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Diocese de Pesqueira 

Pastoral Presbiteral 
 

HORA SANTA EUCARÍSTICA 
PELOS DOENTES, PELAS SUAS FAMÍLIAS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

FRENTE À REALIDADE DO COVID-19 
 

Levar em conta: 

I. Momentos de silêncio como prioridade, dando espaço para a oração contemplativa; 

II. A participação do povo através dos meios de comunicação (rádio e internet); 

III. Paramentos brancos 

 
1. Aos pés do Senhor 
Mantra... Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, 

inunda meu ser, permanece em nós (bis) 

 

D. Caros irmãos e irmãs, em nome da Trindade 

santa aqui nos reunimos unidos a todos pelos 

meios de comunicação. Jesus aqui nos chamou: 

“Venham a mim, todos os que estão fatigados e 

sobrecarregados, e eu lhes aliviarei”. E aqui 

estamos, Senhor. Precisamos de ti. Viemos te 

dizer o quanto te amamos, que te reconhecemos 

como nosso Salvador, nosso amigo. Que 

queremos colocar em teu Coração cheio de amor e 

misericórdia a vida do teu povo. Por isso, te 

pedimos, vem ao nosso encontro: 

 

(Exposição do Santíssimo Sacramento, quanto se 

canta um canto eucarístico) 

 

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. Aos teus 

pés depositamos todo o 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. Creio em ti ressuscitado, mais que São Tomé. 

Mas aumenta na minha alma o poder da fé. 

Guarda a minha esperança cresce o meu amor. 

Creio em ti ressuscitado, meu Deus e Senhor.  

 

4. No calvário se escondia tua divindade, mas aqui 

também se esconde tua humanidade. 

Creio em ambas e peço como o bom ladrão, no teu 

reino eternamente tua salvação. 

 

5. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realiza, 

eu te suplico, este meu desejo: 

Ver-te, enfim, face a face meu divino amigo, lá no 

céu, eternamente, ser feliz contigo. 

 

D: Graças e louvores sejam dados a todo 

momento. 

T. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

 

D: Gloria ao Pai ao Filho e ao Espirito Santo. 

T. Como era no princípio agora e sempre. 

Amém. 

 

(Silêncio para adoração pessoal) 

 

D: De maneira muito especial, toda a nossa 

Diocese nesta hora se coloca aos pés de Jesus em 

atitude de adoração e de súplica pela difícil 

realidade que enfrenta o mundo, o nosso país e as 

nossas comunidades com a pandemia do Corona 

Vírus. Queremos lembrar diante de Jesus 

Sacramentado especialmente os doentes, vítimas 

do vírus, que ora se associam à cruz do Senhor 

pelo sofrimento e à dor. Lembra-te Jesus destes 

nossos irmãos e irmãs que imploram a tua 

misericórdia. Lembramos também, Senhor, os 

seus familiares, em especial, daqueles que 

perderam seus entes queridos. Sejas tu o consolo 

para estes irmãos e irmãs.  

T. Senhor, disseste pelo apóstolo que somos um 

corpo, do qual tu és a Cabeça, e que “quando 

um membro sofre, todos sofrem”. Por isso, 

solidários à dor de tantos irmãos e irmãs, por 

eles suplicamos: vem ao encontro dos que 

padecem pelo Covid-19, alivia os seus 

sofrimentos, consola os que perderam seus 

entes queridos, e dá a todos o bálsamo da tua 

misericórdia para aliviar as suas dores. 

  

(breve silêncio orante) 
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D. Muitos outros, Senhor, têm 

vivido o teu ideal evangélico ao 

dar a vida pelos irmãos. Nós te 

lembramos tantos profissionais 

que, no dia a dia, têm dado de si 

para banir do nosso meio esse 

mal: homens e mulheres abnegados em seus 

ofícios, preocupados em cuidar dos demais, 

arriscando suas vidas, doando-se pelo outro.  

T. Que tu sejas, Senhor, para eles, a 

recompensa por tanto bem dedicado. “Prova de 

amor maior não há do que aquele que dá a vida 

pelos outros”. O seu testemunho nos encoraje a 

também doar-nos em prol daqueles que estão 

ao nosso redor e que necessitam de nossos 

gestos solidários. 

 

(breve silêncio orante) 

 

2. Palavra de Deus (Mc 4, 35-41) 
 

Leitor: Evangelho segundo São Marcos 

Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a 

seus discípulos: «Vamos para o outro lado do 

mar».  Então os discípulos deixaram a multidão e 

o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava. 

E outras barcas estavam com ele. Começou a 

soprar um vento muito forte, e as ondas se 

lançavam dentro da barca, de modo que a barca 

já estava se enchendo de água. Jesus estava na 

parte de trás da barca, 

dormindo com a cabeça num 

travesseiro. Os discípulos o 

acordaram e disseram: 

"Mestre, não te importa que 

nós morramos?". Então 

Jesus se levantou e ameaçou 

o vento e disse ao mar: - 

"Cale-se! Acalme-se!" O vento parou e tudo 

ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos 

discípulos: "Por que vocês são tão medrosos? 

Vocês ainda não têm fé?" Os discípulos ficaram 

muito cheios de medo e diziam uns aos outros: 

"Quem é esse homem, a quem até o vento e o mar 

obedecem?". 

 

Silencio para meditação.  

Após o silêncio, pode haver uma breve reflexão a 

partir dos versículos destacados. 

 

 

 

Canto:  

Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? 

(bis) 

Venceste a morte, pois nada é impossível para ti. 

(bis) 

Estás entre nós, e nada é impossível para ti (bis)   

Nada é impossível para ti (bis) 

 

3. Orando com o Papa Francisco 
 

D. Com o Papa Francisco, somos chamados a 

rezar enquanto Igreja Diocesana de Pesqueira, 

unidos nesta hora num só coração e numa só alma, 

a partir da Oração do Senhor, que ele nos deixou 

para que rezássemos, dirigindo-nos ao seu e nosso 

Pai. 

 

D. “Pai” - Para que Deus, na imensidão do seu 

amor, revelado por Jesus Cristo como Pai 

Misericordioso possa escutar as orações e súplicas 

de todos os seus filhos e filhas que clamam 

diariamente. Rezemos juntos: 

Pai nosso... 

 

D. “Que estais nos céus” - Pelas vítimas que 

morreram da pandemia do Corona vírus e de todas 

as demais epidemias que assolam a humanidade 

para que sejam acolhidas na eternidade. Rezemos! 

Pai nosso... 

 

D. “Santificado seja o vosso nome” - Pelos 

profissionais da área da saúde e por todas as outras 

categorias de profissionais e voluntários, que 

trabalham em função da segurança, do cuidado e 

do bem estar das pessoas, às vezes, arriscando 

suas as próprias vidas. Rezemos! 

Pai nosso... 

 

D. “Venha a nós o vosso Reino” - Pelos 

governantes das nações e lideranças mundiais de 

todas as categorias para que sejam diligentes e 

eficazes no combate aos flagelos que atingem os 

povos e as nações. Rezemos! 

Pai nosso... 

 

D. “Seja feita a vossa vontade assim na terra 

como no céu” - Para que esse Tempo da 

Quaresma, transformado em tempo de quarentena, 

seja para os cristãos e toda humanidade um tempo 

propício para repensar seu estar e agir no mundo. 

Rezemos! 

Pai nosso... 
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D. “O pão nosso de cada dia 

nos dai hoje” - Pelas pessoas 

menos favorecidas e 

desprovidas dos bens 

necessários para a sua 

sobrevivência, para que sejam 

socorridas pela solidariedade 

dos que podem ajudar. 

Rezemos! 

Pai nosso... 

 

D. “Perdoai-nos as nossas ofensas assim como 

nós perdoamos a quem nos tem ofendido” - 

Para que os homens e mulheres de todas as classes 

e nações, todas as raças e línguas possam 

compreender que a humanidade é fruto de uma 

única espécie, criada com todas as fragilidades e 

habita a mesma casa comum. Rezemos! 

Pai nosso... 

 

D. “Não nos deixeis cair em tentação” - Para 

que a proliferação das epidemias, o crescimento 

das más ações e sentimento de abandono não 

retirem de nossos corações a fé, a esperança e a 

confiança na ação reversível de Deus. Rezemos! 

Pai nosso... 

 

D. “Mas livrai-nos do mal” -  Para que o 

Senhor, na sua infinita misericórdia, venha 

depressa em socorro de seus filhos e filhas 

abatidos, encurralados e subjugados pela força do 

mal e cure todos os doentes, enfermos e 

infectados. Rezemos! 

Pai nosso... 

 

D. Oremos: Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao 

nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, 

pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Canto: Podes reinar... 

 

4. Súplica litânica  
 

Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, realmente 

presente neste Santo Sacramento, nós vos 

adoramos, Senhor 

 

Nosso Salvador, Deus-conosco, fiel e rico em 

misericórdia, nós vos adoramos, Senhor 

 

Rei e Senhor da criação e da história, nós vos 

adoramos, Senhor 

 

Vencedor do pecado e da morte, nós vos 

adoramos, Senhor 

 

Amigo do homem, ressuscitado e vivo à direita do 

Pai, Nós vos adoramos, Senhor 

 

Filho unigênito do Pai, descido do Céu para a 

nossa salvação, nós cremos em Vós, ó Senhor 

 

Médico celeste, que vos dobrai sobre a nossa 

miséria Nós cremos em Vós, ó Senhor 

 

Cordeiro imolado, que vos ofereceis para resgatar-

nos do mal, nós cremos em Vós, ó Senhor 

 

Bom Pastor, que dais a vida pelo rebanho que 

amais Nós cremos em Vós, ó Senhor 

 

Pão vivo e remédio de imortalidade, que nos dais 

a Vida eterna, nós cremos em Vós, ó Senhor 

 

Do poder de Satanás e das seduções do mundo, 

livrai-nos, ó Senhor 

 

Do orgulho e da presunção de poder viver sem 

Vós, livrai-nos, ó Senhor 

Dos enganos do medo e da angústia, livrai-nos, ó 

Senhor 

 

Da incredulidade e do desespero, livrai-nos, ó 

Senhor 

 

Da dureza de coração e d incapacidade de amar, 

livrai-nos, ó Senhor 

 

De todos os males que afligem a humanidade, 

salvai-nos, ó Senhor 

 

Da fome, da pobreza e do egoísmo, salvai-nos, ó 

Senhor 

 

Das doenças, das epidemias e do medo do irmão, 

salvai-nos, ó Senhor 

 

Da loucura devastadora, dos interesses 

implacáveis e da violência, salvai-nos, ó Senhor 
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Das insídias, da má informação e da manipulação 

das consciências, salvai-nos, ó Senhor 

 

Olhai para a vossa Igreja, que atravessa o deserto, 

consolai-nos, ó Senhor 

 

Olhai para a humanidade, aterrorizada pelo medo 

e pela angústia, consolai-nos, ó Senhor 

 

Olhai para os doentes e os moribundos, oprimidos 

pela solidão, consolai-nos, ó Senhor 

 

Olhai para os médicos e os trabalhadores da saúde, 

exaustos de cansaço, consolai-nos, ó Senhor 

 

Olhai para os políticos e os governantes, que 

carregam o peso das decisões, consolai-nos, ó 

Senhor 

 

Na hora da prova e da perturbação, enviai-nos o 

vosso Espírito, Senhor. 

 

Na tentação e na fragilidade, enviai-nos o vosso 

Espírito, Senhor 

 

No combate contra o mal e o pecado. enviai-nos o 

vosso Espírito, Senhor 

 

Na busca do verdadeiro bem e da verdadeira 

alegria. enviai-nos o vosso Espírito, Senhor 

 

Na decisão de permanecer em Vós e na vossa 

amizade. enviai-nos o vosso Espírito, Senhor 

 

Se o pecado nos oprime, abri o nosso coração à 

esperança, ó Senhor 

Se o ódio nos fecha o coração, abri o nosso 

coração à esperança, ó Senhor 

 

Se a dor nos visita. abri o nosso coração à 

esperança, ó Senhor 

 

Se a indiferença nos angustia. abri o nosso 

coração à esperança, ó Senhor 

Se a morte nos aniquila, abri o nosso coração à 

esperança, ó Senhor 

 

Canto eucarístico (a escolha) 

 

5. Súplica ao Sagrado Coração de Jesus  

na Eucaristia 
 

Coração de Jesus na Eucaristia, amável 

companheiro do nosso exílio, eu Vos adoro! 

 

Coração Eucarístico de Jesus, Coração solitário, 

eu Vos adoro! 

 

Coração humilhado, eu Vos adoro!  

 

Coração abandonado, Coração esquecido, Coração 

desprezado, eu Vos adoro! 

 

Coração desconhecido dos homens, Coração 

amante, eu Vos adoro! 

 

Coração bondoso, Coração ultrajado, eu Vos 

adoro!  

 

Coração que desejais ser amado, Coração paciente 

em esperar-nos, eu Vos adoro! 

 

Coração interessado em atender-nos, Coração 

desejoso de ser suplicado, eu Vos adoro!  

 

Coração, fonte de novas graças, silencioso, que 

desejais falar às almas, eu Vos adoro! 

 

Coração, doce refúgio dos pecadores, eu Vos 

adoro!  

 

Coração, que ensinais os segredos da união divina, 

eu Vos adoro! 

 

Coração Eucarístico de Jesus, eu Vos adoro! 

 

6. Bênção do Santíssimo Sacramento 
 

CANTO: Tão sublime sacramento, adoremos 

neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo 

seu lugar. Venha a fé por suplemento 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. 

 

V. Do céu lhes destes o pão. 

R. Que contém todo o sabor. 

 

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 



5 
 

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. 

 

(Segue-se a bênção do Santíssimo) 

 

ATO DE LOUVOR 

- 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 preciosismo 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 sua santa e imaculada conceição. 

- Bendita seja 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. 

 

T. 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 e 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, cada um de nós em particular e 

todas as pessoas por quem somos obrigados a 

rezar 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. 

 

Pai nosso...  Ave-Maria...  Glória ao Pai.. 

 

 

7. Oração de Desagravo ao Coração de 

Jesus 
 

Ó Coração de Jesus, esmagado por causa dos 

nossos pecados; Coração entristecido e 

martirizado por tantos crimes e faltas; Coração, 

vítima de todas as iniquidades:  

eu Vos amo com toda a minha alma e acima de 

todas as coisas; eu Vos amo por aqueles que Vos 

desprezam e Vos abandonam; eu Vos amo por 

aqueles que Vos ultrajam e Vos impedem de 

reinar; eu Vos amo por aqueles que Vos deixam 

sozinho na Santa Eucaristia; 

eu Vos amo pelas almas ingratas que ousam 

profanar o Vosso Sacramento de amor com os 

seus insultos e sacrilégios. 

 

Coração de Jesus, perdoai aos pecadores: eles não 

sabem o que fazem! Coração de Jesus, ajudai os 

que propagam o Vosso santo nome! 

Coração de Jesus, ajudai todos os que sofrem e 

lutam! 

Coração de Jesus, fazei que a sociedade se inspire 

em tudo no Vosso Evangelho,  única salvaguarda 

da justiça e da paz! 

Coração de Jesus, que as famílias e as nações 

proclamam os Vossos direitos! 

Coração de Jesus, reinai na minha pátria! 

Coração de Jesus, venha a nós o Vosso reino, pelo 

Imaculado Coração de Maria!  

Amém 

 

Canto final 

1. Lenta e calma sobre a terra, desce a noite, foge 

a luz.  

Quero agora despedir-me: boa noite, meu Jesus 

(bis) 

2. Ó, Senhor, dai-nos a benção e do mal que nos 

seduz.  

A meus pais e a mim guardai-me: boa noite, meu 

Jesus (bis) 
3. A teus pés, ó Virgem pura, peço a benção maternal.  

Boa noite, mãe querida, boa noite, meu Jesus (bis) 

 


