
Por uma Igreja sinodal: 
comunhão, participação 

e missão

“Eu lhes darei um só 

coração e infundirei nele 

um espírito novo”

                                                                                          

Ez 11,19

Novena Sinodal 
do Sagrado 

Coração de Jesus
2022





Coloque
no Coração de Jesus
sua intenção para esta novena

Minha intenção para esta novena

Destaque e leve ao altar do Sagrado coração de Jesus, na Igreja, durante esta novena



Oremos: 

Ó Jesus no seu Sagrado Coração eu confio as minhas intenções nesta 
novena:
(Coloque a sua intenção agora)
Sagrado Coração de Jesus, fonte de todas as graças de merecimentos,
Onde procurarei a não ser no tesouro que contém todas as riquezas de 
Vossa clemência e bondade?
Onde baterei, a não ser à porta do vosso Coração, pelo qual o próprio 
Pai vem a nós, e nós vamos a Ele?
A vós pois, Sagrado Coração de Jesus, recorremos.
Em vós, Sagrado Coração de Jesus, encontro consolação quando aflito, 
proteção quando perseguido, força quando oprimido de tristeza.
No Teu Coração Jesus, encontro luz, quando envolto nas trevas da 
dúvida.
Sagrado Coração de Jesus eu tenho confiança em vós.
Doce Coração de Jesus sede o meu amor.
Doce Coração de Maria sede a minha salvação.
Amado seja por toda a parte o Sagrado Coração de Jesus.
Sagrado Coração de Jesus venha a nós o Vosso reino.
Sagrado Coração de Jesus eu tenho confiança em Vós e por isso nesta 
novena e neste momento repito o meu pedido: (diga novamente sua 
intenção)
 
Sagrado Coração de Jesus eu tenho confiança em Vós.
Sagrado Coração de Jesus creio em Vosso amor para comigo.
Sagrado Coração de Jesus coloque em nosso coração os sentimentos 
que tiveste: amor, paz, perdão e obediência ao Pai Eterno.
Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante 
ao Vosso. Amém.
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Oração Inicial para todos os dias:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

Intenções:
Rezemos junto com o Papa Francisco pedindo pelo Sínodo dos Bispos 
que está sendo preparado por toda a nossa Igreja. Rezemos por nossa 
paróquia, pelas pastorais, movimentos, associações e grupos de serviços, 
para que possamos vivenciar a sinodalidade em sua totalidade. Peçamos 
pelas famílias cristãs de todo o mundo, para que com gestos concretos 
vivam a gratuidade do amor e a santidade na vida quotidiana.  

- Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. (3 vezes)

Intenções pessoais:
Coloquemos nossa intenção pessoal no coração de Jesus

- Sagrado Coração de Jesus, sede nossa esperança e proteção. (3 vezes)

Oremos:

Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito
toda confiança e esperança.
Em vós encontro consolação quando aflito,
proteção quando perseguido, força quando oprimido
de tristeza e luz quando envolto nas trevas da dúvida.
Vós que sabeis tudo,
vós que fizeste o cego ver,
paralítico andar, o morto voltar a viver,
o leproso sarar, fazei, Sagrado Coração de Jesus,
que antes de terminar esta novena eu alcance
as graças que necessito, principalmente
a graça de amar-vos acima de tudo. Amém.
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Abertura

Mês do Sagrado Coração 
de Jesus

05/06/2022 – Domingo
Solenidade de Pentecostes
“Enviai o Vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai!”

9:00 – Celebração Eucarística (Transmitida pelas redes sociais)

              Presidente: Pe. Pierre Maurício de Almeida Cantarino

Liturgia do dia:

1ª Leitura: At 2,1-11
Salmo Responsorial: Sl 103
1ª Leitura: 1 Cor 12,3b-7.12-13
Evangelho: Jo 20,19-23

“Sagrado Coração de Jesus fazei o meu coração semelhante ao vosso!”

“Sagrado Coração de Jesus fazei o nosso coração semelhante ao vosso!”

Participação de todos os Apostolados 
da Arquidiocese de Juiz de Fora
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05/06/2022 – Domingo
Solenidade de Pentecostes
“Enviai o Vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai!”

9:00 – Celebração Eucarística (Transmitida pelas redes sociais)

              Presidente: Pe. Pierre Maurício de Almeida Cantarino

1º DIA: 15/06/2022 – Quarta-feira
A sinodalidade é um caminho de conversão e de volta a comunhão desejada por 
Cristo

19:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Marcos Ribeiro Silvestre

Oração Inicial, página 5 

Liturgia do dia:

Leitura: 2 Rs 2,1.6-14
Salmo Responsorial: Sl 30
Evangelho: Mt 6,1-6.16-18

“Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais!” (Sl 30)

Meditação: 
Somos convidados a caminharmos juntos na comunhão, participação e 
missão. Para isso devemos ser vigilantes ao que nos motiva na vida. O que 
estamos procurando com nossas ações? O exemplo de nosso Deus deve 
ser seguido sem segundas intenções. Como estou participando da Vida de 
Cristo, o que levo das celebrações que participo?

Partilha ou interiorização pessoal: 
“Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso!”.

Compromisso: 
Viver em comunidade é fazer parte dela, me colocar a disposição para o bem 
comum. Caminhar juntos, na solidariedade e compromisso. O que tenho a 
oferecer pela minha comunidade? 

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração Final, contracapa      

1

2

3
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2º DIA: 16/06/2022 – Quinta-feira
Festa de Corpus Christi
O celebrado na fé devia ser traduzido na vida

9:00 – Celebração Eucarística (Transmitida pelas redes sociais)

                Passeio com o Santíssimo por todas as ruas da paróquia
                Presidente: Pe. Renato Alves Rodrigues

19:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Anderson Monteiro de Resende

Oração Inicial, página 5 

Liturgia do dia:

1ª Leitura: Gn 14,18-20
Salmo Responsorial: Sl 109
2ª Leitura: 1 Cor 11,23-26
Evangelho: Lc 9,11b-17

 “Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedec.” 
 (Sl 109)

Meditação: 
Aquele que se põe à Mesa da Eucaristia, a Cristo se une e com Cristo se une 
aos demais. Não podemos continuar os mesmos de antes. A comunhão se 
fez e em Cristo somos um. Tudo isso deve ser levado para a vida. Partilhamos 
dos mesmos sentimentos, aflições e alegrias. Juntos, precisamos fazer 
mudanças, construir um mundo, mais justo e fraterno.

Partilha ou interiorização pessoal: 
“Graças e louvores se deem a cada momento; ao Santíssimo e Diviníssimo 
Sacramento.”

Compromisso: 
O Espírito orientou o caminho da Igreja ao longo da história e hoje nos 
chama a sermos testemunhas do amor de Deus. É preciso ouvir a voz que 
nos direciona. Assuma seu lugar à Mesa dele. Hoje em especial tire um 
momento e reflita com muito carinho sobre a nossa profissão de fé.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração Final, contracapa      

1

2

3
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3º DIA: 17/06/2022 – Sexta-feira
Uma Igreja com rosto de Comunhão

19:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Alessandro de Melo

Oração Inicial, página 5 

Liturgia do dia:

Leitura: 2 RS 11,1-4.9-18.20
Salmo Responsorial: Sl 131
Evangelho: Mt 6,19-23

“O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada.” (Sl 131)

Meditação: 
O verdadeiro tesouro é tudo aquilo que o valor não pode ser calculado 
e não perdem valor. Caminhando para o fim desta pandemia, olhando 
para a guerra que assombra o mundo, podemos nos perguntar: será que a 
humanidade consegue enxergar isso? Nós enxergamos? Quais são os valores 
que realmente garantem nossas vidas?

Partilha ou interiorização pessoal: 
“Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será 
acrescentado!”.

Compromisso: 
Para termos uma Igreja com rosto de Comunhão, esta comum união deve 
começar comigo. Procure uma pastoral, vamos colocar nossa fé, nossos 
conhecimentos, nosso amor pelo próximo com confiança 

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração Final, contracapa      

1

2

3
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4º DIA: 18/06/2022 – Sábado
Comunhão, participação e partilha

17:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Anderson Monteiro de Resende

Oração Inicial, página 5 

Liturgia do dia:

1ª Leitura: 2 Cr 24,17-25
Salmo Responsorial: Sl 88
Evangelho: Mt 6,24-34

“Guardarei eternamente para Ele a minha graça!” (Sl 88)

Meditação: 
Deus nos chama a ter confiança, fé acima de tudo. Fé é crer no que não 
vemos, e o prêmio da fé é ver o que cremos. Deus vai agir em nossa vida na 
mesma proporção de nossa fé e de nossa entrega em Suas mãos. A fé precisa 
ser exercitada no dia-a-dia; em cada dificuldade, em cada problema, em cada 
luta, colocando tudo nas mãos de Deus e fazendo a nossa parte. Mas o que 
quer dizer, fazer a nossa parte?

Partilha ou interiorização pessoal: 
“Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso! 
Fazei o nosso coração semelhante ao vosso! ”

Compromisso: 
Fazer a nossa parte é fazer comunhão, nos unir a Cristo e a Igreja, lutar pela 
justiça e a igualdade. Fazer a diferença neste mundo tão cheio de dor e 
dificuldades. Façamos uma doação de alimento para alguém que precisa. 
O que temos a mais não nos pertence, está faltando em uma mesa vazia...

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração Final, contracapa      

1

2

3
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5º DIA: 19/06/2022 – Domingo
Tome a sua cruz e siga-me!

7:00 – Celebração Eucarística
              Presidente: Pe. Renato Alves Rodrigues

9:00 – Celebração Eucarística (Transmitida pelas redes sociais)

              Presidente: Pe. Renato Alves Rodrigues

19:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Anderson Monteiro de Resende

Oração Inicial, página 5 

Liturgia do dia:

1ª Leitura: Zc 12,10-11;13,1
Salmo Responsorial: Sl 62
1ª Leitura: Gl 3,26-29
Evangelho: Lc 9,18-24

“A minh’alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus!” (Sl 620)

Meditação: 
Mediante o cenário que hoje vivemos, pandemia e guerra, falta de saúde 
e políticas públicas, a Palavra nos interpela: Quem é Jesus para nós? 
Como reconhecê-lo? Como ir ao encontro dele e vivermos segundo seu 
Evangelho?

Partilha ou interiorização pessoal: 
 “Doce Coração de Jesus sede o meu amor.
Doce coração de Jesus sede o nosso amor”.

Compromisso: 
Agora é a nossa vez, precisamos dar uma resposta a Jesus, termos coragem 
de enfrentarmos a nossa cruz de cada dia, buscando a verdadeira libertação, 
para nós e para os que nos foram confiados. Tire um momento pra refletir, 
rezar e assumir o seu batismo. É no dia a dia que evangelizamos, seja na 
família, no trabalho, na sociedade ou na comunidade.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração Final, contracapa      

1

2

3
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6º DIA: 20/06/2022 – Segunda-feira
Não há comunhão na divisão

19:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Antônio Eduardo Dias da Silva

Oração Inicial, página 5 

Liturgia do dia:

1ª Leitura: 2 Rs 17,5-8.13-15a.18
Salmo Responsorial: Sl 59
Evangelho: Mt 7,1-5

“Vossa mão nos ajude, ouvi-nos Senhor!” (Sl 59)

Meditação: 
Como você tem medido as ações do seu próximo? – Você tem meditado 
sobre si mesmo (a)?   – Você se acha autossuficiente e incapaz de cometer 
“grandes pecados”? – O que você considera um grande pecado? – Você 
tem o costume de fazer julgamentos mesmo que sejam somente no seu 
pensamento? – Como você acha que será julgado (a)? Assim como você 
julga o próximo? 

Partilha ou interiorização pessoal: 
“Sagrado Coração de Jesus sede luz a me guiar.”
“Sagrado Coração de Jesus sede luz a nos guiar.”

Compromisso: 
O julgamento ao outro nos divide. Olhar para dentro de si mesmo é sempre 
necessário. Tornar-nos mansos e humildes é o que nos pede o Sagrado 
Coração de Jesus. Vamos fazer o compromisso de nesta novena visitar os 
doentes ou ligar para alguém que precise de uma palavra e um carinho. 
Talvez alguém de quem você tenha se afastado por algum motivo. 

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração Final, contracapa      

1

2

3
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Oração Inicial, página 5 

Liturgia do dia:

1ª Leitura: 2 Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Salmo Responsorial: Sl 47
Evangelho: Mt 7,6.12-14

“O Senhor estabelece sua cidade para sempre.” (Sl 47)

Meditação: 
Não há como atravessar essa porta estreita, a não ser que você se despoje, 
que você arranque toda autossuficiência, toda auto justificação, e você se 
humilha, e você vem como uma criancinha ao Reino dos Céus. Jesus está 
chamando a todos, ao som de seu convite a sair de onde estão, a abandonar 
o que são, a vir imediatamente à ele e a entrar pela porta estreita. O 
evangelho é um comando; e quem aceita viverá em eterna obediência a esse 
Cristo que está te chamando para entrar pela porta estreita.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Partilha ou interiorização pessoal: 
Sagrado Coração de Jesus sede minha força e minha luz.
Sede nossa força e nossa luz.

Compromisso: 
O julgamento ao outro nos divide. Olhar para dentro de si mesmo é sempre 
necessário. Tornar-nos manso e humildes é o que nos pede o Sagrado 
Coração de Jesus. Faça este exercício, reconheça sua fragilidade e busque 
se reconciliar com Deus, com você e com seu irmão. Não há comunhão na 
divisão. 

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração Final, contracapa      

1

2

3

7º DIA: 21/06/2022 – Terça-feira
São Luís Gonzaga
Comunhão exige entrega, mudança de vida

19:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Rodney Henriques
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8º DIA: 22/06/2022 – Quarta-feira 
Qual é minha missão, na Igreja de Jesus

19:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Bill Jonatas Silva Souza

Oração Inicial, página 5 

Liturgia do dia:

1ª Leitura: 2 Rs 22,8-13;23,1-3
Salmo Responsorial: Sl 118
Evangelho: Mt 7,15-20

“Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor!” (Sl 118)

Meditação: 
Onde estão os falsos profetas dos dias de hoje? Será que não estão dentro de 
nós? Os preconceitos, as ideias tortuosas não estarão atrapalhando minhas 
escolhas? Não estarei eu colocando a minha vontade, como vontade de 
Deus? Não estarei eu sendo falso profeta para meus irmãos? 

Partilha ou interiorização pessoal: 
“Sagrado Coração de Jesus, caminho, força e esperança, 
eu confio em vós! Nós confiamos em vós. ”

Compromisso: 
É Preciso termos discernimento. Ouvir a voz de Deus, descobrir o que Jesus 
realmente quer de mim. Esta capacidade de discernir é o resultado de uma 
vida de comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Transforme em ato 
concreto o que Jesus pede a você nesta novena.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração Final, contracapa      

1

2

3
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9º DIA: 23/06/2022 – Quinta-feira
Natividade de São João Batista
Ouvir e acolher o chamado do Senhor

19:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Rafael Coelho do Nascimento

Oração Inicial, página 5 

Liturgia do dia:

1ª Leitura: Is 49,1-6
Salmo Responsorial: Sl 138
2ª Leitura: At 13,22-26
Evangelho: Lc 1,57-66.80

“Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me 
formastes!” (Sl 138)

Meditação: 
Batista, a Voz que clama no deserto. É a voz de Deus que clama por justiça, por 
amor, por conversão. Estamos nos dando tempo para ouvir esta voz? Somos 
propagadores desta voz?
Temos acolhido o clamor de Deus?

Partilha ou interiorização pessoal: 
“Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso!
 Fazei o nosso coração semelhante ao vosso! ”

Compromisso: 
Estamos retomando nossas atividades paroquiais, neste tempo de pós 
pandemia, está difícil o retorno das pastorais, movimentos e associação de 
nossa comunidade. Em que você pode ajudar? Onde você se encaixa nesta 
missão? Estamos te esperando para fazer parte de nossa caminhada.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração Final, contracapa      

1

2

3
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Festa do Sagrado Coração 
de Jesus
24/06/2022 – Sexta-feira
“Feliz quem responde ao chamado do Senhor!”

7:00 – Celebração Eucarística
              Presidente: Pe. Renato Alves Rodrigues

9:00 – Celebração Eucarística
              Presidente: Pe. Kayo Cerqueira de Paiva

12:00 – Celebração Eucarística
                Presidente: Pe. Anderson Monteiro de Resende

15:00 – Celebração Eucarística (Transmitida pelas redes sociais)

                Presidente: Pe. José Leles da Silva

19:00 – Celebração Eucarística (Transmitida pelas redes sociais)

                Presidente: Pe. Pierre Maurício de Almeida Cantarino

Liturgia do dia:

1ª Leitura: Ez 34, 11-16
Salmo Responsorial: Sl 22
2ª Leitura: Rm 5,5b-11
Evangelho: Lc 15,3-7

“O Senhor é pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. ” (Sl 22)
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Encerramento

Mês do Sagrado Coração 
de Jesus

26/06/2022 – Domingo
“Feliz quem responde ao chamado do Senhor!”

9:00 – Celebração Eucarística (Transmitida pelas redes sociais)

              Presidente: Pe. Renato Alves Rodrigues

Liturgia do dia:

1ª Leitura: 1 Rs 19,16b.19-21
Salmo Responsorial: 15
1ª Leitura: Gl 5,1.13-18
Evangelho: Lc 9,51-62

“Sagrado Coração de Jesus fazei o meu coração semelhante ao vosso!”

“Sagrado Coração de Jesus fazei o nosso coração semelhante ao vosso!”

Participação de todos os Apostolados 
da Arquidiocese de Juiz de Fora
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Oração Final para todos os dias:

Sagrado Coração de Jesus!
Eu tenho confiança em vós.
Jesus, manso e humilde de coração!
Fazei o meu coração semelhante ao vosso.

Oremos:
Oh, Coração amável de Jesus, Coração puríssimo e santíssimo, 
todo cheio de amor. Coração onde reinam todas as perfeições e 
virtudes. Vós mereceis o amor de todos os corações. Destruí, no 
meu coração, todas os sentimentos que me impedem de ser todo 
vosso. Eu Vos amo, oh, meu Jesus, e não quero amar senão a Vós.
 
Benção final:
Pela poderosa intercessão do Sagrado Coração de Jesus, 
abençoe-nos o Deus onipotente. 
O Pai, O Filho e O Espírito Santo!
Amém! 

Encerramento

Mês do Sagrado Coração 
de Jesus
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Oração pela segunda Fase do 

II Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora

Senhor, enviai o vosso Espírito Santo sobre nós, na celebração do 2º Sínodo 
Arquidiocesano, iniciado em 2019. 

Na ocasião, nada sabíamos a respeito do ano seguinte, quando surgiu a pandemia 
que determinou drástica modificação no modo de viver em todo o mundo. 

Tendo passado o vale escuro dos sofrimentos, contágios e mortes de tantas pessoas, 
hoje nos encontramos em situação mais tranquila e animadora, embora ainda 
tenhamos que ter cuidados, pois nem tudo está resolvido.

Queremos agora celebrar a segunda fase de nosso Sínodo, com muita esperança. 
Contemplamos muitos irmãos entre nós marcados pelos sofrimentos, e também 
pelos índices de pobreza que aumentaram. 
Abençoai este novo momento, no qual queremos contemplar sobretudo a caridade, 
a solidariedade e a revisão de nossa pastoral. 
Ó Maria Santíssima, intercedei por nós como fizestes em Caná da Galileia e protegei 
a Arquidiocese de Juiz de Fora, para que seja uma Igreja sempre em missão. 

Santo Antônio, sede nosso guia sinodal rumo à celebração dos cem anos de nossa 
Igreja diocesana e ajudai-nos a “proclamar o evangelho pelas ruas e sobre os 
telhados”. Amém. 

Pe. Renato Alves Rodrigues
Pároco

Diác. André Luiz Pereira Machado
Administrador

Secretária Paroquial
Telefone: (32) 3215-9969 

E-mail: sagradobairu@yahoo.com.br

Secretária Social
Telefone: (32) 3225-8988 

E-mail: oase.jf@live.com

WhatsApp 32 98457-2253
facebook.com/pscj.bairu

youtube.com/sagradocoracaobairujf
@pscj.bairu

paroquiascjbairu.com.br      


