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VIA SACRA EUCARÍSTICA 

São Pedro Julião Eymard 

  

 Tendo o Santíssimo Sacramento sido exposto, reza-se por 3 vezes: 

℣. Graças e louvores sejam dados a todo momento. 

℟. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

℣. Em todos os Tabernáculos do mundo. 

℟. Até a consumação dos Séculos. 

℣. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. ℟. Amém. 

Canto de adoração 

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 o nosso amor. 

2. Meus pecados redimiste sobre 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 ambas e peço, como o bom ladrão: 

no teu Reino, eterna mente, tua salvação! 

4. Creio em ti ressuscitado, mais que São Tomé, 

mas aumenta na minh’alma o poder da fé. 

Guarda a minha esperança, cresce o meu amor! 

Creio em ti ressuscitado, meu Deus e Senhor! 

5. Ó Jesus, que nesta vida, pela fé eu vejo, 

realiza, eu te suplico, este meu desejo: 

ver-te, enfim, face a face, meu Divino Amigo! 

Lá no Céu, eternamente, ser feliz contigo!  

  

VIA SACRA EUCARÍSTICA 

Oração Inicial 

℣. Meu Deus e Senhor, prostrado aos Vossos pés, contrito e arrependido, peço-Vos humildemente poder acompanhar o 

Vosso Divino Filho no caminho doloroso de Sua Paixão, chorando os meus pecados, causa de tantos sofrimentos.  

℟. Concedei-me, pela Sua Sagrada Paixão e Morte, e pelo Sacramento Augusto de Seu Corpo e Sangue, a graça 

de lucrar todas as indulgências anexas a esta devoção, aplicando-as às benditas almas do Purgatório. 



I Estação: Jesus é condenado à morte 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟.  Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

A morrer crucificado 

teu Jesus é condenado 

por teus crimes, pecador. 

Jesus é condenado à morte por aqueles que Ele cumulou de benefícios. Com amor aceitou esta sentença. Para sofrer e 

morrer Ele veio ao mundo, ensinando-nos a fazer o mesmo. Jesus ainda é condenado à morte na Eucaristia. Pela 

Comunhão indigna, o sacrílego vende Jesus ao demônio, crucificando-O em seu corpo de pecado. 

Oh! Jesus, mil vezes perdão por todos os sacrilégios! Que eu nunca chegue a cometê-los e passe minha vida a repará-

los. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

II Estação: Jesus leva a cruz às costas. 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Com a Cruz é carregado 

e do peso acabrunhado 

vai morrer por teu amor. 

Jesus é carregado com uma pesada Cruz. No Santíssimo Sacramento, os maus cristãos impõem a Jesus uma Cruz bem 

mais pesada, ignominiosa e dolorosa para o Seu Coração: a irreverência, a frieza do coração em sua Presença, a tibieza 

da devoção. 

Perdão, meu Senhor, por aqueles que Vos tratam sem respeito na Santa Eucaristia, pelas indiferenças e distrações em 

Vossa presença. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

III Estação: Jesus cai pela primeira vez 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Pela Cruz tão oprimido, 

cai Jesus desfalecido, 

pela tua salvação. 

Jesus cai pela primeira vez. Quantas vezes cai em terra sem que se saiba. Mas, o que faz cair de dor é o primeiro pecado 

mortal que mancha a alma. Como é dolorosa a queda de Jesus na alma que O recebe indignamente na Primeira 

Comunhão! Jesus chega-se à alma nesse primeiro encontro com tanto Amor e é tão mal recebido! Uma alma de criança 

e já tão pecaminosa! 

Oh! Jesus. Obrigado pelo Amor que me testemunhastes na minha primeira Comunhão. Jamais o esquecerei.  

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

IV Estação: Encontro de Jesus com Sua Mãe Santíssima 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 



De Maria lacrimosa, 

Sua Mãe tão dolorosa, 

Vê a imensa compaixão. 

Maria acompanha a Jesus no caminho do Calvário. Sua alma passa por um verdadeiro martírio. E, porque muito ama, 

muito também se compadece. Infelizmente, hoje em dia, Jesus-Eucaristia não encontra quem o console, como Maria. 

Encontra, pelo contrário, e por entre os filhos do seu Amor, as esposas do seu Coração, os ministros de suas Graças, 

muitas almas que se unem aos seus carrascos para humilhá-lo, blasfemando o seu Nome e renegando a sua Pessoa. 

Ó Jesus! doce Salvador de minha alma, quero seguir-vos humilhado, insultado, maltratado, a exemplo de Maria minha 

Mãe, e reparar pelo meu amor tantos crimes! 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

V Estação: Jesus é ajudado por Simão Cirineu a levar a Cruz 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Em extremo desmaiado, 

Deve auxílio, tão cansado, 

Receber do Cirineu. 

Jesus é ajudado por Simão de Cirene a levar a Cruz. No Santíssimo Sacramento, Jesus chama os homens para si, e 

poucos correspondem aos Seus convites. Convida-os ao banquete Eucarístico e têm mil pretextos para recusar. Jesus 

fica só, abandonado, com as mãos cheias de graça, que os homens não querem: têm medo do Seu Amor! 

Oh! Senhor, compreendo que vale mais deixar tudo do que falhar a uma Comunhão, a maior de Vossas Graças. Perdoai 

o meu passado, e guardai minhas resoluções para o futuro. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

VI Estação: A piedosa Verônica enxuga o rosto de Jesus 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

O seu rosto ensanguentado, 

por Verônica enxugado, 

contemplemos com amor. 

Verônica enxuga o rosto de Jesus, ensanguentado e cheio de escarros. Ele a recompensa imprimindo sobre o linho Sua 

face adorável. Jesus é muito ultrajado e profanado no Adorável Sacramento: e onde estão as Verônicas compassivas 

para reparar estas abominações? Fica-se espantado de se ver tantos sacrilégios cometidos contra o Augusto Sacramento; 

dir-se-ia que Jesus Cristo é entre nós um estranho, indiferente e desprezível. 

Senhor, adoro, sob o Véu Eucarístico, Vossa sagrada face cheia de glória e majestade; dignai-Vos imprimir Vossos 

traços em meu coração. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

VII Estação: Jesus cai pela segunda vez. 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos!  

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

 



Outra vez desfalecido, 

pelas dores abatido, 

cai em terra o Salvador. 

Jesus cai pela segunda vez: sobrevêm no Vosso sofrimento, redobram os maus tratos dos carrascos. Todos os dias o 

Deus da Eucaristia cai pela Comunhão em corações covardes e tíbios, que o recebem sem preparo, guardam-no sem 

piedade, deixam-no ir sem um ato sequer de amor ou gratidão. Se, portanto, Jesus, ao visitar-nos, permanece de mãos 

atadas, é devido à nossa tibieza. 

Oh! Divino Salvador, eu Vos peço perdão pelas comunhões tíbias e feitas sem devoção! Viestes a mim um sem-número 

de vezes. Agradeço-vos de coração e quero, para o futuro, ser-vos fiel. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

VIII Estação: Jesus consola as filhas de Jerusalém 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Das matronas piedosas, 

De Sião filhas chorosas 

É Jesus consolador. 

Jesus, esquecendo Seus sofrimentos, enxuga as lágrimas das piedosas mulheres. É missão do salvador consolar os aflitos 

e perseguidos. Na Eucaristia é nosso consolador. Espera que as almas O acompanhem no abandono e na ingratidão em 

que é deixado: e quão poucos se lembram de Jesus! Ele está ali dia e noite! Que ingratidão! Se Seus olhos pudessem 

chorar, quantas lágrimas deveriam derramar por nós! 

Oh! Jesus, aceitai meu amor reparador, e sede minha única consolação e conforto nas horas do sofrimento. Possa eu 

amar-vos de todo coração, e então fazei de mim o que quiserdes. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

IX Estação: Jesus cai pela terceira vez debaixo da Cruz 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Cai terceira vez prostrado, 

pelo peso redobrado, 

dos pecados e da Cruz. 

Jesus, esmagado pelo peso da Cruz e pelos maus tratos dos carrascos, cai pela terceira vez. Quanto sofre nesta nova 

queda! Jesus virá pela última vez a mim, no Viático; será esta graça o complemento de todas as outras na vida. Ah! 

Quão terrível é a queda de Jesus ao cair pela última vez no coração dum moribundo impenitente. Só a ideia faz tremer! 

Senhor, nós Vos pedimos por todos os moribundos, concedei-lhes a graça de morrerem em Vossos braços depois de vos 

ter recebido dignamente no santo Viático. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

X Estação: Jesus no ato de O despirem e de Lhe darem o fel a beber 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

 



Das suas vestes despojado, 

por algozes maltratado, 

eu Vos vejo meu Jesus. 

Jesus é despido de Suas Vestes. Quanto sofreu na sua modéstia. Jesus é ainda despojado de suas vestes no seu estado 

sacramental. Não contente de vê-lo despojado, pelo Amor que nos tem, da glória de sua Divindade e da beleza de sua 

Humanidade, seus inimigos despojam-no ainda da honra que lhe dá o culto, saqueando as Igrejas, profanando os Vasos 

sagrados e o Tabernáculo. Está entregue às mãos sacrílegas, Ele o Rei e o Salvador dos homens, tal qual no dia de sua 

crucifixão. 

Fazei, ó Jesus, que eu Vos imite, assim despojado na Eucaristia, e sede meu único bem. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

XI Estação: Jesus pregado na Cruz 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Sois por mim à Cruz pregado, 

insultado, blasfemado 

com cegueira e com furor. 

Jesus é pregado na Cruz, em um madeiro infamante. Na Comunhão indigna, é crucificado pelo pecador num corpo de 

pecado. É atar um corpo vivo a um cadáver em decomposição! No Calvário, só é crucificado uma vez. Aqui o é todos 

os dias e por inúmeros cristãos! 

Oh! meu Jesus, eu Vos peço perdão pela não mortificação dos meus sentidos. Vós os expiastes bem cruelmente. Prometo 

humilhar em mim o homem velho, e me unir à Vossa vida crucificada. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

XII Estação: Jesus morre na Cruz 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Por meus crimes padecestes, 

Meu Jesus, por mim morrestes, 

Oh! Quão grande é minha dor. 

Jesus morre na Cruz para nos resgatar, perdoando aos carrascos, abandonando Sua alma nas mãos do Pai. Na Eucaristia, 

Jesus perpetua o amor que nos testemunhou na morte. Cada manhã ele se imola na Santa Missa, e perde Sua existência 

sacramental nos que comungam. No coração justo, para o fazer viver. No do pecador, para o condenar. Àquele oferece 

as graças da redenção; a este, sua morte eterna. 

Concedei-me tão grande graça, ó meu Deus – a graça da morte ao pecado, e a mim mesmo, a graça de não mais viver 

senão para vos amar na vossa Eucaristia. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

XIII Estação: Jesus é descido da Cruz 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

 



Do madeiro Vos tiraram 

e à Mãe Vos entregaram, 

com que dor e compaixão. 

Jesus descido da Cruz é entregue à sua Mãe, que O recebe nos braços e O oferece a Deus Pai como vítima de salvação. 

Cabe a nós, agora, oferecê-Lo no altar e nos corações, por nós e pelos nossos. Ele é nosso, para que O façamos valer. 

Não permitamos que este preço infinito se torne estéril nas nossas mãos, por causa da indiferença. 

Ofereçamo-nos em união com Maria e roguemos a essa tão boa Mãe que o venha oferecer conosco. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

XIV Estação: Jesus é colocado no sepulcro 

℣. Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 

℟. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

No sepulcro Vos deixaram, 

sepultado Vos choraram, 

magoado o coração. 

Jesus é colocado no sepulcro, sob a guarda dos inimigos. É na Eucaristia, porém, que Jesus de fato está sepultado. Ao 

invés de três dias, fica para sempre entregue à nossa guarda. Constituiu-se nosso prisioneiro de amor. O corporal 

envolve-o, qual outro sudário. A lâmpada arde ante seu Altar qual luz à entrada da sepultura. O silêncio de morte reina 

em redor. 

Meu Jesus, venho adorar-Vos e honrar-Vos por aqueles que não o fazem. E peço-Vos a graça do recolhimento e da 

morte para o mundo, a fim de levar uma vida toda escondida na Eucaristia. 

Senhor Deus, misericórdia! Pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia! Que as almas dos fiéis defuntos, pela 

misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.  

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

Oração 

℣. Oh! Dulcíssimo Jesus, fonte de amor e de salvação, estou arrependido de todos os meus pecados, por causa das 

Vossas dores. Prometo viver conforme Vossa Santíssima Vontade, aproveitar o alimento eucarístico, o sangue 

derramado, e a morte que por mim sofrestes. E vós, Virgem Dolorosíssima, interponde a Vossa poderosa intercessão 

para que eu nunca mais ofenda a Jesus. 

℟. Oh! meu Salvador, salvai-me, por Vossas Dores, pelo Vosso Sangue, pela Vossa infinita misericórdia. Amém. 

  

BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

As orações pelo Papa e pelo Bispo são rezadas apenas se um sacerdote preside a bênção, em caso de um diácono presidi-la, inicia-se pelo hino 

“Tão Sublime”. 

℣. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. 

℟. O Senhor o guarde e lhe conceda longa vida, torne-o feliz na terra e não o deixe cair sob a ira dos seus inimigos. 

℣. Tu és Pedro. ℟. E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. 

℣. Oremos. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo o Papa Francisco, que constituístes 

pastor de vossa Igreja. Concedei-lhe, vos suplicamos, a graça de edificar os fiéis com suas palavras e exemplos, a fim 

de que, com o rebanho que lhe foi confiado, alcance a vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. ℟. Amém. 

℣. Oremos por nosso Arcebispo Dom João Inácio. 

℟. Que ele permaneça firme e apascente o seu rebanho na vossa fortaleza, Senhor, na sublimidade de vosso nome. 

℣. Tu és sacerdote para sempre. ℟. Segundo a ordem de Melquisedeque. 



℣. Oremos.: Ó Deus que velais sobre o vosso povo com bondade e o conduzis com amor, dai o Espírito de sabedoria e 

a abundância de vossas graças a vosso servo Dom João Inácio, nosso prelado, a quem confiastes o cuidado de nossa 

direção espiritual, para que ele cumpra fielmente junto de nós os deveres do ministério sacerdotal e receba na eternidade 

a recompensa de um fiel dispensador. Por Cristo, Senhor nosso. ℟. Amém. 

Canta-se o “Tão Sublime”. 

Todos permanecem de joelho durante o canto, a oração e a 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 e a Jesus, o Salvador: / ao Espírito exaltemos, / na Trindade eterno amor; Ao Deus Uno 

e trino demos / a alegria do louvor. Amém. 

℣. Do céu lhes destes o Pão. ℟. Que contém todo sabor. 

℣. Oremos. Deus, que neste admirável Sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal 

veneração pelos sagrados mistérios do vosso Corpo e do vosso Sangue, que experimentemos sempre em nós a sua 

eficácia redentora. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. ℟. Amém. 

Todos devem estar de joelhos. 

O sacerdote traça o sinal da cruz, com o Santíssimo Sacramento, abençoando a todos. Em seguida, todos rezam: 

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 preciosíssimo sangue. 

Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. 

Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 

Bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima. 

Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. 

Bendita seja a 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. 

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, sobre o nosso Pároco, sobre todo 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, a cada um de nós em particular, e a todas as 

pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das 

almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz Eterna. Amém. 

℣. Rezemos, nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco: 

℟. Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai. 

Reza-se por 3 vezes: 

℣. Graças e louvores sejam dados a todo momento. 

℟. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

℣. Em todos os Tabernáculos do mundo. 

℟. Até a consumação dos Séculos. 

Na sequência, procede-se à despedida: 

℣. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe! 

℟. Graças a Deus! 

O Santíssimo Sacramento é guardado no Tabernáculo.  


