5. Jesus derramou o Seu Sangue carregando a Cruz até o Calvário.
G:
Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo
R:
Escuta o grito do teu povo.
Todos: Te adoramos, ó Cristo...
6. Jesus derramou o Seu Sangue na Crucificação.
G:
Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo
R:
Salva o mundo do coronavírus
Todas: Te adoramos, ó Cristo
7. Jesus derramou o Seu Sangue no Coração transpassado.
G:
Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo
R.
Esteja com todos os profissionais de saúde.
Todas: Te adoramos, ó Cristo…
Orações espontaneas ...
G: Em união com as Adoradoras do mundo todo neste tempo de crise,
rezemos, Pai nosso…
Rezemos juntas:
Senhor Jesus, com fé nos teus méritos tomamos o teu Preciosíssimo
Sangue e o aspergimos sobre nós mesmas e sobre o mundo inteiro. Cura todos aqueles que estão doentes do coronavirus, liberta-nos do medo e da suberba, do mal, do pecado, da doença e de todas as calamidades naturais e das
pandemias.
Jesus Cristo, curador de todos, permanece ao nosso lado neste tempo de
incerteza e dor, permaneça perto de médicos e enfermeiros, que tentam curar
e ajudar as pessoas afetadas e infectadas por esse vírus. Esteja com aqueles
que morreram e com as suas famílias. Que eles possam conhecer a tua paz.
Jesus Cristo, permaneça conosco, doa-nos a tua paz e cura a nós e o
mundo através da potência do teu Preciosíssimo Sangue.
Benção /Envio:
Com estas palavras de Jesus que se encontram no Evangelho de João, somos
abençoadas e enviadas ser lugar de segurança para os outros através do poder
do Sangue de Cristo: "Vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não como dá o
mundo, eu a dou à vocês. Não se turbe o vosso coração e não tenham medo".
Canto final:

Cântico do Sangue de Cristo de S. Maria De Mattias

ASC EM ORAÇÃO DURANTE A PANDEMIA

Introdução:

Leitura: Código de vida n. 22

Estamos aqui reunidas para rezar por aqueles que foram infetados
pelo vírus COVID 19, por aqueles que morreram, pelas suas familias e pelos
seus entes queridos. Recordamos todos aqueles que cuidam dos doentes de
modo desinteressado e ajudam os seus vizinhos que estão com dificuldades
neste tempo de distanciamento social. Rezemos pelo nosso mundo, em desordem e no caos que vive com medo e na incerteza procurando alívio e paz.
Coloquemos nossa esperança no nosso Deus Providente que sustenta e dá a
vida mesmo quando não temos consciência e experimentamos a morte em
todo o mundo. Maria De Mattias nos encoraja com a sua carta (n. 529) a
irmã Maddalena Capone :

O nosso carisma de Adoradoras do Sangue de Cristo está profundamente radicado no mistério da morte e resurreição de Jesus. A nossa identidade é pascal, assinalada pelo Sangue do Cordeiro. Como Congregação
somos chamadas a testemunhar no mundo com alegria e esperança a presença viva do amor adorante e redentivo de Cristo, que dá significado ao sofrimento humano e nos torna libertadoras e vivificantes.

Caríssima ﬁlha em Jesus, me encontro em Roma, daqui a alguns dias irei à
Palombara. Animemo-nos com zelo e enchamos o nosso coracao de Caridade
em honra a Deus Bendito; levemos almas para o lado de Jesus. O Sangue de
Jesus é toda a nossa Esperanca, e todo o nosso bem; Sangue Derramado com
tanta dor e com muito amor pela nossa eterna saúde. Enchamos nosso
coraçao de coragem sem temer nem mesmo a morte para que em todos os
momentos este Sangue seja glorificado, bendito e amado por cada pessoa!...
Minha Querida filha, grande confiança em Deus, e não tema. Confiemos
também em Maria Santíssima, nossa querida mãe, e veremos milagres. Deus
abençoe todas três. Estou com pressa.
Roma 19 de Fevereiro de 1853
Canto inicial: (a escolha )

Afetuosamente

Maria De Mattias

Salmo 91
Leitura:

Isaías 26, 20 /Êxodo 12, 1-12

Resposta:

silêncio

Leitura:
Quando os escravos se reuniram no Egito na noite da sua libertação, o
sangue do cordeiro imolado designou um lugar seguro onde foram poupados
pelo anjo da morte. Naquela noite se reuniram neste espaço de cura para uma
refeição antes de sair e partir em liberdade. Quando molhamos os lábios enquanto bebemos do cálice (mesmo que isso agora não seja possível), é como
se estivéssemos marcando os batentes do nosso coração com o Preciosíssimo
Sangue. Dizemos que somos pessoas acolhedoras, hospitaleiras, que o
"outro" pode encontrar no nosso coração um lugar seguro para ser amado e
respeitado … Somos pessoas assinaladas pelo Sangue do Cordeiro Pascal.
Somos chamadas a ser um povo que cria um espaço seguro onde os outros
possam "estar" em uma atmosfera de confiança e segurança.

Riflexão silenciosa sobre a imagem da capa à luz destas leituras...
Partilha dos pensamentos
Hino: Tu nos remiste …
Intercessão:
Somos pessoas marcadas com o Sangue do Cordeiro Pascal. Somos
chamadas a ser um povo que cria um espaço seguro onde os outros possam
"estar" em uma atmosfera de confiança e segurança. Rezemos especialmente
pelas pessoas que mais necessitam deste espaço seguro neste tempo de insegurança.
Pai nosso
Ave Maria
Gloria ao Pai …

1. Jesus derramou o Seu Sangue na circuncisão.
G:
Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo
R:
Santifica a Igreja
Todos: Te adoramos, ó Cristo e te bendizemos, porque com o teu
Preciosíssimo Sangue redimiste o mundo.
2. Jesus derramou o seu Sangue no Jardim das Oliveiras.
G:
Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo
R:
Tenha piedade de nós e do mundo inteiro.
Todas: Te adoramos, ó Cristo...
3.

Jesus derramou o seu sangue na flagelação.
G: Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo
R: Salva todas as almas do purgatório,
Todas: Te adoramos, ó Cristo...

4.

Jesus derramou o Seu Sangue na coroação de espinhos.
G: Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo
R: Perdoa os nossos pecados e cura-nos.
Todas: Te adoramos, ó Cristo...

