SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
19 de junho de 2020
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Indicações: Na hora marcada, buscar participar da Missa transmitida pela sua paróquia
ou pela TV/rádio. E em um momento oportuno, reunir a família para juntos rezar esta
oração. Para a oração em família, preparar em uma mesa um crucifixo, uma vela, a Bíblia
aberta em Mateus 11,25-30, e se possível, um coração recortado de papel, em tamanho
maior, e vários corações menores, em número das pessoas da família. No coração maior,
escrever “Jesus”, e nos corações menores, escrever o nome de cada membro da família.
Escolher previamente quem fará cada parte da celebração.

INICIANDO NOSSA ORAÇÃO
CANTO INICIAL: Procuro abrigo nos corações
Ref.: Procuro abrigo nos corações/ De porta em porta desejo entrar/ Se alguém me
acolhe com gratidão/ Faremos juntos a refeição.
1. Eu nasci pra caminhar assim/ Dia e noite vou até o fim/ O meu rosto forte o Sol
queimou/ Meu cabelo o orvalho já molhou/ Eu cumpro a ordem do meu coração.
2. Vou batendo até alguém abrir/ Não descanso, o amor me faz seguir. É feliz quem
ouve a minha voz/ E abre a porta, entro bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu
coração
(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hTiMWuKI8hY)

SAUDAÇÃO
Dirigente (D): Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Todos (T): Amém!
Dirigente (D): Irmãos, estamos vivendo a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É a
última das três solenidades que se seguem ao Pentecostes e ao tempo pascal. A liturgia
convida-nos a mergulhar no mais profundo do ser de Deus, em seu Filho Jesus. Celebrar
o Sagrado Coração de Jesus é voltar nosso olhar para aquilo que é essencial em nossa fé:
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o amor de Deus por nós. Esse amor leva-nos a estar unidos em comunhão com nosso
padre, que celebra a missa, e com todas as famílias que também se reúnem para rezar.
Todos (T): O amor do Senhor Deus por quem o teme, é de sempre e perdura para
sempre.
Dirigente (D): Louvemos ao Senhor, Deus de amor, pelo Coração de Jesus, fonte de
misericórdia:, rezando juntos (ou cantando):
Todos (T): 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
Dirigente (D): Oremos: Ó Deus, que no Coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados,
nos concedestes infinitos tesouros de amor, fazei que lhe ofereçamos uma justa
reparação consagrando-lhe toda a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
Todos: Amém!

3

DEUS É AMOR
L.: Do Primeira Carta de São João: (cf. 1Jo 4,7-16): “Caríssimos, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus.
Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor”.
T.: Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós: Deus enviou o seu Filho único
ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele.
L.: Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e
seu amor é plenamente realizado entre nós. E nós conhecemos o amor que Deus tem para
conosco, e acreditamos nele.
T.: Deus é amor: quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece
com ele.
D.: A identidade do cristão é amar. Como filhos amados por Deus, nossa missão é espalhar
este mesmo amor por onde passamos. O amor é o que distingue quem está em Deus, de
quem não está. Alguém que está dentro da Igreja, diz seguir a Deus, mas não ama, não
vive sua fé de verdade. Está longe de Deus.
T.: Livrai-nos Senhor da hipocrisia e da falta de amor!
D.: Nossa sociedade está movida pelo egoísmo e pelo individualismo. O único remédio
para isso é viver o amor de Deus em nosso dia-a-dia, de maneira bem concreta. Para
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conhecer a Deus, não é preciso um saber secreto, reservado para alguns poucos. Para
conhecer a Deus, e viver com Ele, é preciso usar o coração, é preciso amar.
T.: Que o amor de Deus nos encoraje a mudar o mundo!

A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA VIDA

D.: Vamos ouvir com atenção a Palavra Viva de Deus, que brota do Coração amoroso de
Deus
CANTO

DE

ACLAMAÇÃO

À

PALAVRA:

(https://www.youtube.com/watch?v=-

ZF8MHiokXY)
Aleluia! Aleluia! Como o Pai me amou assim também eu vos amei. Aleluia! Aleluia!.
Como eu estou no Pai, permanecei em mim
Vós todos que sofreis, aflitos, vinde a mim!/ Repouso encontrarão os vossos corações/
Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre/ ao pequenino, o seu grande amor!
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (Mt 11,25-30)
(Ao final) Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor!
(Momento de silêncio, meditação e partilha).
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Para ajudar na reflexão:
• Festejar o coração de Jesus é celebrar o seu amor, derramado sobre a humanidade.
Jesus é manso e humilde de coração. Aqueles que quiserem aproximar-se dele devem
ser humildes também, pois quem está no alto de sua prepotência não consegue
adentrar ao mais íntimo do coração de Jesus. Apenas os pequeninos estão atentos o
suficiente para perceber a revelação de Deus.
• Do coração de Jesus brota um louvor pela ação do Pai. Em nossas orações temos
pedido de mais e agradecido pouco, ou conseguimos louvar a Deus por tantos
benefícios que ele realiza em nossas vidas?
• O olhar de Deus se volta sempre para o pobre. Como temos agido em relação às
injustiças do mundo? Temos sido um sinal do amor misericordioso de Deus?
• Nossas comunidades estão em um período difícil, por termos que evitar as celebrações
abertas e as reuniões, para cuidarmos uns dos outros. Como queremos ser após este
período passar? Como estar abertos para acolher a todos, como é o Coração de Jesus?

D.: Jesus nos ama, e nos convida: “Vinde a mim, vós que estais cansados, e eu vos darei
descanso”. Neste tempo de pandemia, precisamos saber colocar no coração de Jesus
nossa confiança e nosso cansaço, nossas angústias e nossas esperanças. Em sinal de que
queremos ter um coração semelhante ao de Jesus, vamos colocar o coração de papel com
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o nosso nome em cima do coração com o nome de Jesus, em atitude de oração. Enquanto
isso, cantamos.

CANTO DE MEDITAÇÃO: Conheço um coração
(https://www.youtube.com/watch?v=9CGiPvgKArE)
1. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno./ Que louva ao pai por revelar seu
nome aos pequenos. Que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos
salvar.
Ref.: Jesus, manda teu espirito para transformar meu coração(2x)
2. As vezes no meu peito bate um coração de pedra,/ magoado, frio, sem vida, aqui
dentro ele me aperta./ Não quer saber de amar nem sabe perdoar,/ quer tudo e não
sabe partilhar.
3. Lava, purifica e restaura-me de novo./ Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo./
Derrama sobre nós a água do amor, o Espirito de Deus, nosso Senhor.

PRECES
D.: Irmãos, aproximemos de Deus, por meio do Coração de Jesus, nosso intercessor junto
ao Pai, e a Ele, façamos nossas preces:
T.: Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao de Jesus!
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• Senhor, do lado aberto de Cristo na cruz, nasceu a Igreja. Ajudai-a viver unicamente
dos tesouros que brotam do coração de Jesus, e seja ela um sinal do vosso amor.
Nós vos rogamos.
• Senhor, é do coração do Vosso Filho que brotam as vocações. Chamai muitos jovens
para o vosso serviço, para que se dediquem dentro da vocação de cada um. Nós vos
rogamos.
• Senhor, olhai pelos membros do Apostolado da oração e por toda a nossa
comunidade, para que buscando constantemente a conversão, possamos ser
acolhidos, um dia, no Coração de vosso Filho, nas alegrias eternas. Nós vos rogamos.

(Preces Espontâneas)

D.: Concluamos nossas preces com a oração que Cristo nos ensinou:
Todos: Pai nosso que estais nos céus...

D.: Oremos: Concedei, Ó Deus todo-poderoso, que, alegrando-nos pela solenidade do
Coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber, desta
fonte de vida, uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
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T.: Amém!

BÊNÇÃO: COMPROMISSO E MISSÃO

Todos fazem o sinal da cruz, enquanto alguém diz:
D.: O Senhor todo-poderoso e cheio de misericórdia nos abençoe e nos guarde, em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém!

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
T.: Para sempre seja louvado!

CANTO FINAL: Coração Santo (Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=u4CqvV5mHfY)
Ref.: Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás (2x)
1. Jesus amável, Jesus piedoso,/ Deus amoroso, frágua de amor!/ Aos Teus pés venho, se
Tu me deixas,
Sentidas queixas, humilde expor!
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