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Oração inicial para todos os dias
Saudação
D: Nós estamos aqui reunidos em nome e na presença de Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.

Canto à escolha
Oferecimento do dia
Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje: minhas orações
e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em
reparação de nossas ofensas, em união com o Coração de teu Filho, Jesus,
que continua a oferecer-se a Ti, na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que
o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia
para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus
e da Igreja, rezo nesta novena, especialmente pelas intenções do Santo
Padre para este mês: “Estilo de vida dos sacerdotes.” Pelos sacerdotes, para
que, com a simplicidade e humildade de suas vidas, se empenhem numa
solidariedade ativa para com os mais pobres.

Oremos
Ó Sagrado Coração de Jesus, cuja única coisa impossível é não
ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, míseros pecadores,
concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do Coração de
vossa e nossa eterna Mãe! T. Amém!
D: Sagrado Coração de Jesus
T: Nós temos confiança em vós
D: Jesus manso e humilde de coração
T: Fazei o nosso coração semelhante ao vosso
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1º Dia: Quarta / 19 de junho
1ª Promessa: “Eu darei aos devotos do meu Coração as graças

necessárias para cumprir todos os deveres de estado.”
19 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS, contra capa

Para guardar no coração

“Feliz aquele que respeita o Senhor!” Sl 111
Mt 6,1-6.16-18
Para refletir sobre o texto bíblico
- O que é justiça para você? Você é justo em suas atitudes? Você ora em
silêncio ou em meio ao barulho? O seu jejum é penitencial ou apenas mera
formalidade ou para desintoxicar o corpo?

Meditação

“Sem mim nada podeis fazer” Jo 15,5
A promessa é para todos. Em cada estado de vida, em cada vocação
de profissão assumida, a pessoa devotada ao Coração de Jesus recebe
Dele as graças para cumprir os deveres de seu estado; saber discernir o que
é bom; obter as luzes para o entendimento e a força para que a vontade
realize o que é certo.
As palavras de Jesus: “Eu lhes darei”, são claras e significam que
esta promessa é para todos os estados de vida, na missão própria que cada
pessoa desempenha, na profissão que exerce.
Cumprir os deveres de estado exige esforço, doação, generosidade,
perseverança, sacrifício, força de vontade, amor, responsabilidade e fé.
A fé sem as obras é morta, não salva. É necessário agir retamente de
acordo com o plano de Deus, com intensa caridade (Jo 14, 23).
Sabemos que nem sempre é fácil o cumprimento dos deveres. Certos
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deveres são difíceis e por vezes exigem heroísmo. A cada passo, a cada
instante precisamos da graça de Deus, pois o próprio Cristo afirmou que
sem Ele nada podemos fazer (Jo 15).
O nosso querer, o nosso esforço, são indispensáveis, mas sempre
com a graça de Deus. “Tudo posso naquele que me fortalece.” (Filipenses 4,
13).
Fonte: Arquivos do Boletim Triunfo do Coração de Jesus,
De Irmã Ofélia de Carvalho, ASCJ

Falando ao Sagrado Coração
Prece ao Sagrado Coração de Jesus
Sagrado Coração de Jesus, dai-me as graças necessárias para
cumprir os meus deveres, enfrentar os desafios de cada dia, sair todos os
dias em missão. Quero seguir o conselho de Maria aos servos em Caná:
“Façam tudo o que meu Filho lhes disser!” Vou buscar água na fonte, vou
trazer os baldes cheios, vou fazer a minha parte. Mas sei que o meu esforço,
será sempre apenas água. Por isso, confio em vossa promessa: transformai
a água de meu esforço no vinho de vossa graça. E a festa da vida poderá
continuar. Amém.
As doze promessas, p. 32, Pe. Joãozinho, SCJ
O que o Coração contempla
- Como membros pertencentes à paróquia do Sagrado Coração de Jesus:
Apostolado de Oração: Você conhece a devoção ao Sagrado Coração?
Como surgiu? Qual seu objetivo? Como posso fazer parte? Como exerço
minha devoção?
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS, p. 23

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

5

2º Dia: Quinta / 20 de junho
Festa de Corpus Christi
2ª Promessa: ”Farei reinar a paz em suas famílias.”
3ª Promessa: “Eu os consolarei em todas as suas aflições.”
19 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS, contra capa

Para guardar no coração

“Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei
Melquisedec!” Sl 109
Lc 9,11b-17
Para refletir sobre o texto bíblico
- Qual o real valor que eu dou a Eucaristia? Acredito realmente na
transubstanciação, ou seja, na transformação do pão e do vinho no corpo e
sangue de Jesus?

Meditação

“Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.” Jo 14,27
A segunda promessa do Sagrado Coração de Jesus à Santa Margarida
Maria (1647 – 1690) aparece em frases como estas: “Ele reunirá as famílias
desunidas”; “Ele prometeu reunir as famílias divididas, proteger e assistir as
que se encontram em alguma necessidade e lhe pedirem com confiança”.
Hoje existe uma verdadeira guerra contra a família. As novelas reservam o
último capítulo para um casamento. Porém, os outros duzentos capítulos são
propaganda explícita do divórcio. Muitos jovens já não podem crer na frase:
“Até que a morte os separe.” Além disso, há cada vez mais violência dentro
de casa, cresce o número de abortos, aumentam os conflitos entre pais e
filhos, muitos jovens alimentam uma postura fria, e até agressiva, para com
os idosos. A lista dos desafios enfrentados pela família seria interminável.
As doze promessas, p. 29, Pe. Joãozinho, SCJ
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“Vinde a mim vós que padeceis e andais angustiados e eu vos
aliviarei...” Mt11,28
A terceira promessa é a que está mais clara e explícita na Palavra de
Deus. Vou transcrever o texto todo aqui para que você possa meditar:
Vinde a mim, todos vós que estais cansados sob o peso do fardo, e eu vos
darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque
eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas
almas. Sim, o meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. (Mt 11,28-30).
Quem de nós não tem suas aflições, seus cansaços, desilusões,
doenças e problemas? Tudo isso às vezes parece pesado demais. O peso
de nossos problemas muitas vezes nos assusta e chegamos a pensar em
desistir. Desanimamos porque é pesado demais. Conheço pais desanimados
diante do peso de educar seus filhos. Muitos dizem: “Antigamente era mais
fácil; hoje temos de competir com a televisão, com os ‘amigos’, com a droga,
com os modismos... está pesado demais”.

As doze promessas, p. 33, Pe. Joãozinho, SCJ
Falando ao Sagrado Coração
Prece ao Sagrado Coração de Jesus
Sagrado Coração de Jesus, que nasceste na Família de Nazaré e
viveste em harmonia com Maria e com José, eu vos peço a paz para o meu
lar. Que não haja ódio, inveja ou divisão, mas que em tudo a vitória seja o
perdão. Que a minha casa seja um verdadeiro Santuário da Vida e o meu lar,
uma Igreja Doméstica. Cada refeição seja uma partilha, cada lágrima, um
desafio de fé, cada abraço, um toque de esperança, cada sorriso, um selo
de amor. Em cada prece, a certeza de que no céu Deus é Pai, é Filho, é Mãe:
Deus é Família também. Amém.
Sagrado Coração de Jesus preciso de um ombro solidário, do vosso
colo de Bom-Pastor. Muitas vezes o cansaço toma conta do meu coração.
O peso da vida e o fardo das preocupações tiram-me o sono e me deixam
com medo de morrer. Mas a certeza de que estais comigo reanima, conforta,
consola. Mestre-amigo, Deus-ternura, quero repousar no vosso Coração.
Amém.
As doze promessas, p. 32, Pe. Joãozinho, SCJ
O que o Coração contempla?
- Como membros pertencentes à paróquia do Sagrado Coração de Jesus:
Pastoral familiar. Você sabe quais são os seus membros? Onde eles atuam?
Qual o seu objetivo?
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS, p. 23
Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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3º Dia: Sexta / 21 de junho
4ª Promessa: “Serei o seu refúgio seguro durante a vida e,

sobretudo na hora da morte.”
19 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS, contra capa

Para guardar no coração

“O Senhor liberta o justo de todas as angústias!” Sl 33
Mt 6,19-23
Para refletir sobre o texto bíblico
- Emprego bem os recursos financeiros que Deus me oferece? Procuro
juntar riquezas aqui na terra ou para o céu?

Meditação

“Tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou vós estejais
também.”
Jo 14,3
Enquanto escrevia este capítulo, lá fora chovia. Fiquei alguns
momentos meditando sobre esta quarta promessa do Coração de Jesus.
Muitas coisas passaram pela minha mente e pelo meu coração. Mas aos
poucos fui ficando distraído com a chuva que continuava a cair com força
naquele final de tarde. Pensei nas pessoas que não têm onde morar, no
pobre que vi vagando pelas ruas, naquele trabalhador que precisa ficar na
rua com chuva ou com sol, nas pessoas que podem ter sido surpreendidas
pela chuva e ficaram resfriadas... Depois olhei ao meu redor e vi que meu
quarto era um “refúgio seguro”. Voltei à promessa do Coração de Jesus e
tudo ficou mais claro. Como é bom saber que temos um refúgio no colo de
Deus!
As doze promessas, p. 37, Pe. Joãozinho, SCJ
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Falando ao Sagrado Coração
Prece ao Sagrado Coração de Jesus
Sagrado Coração de Jesus, aberto pela lança no alto da cruz, aberto
para todos aqueles que buscam um refúgio seguro: procuro abrigo em
vossa morada santa. Sei que o vosso coração está sempre de portas abertas.
Já ouvi muitas vezes a saudação: “Pode entrar, a casa é sua”. Ó Sacrário da
hospitalidade divina, eu confio em vós. Amém.
As doze promessas, p. 40, Pe. Joãozinho, SCJ

O que o Coração contempla?
- Como membros pertencentes à paróquia do Sagrado Coração de Jesus:
Pastoral do Dízimo. Sou Dizimista? Contribuo realmente com o valor que
me pede a Sagrada Escritura? Contribuo apenas com o valor que me sobra?
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS, p. 23

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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4º Dia: Sábado / 22 de junho
5ª Promessa: “Derramarei bênçãos abundantes sobre todos os

seus empreendimentos..”
6ª Promessa: “Os pecados acharão em meu Coração, a fonte e o
oceano de misericórdia.”
17 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS, contra capa

Para guardar no coração

“Provai e vede quão suave é o Senhor!” Sl 33
Mt 6,24-34
Para refletir sobre o texto bíblico
- A quem eu sirvo? Deus ou o dinheiro? Busco em primeiro lugar o Reino
de Deus?

Meditação

“O Pai nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus
em Cristo...”
Ef 1,3
Esta é a quinta promessa que o Sagrado Coração de Jesus inspirou
a Santa Margarida Maria. Você lembra as quatro anteriores? Perceba que em
cada uma delas Jesus concede algum benefício. Na primeira ele oferece a
“graça”. Na segunda promete a “paz”. Na terceira oferece ”consolação” e na
quarta, “refúgio”. Chegamos à quinta: agora o Coração de Jesus promete a
“benção” a seus devotos.
Se você observar bem, cada uma das promessas do Coração de
Jesus tem uma palavra-chave: graça, paz, consolo, refúgio, benção...

As doze promessas, p. 41, Pe. Joãozinho, SCJ
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“Quero a misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para
chamar os justos, mas os pecadores..”
Mt 9,13
Nesta sexta promessa, a palavra é “misericórdia”! O Sagrado Coração
de Jesus é uma fonte e um oceano de misericórdia. O que poderia significar
isso? Vamos parar durante cinco minutos e beber desta fonte, mergulhar
neste mar, receber a ternura deste Deus que é “rico em misericórdia” (Ef
2,4). Vou lhe fazer um desafio: vamos mergulhar mesmo. Vamos ler o que
está por detrás das palavras. Vamos remexer as dobras do manto da Sagrada
Escritura para conhecer o significado escondido. Exige certo esforço, mas
garanto que vale a pena.
As doze promessas, p. 45, Pe. Joãozinho, SCJ

Falando ao Sagrado Coração
Sagrado Coração de Jesus, que passastes entre nós fazendo o
bem, hoje eu vos peço uma palavra de ânimo, fortaleza, confiança, uma
palavra de bênção. Já ouvi tantas palavras de ódio, vi imagens de sangue
nos jornais, escutei promessas não cumpridas na TV. Continuo acreditando
na força da bênção. É preciso fazer o bem e não olhar a quem. A vós elevo
o meu louvor, Coração bendito do Senhor. Amém.
Sagrado Coração de Jesus, rico em misericórdia, generoso no
perdão, tantas vezes o vosso olhar percebeu pobres, famintos, doentes e
pecadores. E tivestes compaixão do vosso povo, pois eram como ovelhas
sem pastor. Olhai para nós e para nossos irmãos, que sofrem por mil
motivos. Dai-nos a sensibilidade do vosso coração para que diante dos
sinais de morte possamos unir a santa indignação, ao olhar místico da
compaixão. Amém.
As doze promessas, p. 44 e 48, Pe. Joãozinho, SCJ
O que o Coração contempla?
- Como membros pertencentes à paróquia do Sagrado Coração de Jesus:
Catequese. Tenho noção do valor que a catequese tem na formação das
crianças, jovens e adultos? Incentivo ou contribuo para a melhor formação
de toda a paróquia?
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS, p. 23

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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5º Dia: Domingo / 23 de junho
7ª Promessa: “Almas tíbias tornar-se-ão fervorosas.”
8ª Promessa: “As almas fervorosas se elevar-se-ão rapidamente a

uma grande perfeição.”
7, 9 e 19 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS, contra capa

Para guardar no coração

““A minh’alma tem sede de vós, como a terra sedenta,
ó meu Deus!” Sl 62
Lc 9,18-24
Para refletir sobre o texto bíblico
- Quem é Jesus para você? Serei capaz de dar a minha vida pela causa de
Jesus?

Meditação

“Vim para que tenham a vida e a tenham em abundância.”
Jo 10,10
Tibieza... Esta palavra já caiu quase em desuso. Mas, infelizmente o
que ela significa está muito presente no meio de nós. É uma frieza espiritual,
uma falta de motivações mais profundas, um desinteresse pelas coisas do
alto. Ao contrário do que normalmente se pensa, o “tíbio” pode ser um
cristão praticante. Vai à missa, reza, comunga, mas é tíbio porque não sente
o sabor do Pão da Vida. Não sente o afeto de Deus. Está frio.

As doze promessas, p. 49, Pe. Joãozinho, SCJ
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“Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai do Céu.”
Mt 5,48
A sétima promessa garantia aos tíbios o fervor. Agora o Coração
de Jesus dá um passo a mais, prometendo aos fervorosos a perfeição. O
que seria isso? Os perfeitos seriam uma classe de cristãos que podem se
orgulhar de ter todos os dons? Certamente que não. Esta falsa perfeição não
seria mais do que o terrível pecado da “presunção”. É o caso daquela pessoa
que diz, até com certa ingenuidade: “Lutei muito para conseguir ter todas
as virtudes. Faltava somente a humildade. Agora que a conquistei estou
feliz: alcancei a perfeição”. Certo estava o apóstolo Paulo, que dizia: a meta
está sempre um pouco adiante. Quando pensamos chegar ainda temos um
pouco para caminhar.
As doze promessas, p. 53, Pe. Joãozinho, SCJ

Falando ao Sagrado Coração
Sagrado Coração de Jesus, livrai-me da tibieza, da frieza espiritual.
Dai-me sentir aqui na terra o sabor das coisas do céu. Eu sei que a vida não
se resume a milagres, sucesso e vitórias. Existe a hora do fracasso. Sei que
sempre acabamos, cedo ou tarde, experimentando o peso da cruz. Mesmo
para estas horas eu peço: livrai-me da tibieza e ensinai-me a sentir a força
do Amor na festa, no riso e na dor. Amém.
Sagrado Coração de Jesus, do vosso peito brotou a Água da Vida,
o Espírito Santo e santificador. Hoje vos pedimos este eterno Dom de
Amor, que nos santifica e “amoriza”. Mas livrai-nos do perfeccionismo e
dai-nos a perfeição escondida dos humildes. Livrai-nos das máscaras, do
pieguismo e da presunção e dai-nos o dom da cordialidade, da amizade
e da alegria. No final de cada dia possamos dizer o nome de dez pessoas
que fizemos sorrir. Mas livrai-nos de fazer alguém chorar. E o vosso Espírito
dançará em nós a eterna ciranda da felicidade. Amém.
As doze promessas, p. 52 e 56, Pe. Joãozinho, SCJ
O que o Coração contempla?
- Como membros pertencentes à paróquia do Sagrado Coração de Jesus:
Juventude. Os jovens são o presente e o futuro da nossa paróquia. Incentivo
e contribuo com as suas promoções? Apoio as suas iniciativas? Procuro
orientá-los?
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS, p. 23
Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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6º Dia: Segunda / 24 de junho
9ª Promessa: “Abençoarei a casa onde for exposta e honrada a
imagem do meu Coração.”
19 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS, contra capa

Para guardar no coração

“Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo
admirável me formastes!” Sl 138
Lc 1,57-66.80
Para refletir sobre o texto bíblico
- Tenho coragem de denunciar as coisas erradas ou simplesmente me
omito ou saio de perto? Acredito que a mão de Deus está sobre mim?

Meditação

“Hoje entrou a salvação nesta casa.”
Lc 19,9
No Brasil esta promessa é levada muito a sério. Tenho andado pelos
quatro cantos desta nação. É impressionante perceber como a imagem
do Sagrado Coração de Jesus está presente em todos os lugares. São
igrejas dedicadas ao Coração de Jesus, pequenos santuários, colégios,
oratórios, hospitais. Mas o que realmente chama a atenção é a presença da
imagem do Sagrado Coração de Jesus em muitos lares, e até mesmo em
estabelecimentos comerciais. Muitos ainda lembram o dia em que aquela
imagem foi abençoada e entronizada em sua casa.

As doze promessas, p. 57, Pe. Joãozinho, SCJ
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Falando ao Sagrado Coração
Prece ao Sagrado Coração de Jesus
Sagrado Coração de Jesus, entronizado em nossos lares, nós vos
acolhemos também em nossos corações. Que a vossa imagem seja uma
lembrança permanente de que fomos criados à imagem e semelhança do
Amor. Vosso Coração tem fogo: dai-nos o calor do Espírito Santo. Vosso
Coração tem espinhos: nossa vida também tem. Jesus, manso e humilde
de Coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.
As doze promessas, p. 60, Pe. Joãozinho, SCJ
O que o Coração contempla?
- Como membros pertencentes à paróquia do Sagrado Coração de Jesus:
O apostolado da Oração faz a entronização do Sagrado Coração de Jesus,
nas casas, fazendo a consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus.
Jesus tem feito parte da minha família? Ele está em minha casa? Você
Consagra a Deus sua família, sua vida, sua casa?
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS, p. 23

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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7º Dia: Terça / 25 de junho
10ª Promessa: “Darei aos sacerdotes a graça de tocar os

corações mais endurecidos.”
19 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS, contra capa

Para guardar no coração

“Feliz aquele que respeita o Senhor!” Sl 14
Mt 6,1-6.16-18
Para refletir sobre o texto bíblico
- Tenho respeito pelas coisas sagradas? Faço aos outros o que quero que
façam a mim?

Meditação

“Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos,
expulsai os demônios.” Mt 10,8
Antes de começar a escrever sobre esta promessa, fiz uma revisão
dos meus anos de sacerdócio na Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus. Na verdade, eu nunca tinha prestado muita atenção a
esta promessa. Mas ela se cumpriu em cada minuto de meu apostolado.
Nestes anos todos, fiz muitas canções. Porém nenhuma ficou tão marcada
na alma do povo quanto aquela em que o Espírito Santo me inspirou a cantar:
“Conheço um Coração tão manso, humilde e sereno... Jesus manda teu
Espírito, para transformar meu coração”. É impossível não ficar emocionado
quando chego a um lugar onde nunca estive antes e vejo povo cantando
de cor (que significa “de coração”) esta canção que um dia fez parte de meu
diálogo íntimo com o Coração de Jesus.

As doze promessas, p. 61, Pe. Joãozinho, SCJ
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Falando ao Sagrado Coração
Sagrado Coração de Jesus, vossas palavras tinham a força de tocar
os corações mais endurecidos. Cristo Mestre, hoje eu vos peço a unção.
Nosso mundo precisa de profetas, de gente que anuncie o amor. Eis-me
aqui! Enviai-me, Senhor. Dai-me a unção de Maria que anunciou a Boa
Notícia para sua prima e o menino saltou de alegria no ventre de Isabel.
Que a minha boca fale daquilo que o coração está cheio... e está cheio do
vosso amor. Já não sou eu que falo, sois vós em mim, Senhor. Amém.
As doze promessas, p. 64, Pe. Joãozinho, SCJ
O que o Coração contempla?
- Como membros pertencentes à paróquia do Sagrado Coração de Jesus:
Pastoral Vocacional. Vocações. Rezo pelas vocações sacerdotais e
religiosas? Apoio e incentivo as vocações na minha família, na minha
paróquia?
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS, p. 23

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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8º Dia: Quarta / 26 de junho
11ª Promessa: “As pessoas que propagarem esta devoção terão

seus nomes escritos, para sempre, em meu Coração.”
19 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS, contra capa

Para guardar no coração

“Feliz aquele que respeita o Senhor!” Sl 104
Mt 6,1-6.16-18
Para refletir sobre o texto bíblico
- Acredito em fofocas em falsos profetas ou procuro apurar antes de passar
as notícias para frente? Sou capaz de gerar frutos, dons ou não?

Meditação

“Eu não apagarei seu nome do livro da Vida, e o confessarei
diante de meu Pai e de seus anjos.” Ap 3,5
O Coração de Jesus nos ama com afeto de esposo, com ternura
de namorado. Na Bíblia, Deus manifesta este carinho dizendo que o nosso
nome está gravado na palma de sua mão (cf. Is 29,16). É como fazem os
jovens apaixonados. Escrevem o nome um na palma da mão do outro.
Alguns, mais irreverentes, escrevem uma faixa e a colocam em um lugar
próximo da casa de sua amada: “Roberta, eu te amo”. Mas vêm a chuva, os
vândalos da cidade, os fiscais da prefeitura e, mais dia menos dia, a faixa
some dali. Os mais exagerados arriscam-se e picham seu amor em algum
muro da região. Nada disso é tão profundo como dizer que o nome está
gravado para sempre no seu coração.

As doze promessas, p. 65, Pe. Joãozinho, SCJ
18
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Falando ao Sagrado Coração
Sagrado Coração de Jesus, é maravilhoso saber que meu nome
está gravado no vosso divino Coração. Há momentos em que chego a
pensar que todos esqueceram de mim. Existem momentos de dolorosa
solidão. São fragmentos da angústia que vosso Coração sentiu, na agonia
do Getsêmani. Quero estar convosco em adoração. E sei que estais
comigo, afinal sereis sempre o “Deus Conosco”, a solidariedade divina
em passos sobre a terra, que me convida a construir o futuro e juntos
escrevermos a história. Amém.
As doze promessas, p. 68, Pe. Joãozinho, SCJ

O que o Coração contempla?
- Como membros pertencentes à paróquia do Sagrado Coração de Jesus:
Pastoral da saúde, Ministros dos Enfermos. Conheço essas Pastorais? Estou
aberto a participar de alguma delas? Como trato os idosos da minha família,
da minha paróquia?
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS, p. 23

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

19

9º Dia: Quinta / 27 de junho
12ª Promessa: “A todos os que comungarem nas primeiras
sextas-feiras de nove meses seguidos darei a graça da
perseverança final e da salvação eterna. O meu divino Coração
será o seu asilo seguro no último momento.”
19 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS, contra capa

Para guardar no coração

“Feliz aquele que respeita o Senhor!” Sl 105
Mt 6,1-6.16-18
Para refletir sobre o texto bíblico
- Pratico a vontade de Deus em minha vida? Escuto a voz de Deus me
falando? A minha vida é edificada sobre a rocha ou sobre a areia?

Meditação

“Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão
viverá para a eternidade” Jo 5,51
Chegamos à última promessa desta coleção inspirada a Santa
Margarida Maria. Certamente haveria muitas outras. Para descobri-las
bastaria folhear as páginas das Bíblias ou da História. Como não lembrar a
promessa feita ao Profeta Ezequiel: “Eis que vos darei um novo coração” (Ez
36,26). Ao longo de seu caminho, Jesus prometeu vida em plenitude, o Pão
que alimenta a alma, a Água Viva, a cura do corpo e do coração, a justiça, a
fraternidade, o perdão... daria assunto para mais alguns livros.
A décima segunda promessa é também conhecida como “A Grande
Promessa”. Muitos até ignoram as outras onze. Seria no mínimo imprudente
20
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falar desta promessa sem ter falado das ourtas. É mais ou menos como
entrar no meio de uma conversa. Corremos o risco de entender tudo errado
ou de modo incompleto. Assim, muitas pessoas, ao tomar conhecimento da
“Grande Promessa”, a entendem de modo mágico, mecânico e automático.
Não é nada disso. Esta promessa é uma pedagogia de conversão. É uma
escola de salvação. É um exercício eficaz de mudança radical de vida.

As doze promessas, p. 69, Pe. Joãozinho, SCJ
Falando ao Sagrado Coração
“No Coração de Jesus existe tudo o que precisamos: fortaleza para os
fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes; e para
todos: humildade, paz, caridade e alegria de viver”. (Santa Paula Frassinetti).
Ó Coração Sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de Vida Eterna,
tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino, vós sois o
lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança.
Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor
ardentíssimo do qual arde o vosso; derramai nele as inumeráveis graças de
que o vosso Coração é a fonte.
Fazei que a vossa Vontade seja a minha e que a minha vontade seja
eternamente conforme a vossa. Amém.
O que o Coração contempla?
- Como membros pertencentes à paróquia do Sagrado Coração de Jesus:
Liturgia. (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, Leitura, Canto,
Coroinhas).
Venho para as Celebrações com o coração aberto para acolher o Cristo
Ressuscitado? Participo ou assisto as celebrações?
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS, p. 23
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Sexta / 28 de junho
Festa do Sagrado Coração de Jesus
7 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
15 horas – Celebração Eucarística
Igreja Sagrado Coração de Jesus
19 horas – Celebração Eucarística com procissão
Igreja Sagrado Coração de Jesus

Novena do Sagrado
Coração de Jesus
2019
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Oração final para todos os dias
Consagração ao Coração de Jesus
Eu (nome...) dou e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor
Jesus Cristo a minha pessoa e minha vida, minhas ações, penas e dores, não
querendo servir-me de parte alguma de meu ser, se não para honrar, amar
e glorificar. É esta minha vontade irrevogável – pertencer-lhe e fazer tudo
por seu amor, renunciando completamente ao que não for do seu agrado.
Eu vos tomo, pois, oh! Sagrado Coração, por único objeto do meu amor,
protetor de minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha
fragilidade e inconstância, reparador de todos os meus defeitos e asilo
seguro na hora da morte. Sede, oh! Coração de bondade, minha justificação
para com Deus vosso Pai, e afastai de mim as tentações que poderiam fazerme afastar de vós.
Oh! Coração de amor, ponho em vós toda minha confiança, pois
tudo receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero da vossa bondade.
Destruí em mim tudo o que vos possa desagradar ou resistir. Que o vosso
puro amor se grave tão profundamente no meu coração, que eu não possa
jamais esquecer-me nem separar-me de vós. Suplico-vos também, por
vossa suma bondade, que o meu nome seja escrito em vós, pois eu quero
fazer consistir toda a minha felicidade e minha glória em viver e morrer
convosco na qualidade de vosso autêntico (a) Discípulo (a) missionário (a).
Assim seja.

Canto à escolha
Benção Final
D. Acolhamos com alegria e gratidão a benção do Senhor:
D. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, a Arca da Aliança, abençoenos o Deus onipotente o Pai, o Filho e o Espírito Santo!
T. Amém!
D. Bendigamos ao Senhor!
T. Graças a Deus!

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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2º Sínodo Arquidiocesano
Senhor,
Aproxima-se o 2º Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora.
Vimos pedir a luz, a força, a sabedoria para este momento tão
importante para o crescimento de nossa vida eclesial.
Quero agradecer-vos as inúmeras graças concedidas
nestes 10 anos que se passaram desde a abertura do 1º Sínodo.
Aumentai em nós o ardor missionário nos três campos
de nossa ação pastoral: território da arquidiocese com suas 37
cidades e 91 paróquias, a Dcocese de Óbidos,
no Estado do Pará, e o Haiti.
Despertai em nossas crianças, jovens e adultos
um grande amor ao pedido de Jesus:
“Fazei Discípulos meus!” (Mt 28,19)
Alimentai em todos nós, o propósito de sermos
sempre uma Igreja em saída. Arquidiocese de Juiz de Fora,
uma Igreja sempre em missão.
Dai-nos a santa coragem de, humildemente,
chamar à conversão os que andam
afastados ou nos caminhos do erro e da perdição.
Ó Maria Santíssima, Serva fiel e bondosa, volvei para nós
os vossos olhos de misericórdia e
amparai-nos nas atividades deste novo período.
Santo Antônio, nosso Padroeiro,
rogai a Deus por nós. Amém.

Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50
Tel: (32) 3215-9969
E-mail: sagradobairu@yahoo.com.br

