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ü louvar: dirigir louvores a; elogiar, elevar com palavras; exaltar; enaltecer. Cantar ou
poetizar algum atributo de algo ou alguém. Os Hinos são composições musicais
especialmente escritas endereçadas a deidades ou personalidades importantes para o
louvor ou exaltação.
ü adorar: render culto a; venerar; amar extremosamente; geralmente se refere a atos
específicos de devoção ou honra religiosos, tipicamente direcionados a um ser
sobrenatural podendo ser um deus ou uma divindade; exige amor extremo, excessivo,
fazendo com que a pessoa seja levada a prestar culto a uma divindade. o culto cristão
de adoração (a latria) só deve e pode ser prestado a Deus, ou seja, à Santíssima
Trindade. Os Santos e a Virgem Maria merecem somente um culto de veneração, que
é a dulia (a hiperdulia no caso da Virgem Maria).
ü bendizer: dizer bem de; glorificar, abençoar; louvar. Bendizer a Deus torna-se benção
para aqueles que O bendizem. A benção é comunicação de vida [fecundidade] por
parte de Deus.
ü glorificar: dar glórias, prestar glória ou homenagem a; honrar; canonizar [= declarar
santo [=sagrado, que vive na Lei divina; imaculado; bem-aventurado]; ou consagrar.
Exaltação; ascensão à Bem-Aventurança [glória= bem-aventurança, renome, fama,
esplendor, magnificência].
ü dar graças: ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um
benefício, um auxílio, um favor etc. Em um sentido mais amplo, pode ser também um
reconhecimento abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe proporcionou e
ainda proporciona. Do latim gratia, que deriva de gratus (grato, agradecido) e que
em sua primeira acepção designa a qualidade ou conjunto de qualidades que fazem
agradável a pessoa que as têm. A palavra graça provém também de grátis, derivado
do latim gratiis (pelas graças, gratuitamente) e gratificar, que desde o século XV
equivalia a agradecer. Em grego dar graças = “eucaristia” , assim, sempre que nos
reunimos para celebrar o Mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo estamos
dando graças a Deus por nos resgatar, por estarmos incluídos, pela fé Nele, na
Salvação eterna.
Rezemos com fé:
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso:
nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos,
nós Vos adoramos,
nós Vos glorificamos,
nós Vos damos graças por Vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai:
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós;
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica;
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só Vós sois o Santo;
só Vós, o Senhor;
Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo;
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

