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10 SUGESTÕES 

PARA UM ADORADOR EUCARÍSTICO 
 

1. MOTIVA-TE!  

 Tem sempre presente e muito claro o motivo para o teu 

momento de adoração: “O Senhor está aí e chama-te”.  

 A Bíblia diz-nos que Deus “delicia-Se” relacionando-se connosco.   

 S. João da Cruz assegura que, apesar desses momentos de 

oração débil, “Deus tem-nos em muito boa conta”.  

 Não procures melhor motivo… 

  

2. “DESCALÇA-TE!”  

 Quando alguém visita a "Terra Santa" dizem-lhe: Aqui nasceu 

Jesus, aqui fez tal ou tal coisa, aqui morreu... Daqui subiu aos 

Céus…! 

 Diante do Sacrário ou da Custódia a tua fé diz-te: “Ele está 

aqui…!”.  

 Por isso, recorda o que Deus disse a Moisés ao entrar na sua 

presença: “Descalça-te porque o lugar que pisas é santo”. 

 Diante da Eucaristia...  

 “Descalça” o teu corpo: cuida a tua postura, relaxa os teus 

músculos, sossega o teu respirar. 

 “Descalça” a tua mente: recolhe os teus sentidos, recordações, 

afetos, etc.   

 “Descalça” o teu espírito: "Só os puros de coração verão a 

Deus...”  
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3. ESCUTA!  

 Serás orante na medida que fores buscador e ouvinte do teu 

Deus.   

 Está em cada criatura. Está em cada acontecimento. Está na sua 

Palavra. Está, substancialmente, na sua Eucaristia.   

 A tua escuta há de ser... “contemplativa”, isto é, hás de buscar 

tudo com “paz”, com “amor” e com “espírito de fé”, 

reconhecendo que só descobrimos o que o Espírito nos mostra.   

 

4. DIALOGA!  

 Com um Deus “próximo”. É, especialmente, na Eucaristia que 

Deus é Emanuel, Deus-connosco.  

 Com um Deus “alimento”. O teu caminho é duro e longo; e em 

mais de uma ocasião dizes que “não podes mais”. Comungas? 

 Com um Deus “partilhado”, por todos quantos comemos esse 

mesmo Pão ou bebemos desse mesmo Cálice. Se Ele Se partiu e 

repartiu para o bem de todos, também tu deves partilhar-te e 

entregar-te pelos outros...   

 Com um Deus “oculto”. Pela sua “Real Presença”, a Eucaristia 

continua a ser “Mistério de Fé”. Só na medida em que – com a 

força do Espírito – conseguires contemplar a Deus por detrás 

dessas aparências de pão e vinho, O contemplarás na luz de cada 

facto da vida.  

 É, enfim, o Deus “que veio” e o Deus “que virá”. Por isso, não 

pode haver recordação nem esperança que não possas projetar 

na branca tela de uma Hóstia consagrada.   

  

5. ADORA!  

 A “adoração” é o cume e a plenitude de toda a forma de oração, 

tanto que só a Deus podemos e devemos... “adorar”. 

 A atitude adoradora parte de uma radical e sincera “humildade”.  

 Manifesta-se numa inefável sensação de “assombro”, isto é, 

numa espécie de “estremecimento” da alma diante da grandeza 

de Deus e das maravilhas que fez e faz por todos e por ti. 

 Orienta-se para um tipo de oração que é teocêntrica, entusiasta, 

desinteressada e, por isso, puro louvor divino. 

 Pode projetar-se em determinados gestos (genuflexões, 

prostrações, braços e mãos recolhidos ou elevados ao alto, etc.).  

  

6. CALA-TE!  
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7. AGRADECE!  

 Por detrás de uma experiência adoradora, só pode saltar-te uma 

reação entre o coração e os lábios: Graças! Graças, Senhor!  

 Graças por … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 Não esqueças que quanto maior for a tua gratidão maior será a 

tua consciência de que és amado por Deus! Isto é a base de toda 

a vida de fé.   

 Agradece, sobretudo, o seu Dom da Eucaristia. 

 

8. INTERCEDE!  

 Como Moisés, um dia; como o próprio Cristo, mais tarde; todo o 

adorador tem de assumir diante do Senhor uma profunda 

vivência dos sacramentos. 

 Algumas vezes, farás de altar; outras, poderás oferecer-te como 

vítima; e, sempre, como ponte entre Deus e os homens. 

 Por tudo isso, nunca termines o teu momento de adoração sem 

apresentar ao Senhor as intenções do Seu Filho Jesus, as 

daqueles que se acolheram explicitamente à tua oração, as de 

todos os homens de boa vontade. 

 Pede, enfim, sintonizando com as alegrias e dores de toda a 

humanidade. 

  

9. ENTREGA-TE!  

 Se toda a oração se há de concluir e levar a um compromisso, 

muito mais a adoração. 

 Com efeito, lembra-nos o Apóstolo João, “os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade”. 

 “Em espírito”, isto é, oferecendo-se por inteiro Àquele a quem 

adoram. 

 “Em verdade”: sem se ficar apenas a olhar para o céu, cativados 

pela grandeza e maravilhas divinas, mas voltados, também, para 

a terra dos homens, comovendo-se com os seus bons e maus 

momentos... 

  

10. VIVE!  

 Faz uma ligação permanente e contínua entre a adoração e a 

vida e entre a vida e a adoração! Consegui-lo-ás se...   

 Vês Deus em todos os lugares... 

 O estimas sobre todas as coisas... 

 O vês como meta de todos os teus caminhos e objeto de todos 

os teus desejos... 

 O sentes como Alguém muito próximo e...   

 Concebes a tua vida como um ir gritando: 

 “Quão admirável, Senhor, é o teu nome em toda a terra!” 


