“Misericordiosos como o Pai”

Percurso jubilar da Misericórdia na Basílica do Sacré-Coeur de Montmartre
6ª Etapa : a Taça da Misericórdia e Adoração Eucarística
“Assumi a misericórdia de Deus como próprio estilo de vida.”
(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 13)
Depositemos o nosso bilhete de ato de misericórdia dentro da Taça da Misericórdia.
- «Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, em nosso auxílio!» (Salmo 69)
- «Não temas, eu estou contigo» (Isaías, 41:10)
Adoramos em silêncio o Senhor Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento e oramos pelo Papa Francisco, pelas
intenções que traz no seu coração para o bem da igreja e do mundo inteiro.

ORAÇÃO DO SANTUÁRIO
Senhor,
que quiseste ficar presente no meio de nós
através da tua Santa Eucaristia,
Mistério do teu Amor, nós nos unimos
a todos os que vêm Adorar-Te
em espírito e verdade.

Rezando de dia ou de noite, queremos oferecer
a nossa presença à Tua presença.
Concede que Te escutemos no silêncio,
Tu que queres Te revelar ao íntimo do nosso coração.

Concede que nos entreguemos a Ti,
que do nosso coração se elevem o louvor e a súplica
assim como o oferecimento de nossa vida na confiança.

Que o Teu Sagrado Coração,
fonte de toda a misericórdia,

firme os nossos corações na paz
e na alegria interiores, que ele fortaleça
a nossa fé, renove o nosso amor,
e sustente a nossa esperança. Ámen.

ORAÇÃO DO JUBILEU
© Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização

Senhor Jesus Cristo,
Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste,
e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos.
O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro;
a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura;
fez Pedro chorar depois da traição,
e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido.
Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo as palavras que dissestes à mulher samaritana:
Se tu conhecesses o dom de Deus!

Vós sois o rosto visível do Pai invisível,
do Deus que manifesta sua omnipotência sobretudo com o perdão e a misericórdia:
fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, seu Senhor, ressuscitado e na glória.
Vós quisestes que os Vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza
para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro:
fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam esperados, amados e perdoados por Deus.

Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua unção
para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do Senhor
e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar aos pobres a alegre mensagem
proclamar aos cativos e oprimidos a libertação
e aos cegos restaurar a vista.

Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia,
a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.
Ámen

