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NOSSA SENHORA 
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 
 

 
1. APRESENTAÇÃO  
O que é adorar 
Esta catequese quer levar-nos, pela mão de Nossa Senhora, à pedagogia 
sagrada da adoração. Mas o que é adorar? Adorar é contemplar Deus. É 
ser capaz de escutar as palavras da Sagrada Escritura como que lidas 
pelo próprio Deus. Depois, olhos nos olhos, vendo o Senhor, somos nós 
a dizê-las pausadamente a nós mesmos. Temos consciência da nossa 
história pessoal, da nossa interioridade e abrimo-nos a Deus num tu-a-
tu perdendo tudo e tudo recebendo. Jesus pronuncia-a para nós, para a 
nossa individualidade, para a nossa alma interior. Tudo começa na 
aprendizagem do silêncio e na experiência do abandono. Fugir à 
tentação de nos mantermos meros espetadores ou como alguém que 
espera que o tempo passe. A verdadeira adoração acaba por perder a 
dimensão do tempo, para se transformar numa presença amorosa. 
Pequenas frases brotarão com naturalidade como a de Santa Teresa: 
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“Senhor Tu és tudo e eu não sou nada”, ou como a de Tomé: “meu Senhor e 
meu Deus” ou como a de Pedro: “afasta-te de mim pois sou um homem 
pecador”... Tudo termina num tempo de silêncio, de escuta e de 
interiorização. É o Senhor. (P. J. Rocha Monteiro)  
 
2. MEDITAÇÃO 
A Associação de Nossa Senhora Auxiliadora (ADMA) tem como finalidade o 
culto ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia e a devoção a Nossa 
Senhora Auxiliadora. (Reg. ADMA, 2)  
 
 A bênção e a visita ao Santíssimo Sacramento 
S. João Bosco deixou na vida salesiana dois gestos mais frequentes de fé 
e amor com que rodeamos Jesus Eucarístico: a “Bênção” e a “Visita”.  
É um convite para todos os Associados de Nossa Senhora Auxiliadora (ADMA) 
 
Maria ajuda-nos a crescer em Cristo: 
 Porque ela é a perfeita imagem do amor de Deus; 
 Porque nos ama como uma verdadeira mãe; 
 Porque nos conduz no seu caminho de humildade; 
 Porque nos encoraja na oração, pela alegria até ao sofrimento.  

 
“Tal como nas trevas da noite se apagam as luzes da terra e 
começam a brilhar as estrelas do céu, assim é preciso que se 
obscureça o turbilhão da consciência objetiva, para que se erga o 
vazio luminoso e se abra a consciência interiorizada”. 
(Karlfried Graf Dückheim - O som do silêncio) 
 
3. SÍNTESE CATEQUÉTICA 
1. O que é adorar 
1.1 A adoração como descoberta 
1.2 Formas de silêncio 
2. Dois silêncios: o de Deus e o do homem 
3. A bênção e a visita ao Santíssimo Sacramento  
4. Textos para a adoração  
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Senhora do Santíssimo Sacramento 
Deixemo-nos tocar, encantar, enamorar, ferir...  
pela Beleza que de  Jesus Sacramentado nos vem... 
 
Aqui estou, parábola do tempo 
Olhos nos olhos sem Te ver.  
Procuro-Te, Senhor, com a candeia 
Nas abadias, montes e serranias. 
Em sacrários perdidos, solitários... 
A meu lado, aqui estás, Mãe, Maria.  
 

Ó minha terra, ó minha aldeia,  
Campanários que o lavrador despertais. 
Acordai, acordai este meu povo, 
Minha gente boa e generosa, 
Dizei-lhes que o “amor não é amado” (S.ta Teresa de Jesus) 
Correi com alegria e cantai, cantai.  
 

Virgem Imaculada, de Rainha vestida, 
Senhora do Santíssimo Sacramento. 
Dobrai meus joelhos para venerar 
Abri meus olhos para amar, e colocai  
Minha mente a perder-se no infinito 
Sem horizonte nem tempo...a contemplar.  
 

Pequenino voltei a ser criança, ó Senhor. 
Nos teus braços, outra vez, sou embalado. 
Voltei a ser o que para Ti sempre fui: 
Procura, espera, aparição, meu bem-amado, 
Parábola do tempo, no templo 
De Jesus Sacramentado. (P. J. Rocha Monteiro, in “poemas marianos”)  
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4. TEXTOS DA SEMANA  
2ª feira – Rm8,31-39: “Se Deus é por nós quem será contra nós? Ele que 
não poupou o seu próprio Filho mas O entregou por todos nós...”  
 

3ª feira – Mt 26,17-29 (Última ceia):”Onde queres que façamos os 
preparativos para comer a Páscoa?...Tomai, comei...Bebei deste cálice. 
Porque este é o meu sangue, sangue da aliança, que vai ser derramado 
por muitos para remissão dos pecados”.   
 

4ª feira – Jo 6,40: “E a vontade de meu Pai é esta: Que todo aquele que 
vê o Filho e acredita n’Ele tenha a vida eterna; e Eu ressuscitá-lo-ei no 
último dia”.  
 

5ª feira – Fil 3,20: “Nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá 
esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso 
corpo miserável, tornando-o conforme ao seu corpo glorioso”.  
 

6ª feira – Jo 15, 1-17: ”Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o 
agricultor. Eu sou a videira e vós as varas; quem está em mim e eu nele, 
esse dará muito fruto”. 
 

Sábado – Jo 17, 11-26:“Já não estou no mundo mas eles estão no 
mundo, enquanto eu vou para junto de Ti. Pai Santo guarda em Teu 
nome aqueles que me deste para que sejam um assim como nós”.  
 

Domingo – Jo 13,12-17: “Vós chamais-Me Mestre e Senhor, e dizeis 
bem, visto que o sou. Ora, se eu vos lavei os pés, sendo Senhor e 
Mestre, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. ” 
 

5. COMPROMISSO 
Vou encontrar tempo na minha semana para adorar o Senhor no 
Santíssimo Sacramento. Vou tentar levar os meus filhos e familiares. 
Quero imitar Nossa Senhor do Santíssimo Sacramento”.   
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