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ADORAÇÃO  
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 
Graças e louvores se deem a todo o momento, 
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 
 
- Meu Deus, eu creio, adoro e amo-vos. 
- Por aqueles que não creem,  
não adoram e não Vos amam. 
 
Oração do Anjo, em Fátima  
Santíssima Trindade, 
Pai, Filho e Espírito Santo, 
adoro-Vos profundamente 
e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo, 
Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, 
presente em todos os sacrários da terra, 
em reparação dos ultrajes, 
sacrilégios e indiferenças 
com que Ele mesmo é ofendido. 
E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração 
e do Coração Imaculado de Maria, 
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores". 
 
Senhor Jesus, eu creio em Vós,  
- mas aumentai a minha fé. 
Senhor Jesus, eu espero em Vós,  
- mas aumentai a minha esperança. 
Senhor Jesus, eu Vos amo,  
- mas aumentai o meu amor.  
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Alma de Cristo 

Alma de Cristo, santificai-me. 
Corpo de Cristo, salvai-me. 
Sangue de Cristo, inebriai-me. 
Água do lado de Cristo, purificai-me.  
Paixão de Cristo, confortai-me. 
Ó bom Jesus, ouvi-me. 
Dentro de vossas Chagas, escondei-me. 
Não permitais que eu me separe de vós. 
Do inimigo maligno, defendei-me. 
Na hora de minha morte, chamai-me, 
e mandai-me ir para junto de vós, 
Para que eu, com vossos Santos,  
vos louve por todos os séculos dos séculos. 
Amen. 
 
Veneremos, adoremos 
A presença do Senhor, 
Nossa Luz e Pão da Vida, 
Cante a alma o seu louvor. 
Adoremos no sacrário 
Deus oculto por amor. 
 
Demos glória ao Pai do Céu, 
Infinita majestade, 
Glória ao Filho e ao Santo Espírito. 
Em espírito e verdade. 
Veneremos, adoremos 
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A santíssima Trindade. 
 
Oração final 
Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento 
Nos deixaste o memorial da Vossa paixão, 
Concedei-nos a graça de venerar de tal modo 
Os mistérios do Vosso Corpo e Sangue, 
Que sintamos continuamente 
Os frutos da Vossa Redenção.  
Vós que sois Deus com o Pai 
Na unidade do Espírito Santo. Amen  
 
Louvores ao Santíssimo Sacramento 
Bendito seja Deus,  
Bendito o seu santo nome.  
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem.  
Bendito o nome de Jesus.  
Bendito seja o seu sacratíssimo Coração.  
Bendito o seu preciosíssimo Sangue.  
Bendito Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do 
Altar.  
Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito.  
Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria 
Santíssima.  
Bendita a sua gloriosa assunção.  
Bendita a sua santa e Imaculada Conceição.  
Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe.  
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo.  
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Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos.  
 

Visita ao Santíssimo Sacramento 
Senhor Jesus, diante deste sacrário 
Onde estais presente no Santíssimo Sacramento, 
O meu coração adora-Vos profundamente, 
Meu Senhor e meu Deus. 
Recebi com agrado a oferta do meu coração 
agradecido pelo imenso amor co que quisestes 
instituir este Memorial da Vossa paixão. 
Dai remédio aos nossos males e aflições, 
Dai luz à Vossa Igreja, graça, paz e unidade, 
Abençoais, assisti e consolai o Santo Padre. 
Estendei a fé ao mundo inteiro, 
Para que todos os corações unidos possam juntos 
adorar-Vos face a face no Céu.   
 


