
 
FESTA EM HONRA A SÃO MATEUS MOREIRA 

ARQUIDIOCESE DE NATAL  

 

 

CANTO DE ACOLHIDA DOS NOITEIROS  

 

Boa Festa, Boa Festa! / Eu te desejo de todo o coração! (bis)  

 

1. A todos que festejam São Mateus Moreira, / E aqui estão reunidos, rezando pelos seus, / 

A todos que vieram com fé e devoção / Desejo Boa Festa de todo Coração.  

 

2. A quem está distante e aqui queria estar / Revendo seus parentes na amizade do lar / A 

quem esquece o outro e cai na solidão / Desejo Boa Festa de todo Coração.  

 

 

MISSA DOS PROTOMÁRTIRTES DO BRASIL 

RITOS INICIAIS 

 

 1.  CANTO DE ENTRADA 

1. Peregrinos na Terra nós somos, nossa fé nos sustenta e conduz; muitos deram por 

Cristo sua vida, testemunhas do amor e da cruz. 

 

O martírio sinal de vitória, revigora a fé dos cristãos. Nosso chão foi banhado com san-

gue, sacrifício de tantos irmãos. 

 

2. Celebremos a augusta memória dos irmãos mortos em Cunhaú, e o martírio dos servos 

de Deus que morreram em Uruaçu. 

 

3. Numa clara manhã de Domingo os fiéis se reuniram na Igreja. Com o padre na missa 

ofertaram. Sua vida ao Senhor, glória seja! 

 

4. Junto ao rio, em Uruaçu foram muitos os martirizados. Jovens, velhos, crianças, mu-

lheres, por Jesus todos foram imolados. 

 

5. Quando seu coração foi tirado com coragem Mateus proclamou sua fé em Jesus, Deus 

presente no santíssimo Dom do amor. 

Ritos Iniciais 



 
 

6. O Evangelho chegou ao Rio Grande. Com o martírio total doação. Hoje todos nós so-

mos chamados a uma Nova evangelização. 

 

2.  CANTO DE ENTRADA 

1. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. (bis) 

 

Oh! Meu Deus dá-me a têmpera dos mártires, Daqueles que morreram por Jesus. (bis) 

 

2. Combateram o bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Je-

sus. (bis) 

 

3. Receberam a recompensa, a coroa da justiça, Do Justo Juiz, Senhor Jesus. (bis) 

 

3.  CANTO DE ENTRADA 

1. Eu venho do sul e do norte do oeste e do leste, de todo o lugar estradas da vida eu 

percorro levando socorro a quem precisar assunto de paz é meu forte eu cruzo montanhas 

e vou aprender o mundo não me satisfaz o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver 

 

No peito eu levo uma cruz no meu coração, o que disse Jesus no peito eu levo uma cruz 

no meu coração, o que disse Jesus 

 

2. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já 

tenho a idade de ver a verdade o que eu quero é ser eu o mundo ferido e cansado de um 

triste passado de guerras sem fim, tem medo da bomba que fez e da fé que desfez mas 

aponta pra mim. 

 

3. Eu venho trazer meu recado não tenho passado, mas sei entender um jovem foi crucifi-

cado por ter ensinado a gente a viver eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser 

gente, que eu creio na cruz eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus 

 

4.  ATO PENITENCIAL 

1. Dá-me a parte que me cabe, vou deixar a tua casa, vou partir para bem longe. 

 

Senhor, piedade! Senhor, piedade! Senhor, piedade de nós! 

 

2. Tantos erros cometi, fome e sede eu passei. Estou só e perdi tudo. 

 

Cristo, piedade! Cristo, piedade! Cristo, piedade de nós! 



 
 

3. Volto à casa de meu Pai, só assim conheço o amor, quero ter o seu perdão. 

 

Senhor, piedade! Senhor, piedade! Senhor, piedade de nós! 

 

5.  ATO PENITENCIAL 

1. Senhor que viestes salvar os corações arrependidos 

Piedade, Piedade Piedade de nós (bis) 

 

2. Ó, Cristo que viestes chamar Os pecadores humilhados 

Piedade, Piedade Piedade de nós (bis) 

 

3. Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa 

Piedade, Piedade Piedade de nós (bis) 

 

6.  ATO PENITENCIAL 

Senhor, venho pedir perdão pois pequei contra vós e com meu coração inquieto 

Resolvi voltar e mesmo sem saber como expressar-me peço vossa misericórdia 

 

Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia meu Pai resolvi voltar 

 

7.  HINO DE LOUVOR 

Glória nas alturas, glória ao Rei dos céus! paz na terra aos homens, paz aos filhos seus! (bis) 

 

1. Nós vos adoramos e vos glorificamos, nós vos bendizemos e a vós louvamos Senhor 

Deus. 

 

2. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, centro da história, 

unigênito!  

 

3. Vós que retirais do mundo o pecado, Cordeiro de Deus, santo, imaculado, Filho de Deus 

Pai! 

 

4. Vós que estais sentado à destra do Pai, sobre o nosso povo o olhar lançai, piedade! 

 

5. Só vós sois o Santo só vós o Senhor, só vós altíssimo, só a vós louvor. Jesus Cristo! 

 

6. Com Espírito Santo, na glória do Pai,  ó Trindade Santa, sobre nós reinai. Amém, amém! 

 



 
8.  HINO DE LOUVOR 

Glória, glória! Anjos do céu cantam todos seu amor! E na terra, homens de paz Deus me-

rece o louvor 

 

1. Deus e pai, nós vos louvamos adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, 

vossos dons agradecemos! 

 

2. senhor nosso, jesus cristo, unigênito do pai, vós de deus cordeiro santo, nossas culpas 

perdoai! 

 

3. vós que estais junto do pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 

nosso clamor! 

 

4. vós somente sois o santo, o altíssimo, o senhor, com o espirito divino, de deus pai no 

esplendor! 

 

 9.   HINO DE LOUVOR 

1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados a vós louvam rei celeste, os que 

foram libertados. 

 

2. Deus e pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos damos glória ao vosso nome, 

vossos dons agradecemos. 

 

Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém (bis) 

 

3. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do pai vós de Deus cordeiro santo, nossas culpas 

perdoai 

 

4. Vós que estais junto do pai, como nosso intercessor acolhei nossos pedidos, atendei 

nosso clamor 

 

5. Vós somente sois o santo, o altíssimo senhor com o Espírito Divino de Deus Pai no 

esplendor! 

 

 10.  SALMO REPONSORIAL (liturgia do dia) 

  



 
11.   ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Honra, glória, louvor ao Cordeiro! / Aleluia, aleluia, aleluia! Que por nós se imolou no 

madeiro, / aleluia, aleluia, aleluia! 

 

1. Suas vestes no sangue alvejaram / como o sol no esplendor cintilaram.  

 

2. Ao redor do cordeiro prostrado, / entre os mártires são coroados. 

 

12.   ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x) 

 

1. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da Tua vida. 

 

2. Este nosso mundo sentido terá Se tua palavra renovar 

 

13.   ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

1. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra tua palavra de amor. 

 

2. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra tua palavra de amor. 

 

3. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra tua palavra de amor. 

 

4. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra tua palavra de amor 

 

 

ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

 

14.   LADAINHA SÃO MATEUS MOREIRA  

Senhor, tende piedade nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 

Deus Pai do céu, tende piedade de nós! 

Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós! 

Deus Espírito Santo, tende piedade de nós! 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós!  



 
 

Santa Maria; rogai por nós! 

Santa Mãe de Deus; rogai por nós! 

Santa Virgem das Virgens; rogai por nós! 

Concebida sem pecado; rogai por nós! 

Rainha dos Mártires; intercedei por nós! 

 

E ao nosso santo padroeiro, (3x) 

Pedimos intercessão! 

 

1. São Mateus Moreira; rogai por nós! 

Prole da Mãe imaculada; rogai por nós! 

Genuíno taumaturgo; rogai por nós! 

Imitador de Jesus Cristo; rogai por nós! 

Rogai por nós! Rogai por nós! 

 

2. Promotor do Evangelho; rogai por nós! 

Confessor dos sacramentos; rogai por nós! 

Defensor da Verdade; rogai por nós! 

Testemunha dos apóstolos; rogai por nós! 

Rogai por nós, e ensinai-nos com teu grito... 

Teu jeito santo de exaltar a jesus cristo. 

Louvado seja, este santo Sacramento! (2x) 

 

3. Padecente dos incrédulos; rogai por nós! 

Apologeta da Igreja; rogai por nós! 

Leigo audaz e corajoso; rogai por nós! 

Servo de seus companheiros; rogai por nós! 

Rogai por nós! Rogai por nós! 

 

4. Defensor dos indefesos; rogai por nós! 

Grito bramido dos que sofrem; rogai por nós! 

Amigo da corte celeste; rogai por nós! 

Sentinela dos cristãos; rogai por nós! 

Rogai por nós, e ensinai-nos com teu grito... 

Teu jeito santo de exaltar a jesus cristo. 

Louvado seja, este santo Sacramento! (2x) 

 

5. Exemplo de oração; rogai por nós! 

Triunfador dos corações; rogai por nós! 



 
Ícone de devoção; rogai por nós! 

Fiel à Santa Eucaristia; rogai por nós! 

Rogai por nós! Rogai por nós! 

 

6. Promotor da Santidade; rogai por nós! 

Santo Mártir brasileiro; rogai por nós! 

Protetor de nossas terras; rogai por nós! 

Nosso santo Padroeiro; rogai por nós! 

Rogai por nós, e ensinai-nos com teu grito... 

Teu jeito santo de exaltar a jesus cristo. 

Louvado seja, este santo Sacramento! (2x) 

 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo; Perdoai-nos Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo; Ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo; Tende piedade de nós. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 15.   PREPARAÇÃO DAS OFERTAS 

Sou trigo de Deus a ser triturado, serei pão de Cristo a ser partilhado. A quem poderemos 

o pão ofertar? Ser mártir de Cristo: amor, doação, oferta da vida, suprema oblação. Que 

mais poderemos a ele doar? 

 

1. O pão ofertamos ao povo sofrido. Ao desempregado, ao pobre excluído. 

 

2. O pão ofertamos ao desesperado, ao homem sem fé, sem amor fracassado. 

 

3. O pão ofertamos pra ser consagrado. Em corpo de Cristo será transformado. 

 

16.   PREPARAÇÃO DAS OFERTAS 

Venho, Senhor, minha vida oferecer. Como oferta de Amor e sacrifício. Quero, Senhor, 

minha vida a ti entregar como oferta viva em Teu altar. 

 

1. Pois pra te adorar foi que eu nasci cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu 

coração. / E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te 

adorar foi que eu nasci cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E 

que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. 

  



 
 

 

17.   PREPARAÇÃO DAS OFERTAS 

1. Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me 

esquecer de ti meu amor é como este pão, que era trigo que alguém plantou depois colheu 

e depois tornou-se salvação, e deu mais vida e alimentou o povo meu 

Eu te ofereço este pão eu te ofereço meu amor eu te ofereço este pão eu te ofereço meu 

amor 

 

2. Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me 

esquecer de ti meu amor é como este vinho, que era fruto que alguém plantou, depois 

colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida, e saciou o povo meu. 

 

Eu te ofereço vinho e pão eu te ofereço meu amor eu te ofereço vinho e pão eu te ofereço 

meu amor 

 

18.   SANTO - Tradicional 

Santo, Santo, Santo! Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam 

A vossa glória! 

 

Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana 

 

Bendito aquele que vem em nome do Senhor bendito aquele que vem em nome do Senhor 

 

19.   SANTO – Frei Gilson 

Santo, santo, santo Senhor Deus do universo Senhor Deus do universo (bis) 

 

O céu e a terra proclamam vossa glória hosana nas alturas bendito o que vem em nome 

do Senhor hosana nas alturas. 

 

20.   SANTO – Pe Cleidimar 

Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo (bis). 

 

Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas (bis) 

Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas! (bis) 

 

RITO DA COMUNHÃO 

  



 
 

 21.   CORDEIRO DE DEUS – Comunidade Católica Shalom 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende Piedade! 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende Piedade! 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo 

 

Dai-nos a Paz! Dai-nos a Paz! 

Dai-nos a vossa Paz! Dai-nos a Paz! 

 

22.   CORDEIRO DE DEUS – Comunidade Católica Canção Nova 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo tende piedade, piedade de nós 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo tende piedade, piedade de nós 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz, a vossa paz,  

 

23.   CORDEIRO DE DEUS 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade, tende piedade, 

tende piedade, piedade de nós! 

 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade, tende piedade, 

tende piedade, piedade de nós! 

 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz, dai-nos a paz, 

dai-nos a paz senhor. A vossa paz. 

 

 24.   CANTO DE COMUNHÃO 

“Louvado seja o Sacramento Santo!”. Repete o mártir em sua agonia. E com o peito e o 

coração sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. 

 

1. Se o grão de trigo não morrer na terra, fica sozinho, não florescerá. Mas se morrer pro-

duzirá bons frutos. Martírio é força que cristãos fará. 

 

2. “A minha carne e para vós comida”, força, coragem, para a fé sustento. “E o meu sangue 

é para vós bebida”, fonte de vida e no martírio alento. 

 

3. Sangue de Cristo por nós derramado, corpo imolado no lenho da cruz. Sangue de mártir, 

corpos mutilados compartilhando o sacrifício de Jesus. 

 



 
4. Na santa missa após a elevação, padre e fiéis foram trucidados. É o mesmo altar, o 

mesmo sacrifício. No sangue de Jesus são todos irmanados. 

 

5. Hoje no céu os mártires entoam, glória e louvor a Jesus ressuscitado. Com todos eles 

também proclamamos: “Louvado seja o Senhor sacramentado”! 

 

25.   CANTO DE COMUNHÃO 

1. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual: missão do teu povo escolhido! 

Senhor, vem livrar-nos do mal! 

 

Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho e a força do Espírito Santo, 

unindo teu povo a caminho! 

 

2. Falar do teu filho às nações, vivendo como Ele viveu: missão do teu povo escolhido! 

Senhor vem cuidar do que é teu! 

 

3. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar: missão do teu povo escolhido! 

Senhor vem conosco ficar! 

 

4. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres: missão do teu povo 

escolhido! Senhor nossas forças redobre!  

         

5. Buscar a verdade e a Justiça, nas trevas brilhar como a luz missão do teu povo escolhido! 

Senhor nossos passos conduz! 

 

6. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz: missão do teu povo esco-

lhido! Senhor nossos passos conduz! 

 

7. Fazer deste mundo um só povo fraterno, a serviço da vida: missão do teu povo esco-

lhido! Senhor nossos passos conduz! 

 

26.   CANTO DE COMUNHÃO 

Reunidos ao redor de tua mesa, / aqui vimos e pedimos, ó Senhor: / dá-nos sempre deste 

pão! / A palavra e comunhão, / o pão nosso, Pão da Vida, pão do amor! (2x)  

 

1. O pão da palavra, repartido / pela Igreja missionária em ação, / cinco séculos em nosso 

continente: / muitas raças, um só povo, o mesmo pão. 

 



 
2. O pão da Eucaristia é teu Corpo, / é teu Sangue derramado em oblação: / alimento de 

um povo peregrino, / sempre em marcha para a nova promissão.  

 

3. O pão das conquistas do trabalho: / com teu gesto, solidário, nossas mãos / anunciam a 

chegada do teu Reino, / já presente quando somos mais irmãos.  

 

4. Guiados pela estrela do Natal, / o Evangelho nos aponta a conversão; / sob o olhar 

materno de Nossa Senhora, / revigora tua Igreja em missão.  

 

5. No sangue dos mártires, banhada, / nossa terra testemunha tua cruz. / Com os mártires 

de ontem e de hoje, / caminhamos na estrada de Jesus. 

 

RITOS FINAIS 

 

27.   HINO DE SÃO MATEUS MOREIRA 

Letra e Música: Ir. Priscila Daniele, IFNSBC) 

 

Ref.: Triunfante, Glorioso! A coroa de glória recebestes, /: Mateus Moreira, ministro de 

Cristo, intercedes por nós junto a Deus.:/ 

1- Trinta servos por Cristo padeceram, abraçaram o martírio com ardor. E vós, Mártires, 

todos em coro, nas alturas louvai o Senhor. 

2- No altar do martírio te entregas, não calastes nem mesmo na dor. E na hora da morte 

proclamas Sacramento Santo de Amor! 

3- Tuas vestes lavadas com sangue lhe garantem o prêmio da glória. Contemplando a luz 

radiante, eternizam seus atos na história. 

4- Ó Maria, rainha dos Mártires, recorremos a vós com fervor. Nas angústias e dores da 

vida, sede sempre para nós o penhor. 

5- Nossa terra em júbilo se alegra, por tão grande, fiel intercessor, com coragem e fé deu 

sua vida, testemunha de Cristo Senhor.   

  



 
                                          

 28   CANTO FINAL 

1. Vi junto ao cordeiro grande multidão, / com as vestes brancas, palmas em suas mãos. / 

Mostra quem são eles e de onde vieram?  

 

Mártires da fé, filhos do rio grande, / homens e mulheres, jovens e meninos, / pelo Bom 

Pastor deram o seu sangue, / nossa Igreja em festa canta os seus hinos. 

 

2. O cordeiro foi por nós imolado. / No seu sangue todos foram consagrados. / Mostra 

quem são eles e de onde vieram?  

 

3. Foram trinta servos que por Deus morreram. / Palmas de vitória no céu receberam. / 

Mostra quem são eles e de onde vieram?  

 

4. Padre Soveral lá em Cunhaú / e o Padre Ambrósio em Uruaçu. / Mostra quem são eles 

e de onde vieram?  

 

5. E Mateus Moreira na morte exclamou: / Salve a Eucaristia, mistério de amor. / Mostra 

quem são eles e de onde vieram?  

 

29.   CANTO FINAL 

1. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. (bis) 

 

Oh! Meu Deus dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. (bis) 

 

2. Combateram o bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Je-

sus. (bis) 

 

3. Receberam a recompensa, a coroa da justiça, do justo Juiz, Senhor Jesus. (bis) 

 

30. ORAÇÃO DOS SANTOS PROTOMÁRTIRES DO BRASIL (cantado) 

Senhor Jesus Cristo, o vosso sangue derramado na cruz tornou-se se a fonte sagrada que 

regou o testemunho dos mártires brasileiros, mortos pela fé, nos primórdios de nossa evan-

gelização. Concedei-nos, por intercessão dos nossos Santos Mártires André de Soveral, Am-

brósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira, leigo, e os seus 27 companheiros, a 

mesma fé e a mesma caridade que inflamava os seus corações. Dai-nos também a graça, 



 
que tanto necessitamos (cada um faz seu pedido) se for para o nosso bem e para vossa 

maior glória. Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires: rogai por nós!  

Amém!                            

31. BENÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

Glória a Jesus na hóstia santa que se consagra sobre o altar e aos nossos olhos se levanta 

Para o Brasil abençoar 

Que o Santo Sacramento que é o próprio Cristo Jesus seja adorado e seja amado nesta 

terra de Santa Cruz seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz 

Glória a Jesus, Deus escondido que vindo a nós na comunhão purificado, enriquecido 

Deixa-nos sempre o coração 

Que o Santo Sacramento que é o próprio Cristo Jesus seja adorado e seja amado nesta 

terra de Santa Cruz seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz 

 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

CANTO DE PROCISSÃO DO SANTÍSSIMO 

 

Prece pelo Sumo Pontífice 

O sacerdote, de joelhos, reza: 

V./ Oremos pelo nosso pontífice N. 

R./ Que o Senhor o conserve por muitos anos de vida, felicidade na terra e com zelo o 

proteja contra a maldade dos seus inimigos. 

V./ Tu és Pedro. 

R./ E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. 

 

Oremos. (o sacerdote põe-se de pé) Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício o 

vosso servo N., a quem constituístes pastor de vossa Igreja e fazei que por palavras e exem-

plo edifique os seus súditos, a fim de que chegue à vida sempiterna com o rebanho que lhe 

confiastes. Por Cristo Senhor Nosso.        

R./ Amém. 

 

Prece pelo Arcebispo 

 

O sacerdote, de joelhos, reza: 

V./ Oremos pelo nosso arcebispo N. 

R./ Vigilante ele apascente Senhor, o seu rebanho com vossa força e na grandeza do vosso 

santo nome.  



 
V./ “Tu és Sacerdote para sempre”. 

R./ “Segundo a ordem de Melquisedeque”. 

 

Oremos. (o sacerdote põe-se de pé) Ó Deus, que cuidais do vosso povo com carinho e o 

governais com amor, concedei o Espírito de Sabedoria a vosso servo N., a quem confiastes 

este rebanho, e resulte o proveito das ovelhas na alegria eterna do pastor.  

Por Cristo, Nosso Senhor.   

R./ Amém. 

 

32. CANTO DO TÃO SUBLIME 

1. Tão sublime sacramento / adoremos neste altar, / pois o Antigo Testamento / deu ao 

Novo o seu lugar. / Venha a fé, por suplemento, / os sentidos completar.  

(Depõe-se incenso no turíbulo, e incensa o S.S.) 

2. 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!  

 

PR.: Do céu lhes destes o Pão! 

AS: Que contém todo sabor!   

PR.: Oremos: Senhor Jesus Cristo, que neste admirável Sacramento, nos deixastes o memo-

rial da vossa Paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso Corpo e 

do vosso Sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós, 

que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo.                                                            

AS: Amém! 

 

FÓRMULA DE LOUVORES 

– Bendito seja Deus. 

– Bendito seja o 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 o seu preciosíssimo sangue. 

– Bendito seja Jesus Cristo 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 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. 

 

ORAÇÃO PELA IGREJA E PELA PÁTRIA 

AS: Deus e Senhor nosso, / protegei a vossa Igreja, / dai-lhe santos pastores e dignos minis-

tros. / Derramai as vossas bênçãos / sobre o nosso santo padre, o papa, / sobre o nosso 

arcebispo, / sobre o nosso pároco, / sobre todo 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 efei-

tos contínuos de vossa bondade, / o Brasil, este arcebispado, 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.  

Reza-se: Pai-Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai... 

 

 

 


