
RITO PARA ADESÃO À AGREGAÇAO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

PARA OBRA DE ADRACAO EUCARISTICA 

 
CONGREGACAO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

SATUARIO ARQUIDIOCESA DE ADORACAO PERPETUA – IGREJA DA BOA VIAGEM 

 

GUARDA DE HONRA 

ADORACAO NOTURNA 

 

Antes da Homilia. 

O presidente da celebração ou outro designado apresenta o candidato (a). 

 

I. APRESENTACAO 

Apresentação: Queira apresentar-se o que assumirá o serviço de adoração 
eucarística: guarda de honra e adoração noturna. 

Candidato (as): Eis-me aqui! 

 

II. COMPROMISSO 

Após a homilia  

Todos os adoradores fazem o compromisso: 

Compromisso: 

Guarda de Honra 

Após, cada pergunta responde: Prometo. 

Pr. Prometeis fazer uma ou mais horas de adoração por mês aqui no Santuário 
da Adoração Perpetua? 

Resposta: Prometo. 



Pr. Queridos Zeladores (as) e adoradores da guarda de honra, prometeis de boa 
vontade e livremente fazer parte do corpo de zeladores (as) e adoradores da 
guarda de Honra do Santíssimo Sacramento?  

Resposta: Prometo. 

Pr. Prometem também trabalhar para aumentar o número de Adoradores da 
Eucaristia?  

Resposta: Prometo. 

Pr. Prometeis guardar com os demais zeladores (as) uma santa paz e harmonia, 
trabalhando somente com os olhos em Deus e nos irmãos com muito amor e 
carinho? 

Resposta: Prometo. 

Pr. Prometeis viver com fidelidade o carisma eucarístico de São Pedro Julião 
assumido pela Agregação do Santíssimo Sacramento? 

Resposta: Prometo. 

Adoradores Noturnos 

Após, cada pergunta responde: Prometo. 

Pr. Prometeis fazer uma noite de adoração por mês aqui no Santuário da 
Adoração Perpetua?  

Resposta: Prometo. 

Pr. Queridos adoradores (as) noturnos prometeis de boa vontade e livremente 
fazer parte do corpo de adoradores (as) noturnos do Santíssimo Sacramento? 

Resposta: Prometo. 

Pr. Prometem também trabalhar para aumentar o número de Adoradores da 
Eucaristia?  

Resposta: Prometo. 

Pr. Prometeis guardar com os demais adoradores (as) uma santa paz e 
harmonia, trabalhando somente com os olhos em Deus e nos irmãos com muito 
amor e carinho? 

Resposta: Prometo. 

Pr: O Senhor que encaminha os coração e confirma nossos compromissos 
sustente e fortaleça a vossa promessa. PCNS. 

 



III. ATO DE CONSAGRAÇAO À VIDA EUCARISTICA 

Logo em seguida, ato de consagração a vida eucarística: Todos juntos. 

 

Atraído pelo amor de Deus manifestado em Jesus Cristo e celebrado na 
eucaristia, proponho-me responder ao Dom de Deus pela entrega de mim 
mesmo. 

Consagro-me ao serviço e a gloria de Jesus Cristo, vivendo do Corpo e Sangue 
do Senhor entregue para a vida do mundo, acolhendo na fé a presença do 
Senhor e adorando-o numa oração contemplativa que prolonga o mistério da 
Páscoa de Cristo. 

Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, mãe e modelo dos adoradores; São 
Pedro Julião Eymard, mestre e apóstolo da Eucaristia, concedei-me uma 
vivência eucarística, a fim de que trabalhando na construção de um mundo 
melhor, baseado na justiça e no amor, venha o reino de Cristo e se manifeste a 
todos a glória de Deus.  

Pr: Senhor, sede para todos nós a luz que ilumina, o fogo que nos inflama, a 
força que nos faz vencer, o amor que cativa, o alimento que nos sustenta, a vida 
que nos reanima, o bálsamo que nos consola, o abrigo que nos defenda e  a 
esperança que nos alenta; e vivendo do teu amor; ajuda-nos a ser eucaristia 
para um mundo faminto de esperança. PCNS. 

 

IV. Insígnias: Guarda de honra e adoração noturna 

Ação de graças pelas sinais que identificam nossa consagração ao obra 
eucarística. 

Pr: Recebei este sinal de compromisso e trazei-o no coração, para vos 
lembrardes sempre da vossa vocação eucarística e do vosso serviço na ação de 
graças continua de vossa vida no prolongamento do mistério celebrado e 
adorado. 

 

Acolhei com um abraço aos irmãos e irmãos que ingressam na família 
sacramentinas e os que renovam o seu compromisso. 

 


