. Senhor, tem piedade de todos 
nós que não sabemos amar, respeitar e 
cuidar dos bens da criação e dos nossos 
irmãos sofredores;
T. Perdão Senhor, misericórdia!

A ganância marcou profundamente a 
mentalidade da nossa época. Ela é causa 
principal da injustiça e do sofrimento, 
principalmente da gente simples, indefesa e 
inocente. O materialismo, consumismo, 
indiferença, comodismo e a busca do prazer 
invadem nossos corações. Pela nossa 
vaidade, indiferença, ganância e egoísmo, 
pedimos;
T. Perdão Senhor, misericórdia!

A causa de todo o mal é o pecado. O ser 
humano perdeu o sentido da vida em Deus 
e acostumou-se ao pecado e à maldade. Por 
tantas vezes desprezarmos a vossa Palavra e 
a vossa salvação, pedimos;
T. Perdão Senhor, misericórdia!

A família é o santuário de vida e a primeira 
escola dos valores humanos e religiosos. 
Pelas vezes que nossas famílias não vivem 
os valores da fé e do amor a Deus pedimos;
T. Perdão Senhor, misericórdia!

Também como igreja Senhor, queremos 
pedir perdão por tanta indiferença com a 
eucaristia. Pelas eucaristias mal celebradas, 
comunhões recebidas no pecado, sem fé e 
compromisso cristão pedimos;
T. Perdão Senhor, misericórdia!

Cantado: Piedade, piedade, 
piedade de nós! (2x)

ATO DE ADORAÇÃO
“Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do 
céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo 
qual devamos ser salvos” (At 3,12). Só Tu, Jesus, sois 
o único Senhor e Redentor nosso.

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus 
Cristo, aqui em nossas casas e em todas as Vossas 
igrejas, em que estais presente nos altares e 
sacrários no mundo inteiro e vos bendizemos 
porque pela vossa paixão e ressurreição, remistes 
o mundo.

Senhor Jesus, por amor assumistes a nossa natureza 
humana e a redimistes. Aceitastes nossa humilde 
condição para elevá-la e santificá-la;
T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo.

Senhor Jesus, deixastes a vossa presença na 
eucaristia para ser o nosso alimento espiritual nesta 
vida e estar sempre perto de nós;
T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo.

Senhor Jesus, em cada eucaristia celebrada 
derramais inúmeros benefícios e graças do céu para 
nós;
T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo.

Senhor Jesus, Deus Sacramentado! Na eucaristia 
nos ensinais que precisamos repartir o pão 
quotidiano com os necessitados e também fazermos 
da nossa vida um dom para os nossos irmãos;
T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo.

Senhor Jesus, a eucaristia é para nós o penhor, a 
garantia da vida eterna. Ajudai-nos a buscar 
sempre o pão imperecível da eternidade;
T. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo.

Senhor Jesus, que humildemente obedeceis aos 
sacerdotes na consagração do pão e do vinho, não 
deixeis faltar à vossa igreja santos e dedicados 
sacerdotes;

T. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus 
Cristo, aqui em nossas casas e em todas as Vossas 
igrejas, em que es tais presente nos altares e 
sacrários no mundo inteiro e vos bendizemos 
porque pela vossa paixão e ressurreição, remistes 
o mundo.



Canto: Te amarei, Senhor

Me chamaste para caminhar
na vida contigo,
Decidi para sempre seguir-te, 
não voltar atrás.
Me puseste uma brasa no peito 
e uma flecha na alma,
É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti.
Te amarei, Senhor (bis). 
Eu só encontro a paz e a alegria 
bem perto de ti (bis). 

PRECES A JESUS SACRAMENTADO

Senhor Jesus, vós nos dissestes que tudo o que pedís-
semos ao Pai em vosso nome seria atendido. Neste 
momento queremos apresentar nossas preces e 
necessidades:
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Senhor Jesus, com toda nossa confiança vos pedimos 
pelo fim desta pandemia, pela cura deste mal que 
estremeceu o mundo, bem como todas as pessoas que 
com sacrifício estão cuidando dos doentes, para que 
sejam protegidos e recompensados; 
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Senhor, queremos interceder pelas pessoas do mundo 
inteiro, que o vosso Espírito os leve a crer em um Deus 
que ama e perdoa. Que respeitem as vossas leis e a 
vossa vontade. Que sigam fielmente a voz da própria 
consciência e empenhem-se lealmente na busca da 
paz, da justiça e na construção de um mundo cada 
vez melhor.
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pelos que são perseguidos por causa da sua raça, cor, 
situação social e fé; que a vossa graça os reanime e a 
nossa caridade os conforte;
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pelos que sofrem carregando a cruz da enfermidade, 
da velhice, do desamor e de todo tipo de rejeição, que 
o Senhor os conforte com a sua graça, que os fortalece 
na esperança e que possam encontrar as pessoas que 
sabem compadecer-se e ajudar nas dificuldades;
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pelos que vivem na miséria, pelos sem teto, pelos que 
vivem debaixo das pontes, dos viadutos e nas ruas e 
pelos que passam fome, que encontrem a caridade 
fraterna e a solidariedade na luta por uma vida mais 
digna. Que os anime a certeza que Deus não se 
esqueceu deles, que os ama e que recompensará as 
privações presentes.
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pelos desempregados, pelos mal remunerados e 
explorados de todas as maneiras, que não se entreg-
uem ao desespero e à resignação. Que encontrem a 
solidariedade e o apoio das organizações humanitári-
as, dos movimentos e das pessoas de boa vontade. 
Que confiem na justiça e na providência de Deus.
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Por aqueles que caíram no poder dos vícios. Pelos que 
abusam das bebidas alcóolicas, pelos que se tornaram 
dependentes das drogas e pelos que levam uma vida 
imoral; que encontrem a compreensão e a ajuda do 
seu ambiente e que o Senhor lhes conceda a graça de 
uma plena libertação.
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pelos governantes, que o Senhor os ilumine e os 
abençoe, para que saibam exercer a autoridade e a 
responsabilidade lhes confiada com dedicação e 
humildade. Que tenham zelo pelo bem comum, pela 
justiça e por uma justa distribuição dos bens. Que 
promovam a paz e os verdadeiros valores culturais e 
morais.
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pelos cientistas, artistas, médicos, professores e todos 
os profissionais, que honestamente empenhem-se na 
busca da verdade, do bem e no serviço ao próximo, 
embora nem sempre sejam reconhecidos e valoriza-
dos devidamente.
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pelos que administram os meios de comunicação 
social, que saibam usar estes recursos para o bem 
moral e espiritual das pessoas e nunca para a desmor-
alização, manipulação ou a mentira;
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pela Igreja, o Povo de Deus, com o nosso Papa…, o 
nosso Bispo…, com todos os bispos, sacerdotes e 
ministros. Unidos na fé e na caridade, dedicados ao 
anúncio do Evangelho, sejam para o mundo um sinal 
atraente do Reino de Deus.
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pelas vocações sacerdotais e religiosas, que o Senhor 
chame do meio das comunidades muitos jovens 
generosos e decididos, prontos a se doar à causa do 
Reino, pois “a messe é grande e poucos são os operári-
os”.
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pela nossa comunidade paroquial, que seja renovada 
pela ação do Espírito Santo. Para que seja evangeliza-
dora e seguidora autêntica de Jesus Cristo. 
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Pelas nossas famílias, pelos parentes, amigos e benfei-
tores, que o Senhor abençoe a todos. Que Deus a 
todos proteja do mal, dê saúde do corpo e da alma e 
nos permita chegar à glória da vida eterna.
T: Ouvi-nos ó Pai, por Jesus Cristo!

Oramos juntos: Pai Nosso...



Do céu lhes destes o pão.
Que contém todo o sabor.

Canto:

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 
a Jesus, o redentor,
Ao Espírito exaltemos, 
na Trindade eterno amor.
Ao Deus uno e trino demos
a alegria do louvor.
Amém!

Canto:

Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor. 
Pois Deus é admirável, eterno é seu amor.

Ref. Por nós fez maravilhas, 
louvemos o Senhor.

Criou o céu e a terra, eterno é seu amor. 
Criou o sol e a lua, eterno é seu amor.
Fez águas, nuvens, chuvas, eterno é seu amor. 
Fez pedras, terras, montes, eterno é seu amor. Ref. 

Distribuiu a vida, eterno é seu amor. 
Na planta, peixe e ave, eterno é seu amor. Ref.

E fez à sua imagem, eterno é seu amor. 
O homem livre e forte, eterno é seu amor. Ref. 

Na história que fazemos, eterno é seu amor. 
Deus vai à nossa frente, eterno é seu amor. Ref.

OREMOS: Senhor, que, neste admirável sacramento, 
nos deixastes o memorial de vossa paixão, 
concedei-nos a graça de venerar de tal modo os 
sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que 
possamos experimentar sempre em nós o fruto de 
vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e 
o Espírito Santo. Amém.

BENÇÃO CONCLUSIVA: Deus nos abençoe e vos 
guarde! Que Ele nos ilumine com a luz da sua face e 
nos seja favorável. Que Ele nos mostre o seu rosto e 
nos traga a paz. Que ele nos dê a saúde do corpo e 
da alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém

ORAÇÃO DE SÃO CLEMENTE 
Opcional

Meu Deus, eu creio em Vós, mas fortificai a minha fé; 
espero em Vós, mas tornai mais confiante a minha 
esperança; eu Vos amo, mas afervorai o meu amor; 
arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu 
arrependimento.

Eu Vos adoro como primeiro princípio, eu Vos desejo 
como fim último; eu Vos louvo como benfeitor 
perpétuo, eu Vos invoco como benévolo defensor.
Que Vossa sabedoria me dirija, Vossa justiça me 
contenha, Vossa clemência me console, Vosso poder 
me proteja.

Meu Deus, eu Vos ofereço meus pensamentos, para 
que só pense em Vós; minhas palavras, para que só 
fale em Vós; minhas ações, para que sejam do Vosso 
agrado; meus sofrimentos, para que sejam por Vosso 
amor.

Quero o que quiserdes, porque o que quereis como o 
quereis, e enquanto o quereis. Senhor eu Vos peço: 
iluminai minha inteligência, inflamai minha 
vontade, purificai meu coração e santificai minha 
alma.

Dai-me chorar os pecados passados, repelir as 
tentações futuras, corrigir as más inclinações e 
praticar as virtudes do meu estado. Concedei-me Ó 
Deus de bondade, ardente amor por Vós e aversão 
por meus defeitos, zelo pelo próximo e desapego do 
mundo.

Que eu me esforce para obedecer aos meus 
superiores, auxiliar os que dependem de mim, 
dedicar-me aos amigos e perdoar os inimigos. Que 
eu vença a sensualidade pela austeridade, a avareza 
pela generosidade, a cólera pela mansidão e a 
tibieza pelo fervor.

Torne-me prudente nas decisões, corajoso nos 
perigos, paciente nas adversidades e humilde na 
prosperidade. Fazei Senhor, que eu seja atento na 
oração, sóbrio nos alimentos, diligente no trabalho e 
firme nas resoluções.

Que eu procure possuir pureza de coração e 
modéstia de costumes, um procedimento exemplar e 
uma vida reta. Que eu me aplique sempre em vencer 
a natureza, colaborar com a graça, guardar os 
mandamentos e merecer a salvação.

Aprenda de Vós como é pequeno o que é da terra, 
como é grande o que é divino, breve o que é desta 
vida e duradouro o que é eterno. Dai-me 
preparar-me para a morte, temer o dia do juízo, fugir 
do inferno e alcançar o paraíso. Por Cristo Nosso 
Senhor. Amém.




