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ADORAÇÃO EUCARÍSTICA – 6ª FEIRA SANTA 
2017 – ANO NACIONAL MARIANO 

PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO – JAÚ 

 
 

INTRODUÇÃO 
Dirigente: Hoje somos convidados a estar com Jesus, a Lhe fazer companhia 

por esta hora. “Disse-lhes, então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e 
vigiai comigo” (Mt 26,38). Atendendo a esse apelo de Jesus, estamos reunidos para 

este momento de oração e adoração do Cristo presente no Sacramento Eucarístico 

e, abrindo-Lhe o coração, pedimos por nós mesmos e por todos, pela paz e pela 
salvação do mundo. Oferecendo, com Cristo, toda nossa vida ao Pai. 

Estamos reunidos em nome do Pai, Deus de todos os povos e nosso criador. Em 
nome do Filho, Jesus, nosso Salvador e que tornou a nós todos, irmãos. E em nome 

do Espírito Santo do amor que nos conduz. 
 

*********************************************************** 
 

MOMENTO DE PERDÃO 
Dirigente: Se sentirmos remorso de alguma falta íntima... de recaída em 

alguma culpa, em falta de generosidade que sabemos o fira muito, aproveitemos e 
peçamos ao Senhor Jesus um perdão generoso... Ele sabe tudo... mas quer nosso 

protesto de amor e de arrependimento... (pausa) Não nos cansemos, voltemos a 
ouvir a voz do Mestre dulcíssimo... Peçamos ao Deus da Paz que transforme o 

nosso coração endurecido em coração de carne que sabe amar e perdoar. Vamos 

reconhecer nossos pecados e pedir perdão. 
Leitor 1: Durante a Campanha da Fraternidade, somos chamados a nos olhar 

por dentro e examinar nossas atitudes. A Ecologia deixou de ser um assunto 
restrito aos cientistas, sendo agora tema para governantes, empresas, mídia e 

todos nós. 
Jesus, Senhor da Coragem e da Paz, nosso mundo é um mundo de grandes 

medos. Fechamo-nos dentro de nós mesmos e corremos o risco de achar que só 
com a violência resolveremos descaminhos da justiça entre os homens. 

Todos: Senhor, tende piedade de nós! 
Leitor 2: Motivados por uma série de apontamentos feitos pelo Papa Francisco, 

desde o início de seu pontificado, sobre o meio ambiente como nossa “casa 
comum”, o povo de Deus no Brasil é convidado a olhar para as particularidades do 

nosso ecossistema, acolhê-lo como um dom e cuidar dele como parte de algo muito 
maior. 

Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida, estamos cansados da corrupção, da 

impunidade, da violência e dos maus tratos com o nosso planeta e a natureza. 
Pedimos que nos conscientize, a partir da Campanha da Fraternidade, a refletir 

sobre os riscos que sofrem os biomas brasileiros. 
Todos: Senhor, tende piedade de nós! 

Leitor 3: O objetivo da Campanha de 2017, de acordo com o Texto Base, é: 
“Cuidar da cria  o, de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e 

promover rela  es fraternas com a vida e a cultura dos povos,   lu  do  vangelho”. 



 
PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO – JAÚ 

2017 - Ano Nacional Mariano 
2 

Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos esperança para 
um novo começo com mais humanidade e sustentabilidade em relação à 

degradação que estamos fazendo com os biomas do Brasil. 
Todos: Senhor, tende piedade de nós! 

 
*********************************************************** 

 
MOMENTO DE LOUVOR 

"Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que existe em mim bendiga o seu 

santo nome." (Sl 102,1) 
 

Dirigente: Louvar, ainda quando não temos vontade, nos conduz à presença do 
Senhor. As pessoas de louvor descobrem que essa ação do coração, da mente (e, 

algumas vezes, apenas da vontade), é muito saudável para o coração, a mente e o 
espírito. O louvor nos leva a uma vida abundante. Deus nos criou para vivê-la. 

Louvemos a Deus em todas as suas criaturas. 
 

Ladainha de Louvor a Jesus 
L1: Eu te louvo Senhor Jesus... és minha vida, meu amor. 

L2: Eu te louvo... és o nome acima de todos os nomes. 
L3: Eu te louvo... és Emanuel, Deus conosco. 

L1: Eu te louvo... és o Rei dos reis. 
L2: Eu te louvo... és o Rei da criação. 

L3: Eu te louvo... és o Rei do universo. 

L1: Eu te louvo... és o Senhor dos senhores. 
L2: Eu te louvo... és o Onipotente. 

L3: Eu te louvo... és o Cristo. 
L1: Eu te louvo... és Cristo, o Rei. 

L2: Eu te louvo... és o Cordeiro de Deus. 
L3: Eu te louvo... és o Leão de Judá. 

L1: Eu te louvo... és a radiosa estrela da manhã. 
L2:Eu te louvo... és nossa vitória e nosso escudo. 

L3: Eu te louvo... és nossa Força e nosso cantar. 
L1: Eu te louvo... és o Caminho de nossa vida. 

L2:Eu te louvo... és a única verdade. 
L3: Eu te louvo... és a vida verdadeira. 

L1: Eu te louvo... és o Maravilhoso Conselheiro. 
L2:Eu te louvo... és o Príncipe da Paz. 

L3: Eu te louvo... és a Luz do mundo. 

L1: Eu te louvo... és a Palavra Viva. 
L2:Eu te louvo... és o Redentor. 

L3: Eu te louvo... és o Messias. 
L1: Eu te louvo... és o Ungido. 

L2:Eu te louvo... és o Santo de Israel. 
L3: Eu te louvo... és o Bom Pastor. 

L1: Eu te louvo... és a Porta do Aprisco. 
L2:Eu te louvo... és o Senhor dos Exércitos. 

L3: Eu te louvo... és a Rocha de todas as gerações. 
L1: Eu te louvo... és o meu Refúgio. 
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L2:Eu te louvo... és o Salvador do mundo. 
L3: Eu te louvo... és a Torre Forte. 

L1: Eu te louvo... és nosso esconderijo. 
L2:Eu te louvo... és o Pão da Vida. 

L3: Eu te louvo... és a fonte de toda Santidade. 
L1: Eu te louvo... és a Água Viva. 

L2:Eu te louvo... és a Vinha Verdadeira. 
L3: Eu te louvo... és meu Esposo, meu criador. 

L1: Eu te louvo... és nossa Fortaleza. 

L2:Eu te louvo... és o Libertador. 
L3: Eu te louvo... és nossa Vitória. 

L1: Eu te louvo... és nossa Salvação. 
L2:Eu te louvo... és nossa Justiça. 

L3: Eu te louvo... és nossa Sabedoria. 
L1: Eu te louvo... és nossa Santificação. 

L2:Eu te louvo... és nossa Justificação. 
L3: Eu te louvo... és a Porta. 

L1: Eu te louvo... és o grande EU SOU. 
L2:Eu te louvo... és o sumo sacerdote. 

L3: Eu te louvo... és a Pedra Angular. 
L1: Eu te louvo... és o Alicerce. 

L2:Eu te louvo... és nossa Alegria. 
L3: Eu te louvo... és nosso Pão e Vinho. 

L1: Eu te louvo... és minha Cura e Integridade. 

L2:Eu te louvo... és nossa Aliança. 
L3: Eu te louvo... és a Promessa do Pai. 

L1: Eu te louvo... és o Eterno. 
L2:Eu te louvo... és o Deus Altíssimo. 

L3: Eu te louvo... és o Cordeiro Imolado. 
L1: Eu te louvo... és o Justo Juiz. 

L2:Eu te louvo... és o Bálsamo de Galaad. 
L3: Eu te louvo... és o Poderoso Guerreiro. 

L1: Eu te louvo... és minha Defesa. 
L2:Eu te louvo... és o Noivo. 

L3: Eu te louvo... és minha Paciência. 
L1: Eu te louvo... és o Real e Verdadeiro. 

L2:Eu te louvo... és minha Providência. 
L3: Eu te louvo... és a Ressurreição e a Vida. 

L1: Eu te louvo... és o Alfa e o Ômega. 

L2:Eu te louvo... és o Início e o Fim. 
L3: Eu te louvo... és Fonte, és Guia, é Propósito de tudo o que é. 

L1: Eu te louvo... és tudo o que eu preciso. 
L2:Eu te louvo... és tudo o que eu quero. 

L3: Eu te louvo... és Digno de todo Louvor. 
 

*********************************************************** 
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MOMENTO DE ADORAÇÃO 
Dirigente: A adoração é um ato de amor, de respeito, de obediência, de 

submissão absoluta. Fiquemos de joelhos e reconheçamos que tudo o que temos e 
o que existe é por causa de Deus. (pausa) 

 
CANTO: É Teu este momento 

É Teu este momento de adoração 
Não tenho nem palavras pra me expressar 

No brilho dessa luz que vem do Teu olhar 

Encontro meu abrigo meu lugar... 
 

E quando estamos juntos entre nós estás, 
Passando em nosso meio a nos abençoar 

E tocas com ternura com a tua mão, a cada um que abre o coração... 
 

Minhas mãos se elevam, 
Minha voz te louva, 

O meu ser alegra 
Quando estou em Tua presença, Senhor! 

 
*********************************************************** 

 
MOMENTO DE ORAÇÃO (em pé) 

Leitor 1: Hoje recordamos o dia da entrega de Jesus, por amor, a cada um de 

nós. Hoje devemos parar e olhar para a cruz, pois essa é a grande prova de amor! 
Dirigente: Proclamação do Evangelho segundo Lucas 23,33-47 

Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como 
também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-

lhes; porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. 
A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam 

de Jesus, dizendo: Salvou a outros, que se salve a si próprio; se é o Cristo, o 
escolhido de Deus! Do mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se 

dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 
Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos 

malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele: Se és o Cristo, salva-te a ti 
mesmo e salva-nos a nós! Mas o outro o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu 

que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo: recebemos o que mereceram 
os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de 

mim, quando tiveres entrado no teu Reino! Jesus respondeu-lhe: Em verdade te 

digo: hoje estarás comigo no paraíso. Era quase à hora sexta e em toda a terra 
houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo 

meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu 
espírito. E, dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a 

Deus e disse: Na verdade, este homem era um justo. 
Palavra da Salvação. 

Glória a Vós, Senhor! 
 

*********************************************************** 
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MOMENTO DE REFLEXÃO 
Leitor 1: “Eles não sabem o que fazem”. Jesus podia salvar a Si mesmo, mas 

pela Sua morte deu a salvação a todos. 
Todos: Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu Reino! 

Leitor 2: Jesus é crucificado como criminoso. Pede perdão por todos aqueles 
que levaram a esse destino, por não saberem que Ele é portador da Salvação. 

Todos: Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu Reino! 
Leitor 3: Jesus, nós somos como aquele ladr o que pediu: “Lembra-te de 

mim...” Nós Te pedimos, lembra-Te de nós e o Senhor nos responde: 

Todos: Estarás comigo no paraíso! 
 

CANTO: Ninguém te ama como Eu 
Tenho esperado este momento 

Tenho esperado que viesses a mim 
Tenho esperado que me fales 

Tenho esperado que estivesses assim 
 

Eu sei bem o que tens vivido 
Sei também que tens chorado 

Eu sei bem que tens sofrido 
Pois permaneço ao teu lado 

 
Ninguém te ama como Eu 

Ninguém te ama como Eu 

Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova 
Ninguém te ama como Eu 

 
Ninguém te ama como Eu 

Ninguém te ama como Eu 
Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo 

Ninguém te ama como Eu 
 

Eu sei bem o que me dizes 
Ainda que nunca me fales 

Eu sei bem o que tens sentido 
Ainda que nunca me reveles 

 
"Tenho andado ao teu lado 

Junto a ti permanecido 

Eu te levo em meus braços 
Pois sou teu melhor amigo..." 

 
Ninguém te ama como Eu 

Ninguém te ama como Eu 
Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova 

Ninguém te ama como Eu 
 

Ninguém te ama como Eu 
Ninguém te ama como Eu 
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Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo 
Ninguém te ama como Eu 

 
Dirigente: Façamos um momento de silêncio para deixar que essas palavras do 

canto entrem em nossos corações e nos façam refletir... 
 

*********************************************************** 
 

MOMENTO COM MARIA 

Dirigente: Estamos vivendo o Ano 
Nacional Mariano pelos 300 anos da aparição 

da imagem de Nossa Senhora Aparecida no rio 
Paraíba do Sul, em 1717. Com Maria, serva do 

Senhor, aprendamos a ser fiéis seguidores e 
apóstolos de Jesus Cristo. 

Leitor 1: Muitas pessoas presenciaram, 
curiosos, a crucifixão de Cristo no alto do 

Calvário. Eram muitos os que assistiam 
atônitos ao suplício de um homem inocente. 

Mas, são poucos os que ficaram aos pés da 
cruz: a mãe de Jesus, a irmã de Maria de 

Nazaré, Maria de Cléofas, Maria de Magdala e, 
segundo nos assegura mais à frente o 

evangelista, perto da mãe estava também o 

discípulo amado de Jesus. Um pequeno grupo 
de pessoas. Somente um pequeno grupo de 

fidelíssimos tem a coragem de não fugir e testemunhar a própria fé Nele. Somente 
poucos audazes, juntamente com Maria têm a coragem de suportar com Cristo a 

dor e o sofrimento por uma morte injusta. 
Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 

Leitor 2: Hoje somos chamados a contemplar Jesus no maior gesto de 
obediência da Sua história. Somos chamados a olhar para Cristo e o mistério da 

nossa salvação, através do olhar da Mãe. Contemplar este drama na vida da família 
de Nazaré, o último evento que Maria vive com o Filho, é quase entrar nos 

sentimentos de uma m e com um filho… um olhar; uma palavra; um silêncio; um 
estar em pé, fixo, diante de eventos chocantes… E, no fim, repetir ainda, de modo 

tácito, a própria adesão a um projeto maior: a Salvação da Humanidade. 
Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 

Leitor 3: Não é talvez este o momento em que Maria reassume de maneira 

extraordinária todos os “sins” que vinha pronunciando desde a Anuncia  o? Dos 
“sins” ditos explicitamente; dos “sins” ditos sussurrando; dos “sins” escondidos na 

contemplação e na meditação de tantos eventos racionalmente não 
compreensíveis… No entanto, Maria, diante de todas essas coisas, nunca colocou 

resistência. Procurou sempre a vontade de Deus! “ is aqui a serva do Senhor; faça-
se em mim segundo a tua palavra!” (Lc 1, 38a). 

Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 
Leitor 1: Estar aos pés da cruz para Maria tornou-se somente um 

aperfeiçoamento de um itinerário, de um caminho, de um discipulado. Tornou-se 
um ir reescrevendo a história com os olhos de Deus; história de uma mulher que 
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soube estar constantemente   procura… fe  constantemente memória das 
promessas de Deus, ensinando-nos a não deixarmo-nos abater mesmo diante dos 

tempos difíceis; mesmo quando o sofrimento é agudo; mesmo quando seria mais 
fácil abandonar-nos ao desconforto, ao abatimento, à desolação, ao desespero… 

Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 
Leitor 2: É exatamente nestes momentos que a fé que Maria viveu, e hoje nos 

é proposta, é a fé daquela que sabe que “Deus é maior que o nosso cora  o”. 
Dessa maneira, Maria nos apresenta o seu modo de ser nova criatura. Somente 

quem se deixa permear pela Palavra de Deus, pelo encontro com o Senhor Jesus; 

somente quem tem a coragem de abrir diante de si e dos irmãos estradas novas 
para encontrar Jesus e, portanto, a salvação, tem também a coragem, a audácia, a 

força que vem do Espírito de permanecer parado, com dignidade, com 
responsabilidade, diante de cada evento, inclusive o mais doloroso, para dizer que 

Jesus venceu a Morte… e as mortes de toda espécie. 
Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 

Leitor 3: Estar face a face com Jesus, para Maria tornou-se um olhar e 
contemplar a impotência do homem… Também Maria diante da cruz de Cristo era 

impotente. Mas é diante dessa impotência que se manifesta a grandeza de Deus. 
Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 

Leitor 1: O estar aos pés da cruz de Maria nos encoraja a não fugir e a repetir 
não com palavras, mas com a vida, as palavras do Apóstolo Paulo: “completo no 

meu corpo o que falta aos sofrimentos de Cristo”. 
Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 

Leitor 2: Também nos ensina a permanecermos aos pés das tantas cruzes, 

pequenas e grandes, que encontramos na nossa vida quotidiana. Somente assim 
evitaremos o risco de nos fecharmos no nosso egoísmo, na procura do nosso 

sucesso pessoal, mas nos abre ao mundo com olhos novos porque homens novos. 
Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 

Leitor 3: Aos pés da cruz, Maria foi confiada a João, o discípulo amado, e nele a 
toda humanidade, como um bem precioso, como um dom espiritual, como aquela 

que soube caminhar por vias difíceis, mas belas, do discipulado. 
Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 

Dirigente: É nossa obrigação acolhê-la para aprender dela como caminhar 
atrás de Jesus, como estar aos pés das infinitas cruzes ainda disseminadas nos 

nossos caminhos, como aprender a repetir aquele fiel SIM da vida que nos faz 
capa es de repetir “n o sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim”. 

Todos: Oh, Maria ensina-nos a ser discípulos de Jesus! 
 

CANTO: Bendita Sejais (As Sete Dores da Santíssima Virgem) 

1. Ó mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústia, Bendita sejais. 
Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 

2. A voz de Simeão no templo escutais, cruéis profecias, Bendita sejais. 
Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 

3. O céu manda um anjo dizer que fujais da fúria de Herodes, Bendita sejais. 
Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 

4. Voltando do Templo, Jesus não achais. Que susto sofrestes, Bendita sejais. 
Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 

5. Que dor indizível, quando O encontrais com a cruz às costas, Bendita sejais. 
Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 
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6. A dor ainda cresce quando contemplais Jesus expirando, Bendita sejais. 
Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 

7. No vosso regaço, Seu corpo abrigais, com Ele abraçada, Bendita sejais. 
Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 

8. Sem filho e tal filho então suportais. Cruel solidão, Bendita sejais. 
Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 

 
*********************************************************** 

 

MOMENTO DE SILÊNCIO 
Dirigente: No silêncio do nosso coração, vamos conversar com Jesus de amigo 

para amigo... Confiantes em Deus, olhemos para o Sacrário e, com muito amor, 
vamos contemplá-lo. 

 
*********************************************************** 

 
ORAÇÃO FINAL (em pé) 

Dirigente: Senhor Jesus, pudemos velar uma hora contigo em Getsêmani e de 
bom grado ficaríamos acorrentados ao Sacrário para sempre, se Teu amor 

consentisse... Despedimo-nos, levando paz, consolações, nova vida... Sobretudo, 
porém, nós nos despedimos com a satisfação de ter dado a Ti, Mestre, alívio de 

caridade, desagravo de fé e reparação de amor... Por Tua Cruz e nossas cruzes, 
venha a nós o Teu Reino! 

 

Dirigente: Juntos peçamos a bênção de Nosso Senhor sobre nós: 
O Senhor nos abençoe e nos guarde! 

O Senhor ilumine Sua face sobre nós e tenha piedade de nós! 
Mostre-nos o Seu Rosto e nos conceda a paz! 

O Senhor nos abençoe: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém! 

 
CANTO: Via Sacra 

Senhor, pela Tua Paixão, no abandono da cruz 
Tem piedade de nós, Jesus pelo sangue jorrado 

Do Teu coração, pelo Teu sacrifício, misericórdia... 
Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder 

Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, ó Senhor (2x) 
 

Deus Pai, Vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo 

Sua alma e Sua divindade em expiação de nossos pecados... 
Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder 

Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, ó Senhor (2x) 
 
 


