ROTEIRO DA CHEGADA DO SANTÍSSIMO
CORPO E SANGUE DE N. SENHOR JESUS CRISTO
NA IGREJA MATRIZ DE N. SRA. APARECIDA – H. MARIA – 15/06/2017

1. Canto para recepção do Santíssimo: Glória a Jesus na Hóstia Santa
1. Glória a Jesus na Hóstia Santa, que se consagra sobre o altar. E os 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.
2. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar, lá no sacrário o dia
inteiro que o vamos todos procurar.
3. Glória a Jesus, deus escondido que vindo a nós na comunhão. Purificado,
enriquecido deixa-nos sempre o coração.
4. Glória a Jesus, que ao rico, ao pobre, se dá na hóstia em alimento e faz do
humilde e faz do nobre um outro Cristo em tal momento.

2. Reposição do Santíssimo no Altar – Canto: Jesus Cristo está realmente
(enquanto se coloca o Santíssimo no altar e o incensa, canta-se a música
citada acima)
1. Jesus Cristo está realmente de dia e de noite presente no altar esperando
que cheguem as almas ansiosas, ferventes para o visitar.
Jesus nosso irmão, Jesus redentor;
nós te adoramos na Eucaristia
Jesus de Maria, Jesus Rei de amor!
2. O Brasil, nossa terra adorada, por ti abençoada foi logo ao nascer. Sem
Jesus, ó Brasil pátria amada, não podes ser grande, não podes viver.
3. Cristo Rei, ó Senhor dos senhores um dia na terra só tu reinarás. Venha a nós,
venha logo o teu reino de vida e verdade, de amor e de paz.

3. Celebrante:
Graças e louvores sejam dados a todo momento... (3x)
Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...(3X)
Como era...
Jesus, manso e humilde de coração...(3X)
Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso.

4. A Eucaristia é como o coração:
L : Carta do Papa João Paulo II aos Bispos do Estado de São Paulo
”A Eucaristia é, com efeito, o supremo bem espiritual da Igreja porque contém
o próprio Cristo, nossa Páscoa e Pão vivo, que com sua carne dá a vida ao mundo.
Deste modo, assim como o coração leva a vitalidade a todas as partes do
corpo humano, também a vida eucarística chegará - a partir do altar do
sacrifício, da presença real e da comunhão - a todas as zonas do corpo
celestial, e fará sentir os seus efeitos salutares também nos complexos
tecidos da sociedade, por meio dos cristãos que prolongam hoje a ação de
Redentor no mundo.
A Eucaristia deve estar, pois, no centro da Pastoral para irradiar a sua força
sobrenatural em todos os ambientes cristãos tanto de evangelização, de catequese
e da múltipla ação caritativa, quanto no compromisso de renovação social e de
justiça em favor de todos, começando pelo respeito da vida e dos direitos de cada
pessoa, e no empenho em favor da família, do ensino a todos os níveis, da reta
ordem política e de promoção da moralidade pública e privada” Palavra da Igreja...

5. Canto - Vou cantar teu amor...
1. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis me aqui Senhor, vem abrir
as janelas do meu coração. E então, falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor,
nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas
mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais, do que aquilo que o mundo
ensina e cantar...
Cantar o canto ensinado por Deus. Com poesia ensinar nossa fé, plantar
o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o
que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida
no altar a brotar, a nos alimentar.
2. Celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da
verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste Vinho, neste Pão. Quero ser,
Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração, com
ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais, do que aquilo que o
mundo ensina e cantar...

6. BENÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
6. 1 – Oração pelo Santo Padre
V - Oremos pelo nosso Pontífice, Papa Francisco
R - O Senhor o conserve, o anime, e o torne feliz na terra, e não o entregue ao
poder de seus inimigos.
V - Tu es Pedro.
R - E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja

Oremos:
Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o
servo Francisco, a quem quisestes colocar como pastor de
vossa Igreja. Concedei-lhe que dirija seus súditos pela palavra e
pelo exemplo e, assim, ele e o seu rebanho alcancem a vida
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.

6.2 – Oração pelo Bispo
V - Oremos pelo nosso Bispo Dom João Bosco.
R - Vigilante ele apascente, Senhor, o vosso rebanho,
com vossa fortaleza e na grandeza de vosso nome.
V - Tu és sacerdote para sempre.
R - Segundo a ordem de Melquisedeque

Oremos:
Ó Deus, que cuidais do vosso povo com carinho e o governais
como amor, daí o espírito de sabedoria a vosso servo Dom João
Bosco, a quem confiastes este rebanho, e resulte o proveito das
ovelhas na alegria eterna do pastor. Por Cristo, nosso senhor.
TODOS: AMÉM.

6.3 - Cântico: Vamos todos louvar juntos. (07) (Versos 1-4 um cantor
sozinho)
1. Vamos todos louvar juntos, o mistério do amor.
Pois o preço deste mundo, foi o sangue redentor.
Recebido de Maria, que nos deu o Salvador.
2. Veio ao mundo por Maria, foi por nos que Ele nasceu.
Ensinou sua doutrina, com os homens conviveu.
No final de sua vida, um presente ele nos deu.
3. Observando a lei mosaica, se reuniu com os irmãos.
Era noite despedida, numa ceia, refeição,
Deu-se aos doze em alimento, pelas suas próprias mãos.
4. A palavra do Deus vivo transformou o vinho e o pão
No seu sangue e no seu corpo para a nossa salvação.
O milagre nós não vemos, basta a fé no coração.

5. Tão sublime sacramento adoremos neste altar,
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar.
Venha a fé por suplimento os sentidos completar.
6. 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. Amem.

6.4 Cel: Do céu lhes destes o pão
T:

Que contém todo sabor

6.5 - Oremos:
Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos
deixastes o memorial 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 para sempre .
TODOS: AMÉM

6.6 Benção do Santíssimo – (no início toca só o sino e em seguida inicia o
canto de um refrão orante, iniciando com murmúrio da melodia bem baixinho
com um cantor e depois vai cantando o verso só e vai aumentando aos
poucos até o povo todo cantar e depois vai baixando o volume da voz
devagarzinho até terminar fazendo o murmúrio para encerrar.)
** Jesus, tu és a luz dos olhos meus!
Jesus, brilhe esta luz nos passos meus seguindo os teus!
Ao terminar o comentarista declama..... enquanto se dá os últimos disparos
C. Graças e louvores sejam dados a todo momento... (3x)
Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento

6.7 – APÓS A BENÇAO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Bendito seja Deus
Bendito seja seu santo nome
Bendito seja Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro Homem
Bendito seja o nome de Jesus
Bendito seja seu sacratíssimo coração
Bendito seja seu preciosíssimo 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 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.

6.8 - Oração pela Igreja, pelo Santo Padre e pela Pátria
Deus e Senhor nosso,
Protegei a nossa Igreja, / daí-lhe santos pastores e dignos
ministros; / derramai as vossas bênçãos / sobre o nosso Santo
Padre, o papa,/ sobre nosso bispo, / sobre o nosso pároco / e sobre
todo o clero; / sobre o chefe da nação e do Estado, / e sobre todas
as pessoas constituídas em dignidade, / para que governem com
justiça.
Daí 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, / a cada um
de nós em particular / e a todas as pessoas que somos obrigados a
orar, / ou que se recomendaram nossas orações.
Tende misericórdia das almas dos fiéis, / que padecem no
purgatório: / dai-lhes Senhor o descanso e a luz eterna. Amém.

6.9 A verdadeira paz começa no seu coração (CNBB)
Diante do grave momento vivido por nosso país, dirijamos nossa oração a Deus,
para que dê a paz ao Brasil e ao mundo inteiro. “Reconhecemos a necessidade de
rezar constantemente pela paz, porque a oração protege o mundo e o ilumina. A
paz é o nome de Deus”. (Papa Francisco)
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
1. Vivemos um momento triste, marcado por injustiças e violência. Necessitamos
muito do vosso amor misericordioso, que nunca se cansa de perdoar, para
nos ajudar a construir a justiça e a paz, em nosso país.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
2. Estamos indignados, diante de tanta corrupção e violência que espalham
morte e insegurança. Pedimos perdão e conversão. Cremos no vosso amor
misericordioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves problemas do
País: injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, exploração e
desprezo pela vida humana.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!

3. Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. Que todos estejam atentos às
necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas! Que o diálogo e o
respeito vençam o ódio e os conflitos! Que as barreiras sejam superadas por
meio do encontro e da reconciliação! Que a política esteja, de fato, a serviço
da pessoa e da sociedade e não dos interesses pessoais, partidários e de
grupos!
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
4. Vosso Filho, Jesus, nos ensinou: “Pedi e recebereis”. Por isso, nós vos
pedimos confiantes: fazei que nós, brasileiros e brasileiras, sejamos artesãos
da paz, iluminados pela Palavra e alimentados pela Eucaristia.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
OREMOS: Vosso filho Jesus está no meio de nós, no Santíssimo Sacramento,
trazendo-nos esperança e força para caminhar. A comunhão eucarística seja fonte
de comunhão fraterna e de paz, em nossas comunidades, nas famílias e nas ruas.
Seguindo o exemplo de Maria, queremos permanecer unidos a Jesus Cristo, que
convosco vive, na unidade do Espírito Santo. Amém!
 Pai-nosso, Ave Maria, Glória ao Pai

7. Canto na saída do Santíssimo para a Igreja:
Cantemos a Jesus sacramentado (05)
1. Cantemos a Jesus Sacramentado! Cantemos ao Senhor! Deus está aqui, dos
anjos adorado! Adoremos a Cristo Redentor!
Glória a Cristo Jesus! Céus e terra, bendizei ao Senhor!
Louvor e glória a ti, ó rei da glória, Amor eterno a ti, ó Deus de amor.
2. Unamos nossas vozes aos cantares, do coro celestial! Deus está aqui! Ao
brilho dos altares exaltemos com gozo angelical!
3. Jesus acende em nós a viva chama, do mais fervente amor. Deus está aqui.
Está porque nos ama como Pai, como amigo e benfeitor.

8. Avisos e Agradecimentos
9. Outros Cantos.....

