ARQUIDIOCESE DE BELÉM
Central de Comunicação Social

HORA SANTA
XVII CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL
Pe. Plínio Moraes Pacheco
Pároco da Paróquia Menino Deus

1. CANTO INICIAL
1. Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição / É Cristo a forte comida, o Pão
que dá vida com amor-comunhão.
Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor / A Eucaristia nos faz Igreja, comunidade de
amor. (Bis).
2. Partimos o único pão, no altar-refeição, ó mistério de amor / Nós somos sinais de unidade na fé,
na verdade, convosco, ó Senhor.
3. No longo caminho que temos, o Pão que comemos nos sustentará / É Cristo o Pão repartido, que
o povo sofrido vem alimentar.
4. Queremos servir a Igreja, na plena certeza de nossa missão / Vivendo na Eucaristia, o Pão da
alegria e da libertação.
2. COMENTÁRIO INICIAL

Jesus presente na Eucaristia nos convida a buscá-lo a todo momento, na correria do dia a dia, somos
chamados a dar uma pausa e colocarmo-nos diante de sua doce presença no Santíssimo Sacramento.
Estamos vivendo o XVII Congresso Eucarístico Nacional. Oportunidade de manifestar nosso amor e
devoção ao Sacramento da Eucaristia. Cantemos:

(Enquanto é exposto o Ssmo. Sacramento canta-se)
3. CANTO DE EXPOSIÇÃO
1. Deus de amor, nós te adoramos neste Sacramento / Corpo e Sangue que fizeste nosso alimento /
És o Deus / escondido, vivo e vencedor / A teus pés depositamos todo 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. No Calvário se escondia tua divindade / Mas aqui também se esconde tua humanidade / Creio em
ambos e peço, com o bom ladrão / No teu reino, eternamente, tua salvação.
4. Creio em ti ressuscitado, mas que São Tomé / Mas aumenta na minh'alma o poder da fé / Guarda
minha esperança, cresce o meu amor / Creio em Ti ressuscitado, meu Deus e Senhor.
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5. Ó Jesus que nesta vida pela fé eu vejo / Realiza, eu te suplico, este meu desejo / Ver -te, enfim,
face, meu divino amigo / Lá no céu, eternamente, ser feliz contigo.
4. ADORAÇÃO AO SSMO. SACRAMENTO
Dir.: Graças e louvores sejam dados a todo momento. (3x)
Todos: Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. (3x)
Dir.: Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento do altar, queremos estar em sua
presença, apresentando nossos pedidos, súplicas e ação de graças, sabemos que é Deus presente em
nossas vidas. Queremos, assim, manifestar todo o nosso amor e devoção, toda a nossa alegria e
disposição de estar na sua presença.
Todos (Cantando):

Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo, por aqueles, que não te amam, o céu se faz
presente aqui, e olhas para mim, por me amas, sem igual.
Leitor 1: Senhor Jesus Cristo, O Sacramento da Eucaristia é para nós sacramento da unidade, nesses
dias, o Brasil inteiro se reúne em Belém do Pará, para manifestar a beleza da unidade de uma só fé,
uma só Igreja, um só batismo. Viemos de todo o Brasil, para como Igreja, Una. Santa, Católica e
Apostólica, manifestar nossa Fé na Eucaristia. É a Eucaristia que nos reúne, é o Sacramento do amor
que nos faz um só povo de adoradores. Ajuda-nos, Senhor, a nutrir forças nesse Sacramento para
testemunharmos com nossa vida missionária, a partilha do pão e do amor que vem de Ti.
Todos (Cantado):
A Eucaristia nos reúne nesta mesa, eleva a Deus um sacrifício de louvor. É missão de toda a Igreja, viver no mundo a
partilha do Amor. O Brasil em Belém se faz um, no altar do Senhor, comunhão! Cristo aponta para
Amazônia missionária partilhando o pão.

É Belém, a casa do Pão!
É Brasil, Terra de Santa Cruz!
Na Amazônia o Brasil se reúne,
Eucaristia à missão nos conduz.
Leitor 2: Senhor Jesus Cristo, viemos de todos os cantos de nosso Brasil, terra de Santa Cruz, somos
muitos e de muitos lugares, dos grandes centros e dos interiores, das cidades e dos campos, de
muitas raças, povos e nações. Temos rostos e jeitos diferentes, mas vivemos uma mesma fé e um
mesmo amor. Nossas diferenças não nos afastam, nem separam, mas na diversidade vivemos e
celebramos o Sacramento da Unidade. Fazei de nós, Senhor, um só Corpo e um só Espírito.
Todos (Cantado):
De todos os povos, toda raça e toda língua, de todas as tribos e toda a nação. Unidos na Santa Eucaristia, Sacrifício
de Louvor e Adoração. A família, as crianças e os jovens, os enfermos e tudo o que há, encontram na Eucaristia
o Alimento Salutar.

É Belém, a casa do Pão!
É Brasil, Terra de Santa Cruz!
Na Amazônia o Brasil se reúne,
Eucaristia à missão nos conduz
Leitor 3: Senhor Jesus Cristo, Tantas vezes nos cansamos na missão de anunciar a alegria de seu
evangelho, diante de um mundo que a cada dia se afasta mais de Ti. Ajuda-nos a buscar a força
necessária no sacramento da Eucaristia. Que a nossa missão comece e termine na Eucaristia, que
seja o altar nosso alimento e nossa força.
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Todos (cantado):
A missão da Igreja tem a sua raiz e alcança o seu cume na celebração. A Palavra de Deus diz: “e o reconheceram
ao partir o pão”. O mistério da Igreja realiza, tudo é graça, riqueza e dom. E conosco caminha Maria, a Estrela da
Evangelização.

É Belém, a casa do Pão!
É Brasil, Terra de Santa Cruz!
Na Amazônia o Brasil se reúne,
Eucaristia à missão nos conduz.
Leitor 4: Senhor Jesus Cristo, celebramos 400 anos da chegada de seu Evangelho à região
amazônica, Te pedimos por todos os povos da Amazônia, tantas vezes esquecidos, mas um povo de
uma fé firme e forte. Que a exemplo de Maria Santíssima, sejamos todos fiéis à tua Palavra, sejamos
servos da Eucaristia.
Todos (cantado):
Bendita és, Maria, Mulher da Eucaristia, da Amazônia, de Belém, de Nazaré. Quatro séculos de devoção, rios de
amor, esperança e de fé. Tu que trazes contigo teu Filho, em teus braços, nosso Salvador. Ele que nos acolhe e oferece o
sacrifício redentor.

É Belém, a casa do Pão!
É Brasil, Terra de Santa Cruz!
Na Amazônia o Brasil se reúne,
Eucaristia à missão nos conduz.
5. PALAVRA DE DEUS (Lc 24, 13-35)
Do Evangelho de São Lucas.

Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado
chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que
tinham acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
Os discípulos, porém, estavam como cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: “Que ides
conversando pelo caminho?” Eles pararam, com o rosto triste, e um deles chamado Cléofas, lhe
disse: “Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?”
Ele perguntou: “Que foi?” Os discípulos responderam: “O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que
foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos
sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós
esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas
coisas aconteceram! É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas
foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que
tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e
encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu”.
Então Jesus lhes disse: “Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas
falaram! Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?” E, começando por
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Moisés e passando pelos Profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que
falavam a respeito dele.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles,
porém, insistiram com Jesus, dizendo: “Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!” Jesus
entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e
lhes distribuía.
Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da
frente deles. Então um disse ao outro: “Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava
pelo caminho, e nos explicava as Escrituras?” Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram
para Jerusalém onde encontraram os Onze reunidos com os outros. E estes confirmaram:
“Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!” Então os dois contaram o que tinha
acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.

6. REFLEXÃO
7. ORAÇÃO DO XVII CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL
Todos: Jesus Eucaristia, fonte de vida para todos, coração dos corações! Nós te acolhemos

presente entre nós. Ao recebermos teu Corpo e teu Sangue, mostra-nos a força redentora de
teu sacrifício.
Tu és partilha de vida e salvação para a vida do mundo. Abre nossos corações para
compartilhar com todos os nossos bens. Ensina-nos a testemunhar, amar e servir e proteger a
vida, aprendendo a lição do Altar.
Em ti todas as coisas foram criadas e nossas terras amazônicas são obra do amor do Pai.
Reconhecemos estes sinais de amor, presença e providência em nossa história, e desejamos
irradiar na comunhão com Deus e com todos, a missão que nos confiaste.
Senhor Jesus, há quatro séculos a Boa Nova do Evangelho aportou em nossas terras, para aqui
plantar raízes. Os teus missionários se alegraram, ao verem as Sementes do Verbo de Deus, que
o Espírito Santo havia espalhado, precedendo seus passos, e anunciaram corajosamente a tua
Palavra.
A partir do Forte do Presépio, sob a proteção de Nossa Senhora da Graça, chamando-a Santa
Maria de Belém ou Senhora de Nazaré, a Amazônia recebeu a mensagem da salvação.
Renova hoje, Senhor, com a força da Eucaristia, o vigor missionário em nossos povos, e brotem
entre nós santas vocações para o serviço do Evangelho.
Cristo Senhor, ao reconhecer-te no partir do Pão, faze arder nossos corações, para que do
Altar da Eucaristia nasça um novo ardor missionário em nossa Pátria.
Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo sejam dadas, hoje e sempre, toda a honra e toda a glória!
Amém.
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8. BENÇÃO
(Canto antes da bênção)
Tão sublime Sacramento adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu
lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar.
Ao eterno Pai cantemos a Jesus, o redentor, Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao
Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amém!
Pres.: Do céu lhes destes o pão.
Todos: Que contém todo o sabor.
Pres.:
Oremos
Senhor Jesus Cristo, 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 sangue, que
possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.
(Segue-se, em silêncio, a bênção com o Santíssimo)
9. LOUVORES DIVINOS
(Após a bênção)
- 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.
ORAÇÃO PELA PÁTRIA
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 Arcebispo e seu Bispo Auxiliar,
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
Arcebispado, 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.
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(Pai nosso, Ave-maria, Glória ao Pai)
10. REPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
(Enquanto recolhe-se o Santíssimo Sacramento canta-se)
Cristo Vence, Cristo Reina, Cristo impera!
11. MOMENTO MARIANO
Dir.: Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de
vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso
amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma Salve Rainha:
Todos: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura esperança nossa salve! A vós

bradamos degredados filho de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de
lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois
deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa ó doce
e sempre Virgem Maria.
Dir.: Rogai por nós Santa mãe de Deus,
Todos: Para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém.
12. CANTO FINAL (HINO OFICIAL DO XVII CEN)
É Belém a casa do pão. É Brasil terra de Santa Cruz, na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia à
missão nos conduz.
1. A Eucaristia nos reúne nesta mesa eleva a Deus um sacrifício de louvor. É missão de toda a Igreja
viver no mundo a partilha do amor o Brasil em Belém se faz um no altar do Senhor, comunhão
Cristo aponta para a Amazônia missionária partilhando o pão.
2. De todos os povos, toda raça e toda língua de todas as tribos e toda a nação unidos na Santa
Eucaristia sacrifício de louvor e adoração. A família, as crianças e os jovens, os enfermos e tudo o
que há encontram na Eucaristia o alimento salutar.
3. A missão da Igreja tem a sua raiz e alcança o seu cume na celebração a Palavra de Deus diz: “E o
reconheceram ao partir o pão” o mistério da Igreja realiza tudo é graça, riqueza e dom. e conosco
caminha Maria a Estrela da evangelização.
4. Bendita és, Maria, Mulher da Eucaristia da Amazônia, de Belém, de Nazaré. Quatro séculos de
devoção rios de amor, esperança e de fé. Tu que trazes contigo teu Filho em teus braços, nosso
Salvador. Ele que nos acolhe e oferece o sacrifício redentor.
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