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Por motivo da celebração de Corpus Christi, Adoremos 
ao Altíssimo, realizando uma Jornada de 40 horas de 

Adoração a Jesus Sacramentado. 

40 HORAS DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
- Desde terça-feira, 9 de junho, às 9:00 
(Nicarágua e 12 horas do Brasil) 

- a quinta-feira, 11 de junho, hora “0” do Dia de 
Corpus Christi 

São Felipe Neri dizia: “há que preferir o Paraíso” 
e os apóstolos dos Últimos Tempos podemos desfrutá-lo 
desde já, nesta Festa de Corpus Christi, porque Cristo 
está vivo e presente na Santa Hóstia. 

Faremos isso, dedicando pelo menos uma hora, 
qualquer, que seu coração deseja entregar-Lhe em Adoração 
Eucarística a Jesus Sacramentado. Esta hora deve estar 
compreendida nas 40 horas que correm desde terça-feira 
as 12 h (do Brasil) até quinta-feira, 11 de junho, hora 
“0”, Dia de Corpus Christi. Cada um escolha, o melhor 
momento para adorar ao Sagrado Coração Eucarístico. 

Durante esta hora, frente ao Santíssimo exposto, ou 
diante do Tabernáculo, se for acessível para vocês, 
devido as atuais restrições, ou através dos meios de 
Internet, os apóstolos dos Últimos Tempos, faremos a 
Devoção das 40 Horas de Adoração Eucarística, anexa. 
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Exorta a permanecer espiritualmente conectados de 
seus refúgios, capelas, ou em qualquer lugar do mundo em 
que moram; orando pelo êxito deste primeiro trabalho 
missionário que o Céu os encomendou, pela vida, pelas 
famílias, pelos doentes, pelos desempregados, pela paz, 
pelos cristãos perseguidos, religiosos, os Sacerdotes, 
Papa Francisco, por todos os servos do Senhor, pelas 
vítimas e pela proteção contra a pandemia do Covid-19, 
por aqueles irmãos mais necessitados da Misericórdia de 
Deus, e para reparar todas as ofensas que recebe o 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. 

Após concluir sua Hora de Adoração, os apóstolos 
deverão reportar à sua Coordenação, informando a hora do 
dia em que sua oferente foi entregue diante do 
Santíssimo. 

 
ADORAMUS TE DOMINE 

 


