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  Saudação

D: Nesta semana de junho, dia 19, a Igreja celebra a solenidade ao Sagrado Coração de Jesus. Juntos 
com toda a Igreja, vamos nos colocar diante do amor misericordioso de Jesus e rogar-lhe as bênçãos 
sobre nós.

T: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

D: Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam conosco.

T: Amém, Senhor!

D: A devoção ao Sagrado Coração de Jesus faz ressoar o próprio pedido que Jesus dirigiu a nós: 
“Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e achareis paz para as vossas vidas” (Mt 11, 
29).

T: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.

D: A própria imagem do Sagrado Coração de Jesus transmite a grande mensagem: “Ele que �nha 
amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13, 1b).

T: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.

D: A solenidade do Sagrado Coração de Jesus ainda aponta-nos para o divino jeito de Jesus agir na 
terra, conforme nos atesta são Pedro: “Jesus andou por toda a parte fazendo o bem...” (At 10,38b).

T: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.



 Canto: Meu coração é para �, Senhor! / Meu coração é para �! (2x) / Refr: Porque tu me 
deste a vida! / Porque tu me deste o exis�r! / Porque tu me deste o carinho! / Me 
deste o amor!: /

  Escuta da Palavra

D: No Evangelho que a Igreja proclama na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, dois belos 
ensinamentos podem ser facilmente percebidos: a amorosa preferência de Deus pelos mais humildes 
e a disposição de Jesus em aliviar o sofrimento de quem confia nele. Vamos ler este texto em nossa 
Bíblia.

L: (Lê Mateus 11,25-30).

§ Para refle�r:

- “Vinde a mim todos vós que estais cansados e fa�gados sob o peso dos vossos 

fardos”. Que significado tem este convite de Jesus para a nossa família, neste tempo de 
dificuldade que estamos vivendo?

  Em Oração

D: Jesus Cristo é o rosto da Misericórdia do Pai. Seu Sagrado Coração irradia a Divina Misericórdia, ou 
seja, em Cristo Jesus, podemos conhecer a grandeza da misericórdia de Deus pela humanidade. 

L1: Da contemplação de Jesus, em seu amável coração, brota em nós a espiritualidade da ternura, do 
afeto e do cuidado.

D: São Paulo escreveu um Hino ao Amor. Está no Capítulo 13 da Primeira Carta aos Corín�os. 

L2: Trazendo presente este texto, vamos rezar a Dezena da Misericórdia e meditar:

D: Pai Nosso...

T: O Pão Nosso..

L1: O amor é benfazejo.

L2: Boa é a pessoa que mostra bondade nas ações, faz o bem, beneficia e promove os outros.

D: Ave Maria...

T: Santa Maria...

L1: O amor não é invejoso.

L2: Inveja é uma tristeza pelo bem alheio. Quem ama se posiciona contra a injus�ça que desgraça a 
vida de tantos.

D: Ave Maria...

T: Santa Maria...

L1: O amor não é arrogante.



L2: Quem ama não se engrandece diante dos outros; é humilde. No amor não há domínio de uns sobre 
os outros.

D: Ave Maria...

T: Santa Maria...

L1: O amor não é vergonhoso.

L2: O amor não age rudemente, não se mostra duro no trato. Detesta fazer que os outros sofram.

D: Ave Maria...

T: Santa Maria... 

L1: O amor não é interesseiro.

L2: O amor não procura o próprio interesse, mas o bem dos outros. 

D: Ave Maria...

T: Santa Maria...

L1: O amor perdoa sempre.

L2: As tensões e os conflitos agridem de forma violenta e, à vezes, mortalmente, a comunhão. Só o 
amor apaga o ressen�mento e perdoa a fraqueza alheia. 

D: Ave Maria...

T: Santa Maria...

L1: O amor não se alegra com a injus�ça; fica alegre com a verdade.

L2: Quem ama fica alegre em poder fazer o bem ao outro e se alegra com suas conquistas. 

D: Ave Maria...

T: Santa Maria...

L1: O amor desculpa tudo.

L2: Convive-se diariamente com a imperfeição. Quem ama, não julga; desculpa e guarda silêncio 
perante os limites da pessoa amada.

D: Ave Maria...

T: Santa Maria...

L1: O amor crê tudo.

L2: O amor confia, não controla, não domina. Quem ama não precisa fingir “ser o que não é”.

D: Ave Maria...

T: Santa Maria...

L1: O amor espera tudo.

L2: É a esperança de quem sabe que o outro pode mudar, pois toda pessoa, com todas as fraquezas, é 
chamada à san�dade.

D: Ave Maria...



T: Santa Maria...

L1: O amor suporta tudo.

L2: O amor suporta, com espírito posi�vo, todas as contrariedades. O ideal cristão, precisamente na 
família, é o amor que, apesar de tudo, não desiste.

D: Glória ao Pai...

T: Assim como era...

  Bênção

D: Velai, Senhor Jesus, pela nossa família e abençoai a nossa casa.

T: Amém!

D: Dai-nos Paz, espírito de fé e muita esperança para enfrentar, com serenidade, os desafios e as 
lutas do co�diano.

T: Amém!

D: Que o verdadeiro amor se faça presente, dia e noite, a cada instante, em nossos lares, em nossa 
comunidade, no coração de cada um de nós.

T: Amém!

D: Derramai, Deus de Bondade, sobre nós e nossa casa vossa divina bênção:

T: Em nome do Pai...

Canto: /: Eu confio em Nosso Senhor/ com fé, esperança e amor.:/ A meu Deus fiel 
sempre serei. / Eu confio em Nosso Senhor. / Seus preceitos, ó sim, cumprirei, / com 
fé, esperança e amor.


