
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO – NOVEMBRO DE 2021 

ARQUIDIOCESE DE MARIANA  

Texto Bíblico de Inspiração: (Mc 12, 41-44).  

Refrão Meditativo:  

"Tu és fonte de vida 

Tu és fogo, tu és amor. 

Vem, Espírito Santo. 

Vem, Espírito Santo." (Taizé) 

 

1. Motivações iniciais: 

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Amém.  

Amados irmãos e irmãs, eis que dentro da temática do mês do dízimo e da partilha – mês 

de novembro - queremos elevar louvores a Deus pela generosidade e partilha de tantos 

que sustentam nossas Comunidades, Paróquias, Seminário, e demais organismos e 

instituições de nossa Arquidiocese de Mariana, em suas várias frentes de evangelização 

e assistência aos pobres. É com essa generosa contribuição, de tantos, que podemos 

colaborar com a propagação do Evangelho e do Reino de Deus. Nesta Hora Santa, 

queremos rezar por todos os dizimistas e benfeitores de nossas comunidades eclesiais, 

homens e mulheres que partilham com amor e generosidade. 

 

Música de Exposição do Santíssimo: 

Senhor eu sei que é teu este lugar 

Todos querem te adorar 

Toma tu a direção 

Sim ó vem ó santo espirito os espaços preencher 

Reverência a tua voz vamos fazer 

Podes reinar senhor Jesus ó sim 

O teu poder, teu povo sentira 

Que bom senhor saber que estás presente aqui 

Reina Senhor neste lugar 

Visita cada irmão ó meu senhor 

Da-lhe paz interior e razões pra te louvar 

Desfaz toda tristeza, incertezas e o desamor 

Glorifica o teu nome ó meu Senhor 

Podes reinar senhor Jesus ó sim 

O teu poder, teu povo sentira 

Que bom senhor saber que estás presente aqui 

Reina Senhor neste lugar 

Podes reinar senhor Jesus ó sim 

O teu poder, teu povo sentira 

Que bom senhor saber que estás presente aqui 

Reina Senhor neste lugar 

 

Dir.: Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo 

Sacramento! 

(Breve silêncio)  

 

Dir.: Nesta adoração, queremos lembrar de cada um que, com sua boa vontade, doa aquilo 

que tem: desde o dízimo, mas também a generosidade da partilha dos dons e carismas, 



que compartilhados em comunidade, favorecem para que o Reino de Deus aconteça. 

Tragamos, portanto, estas pessoas para a nossa oração e peçamos graças e bênçãos na 

vida de nossos generosos dizimistas. Também nos lembramos, com carinho, dos leigos 

solícitos que se dedicam à Pastoral do Dízimo em suas diversas atividades.  

(Breve silêncio)  

 

2. Motivações para a Oração Pessoal e Comunitária: 

Dir. A humanidade, nestes últimos dois anos, tem experimentado as dores de uma 

pandemia que escancarou muitas mazelas, antes ignoradas por diversos segmentos 

sociais. Além disso, muitas são as feridas que a pandemia tem deixado em nossa 

sociedade, desde os desafios econômicos, marcados pelo desemprego, pelo aumento da 

fome e da miséria, até a mais dramática realidade da morte e do luto. Aqui, diante do 

Senhor presente na Santíssimo Sacramento, queremos suplicar a sua misericórdia para 

toda a humanidade sofredora, e para nós enquanto Igreja, que devemos ser um sinal de 

que a “esperança não está desautorizada!” (Card. D. José Tolentino).  

(Breve silêncio)  

L1. Conscientes e renovados pela misericórdia e pela bondade do Senhor, sempre a nós 

dispensada, a Igreja deve ser consciente de sua missão de iluminar os homens com a luz 

do Evangelho. As alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos homens de hoje são 

também as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos de Cristo (GS 1). 

Conscientes de nossa vocação batismal, de discípulos missionários do Senhor, queremos 

nos recordar de várias situações em que nos colocamos à serviço do Evangelho, sendo 

sinal da esperança em um mundo marcado por suas trevas e luzes.  

(Breve silêncio) 

L2. O discípulo missionário de Jesus Cristo é sinal de esperança quando acolhe com 

docilidade e permite dar bons frutos a semente da Palavra de Deus (cf. Mt 3,9), quando é 

presença misericordiosa aos pobres e enfermos (cf. Mt 9,35), quando cultiva um coração 

generoso, capaz de partilhar (cf. At 4,34), quando vive o mandamento do amor (cf. Jo 13, 

34-35). Somos sinal de esperança quando nos colocamos no último lugar, como aquele 

que serve a todos (cf. Mc 9,35).   

(Breve silêncio)  

L3. Muitos são os cristãos leigos e leigas de nossa Arquidiocese de Mariana que vivem 

essa “fecundidade do discipulado”. Neste mês de novembro, queremos rezar por todos os 

homens e mulheres, muitas vezes anônimos, que apesar das dificuldades do nosso tempo, 

continuaram a viver o discipulado com a colaboração generosa para com as ofertas e 

dízimos de nossas comunidades paroquiais. Sabemos e devemos ter a consciência de que 

o discipulado não se resume à oferta no templo. Mas, também temos a plena consciência 

de que a oferta dos nossos dizimistas nos ajudam a manter os diversos trabalhos de 

evangelização e, é claro, de assistência aos pobres e aos mais vulneráveis. Agora, diante 

do Senhor, apresentamos a vida de tantos discípulos generosos de Cristo, que apesar dos 

desafios presentes, continuaram a estender a mão e o coração com generosidade.  

 (Breve silêncio)  

L.4. Dízimo é generosidade, partilha e solidariedade. É também partilha dos dons que 

temos com o propósito de servir aquele(a) que mais necessita. Tudo o que temos é fruto 

da bondade de Deus, que tudo nos deu e, por isso, para Ele devolvemos na pessoa de 

nossos irmãos(as). Assim sendo, rezemos pelas pessoas que ainda não abriram seu 

coração para a partilha e generosidade. Rezemos para que Nosso Senhor nos dê um 

coração generoso e compassivo, capaz de reconhecer que o dom recebido deve ser sempre 

compartilhado em comunidade.  

(Breve silêncio)  



L.5 No início do cristianismo, os cristãos das primeiras comunidades eram reconhecidos 

por viverem o amor e partilharem os bens em comum (cf. At 2,44). A preocupação com 

o outro, o sentimento de compaixão e a atenção ao próximo ajuda-nos a partilhar, a sermos 

solidários. Somente o amor é capaz de abrir o nosso coração ao dom da partilha, 

rompendo com a lógica do individualismo e da indiferença, tão marcantes nos tempos 

presentes. Que o Senhor Jesus, desperte em nós um sentimento de compaixão para com 

os nossos irmãos que necessitam do pão material e do pão espiritual.   

(Breve silêncio)  

 

3. Momento da Proclamação da Palavra de Deus: 

Dir. Conscientes de que o Senhor nos comunica pela Sua Palavra, abramos o nosso 

coração para receber a Boa Notícia de Cristo, que é o Seu Evangelho, fonte de vida e 

inspiração para o nosso discipulado.  

 

Música para a Proclamação da Palavra de Deus: (A Vossa Palavra Senhor) 

 

A vossa Palavra, Senhor é sinal de interesse por nós. (bis) 

1. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. 

2. É feliz quem escuta a Palavra e a guarda no seu coração. 

3. Neste encontro da Eucaristia aprendemos a grande lição 

 

Dir. Proclamação do Evangelho (Mc 12, 41-44).  

(Breve Silêncio para a acolhida da Palavra de Deus)  

 

4. Momento de colher os frutos da Palavra de Deus:  

Dir. A oferta agradável a Deus é a entrega do nosso coração, isto é, de toda a nossa vida, 

para que Deus seja o sustento e a razão do nosso existir. Enquanto discípulos do Senhor 

devemos nos perguntar o quanto reconhecemos o Senhor como o sustento de nossas vidas, 

cultivando a consciência de que Ele tudo provê em nossa história, em sua bondade e 

gratuidade. Enquanto cristãos, reconhecemos a gratuidade de Deus em nossas vidas?  

(Momento de silêncio para oração pessoal)   

Dir. Ao reconhecermos a gratuidade de Deus para conosco, percebendo que Deus é o 

sustento de nossas vidas, devemos nos recordar da importância de assistirmos aos pobres 

e sofredores. Enquanto cristãos, reconhecemos nossa missão de ajudarmos os 

necessitados, sobretudo os pobres e pequeninos?  

(Momento de silêncio para oração pessoal)   

Dir. Nossa missão de cristãos batizados, pertencentes à família do Senhor, também requer 

de nós um compromisso com nossa comunidade paroquial no anúncio do Evangelho. 

Enquanto dizimista, reconheço minha importância e minha participação na vida 

paroquial em prol da evangelização, oferecendo a Deus o reconhecimento de sua 

generosidade em minha vida? 

(Momento de silêncio para oração pessoal)   

 

Música: Partilhar é vocação 

               

1-Se a missão se faz cansaço /  

Jesus convida a descansar               

E se há ovelha sem pastor /  

 É necessário dela cuidar. 

 



Dai-lhes vós mesmos de comer /   

O meu corpo que se faz pão           

Diz Jesus a seus amigos /  

 Partilhar é vocação/        

/ Partilhar é vocação. 

 

2- E se a hora vai adiantada 

E despedir se faz tentação 

A nossa fé seja mais forte 

Para servir nossos irmãos.  

 

3- E se nos sentamos sobre a relva 

A qual nos conduz o bom pastor/ 

Nossa união expresse sempre 

O pão de Deus, sinal de amor. 

 

4- Os nossos pães, os nossos peixes 

Abençoados pelo Senhor/ 

Saciarão todos os presentes 

Que fartura! Cantem louvor.  

 

 (Momento de silêncio) 

 

5. Momento de Louvor 

Dir. Após revisitarmos a nossa consciência, iluminados pela Palavra de Deus, sabemos 

da importância de nossa participação ativa na comunidade paroquial, sempre 

reconhecendo nossa missão de discípulos missionários do Senhor. Enquanto discípulos 

dizimistas, sabemos que o dízimo não se trata de uma opção financeira da Igreja, mas 

uma opção pastoral. Do mesmo modo, sabemos que para o dizimista consciente a oferta 

do dízimo nunca será mal compreendida como “pagamento”, mas como partilha e 

caminho de conversão, possibilitando a todos nós a consciência de sujeitos ativos na vida 

da comunidade paroquial e de nossa Igreja Particular. Conscientes de nossa missão e 

agradecidos pela generosidade de Deus, elevemos os nossos louvores:  

 

Salmo Responsorial: 144(145) (O Salmo pode ser rezado ou cantado) 

 

Todos: Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor! 
 

1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu rei, / e bendizer o vosso nome pelos séculos. / 

Todos os dias haverei de bendizer-vos, / hei de louvar o vosso nome para sempre. – R. 

 

2. Misericórdia e piedade é o Senhor, / ele é amor, é paciência, é compaixão. / O Senhor 

é muito bom para com todos, / sua ternura abraça toda criatura. – R. 

 

3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, / e os vossos santos com louvores vos 

bendigam! / Narrem a glória e o esplendor do vosso reino / e saibam proclamar vosso 

poder! – R. 

 

4. O Senhor é amor fiel em sua palavra, / é santidade em toda obra que ele faz. / Ele 

sustenta todo aquele que vacila / e levanta todo aquele que tombou. – R. 



 

6. Preces:  

 

Dir.: Na certeza de que o Espírito Santo nos vivifica, façamos as nossas súplicas ao nosso 

Bom Deus, na certeza de que Ele sempre cuida de seus filhos amados, e digamos juntos:  

R. Senhor, escutai as nossas preces.  

L.1. Senhor Jesus, protegei os vossos filhos que atravessam por esse tempo de pandemia, 

cuidai dos doentes, amparai os pobres e renovai a esperança a todos os que vivem com 

sentimentos de incerteza e insegurança.  

R. Senhor, escutai as nossas preces.  

L.2. Senhor Jesus, dai-nos sempre uma autêntica memória cristã, a fim de que sempre 

possamos recordar das maravilhas que fizestes em nosso favor.  

R. Senhor, escutai as nossas preces.  

L.3. Senhor Jesus, abençoai os dizimistas de nossa Arquidiocese de Mariana, a fim de 

que continuem conscientes de sua participação e colaboração com as obras de 

evangelização.   

R. Senhor, escutai as nossas preces.  

L.4. Senhor Jesus, acolhei no Vosso Reino os dizimistas vítimas desta pandemia e 

recompensai com Vossa misericórdia àqueles que com generosidade ofertaram a própria 

vida pela causa do Evangelho.  

R. Senhor, escutai as nossas preces.  

L.5. Senhor Jesus, abençoai as nossas Paróquias e Famílias, para que inspirados pelos 

ensinamentos evangélicos, renovem sempre o seu compromisso de serem escolas do 

discipulado, da fé e da santidade.  

R. Senhor, escutai as nossas preces.  

L.6. Senhor Jesus Cristo, inspirai todos os ministros de vossa Igreja, para que a exemplo 

da Bem-Aventurada Virgem Maria, sejam perseverantes e obedientes à vontade do Pai, 

colaborando com o anúncio do Vosso Reino na docilidade do Espírito.  

R. Senhor, atendei as nossas preces.  

Dir.: Nossas preces prossigamos, implorando a vinda do Reino de Deus:  

 

Todos: Pai Nosso...  

7. Benção do Santíssimo  

Canto Final: (Um Pouco de Perfume) 

Fica sempre, um pouco de perfume  

Nas mãos que oferecem rosas 

Nas mãos que sabem ser generosas 

Dar do pouco que se tem 

Ao que tem menos ainda 

Enriquece o doador 

Faz sua alma ainda mais linda 

Dar ao próximo alegria 

Parece coisa tão singela 

Aos olhos de Deus, porém  

É das artes a mais bela 


