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Como e por que esta a sós diante da Eucaristia?

Fomento à iniciação cristã

Guia para adoração ao Santíssimo Sacramento

O Programa de Apoio à Catequese distribui livros de religião para catequistas, famílias e professores,
principalmente em comunidades carentes.
Os catequistas e professores de religião que quiserem receber gratuitamente os nossos livros, podem
ligar para (11) 3294-6000, que atenderemos com o maior prazer.
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ma das frases mais fortes de Jesus no Evangelho é a pergunta que Ele faz aos apóstolos em Getsêmani, quando os vê dormindo: “Não
conseguem velar uma hora comigo?”
Em outras palavras, Jesus quis que eles
dedicassem uma hora de reparação para
combater a hora do mal.
A oração pessoal durante uma hora
diante do Santíssimo Sacramento, estando ou não exposto, consiste basicamente nisso: acompanhar o Senhor em
seus últimos momentos com o coração,
buscando assimilar o seu amor.
É uma hora para aprender de Jesus,
agradecer seu sacrifício e corresponder
???
ao seu amor. Neste sentido, a adoração
ao Santíssimo Sacramento é uma prolongação da missa.
Estar na presença do Santíssimo é
como sair para tomar sol; assim como
o sol é fonte natural da energia que dá
vida, da mesma maneira Jesus sacramentado é a fonte sobrenatural de todo
amor e graça.
Estar na presença do Senhor gera
uma amizade íntima com Ele que nos
entusiasma na vida – algo que não se
alcança com estudos teológicos, por
exemplo. É preciso conhecer mais Jesus
Cristo, saber mais sobre Ele; e para isso,
o trato pessoal com Jesus é fundamental.
Recordemos que o verbo “conhecer”, na
linguagem bíblica, significa amar.
Na adoração, Jesus nos convida a
nos aproximarmos dele, conversar com
Ele, pedir-lhe as coisas de que necessitamos e experimentar a bênção da sua
amizade.
Essa hora de adoração pode ser oferecida por várias intenções, especialmente pela conversão dos pecadores.
Não existe um roteiro estabelecido
pela Igreja para fazer adoração; cada um
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respeito. O importante é não ficar em
uma situação tão cômoda, a ponto de
dormir.
Como já foi dito, não existe um “ritual” a ser seguido na hora da adoração.
No entanto, o fiel pode levar em consideração a seguinte sugestão de roteiro,
que eu particularmente pratico e quero
compartilhar:
1. Fazer o sinal da cruz.
2. Oração de preparação (espontânea
ou já existente).
Foto: Wikimidia - Comunhão dos Apóstolos.
3. Leitura espiritual (de livre escopode seguir o seu coração nesse molha) e meditação. Lectio divina.
mento. No entanto, vale a pena recordar
4. O santo terço e/ou Via Sacra e/ou
a necessidade do silêncio interior e do
liturgia
das horas.
recolhimento para estar na presença de
5. Oração pessoal. Privilegiar este
Deus, bem como a importância de famomento.
zer um ato de fé e tomar consciência da
presença de Deus no início da adoração.
6. Comunhão eucarística espiritual
Durante a adoração, há algumas de- (por meio de uma oração pessoal ou já
voções especialmente válidas, como ler existente).
o Evangelho e meditar sobre o que se
7. Contemplação do Santíssimo.
leu; rezar a Via Sacra; recitar os misté8. Louvores de desagravo e repararios dolorosos do terço; ler e orar sobre ção.
algum texto de espiritualidade, rezar
9. Oração final (pessoal ou já exiscom os salmos etc.
tente).
Também é de grande proveito espi10. Sinal da cruz.
ritual simplesmente estar na presença
Na oração pessoal (ponto 5), que é
do Senhor, fazer-lhe companhia, identificar-se com Jesus, oferecer-lhe a dor o momento central, mais do que falar
pessoal para permitir que seu consolo com o Senhor, é importante criar um
toque o coração e o encha de paz inte- momento de silêncio, pois o silêncio é
rior, receber sua inspiração divina para capaz de abrir um espaço interior no
mais íntimo de nós, que permite a ação
encontrar luz nas dificuldades.
de Deus, que faz que sua Palavra perHá três recomendações importantes
maneça em nós, para que o amor a Ele
ao fazer a adoração eucarística:
crie raízes em nossa mente, em nosso
1. Estar atentos. Não dar espaços coração e seja motivação da nossa vida.
para as distrações. Desligar o celular,
Na adoração eucarística, o mais impor exemplo.
portante é deixar-se amar e abraçar pelo
2. Recordar: não é uma hora de lei- Senhor em cada momento, isto é, entrar
tura.
em sua intimidade.
3. Estar alerta. Alternar posições:
Pe. Henry Vargas Holguín
sentar-se, ajoelhar-se, ficar em pé com
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Distribuição gratuita

Foto: Sergio Hollmann - Basílica do Santíssimo Sacramento/ B.A. Buenos Aires / Argentina

A Associação Cultural e Artística Nossa Senhora das Graças apoia a formação moral e religiosa de
crianças e adolescentes, as novas gerações que são o futuro de nosso país.
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Reavivar a intimidade
com Jesus
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Espaço dos Devotos

Mensagem
Absolutamente inexplicável, o grande milagre
eucarístico de Lanciano já dura 1300 anos!
A ciência comprovou que a Carne e o Sangue são verdadeiramente humanos, vivos
até hoje e do mesmo grupo sanguíneo encontrado no Santo Sudário
Há mais de 13 séculos, a Igreja Católica foi agraciada por Deus com um grande
e assombroso milagre eucarístico.

MILÃO

LANCIANO
ROMA
BARI

O ano era aproximadamente 700. O lugar era o vilarejo italiano
de Lanciano – povoado antiquíssimo, cujo nome vem justamente
do primitivo termo “L’Anciano”, ou seja, ancião, idoso. Lá viviam, no
mosteiro de São Legoziano, os monges de São Basílio. Entre eles, um
que acreditava mais na sua cultura mundana do que nas coisas de Deus.
A sua fé parecia vacilante e, todos os dias, ele era perseguido pela
dúvida de que a hóstia consagrada fosse mesmo o verdadeiro Corpo
de Cristo e o vinho o Seu verdadeiro Sangue.

A Graça Divina, porém, nunca o abandonou, fazendo-o rezar
continuamente para que esse insidioso espinho da dúvida saísse do seu
coração.

Certa manhã, celebrando a Santa Missa, atormentado mais do que nunca pela
dúvida, ele viu, após proferir as palavras da consagração, que a hóstia se convertera em Carne viva e o vinho
em Sangue vivo. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor diante de tão espantoso milagre, permanecendo
longo tempo transportado a um êxtase sobrenatural. Até que, em meio a transbordante alegria, o seu rosto,
banhado em lágrimas, voltou-se para as pessoas presentes e disse:

Em novembro de 1970, os frades menores
conventuais, sob cuja guarda se mantém a igreja do
milagre (que, desde 1252, é chamada de igreja de
São Francisco), decidiram confiar a dois médicos,
de renome profissional e idoneidade moral, a
análise científica das relíquias. Convidaram o Dr.
Odoardo Linoli, chefe de serviço dos Hospitais
Foto: Wikimidia - O sangue, dividido em cinco fragmentos,
está exposto num cálice de cristal de rocha.
Reunidos de Arezzo e livre docente de Anatomia e
Histologia Patológica e de Química e Microscopia Clínica, para, assessorado pelo Prof. Ruggero Bertellin,
professor emérito de Anatomia Humana Normal na Universidade de Siena, proceder aos exames.
Após alguns meses de trabalho, em 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório
contendo o resultado das análises:
•

A Carne é carne verdadeira. O Sangue é sangue verdadeiro.

•

A Carne é do tecido muscular do coração: miocárdio, endocárdio e nervo vago.

•
•

A Carne e o Sangue pertencem à espécie humana.

A Carne e o Sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB.

• “Coincidência” extraordinária: é o mesmo tipo de sangue (AB) encontrado no Santo Sudário de
Turim.

• Trata-se de carne e sangue de uma Pessoa Viva, ou seja, vivendo atualmente: são tais como se tivessem
sido retirados no mesmo dia de um ser humano vivo.

• No Sangue foram encontrados, além das proteínas normais,
os seguintes minerais: cloretos, fósforo, magnésio, potássio, sódio
e cálcio.

“Ó bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir
a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste
Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos nossos olhos! Vinde,
irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós! Eis aqui a
Carne e o Sangue do nosso Cristo muito amado!”

• A Carne e do Sangue permaneceram durante nada menos
que doze séculos em estado natural e expostos aos agentes físicos,
atmosféricos e biológicos, e ainda assim se conservaram, o que
constitui um fenômeno absolutamente extraordinário.

A estas palavras, as testemunhas se precipitaram até o altar e
começaram também a chorar e pedir misericórdia. Logo espalhouse a notícia por toda a pequena cidade, transformando o monge
em um novo São Tomé.

Outro detalhe inexplicável: pesando-se as pedrinhas de
sangue coagulado – e todas são de tamanhos diferentes –, cada
uma delas tem exatamente o mesmo peso das cinco pedrinhas
juntas! Deus parece brincar com o peso normal dos objetos!

A Hóstia-Carne apresentava, como ainda hoje se pode
observar, uma coloração ligeiramente escura, tornando-se rósea
quando iluminada pelo lado oposto, e tinha aparência fibrosa; o
Sangue era de cor terrosa, entre o amarelo e o ocre, coagulado em
cinco fragmentos de forma e tamanho diferentes.

Serenada a emoção de que todo o povo fora tomado, e dadas
aos Céus as graças devidas, as relíquias foram agasalhadas num
tabernáculo de marfim. A partir de 1713, e até hoje, a Carne passou
a ser conservada numa custódia de prata, finamente cinzelada,
ao estilo napolitano. O Sangue está contido numa rica e antiga
ampola de cristal de rocha.
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Minha vida mudou com a Medalha Milagrosa

Aos reconhecimentos eclesiásticos do milagre,
veio juntar-se o pronunciamento da ciência
moderna, através de minuciosas e rigorosas
provas de laboratório.

Antes mesmo de redigirem o documento sobre o resultado
das pesquisas, realizadas em Arezzo, os doutores Linoli e Bertelli
enviaram aos frades um telegrama nos seguintes termos:
“Et Verbum caro factum est” – “E o Verbo se fez Carne!”

A ciência, chamada a manifestar-se, estava dando assim
uma resposta segura e definitiva a respeito da autenticidade do
milagre eucarístico de Lanciano.
Foto: Wikimidia - As relíquias do milagre, acontecido em 750, conservam-se
hoje num belo ostensório de prata.

Foto: Wikimidia - Torre da Igreja de São Francisco de Assis,
onde são veneradas as sagradas relíquias

Aleteia.org.br

Já alcancei várias graças com intercessão de Nossa
Senhora das Graças. A saúde da minha mãe, solução
de alguns problemas e muito mais!
A partir do momento que comecei
a usar a Medalha Milagrosa de Nossa
Senhora das Graças, muita coisa mudou
em minha vida.

mais de remédios e me encontro muito bem de saúde.
O meu filho Sergio, que também tinha problemas de
saúde, tem melhorado muito.
Agradeço a Deus, a Nossa Senhora Das Graças e ao
senhor por ter me enviado a medalha milagrosa. Peço
oração para toda a minha família. Muito Obrigado!
Deus o abençoe em dobro!
Valdecir Barbosa dos Santos, Quatro Barras – PR

João Batista, Araraquara – SP

Mais perto do Senhor
Quero agradecer por todos os envios que recebi.
Cada um traz muita alegria, quando leio me encho de
paz e amor. Gosto muito de fazer parte da Associação.
Quando comecei a receber esses envios, minha vida
mudou e para melhor, passei a conhecer melhor as
coisas de Deus e assim sei que estou bem mais perto
do Senhor, o meu Salvador e Pai.
Obrigado por tudo, por ter entrado em minha
casa com nossa mãe, Nossa Senhora das Graças, amém.
Adolfo Pereira de Souza, Serra Dourada - BA

Minha Saúde melhorou com a
Medalha Milagrosa

Caro Antonio Bueno Lopes,
Te escrevo para testemunhar as
graças de Deus em minha vida. Eu vivia
com pressão alta, estressado, tomando
medicamentos, e foi então que até
meus exames tiveram uma alteração
negativa. Após receber a Medalha de
Nossa Senhora das Graças, minha
vida mudou completamente.

Poderosa intercessão de

Nossa Senhora das Graças
Eu estava me sentido mal com dores nos rins, mas
não me preocupava em fazer exames, achava que não
era nada. No momento em que fiz os exames, descobri
que estava com apenas 8% dos meus rins funcionando,
foi um grande susto para mim e minha família.
Fui ao médico e ele disse que teria que fazer
hemodiálise. Minha filha recebeu uma medalha de
Nossa Senhora das Graças e me entregou dizendo
para colocar em meu pescoço, entre muitas orações
minha e de toda a família. Quando voltei ao médico
para honra e gloria do Senhor e a intercessão de Nossa
Senhora das Graças, eu fui curada. Fiz alguns exames
novamente e já não acusou mais nada.
Agradeço a Deus e à minha família e à poderosa

intercessão de Nossa Senhora das Graças.

Maria Albino Borges, Formosa – GO

Percebi
uma
grande
melhora, refiz os exames e, para
minha surpresa, os resultados
foram ótimos. Não preciso

Entre em nosso site e confira as novidades diárias
www.senhoradasgracas.org.br
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