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Exposição do Santíssimo Sacramento

“Pange lingua”
Pange língua gloriósi
Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.
Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro cláusit órdine.
In suprémae nocte cenae
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene
cibis in legálibus,
cibum turbae duodénae
se dat suis mánibus.
Verbum caro panem verum
verbo carnem éfficit:
fitque sanguis Christi merum.
Et si sensus déficit,
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit.

Vésperas
V. Vinde, ó Deus em meu auxílio.
R. Socorrei-me sem demora.
V.Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.
Hino
Ó Deus, autor da luz
da aurora matutina,
mostrai-nos vossa glória,
que o dia já declina.
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A tarde traz o ocaso,
o sol já vai morrendo,
e deixa o mundo às trevas,
às leis obedecendo.
Aos servos que vos louvam,
cansados do labor,
as trevas não envolvam,
pedimos, ó Senhor.
Assim, durante a noite,
guardados pela graça,
na luz da vossa luz,
a treva se desfaça.
Ouvi-nos, Pai bondoso,
e vós, Jesus, também.
A vós e ao Santo Espírito
louvor eterno. Amém..
Salmodia
Ant. 1 Ele é meu amor, meu refúgio, meu escudo: é nele que espero.
Salmo 143(144)
Oração pela vitória e pela paz
As suas mãos foram treinadas para a luta, quando venceu o mundo conforme disse: eu venci o
mundo (Sto. Hilário).
I
=1 Bendito seja o Senhor, meu rochedo, †
que adestrou minhas mãos para a luta, *
e os meus dedos treinou para a guerra!
–2 Ele é meu amor, meu refúgio, *
libertador ,fortaleza e abrigo;
– é meu escudo: é nele que espero, *
ele submete as nações a meus pés.
=3 Que é o homem, Senhor, para vós? †
Por que dele cuidais tanto assim, *
e no filho do homem pensais?
–4 Como o sopro de vento é o homem, *
os seus dias são sombra que passa.
–5 Inclinai vossos céus e descei, *
tocai os montes, que eles fumeguem.
–6 Fulminai o inimigo com raios,*
lançai flechas, Senhor, dispersai-o!
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=7 Lá do alto estendei vossa mão, †
retirai-me do abismo das águas, *
e salvai-me da mão dos estranhos;
–8 sua boca só tem falsidade, *
sua mão jura falso e engana.
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.*
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Da Carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios
(4,11-24)
Foi ele quem estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como
evangelistas e outros como pastores e mestres. Assim, ele preparou os cristãos para o trabalho do
ministério que constrói o Corpo de Cristo. A meta é que todos juntos nos encontremos unidos na
mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito que, na
maturidade do seu desenvolvimento, é a plenitude de Cristo. Então, já não seremos crianças,
jogados pelas ondas e levados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina, presos pela
artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Ao contrário, vivendo amor
autêntico, cresceremos sob todos os aspectos em direção a Cristo, que é a Cabeça. Ele organiza e dá
coesão ao corpo inteiro, através de uma rede de articulações, que são os membros, cada um com sua
atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio no amor.
Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês: não vivam como os pagãos, cuja
mente é vazia. A inteligência deles se tornou cega, e eles vivem muito longe da vida de Deus,
porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Eles perderam a
sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de
imoralidade.
Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo, se é que de fato vocês lhe deram
ouvidos e se foram mesmo instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Vocês devem deixar de
viver como viviam antes, como homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. É preciso
que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência, e se revistam do homem novo,
criado segundo Deus na justiça e na santidade que vem da verdade.
Ant. 1 Ele é meu amor, meu refúgio, meu escudo: é nele que espero.

Ant. 2 Feliz o povo que tem o Senhor por seu Deus!
II
–9 Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, *
nas dez cordas da harpa louvar-vos,
–10 a vós que dais a vitória aos reis *
e salvais vosso servo Davi.
–11 Da espada maligna livrai-me *
e salvai-me da mão dos estranhos;
– sua boca só tem falsidade, *
sua mão jura falso e engana.
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–12 Que nossos filhos, quais plantas viçosas, *
cresçam sadios, e fortes floresçam!
– As nossas filhas, colunas robustas,*
que um artista esculpiu para o templo.
–13 Nossos celeiros transbordem de cheios, *
abastecidos de todos os frutos!
– Nossas ovelhas em muitos milhares *
se multipliquem nas nossas campinas!
=14 O nosso gado também seja gordo! †
Não haja brechas em nossas muralhas, *
nem desterro ou gemido nas praças!
–15 Feliz o povo a quem isto acontece, *
e que tem o Senhor por seu Deus!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Das homilias de São Gregório Magno sobre os Evangelhos
(Lib.2, hom. 36,11;13: PL 76,1272-1274 [séc. V])
No mundo, mas não do mundo
Desejaria exortar-vos a deixar tudo, mas não me atrevo. Se não podeis deixar as coisas do
mundo, fazei uso delas de tal modo que não vos prendam a ele, possuindo os bens terrenos sem
deixar que vos possuam. Tudo o que possuís esteja sob o domínio do vosso espírito, para que não
fiqueis presos pelo amor das coisas terrenas, sendo por elas dominados.
Usemos as coisas temporais, mas desejemos as eternas. As coisas temporais sejam simples
ajuda para a caminhada, mas as eternas, o termo do vosso peregrinar. Tudo o que se passa neste
mundo seja considerado como acessório. Que o olhar do vosso espírito se volte para a frente,
fixando-nos firmemente nos bens futuros que esperamos alcançar.
Extirpemos radicalmente os vícios, não só das nossas ações, mas também dos pensamentos.
Que o prazer da carne, o ardor da cobiça e o fogo da ambição não nos afastem da Ceia do Senhor!
Até as coisas boas que realizamos no mundo, não nos apeguemos a elas, de modo que as coisas
agradáveis sirvam ao nosso corpo sem prejudicar o nosso coração.
Por isso, irmãos, não ousamos dizer-vos que deixeis tudo. Entretanto, se o quiserdes, mesmo
possuindo-as, deixareis todas as coisas se tiverdes o coração voltado para o alto. Pois quem põe a
serviço da vida todas as coisas necessárias, sem ser por elas dominado, usado do mundo como se
dele não usasse. Tais coisas estão ao seu serviço, mas sem perturbar o propósito de quem aspira às
do alto. Os que assim procedem têm à sua disposição tudo o que é terreno, não como objeto de sua
ambição, mas de sua utilidade. Por conseguinte, nada detenha o desejo do vosso espírito, nenhuma
afeição vos prenda a este mundo.
Se amarmos o que é bom, deleite-se o nosso espírito com bens ainda melhores, isto é, os bens
celestes. Se tememos o mal, ponhamos diante dos olhos os males eternos. Desse modo,
contemplando na eternidade o que mais devemos amar e o que mais devemos temer, não nos
deixaremos prender ao que existe na terá.
Para assim procedermos, contamos com o auxílio do Mediador entre Deus e os homens. Por
meio dele logo obteremos tudo, se amarmos realmente aquele que, sendo Deus, vive e reina com o
Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.
Ant. 2 Feliz o povo que tem o Senhor por seu Deus!
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Ant. 3 Chegou agora a salvação e o poder e a realeza do Senhor e nosso Deus.
Cântico Ap11,17-18; 12,10b-12a
O julgamento de Deus
–1,17 Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, *
a Vós que sois, a Vós que éreis e sereis,
– porque assumistes o poder que vos pertence, *
e enfim tomastes posse como rei!
(R. Nós vos damos graças, nosso Deus!)
= 18 As nações se enfureceram revoltadas, †
mas chegou a vossa ira contra elas *
e o tempo de julgar vivos e mortos,
= e de dar a recompensa aos vossos servos, †
aos profetas e aos que temem vosso nome, *
aos santos, aos pequenos e aos grandes. (R.)
=12,10 Chegou agora a salvação e o poder †
e a realeza do Senhor e nosso Deus, *
e o domínio de seu Cristo, seu Ungido.
– Pois foi expulso o delator que acusava *
nossos irmãos, dia e noite, junto a Deus. (R.)
= 11 Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro †
e o testemunho que eles deram da Palavra, *
pois desprezaram sua vida até à morte.
– 12 Por isso, ó céus, cantai alegres e exultai *
e vós todos os que neles habitais! (R.)
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Da Autobiografia de Santa Teresa do Menino Jesus, virgem
(Manuscrits autobiographiques, Lisieux1957,227-229 [Séc.XIX])
No coração da Igreja serei o amor.
Meus imensos desejos me eram um autêntico martírio. Fui, então, às cartas de São Paulo a ver
se encontrava uma resposta. Meus olhos caíram por acaso nos capítulos doze e treze da Primeira
Carta aos Coríntios. No primeiro destes, li que todos não podem ser ao mesmo tempo apóstolos,
profetas, doutores, e que a Igreja consta de vários membros; os olhos não podem ser mãos ao
mesmo tempo. Resposta clara, sem dúvida, mas não capaz de satisfazer meu desejo e dar-me a paz.
Perseverei na leitura sem desanimar e encontrei esta frase sublime: Aspirai aos melhores
carismas. E vos indico um caminho ainda mais excelente (1Cor 12,31). O Apóstolo esclarece que os
melhores carismas nada são sem a caridade, e esta caridade é o caminho mais excelente que leva
com segurança a Deus. Achara enfim o repouso.
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Ao considerar o Corpo místico da Igreja, não me encontrara em nenhum dos membros
enumerados por São Paulo, mas, ao contrário, desejava ver-me em todos eles. A caridade deu-me o
eixo de minha vocação. Compreendi que a Igreja tem um corpo formado de vários membros e neste
corpo não pode faltar o membro necessário e o mais nobre: entendi que a Igreja tem um coração e
este coração está inflamado de amor. Compreendi que os membros da Igreja são impelidos a agir
por um único amor, de forma que, extinto este, os apóstolos não mais anunciariam o Evangelho, os
mártires não mais derramariam o sangue. Percebi e reconheci que o amor encerra em si todas as
vocações, que o amor é tudo, abraça todos os tempos e lugares, numa palavra, o amor é eterno.
Então, delirante de alegria, exclamei: Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação:
minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na Igreja, tu me deste este lugar, meu Deus.
No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor e desse modo serei tudo, e meu desejo se
realizará.
Ant. 3 Chegou agora a salvação e o poder e a realeza do Senhor e nosso Deus.
Leitura breve

Cf. Cl 1,23

Permanecei inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o evangelho, que
ouvistes, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu.
Responsório breve
R. O Senhor é o meu Pastor:
* Não me falta coisa alguma. R. O Senhor.
V. Pelos prados me conduz.* Não me falta.
Glória ao Pai. R. O Senhor.
Ant. O Senhor saciou com os seus bens os famintos e sedentos de justiça.
CÂNTICO EVANGÉLICO (MAGNIFICAT) Lc 1,46-55
A alegria da alma no Senhor
46 A minha alma engrandece ao Senhor *
47 e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador;
48 pois ele viu a pequenez de sua serva, *
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita.
49 O Poderoso fez por mim maravilhas *
e Santo é o seu nome!
50 Seu amor, de geração em geração, *
chega a todos que o respeitam;
51 demonstrou o poder de seu braço, *
dispersou os orgulhosos;
52 derrubou os poderosos de seus tronos *
e os humildes exaltou;
53 De bens saciou os famintos, *
e despediu, sem nada, os ricos.
54 Acolheu Israel, seu servidor, *
fiel ao seu amor,
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55 como havia prometido aos nossos pais, *
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant. O Senhor saciou com os seus bens os famintos e sedentos de justiça.
Preces
Louvor a Deus Pai, que por meio do seu Verbo feito homem, nos regenerou a uma vida
incorruptível. Animados por esta fé, peçamos humildemente:
R. Senhor escutai a nossa prece.
Senhor nós vos pedimos pelos ministros ordenados da Igreja,
- que pratiquem com diligência e espírito de serviço a potestade de santificar, ensinar e governar
que lhes foram atribuidas com a imposição das mãos. R.
Senhor nós vos pedimos pelos missionários,
- que nutram em seus corações o ânimo necessário para anunciar com credibilidade em todos os
lugares do mundo a Palavra que cura e salva. R.
Senhor, nós vos pedimos pelos catequistas e educadores católicos,
- que a graça do Batismo, que os fez partecipantes do serviço profético de Cristo, revivifique neles a
sabedoria e a coragem para que transmitam com alegria às novas gerações a verdade do Evangelho.
R.
Senhor, nós vos pedimos pelos jovens, porque tocados pelo amor do Evangelho
- reconheçam Jesus como o único Senhor da vida e anunciem a todos aqueles sobre os quais pesa a
noite da indiferença e da violência, que Deus lhes está sempre perto e não os abandona nunca. R.
Senhor, nós vos pedimos pelas comunidades paroquiais,
- que sejam seio fecundo para busca a fé, casa aberta e acolhedora para quem procura auxílio no
caminho, fogo aceso para quem quer repousar com o Senhor e assim reflitam o semblante amoroso
de Cristo e suscitem novas vocações à vida religosa e sacerdotal. R.
Senhor, nós vos pedimos por todos aqueles que estão se preparando à vida religiosa e sacerdotal,
- que este tempo seja para eles a ocasião propícia para um pleno desenvolvimento espiritual,
intelectual e humano. R.
Senhor, nós vos pedimos pelas religiosas e os religiosos,
- que a gratidão pela chamada à vida consagrada tranforme suas comunidades em local de esperança
e de louvor, porque, sendo fiel aos votos de pobreza, castidade e obediência, testemuhem ao mundo
com a oferta total de si a Cristo, o valor da vontade divina para o homem. R.
Senhor, nós vos pedimos pelos religiosos da Congregação da Ressurreição,
- para que, guiados pelo Cristo Ressuscitado e auxiliados pela intercessão da Virgem Maria, possam
percorrer sem se cansar, o caminho da reconciliação e testemunhar que a porta da misericórida é
aberta a todos. R.
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Senhor, nós vos pedimos pela beatificação de Deodato Janski, Pedro Semenenko e Jerônimo
Kajsiewicz, os fondadores da Congregação os Ressurreicionistas, e por aquela de Pe. Paulo
Smolikowski,
- que suas vidas de caridade e verdade e de conversão do pecado à graça sejam para nós a fundação
segura para a nossa conversão cotidiana. R.
Senhor, nós vos pedimos pelos sacerdotes e religiosos enfermos e moribundos,
- que sejam confortados pela a esperança de admirar a face mansueta e alegre do Salvador. R.
Senhor, nós vos pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que se adormentaram na paz,
- concedei a todos eles de gozar da tua visão beatifica no Reino do Céu. R.
Pai nosso...
Oração
Atendei, Senhor, benignamente nossas preces vespertinas, e concedei que, seguindo com
perseverança os passos de vosso Filho, recolhamos os frutos da justiça e da paz. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
R. Amem.

Benção do Santíssimo Sacramento
Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui:
et antícuum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, hónor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ad utróque
cómpar sit laudátio.
Amen.

Oremus
Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili Passionis tuae memoriam reliquisti; tribue, quaesumus,
ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis
iugiter sentiamus: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Laudate Dominum omnes gentes
Laudate eum, omnes populi
Quoniam confirmata est
Super nos misericordia eius,
Et veritas Domini manet in aeternum.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper.
Et in saecula saeculorum. Amen.

Rezemos segundo as Intenções do Santo Padre
-

Padre nostro…
Ave Maria… (10x)
Gloria al Padre …
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Oração a Cristo Ressuscitado
Ó Cristo Ressuscitado, nosso Caminho, Verdade e Vida,
fazei de nós fiéis seguidores do espírito da Vossa Ressurreição.
Concedei-nos uma renovação interior: que pela morte de nós
mesmos, Vós passais a viver em nós.
Possam as nossas vidas servir de sinal do poder
transformador do Vosso Amor.
Usai-nos como instrumentos para a renovação da sociedade,
levando Vossa Vida e Vosso Amor a todos os homens
conduzindo-os à Vossa Igreja.
Isto vos pedimos, Senhor Jesus, que viveis e reinais
com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Oração à Nossa Senhora das Graças de Mentorella
Ó Nossa Senhora das Graças de Mentorella, a providência divina quis vincolar a vós a
Congregação da Ressurreição desde o início da sua existência na Igreja; sob o vosso olhar, à vossa
presença, os nosso co-irmãos buscavam a vondade de Deus, criavam novas idéias e fundamentos
para a nova Comunidade religiosa; e aderindo ao vosso Magnificat, proclamavano com alegria as
grandes obras que Deus executava com, através e por eles. Concedei que este vínculo histórico
convosco traga humildade na vida espiritual; unidade na comunidade fraterna; zelo no apostolado.
Ó Mãe da nossa Congregação fazei que, seguindo o vosso exemplo, sejamos também nós
capazes de escutar a Palavra de Deus, meditá-la no santuário do nosso coração e viver em
conformidade com essa. Amém.
Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Conclusão
V. O Senhor nos abençoe,
nos livre de todo o mal
e nos conduza à vida eterna. Amém.
V. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Aleluia, Aleluia.
R. Graças a Deus.
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