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Adoração ao Santíssimo nas “24 horas para o Senhor” 

Oferece-se uma proposta base para um tempo de adoração a realizar pelos grupos 
de catequese nas “24 horas para o Senhor”. Pode ser adaptada livremente pelas 
comunidades e grupos. 

Durante o tempo de adoração deve dar-se sempre um tempo significativo para o 
silêncio e oração pessoal. 

 

1. Cântico inicial [Sugestões: Em nome do Pai; Deixa Deus entrar; Confiarei] 

2. Saudação 

[Catequista] Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

[Todos] Ámen. 

[Catequista] Estamos junto de Jesus. 

Ele está aqui realmente presente, no Pão da Eucaristia. 

Paremos um pouco para nos encontrarmos com Ele.  

Ele está connosco, escuta-nos e olha-nos com amor. 

 Vamos fazer silêncio para o adorar e escutar. 

Ao começar este nosso encontro com Ele, manifestamos a nossa 
alegria de O ter, assim, tão perto de nós, e cantamos: 

3. [Exposição do Santíssimo | Cântico, sugestão: Tão perto de mim; Não adores] 

[Catequista] Rezemos a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos: 

[Todos] Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. 

Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não 
esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

4. Oração em silêncio 

[Catequista] Temos a certeza de que Jesus está aqui, que nos conhece e nos 
escuta, que nos vê e que nos ama… 

Agradecemos por Ele estar connosco. 

Pedimos-lhe que nos ajude a crescer na fé, que nos ajude a 
conhecê-lo cada vez melhor. 

Num momento de silêncio, fazemos a nossa oração pessoal. 
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[momento de silêncio; poderá haver uma música de fundo] 

5. Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos (At 9, 3-6) 

[Leitor] Do Livro dos Atos dos Apóstolos 

Na viagem, quando Saulo estava já próximo de Damasco, viu-se de 
repente envolvido numa luz intensa vinda do Céu. Caiu por terra e 
ouviu uma voz que lhe dizia: «Saulo, Saulo, porque Me 
persegues?». Ele perguntou: «Quem és Tu, Senhor?». O Senhor 
respondeu: «Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, 
entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer».  

Palavra do Senhor 

[Todos] Graças a Deus! 

6. Cântico [Sugestões: Quem és Tu, Senhor, quem és?; Senhor Jesus, Tu és a luz; 
Senhor, eu Creio que sois Cristo] 

7. Reflexão breve 

[Catequista] No caminho para Damasco, São Paulo viu-se envolvido pela luz de 
Jesus. Foi nesse encontro com Cristo ressuscitado que começou a 
sua conversão. 

Paulo ainda não conhecia o Senhor… Por isso perguntou a Jesus: 
«Quem és Tu, Senhor?» 

É essa pergunta que também nós fazemos ao longo deste tempo 
da Quaresma: «Quem és Tu, Senhor?» 

Quem é Jesus para cada um de nós? 

Na resposta, Jesus dá-lhe força para não ficar caído por terra: 
«Levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer». 

Encontramo-nos também nós, aqui, com Jesus ressuscitado, 
presente no Pão consagrado na Eucaristia. Também a nós Ele nos 
convida a levantarmo-nos, e a irmos à procura das respostas com 
a ajuda que nos é dada pelos outros amigos e discípulos de Jesus. 
São Pedro, no texto do Evangelho que vamos escutar, é um desses 
amigos de Jesus que nos ajuda a encontrar as respostas. 

8. Aclamação do Evangelho [sugestões: Eu vim para escutar; a Tua palavra] 

9. Leitura do Evangelho (Mt 16, 15-18) 
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[Leitor] Do Evangelho de São Mateus 

Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: «E vós, quem 
dizeis que Eu sou?» Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: 
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo.» Jesus disse-lhe em 
resposta: «És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne 
nem o sangue que to revelou, mas o meu Pai que está no Céu. 
Também Eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta Pedra edificarei a 
minha Igreja». 

Palavra da Salvação 

[Todos] Glória a Vós, Senhor! 

10. Interiorização da palavra e silêncio 

[Catequista] Vamos escutar de novo algumas frases deste texto do Evangelho. 
Depois de cada frase, e de uma breve reflexão, guardamos um 
momento de silêncio para cada um rezar a Jesus. 

Pode haver uma música suave de fundo. 

Após cada frase, guarda-se um momento de silêncio para a oração pessoal. 
Podem usar-se todas as frases ou apenas algumas. 

Com os grupos das crianças mais pequenas pode fazer-se apenas uma breve 
reflexão, um breve momento de silêncio, e passar de imediato ao ponto seguinte. 

A leitura da frase bíblica pode ser feita por um leitor e a pequena reflexão que se 
segue por outro leitor. 

[Leitor(es)]  

a) Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: «E vós, quem dizeis 
que Eu sou?» 

Jesus pergunta aos seus amigos mais próximos: «E vós, quem dizeis que 
Eu sou?». Esta pergunta é-nos hoje dirigida a nós, que somos os seus 
discípulos e amigos…  

Procuremos, pois, responder, cada um, com toda a verdade, a esta 
questão: Quem é Jesus para mim?  

[momento de silêncio] 

b) Simão Pedro respondeu: «Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo.» 

Pedro foi compreendendo quem era Jesus de verdade durante o 
tempo em que O acompanhou. A sua resposta é fruto de um percurso 
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de amizade e seguimento. Também Paulo, depois de se encontrar com 
Cristo ressuscitado a caminho de Damasco, foi levado para a cidade 
para continuar e ser ajudado nesse caminho de descoberta de Jesus. 

Para conhecer Jesus, precisamos de tempo: estar com Ele, escutar a 
sua palavra, falar com Ele na oração… O que tenho eu feito para 
conhecer melhor Jesus? 

[momento de silêncio] 

c) «És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue 
que to revelou, mas o meu Pai que está no Céu» 

Pedro é feliz porque conhece Jesus de verdade. E conhece Jesus de 
verdade porque soube estar atento à revelação dada pelo Pai que está 
no Céu. A fé é um dom de Deus que nos faz felizes.  

A fé, e a felicidade que ela traz, cresce em nós quando a pedimos a 
Deus. Peçamos ao Pai o dom de conhecer Jesus… Rezemos em silêncio: 
“Senhor, eu acredito, mas aumenta a minha fé!” 

[momento de silêncio] 

d) «Também Eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta Pedra edificarei a minha 
Igreja» 

No encontro com Jesus, Pedro descobriu a sua felicidade porque 
encontrou a sua missão, o sentido pleno da sua vida. Paulo também foi 
feliz porque, no encontro com Jesus, percebeu o rumo a dar à sua vida, 
a sua verdadeira vocação e missão. 

Cada um de nós pode ser verdadeiramente feliz quando, no encontro 
com Jesus, descobre a sua vocação, a sua missão, o sentido da sua vida. 
Peçamos a Jesus que nos ajude a ser felizes no encontro com Ele. 

[momento de silêncio] 

11. Cântico [Sugestões: Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé; Sou de Cristo, sou 
feliz; Senhor, eu Creio que sois Cristo] 

12. Oração em silêncio | reflexão | partilha 

Tendo em conta a realidade do grupo, pode sugerir-se: a) um momento de 
silêncio mais prolongado para cada um voltar a meditar no texto do Evangelho 
(pode haver uma música de fundo); b) quem preside à oração fazer uma breve 
reflexão a partir dos textos bíblicos; ou, c) um tempo de partilha da oração de 
cada um.  
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13. Quem és Tu, Senhor? 

[Catequista] Jesus deu-se a conhecer aos seus discípulos, e continua a revelar-
se a nós hoje. Escutemos o que Jesus diz de si mesmo, e 
professemos a nossa fé, dizendo:  

Senhor, eu creio em ti, mas aumenta a minha fé! 

 [Leitor] «Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome e 
quem crê em mim jamais terá sede.» 

[Todos] Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! 

[Leitor] «Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, 
mas terá a luz da vida.»  

[Todos] Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! 

[Leitor] «Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim estará salvo.» 

[Todos] Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! 

[Leitor] «Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.» 

[Todos] Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! 

[Leitor] «Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em mim viverá.» 

[Todos] Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! 

[Leitor] «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém pode ir até ao 
Pai senão por mim.» 

[Todos] Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! 

[Leitor] «Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanece em mim e Eu 
nele, esse dá muito fruto.» 

[Todos] Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! 

14. Gesto 

Pode sugerir-se a realização de um pequeno gesto como resposta à palavra. 
Apresentam-se alguns exemplos: 

a) Caso o mural da campanha da Quaresma esteja no espaço da oração, 
pode distribuir-se uma pequena folha onde cada um escreve a sua 
resposta à questão “Quem é Jesus para mim?”, à semelhança da 
proposta da campanha para a Quaresma; depois de responder pode 
colocar a sua resposta no mural. 
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b) Ter um placard com uma representação do ícone de Jesus com o Amigo 
(ou do abraço): cada um vai deixar o seu nome junto do “amigo” como 
sinal de também querer crescer na fé e na amizade com Jesus. 

c) Ter as frases de Jesus (apresentadas no número anterior: «Eu sou…») 
impressas em número suficiente; colocá-las junto do Santíssimo; 
convidar cada um a ir buscar uma frase e levá-la para a 
rezar/meditar/aprofundar durante o tempo da Quaresma. 

Durante o gesto poderá haver música de fundo ou cantar-se um cântico. 

15. Preces 

[Catequista] Na certeza de que Jesus escuta a nossa oração, apresentemos-Lhe 
as nossas preces, pedindo que nos ajude a crescer e viver na 
amizade verdadeira com Ele, e dizemos com confiança: 

Escuta, Senhor, a nossa oração. 

[Leitor] Pela nossa Diocese de Leiria-Fátima, para que viva sempre na 
unidade da fé, da esperança e do amor, oremos. 

[Leitor] Pela nossa Paróquia, para que seja uma comunidade viva onde 
todos possam encontrar-se com Jesus e permanecer unidos a Ele, 
oremos. 

[Leitor] Por todos os jovens, adolescentes e crianças da catequese, para 
que cresçam sempre mais na comunhão e intimidade com Jesus 
Cristo, oremos. 

[Leitor] Pelas nossas famílias, e todas as famílias da nossa comunidade, 
para que vivam na verdade do amor e da fé, oremos. 

[Leitor] Pelo nosso grupo de catequese, para que nos ajude a crescer e a 
viver na alegria da fé no encontro com Jesus Cristo, oremos. 

[Leitor] Pelos catequistas da nossa paróquia, e por todos os que se 
dedicam à catequese, para que sejam testemunhas da alegria do 
encontro com Jesus, oremos. 

[Leitor] Pelo Santo Padre, pelo nosso Bispo e o nosso Pároco, para que nos 
ajudem a encontrar e seguir Jesus, oremos. 

[Leitor] Por cada um de nós, para que nos deixemos encontrar com Jesus 
Cristo ressuscitado que se faz presente na Eucaristia, oremos. 

Outras intenções… 

Pai Nosso… 
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16. Oração de louvor 

 [Catequista] Estamos a aproximar-nos do fim do nosso tempo de oração. 

Vamos pedir a Jesus que nos abençoe e nos ajude a viver sempre 
na alegria da sua presença e amizade. 

Rezemos a oração de louvor que o Anjo ensinou aos Pastorinhos 

[se não for conhecida, pode ser rezada pelo catequista por partes e 
repetida pelo grupo]: 

[Todos] 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. 

17. [Bênção e recolha do Santíssimo] 

Caso não haja a bênção do Santíssimo, terminar da forma habitual: 

[Catequista] Em nome do Pai… 

18. Cântico final [Sugestões: Quem és Tu, Senhor, quem és?; É impossível; Creio em 
Jesus; Fica junto a nós; És a minha vida; Onde Deus te levar] 

 


