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[Papa Francisco, Adoração de 27 de março de 2020] 

 
Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 
realmente presente neste Santo Sacramento 

Nós Te adoramos, Senhor 
Nosso Salvador, Deus connosco, 
fiel e rico em misericórdia 

Nós Te adoramos, Senhor 
Rei e Senhor da criação e da história 

Nós Te adoramos, Senhor 
Vencedor do pecado e da morte 

Nós Te adoramos, Senhor 
Amigo do homem, ressuscitado e vivo à direita do Pai 

Nós Te adoramos, Senhor 
 
Filho unigénito do Pai, 
descido do Céu para a nossa salvação 

Cremos em Ti, Senhor 
Médico celeste, que te inclinas sobre a nossa miséria 

Cremos em Ti, Senhor 
Cordeiro imolado, 
que te ofereces para nos resgatar do mal 

Cremos em Ti, Senhor 
Bom Pastor, que dá a vida pelo rebanho que ama 

Cremos em Ti, Senhor 
Pão vivo e remédio de imortalidade, 
que nos dás a Vida eterna 

Cremos em Ti, Senhor 
 
Do poder de Satanás e das seduções do mundo 

Livra-nos, Senhor 
Do orgulho e da presunção de podermos fazer tudo sem Ti 

Livra-nos, Senhor 
Dos enganos do medo e da angústia  

Livra-nos, Senhor 
Da descrença e do desespero 

Livra-nos, Senhor 
Da dureza de coração e da incapacidade de amar  

Livra-nos, Senhor 
 
De todos os males que afligem a humanidade 

Salva-nos, Senhor 
Da fome, da carestia e do egoísmo  

Salva-nos, Senhor 



Das doenças, das epidemias e do medo do irmão 
Salva-nos, Senhor 

Da loucura devastadora, dos interesses cruéis 
e da violência  

Salva-nos, Senhor 
Das mentiras, da má informação e da manipulação 
das consciências  

Salva-nos, Senhor 
 
Olha para a tua Igreja, que atravessa o deserto 

Consola-nos, Senhor 
Olha para a humanidade, aterrorizada pelo medo 
e pela angústia  

Consola-nos, Senhor 
Olha para os doentes e os moribundos, 
oprimidos pela solidão  

Consola-nos, Senhor 
Olha para os médicos e os profissionais de saúde, exaustos pela fadiga  

Consola-nos, Senhor 
Olha para os políticos e os administradores, 
que carregam o peso das escolhas  

Consola-nos, Senhor 
 
Na hora da provação e da angústia  

Dá-nos o teu Espírito, Senhor 
Na tentação e na fragilidade 

Dá-nos o teu Espírito, Senhor 
No combate contra o mal e o pecado 

Dá-nos o teu Espírito, Senhor 
Na busca do verdadeiro bem e da verdadeira alegria  

Dá-nos o teu Espírito, Senhor 
Na decisão de permanecer em Ti e na tua amizade 

Dá-nos o teu Espírito, Senhor 
 
Se o pecado nos oprime  

Abre-nos à esperança, Senhor 
Se o ódio nos fecha o coração 

Abre-nos à esperança, Senhor 
Se a dor nos visita 

Abre-nos à esperança, Senhor 
Se a indiferença nos angustia 

Abre-nos à esperança, Senhor 
Se a morte nos aniquila  

Abre-nos à esperança, Senhor 


