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 "A caridade de Deus foi derramada nos nossos corações por meio do Espírito Santo, que nos foi 

dado"     (Rm 5,5). 

 

: “Bendizemos de todo o coração e com o mais profundo respeito a Santíssima e Augusta 
Trindade”.        -São João Maria Vianney 
 
“Este sinal milagroso (Eucaristia) é figura do maior mistério de amor que se renova cada dia na 
Santa Missa: mediante os ministros ordenados, Cristo dá o seu Corpo e o seu Sangue pela vida da 
humanidade”.         São João Paulo II: 

 

“Que eu obtenha de tua amada bondade a graça de Ter meu nome escrito em Teu coração, para 

depositar em ti toda minha felicidade e glória, viver e morrer em tua bondade.”  

Santa Mrgarida Maria de Alacoque 
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 São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 

 

----------------------------------------------------------- 

A - O amor de Deus é revelado através de um Coração, e este Coração é do Cristo. Deus nos ama 

divinamente, mas também humanamente. O Sagrado Coração de Jesus é a recordação do Amor 

Divino que nos revela o caráter humano deste amor e isso na sua infinita doçura e humildade.  

Hoje estamos reunidos para rezar pelos Sacerdotes. Queremos pedir que o Coração amoroso e 

misericordioso de Jesus visite cada coração sacerdotal e faça com que nossos Padres sejam felizes e 

sejam sinal visível do Seu amor infinito. Sejam pastores segundo o Coração de Deus.  

   

1. SAUDAÇÃO INICIAL: 

 

Animadora (A): Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos (T): Amém! 

 

A – Abri, Senhor, os nossos lábios e o nossos coração para bendizer o Vosso santo nome. Purificai-

nos de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento e 

inflamai nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta Hora Santa na 

intenção dos Sacerdotes e mereçamos ser atendidos na presença da Vossa divina Majestade. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

T - Amém. 

    

A – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 

conosco. 

 

T - Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

2. MOTIVAÇÃO 

 

A – ...Nas palavras, nos atos, nos ensinamentos, nos milagres, e especialmente nas obras 

mais esplendorosas do seu amor para conosco, como a instituição da divina eucaristia, a 

sua dolorosa paixão e morte, a benigna doação de sua santíssima Mãe, a fundação da Igreja 

para proveito nosso, e, finalmente, a missão do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre 

nós, em todas essas obras, repetimos, devemos admirar outros tantos testemunhos do seu 

tríplice amor, e meditar as pulsações do seu coração, com as quais ele quis medir os 

instantes da sua peregrinação terrena até o momento supremo em que, como atestam os 

evangelistas, "clamando com grande voz, disse: Tudo está consumado. E, inclinando a 

cabeça, entregou o espírito" (Mt 27, 50; Jo 19, 30). Então o seu coração parou e deixou de 

bater, e o seu amor sensível permaneceu como que suspenso, até que, triunfando da morte, 
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ele se levantou do sepulcro. Depois que seu corpo conseguiu o estado da glória sempiterna 

e se uniu novamente à alma do divino Redentor, vitorioso da morte, o seu coração 

sacratíssimo nunca deixou nem deixará de palpitar com imperturbável e plácida pulsação, 

nem tampouco cessará de demonstrar o tríplice amor com que o Filho de Deus se une a seu 

Pai eterno e à humanidade inteira, de quem é, com pleno direito, a cabeça mística. 

https://www.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_15051956_haurietis-

aquas.html 

Com grande alegria, reunimo-nos mais uma vez para rezar pelos nossos Sacerdotes. Expressando 

nossa gratidão ao Coração de Jesus, cantemos: 

 

Canto ao Coração de Jesus:  

 

Por onde eu ando sinto tua presença 
Em todos os lugares está sempre perto de mim 
Em minhas escolhas vens me iluminar 
Como posso te deixar se mesmo quando eu erro vens me amar 
E me ajuda a acertar e na tua direção caminhar 
Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim 
Como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim 

O teu amor me envolve 
O teu amor me protege 
És o meu porto seguro 
O melhor lugar de estar é o teu coração 
Sagrado coração  

https://www.letras.mus.br/rinaldo-samuel/2005318/ 

3. Invocando o Espírito Santo: 

 

A – Rezemos juntos invocando as Luzes do Espírito Santo a fim de que nos conduza neste momento 

e nos ensine a rezar como convém. 

Rezemos a Oração ao Espírito Santo: 

Vem, Espírito Criador! 

 Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. 
 Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem par a fonte viva, o fogo, o amor, a 
unção divina e salutar. 
Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus 
feitos proclamai.  A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, 
qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos 
guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer  
que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. 
 Amém! 
 

https://www.letras.mus.br/rinaldo-samuel/2005318/
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4.  Palavra de Deus   

 

A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado pelo Evangelista São Lucas (15, 1-7) 

 

L.  "Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo.  
Os fariseus e os escribas murmuravam: “Este homem recebe e come com pessoas de má 
vida!”. Então, lhes propôs a seguinte parábola. “Quem de vós que, tendo cem ovelhas e 
perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove no deserto e vai em busca da que se 
perdeu, até encontrá-la? E, depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e, 
voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei 
a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por 
um só pecador que fizer penitência do que por noventa e nove justos que não necessitam 
de arrependimento.”  
Palavra da Salvação 
Glória a Vós Senhor 

 

- Façamos um instante de silêncio... 

 

5. Reflexão: 

A - As pulsações do Sagrado Coração de Jesus 
 

O Papa Pio XII escreveu, em 1956, a riquíssima encíclica Haurietis Aquas, 
exatamente "sobre o culto ao Sacratíssimo Coração de Jesus". Neste documento, Sua 
Santidade adverte que "este culto não deve a sua origem a revelações privadas, nem 
apareceu de improviso na Igreja", mas simplesmente confirma as verdades sobre a vida de 
Cristo e o seu imenso amor para com os homens. "Evidente é, portanto, que as revelações 
com que foi favorecida Santa Margarida Maria não acrescentaram nada de novo à doutrina 
católica" [1]. 

Mas, qual é, afinal, a doutrina católica a respeito do culto ao Sagrado Coração de 
Jesus? Em primeiro lugar, a Igreja ensina que esse culto consiste em uma verdadeira 
adoração. A razão disso está na doutrina da "união hipostática" de Cristo: "Uma vez que 
Deus Verbo se encarnou, a carne de Cristo é adorada não por si mesma, mas porque o 
Verbo de Deus está unido a ela segundo a hipóstase" [2]. Assim, pois, comenta Santo 
Tomás de Aquino, "adorar a carne de Cristo nada mais é do que adorar o Verbo de Deus 
encarnado, assim como adorar a roupa do rei nada mais é do que adorar o rei que a veste" 
[3]. É por isso que quem reza a Ladainha do Sagrado Coração recorda que esse órgão de 
Cristo está "unido substancialmente ao Verbo de Deus" e que nele "habita toda a plenitude 
da divindade". Os católicos, portanto, não só podem, como devem, adorar o Sagrado 
Coração de Jesus, sem nenhum temor ou escrúpulo. 

Agora, por que tanta ênfase no coração de Cristo? Por que não adorar outro órgão 
qualquer de Nosso Senhor, como o cérebro, ou os Seus outros membros feridos pelos 
agudos cravos da Cruz? A resposta está em que, "mais do que qualquer outro membro do 
seu corpo – diz o Papa Pio XII –, o seu coração é o índice natural ou o símbolo da sua 
imensa caridade para com o gênero humano" [4]. 

Os católicos adoram o Coração de Jesus porque a fé cristã é, acima de tudo, a 
"religião do amor". Na verdade, não existe nenhuma virtude maior do que a caridade (cf. 1 
Cor 13, 13); nenhum mandamento maior do que o amor (cf. Mt 22, 34-40); nada tão 

https://padrepauloricardo.org/episodios/o-que-e-a-uniao-hipostatica
http://www.paroquias.org/oracoes/?o=19


 

 

6 

importante quando o fato de que "Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu o Seu 
Filho único, para que todo o que n'Ele crer não pereça, mas tenha a vida eterna" (Jo 3, 16). 
Além disso, cremos que Deus, assumindo um coração verdadeiramente humano, sujeitou-
se livremente a experimentar os sentimentos mais comuns da vida de qualquer pessoa, 
tais como o amor e a alegria, a tristeza e o temor etc [5]. O Papa Pio XII confirma que "o 
coração de Cristo (...) sem dúvida deve ter palpitado de amor e de outros afetos sensíveis" 
[6]. 

Por isso, convém "meditar as pulsações do seu coração" [7], a fim de que também 
os nossos corações possam, com suas batidas, tributar um hino de louvor a Deus. 
 

L1- O Coração de Jesus "pulsa de amor ao mesmo tempo humano e divino desde 
que a virgem Maria pronunciou aquela palavra magnânima 'Fiat'" [8]. 

L2- O Coração de Jesus pulsou de amor quando se perdeu de seus pais e, tomado 
por um zelo que O consumia, aninhou-se no templo e tratou de cuidar das coisas de Seu 
Pai (cf. Lc 2, 49). 

L3- O Coração de Jesus pulsou de amor quando trabalhou na carpintaria de Nazaré, 
rodeado por São José, Seu pai adotivo, e por Sua santíssima mãe, a qual O nutria e O via 
crescer "em estatura, graça e sabedoria, diante de Deus e dos homens" (Lc 2, 52). 

L4- O Coração de Jesus pulsou de amor quando sentiu compaixão das multidões 
que O cercavam (cf. Mc 8, 2), quando deu vista aos cegos, quando curou os enfermos e 
quando ressuscitou os mortos. 

L5-  O Coração de Jesus pulsou de amor e admiração, quando viu a grande fé 
daquele soldado romano, cujas palavras são repetidas todos os dias na Santa Missa: 
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e 
minha alma será salva (cf. Mt 8, 8). 

L6- O Coração de Jesus pulsou de amor e de santa ira, quando expulsou os 
cambistas e vendilhões do templo, ordenando que não fizessem da casa de Seu Pai uma 
casa de comércio (cf. Mt 21, 13). 

L7- O Coração de Jesus pulsou de amor e de alegria, quando instituiu o Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia, deixando a Si mesmo como alimento para todos os que O 
haviam de seguir, até o fim dos tempos. 

L8- O Coração de Jesus pulsou de amor, de tristeza e de temor, quando rezou no 
Horto das Oliveiras, implorando misericórdia e suando gotas de sangue pela humanidade 
pecadora (cf. Mt 26, 38; Mc 14, 33). 

L9- O Coração de Jesus pulsou disparadamente quando Se entregou na 
Cruz, palpitando "mais pela força do amor do que pela violência dos algozes" [9]. 

L10- O Coração de Jesus pulsou de amor e misericórdia, quando acolheu no Céu o 
bom ladrão (cf. Lc 23, 43) e perdoou os Seus carrascos do crime que cometeram 
(cf. Lc 23, 34). 

L11- O Coração de Jesus pulsou de amor quando entregou Maria Santíssima aos 
cuidados de Seu discípulo amado, designando-a mãe de toda a Igreja (cf. Jo 19, 25-27). 
Finalmente, no Céu, "o seu coração sacratíssimo nunca deixou nem deixará de palpitar 
com imperturbável e plácida pulsação" [10], já que a aliança que firmou com a Sua Igreja é 
irrevogável e o Seu amor para com ela é eterno, como Ele mesmo tinha prometido: "Esta é 
a aliança que farei com a casa de Israel a partir daquele dia – oráculo do Senhor, colocarei 
a minha lei no seu coração, vou gravá-la em seu coração; serei o Deus deles, e eles, o 
meu povo" (Jr 31, 33). 

A - Por todas essas pulsações do Sagrado Coração de Jesus, que também nós 
vivamos a nossa vida como um completo e constante ato de amor a Ele. Peçamos-Lhe a 
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graça de imitar o Seu manso e humilde coração (cf. Mt 11, 29) e que, assim como o Seu, 
também os nossos se convertam em uma "fornalha ardente de caridade". 
Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós! 
 
https://padrepauloricardo.org/blog/as-pulsacoes-do-sagrado-coracao-de-jesus 
 

6. Rezando a Palavra de Deus 

A – Agora, passemos a meditar e a rezar alguns pontos da Palavra de Deus que foi 

proclamada.  

 

L1. "Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo” –  

Aproximemo-nos de Jesus, O Sumo Sacerdote, para ouví- lo, atentos (as) a cada Palavra, 

a cada Ato, a cada Gesto de Seu Amor Misericordioso por cada um (a) de nós, através da 

Liturgia deste mês, com as riquezas de nossa Santa Igreja 

 

A – Rezemos suplicando o Espírito Santo sobre nossos Sacerdotes, a fim de que 

alcancem a santidade que O Sumo e Eterno Sacerdote, espera de cada um, dentro da 

missão confiada a eles. 

Pai-Nosso... 

 

L2.  “Este homem recebe e come com pessoas de má vida!”-  Daí-nos Senhor, a graça 

de olharmos para nós mesmos, para o nosso próprio coração, e através de um exame de 

consciência, perscrutando “nosso” coração, busquemos no Sacramento da Reconciliação 

adentrar o Teu Sagrado Coração, aprendendo de Ti o dom maior, “O Amor”. 

 

A – Confiemos a Maria, Mãe de Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, nosso desejo de Amar e 

Servir a Trindade Santa, a Santa Eucaristia e a cada Sacramento, a zelar pela Santa Igreja, 

pelos Dons que nos são confiados pelo Espírito Santo, e a tudo o que nos cabe como fiéis 

leigos.  Ave-Maria... 

 

L3 – “Quem de vós que, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 

noventa e nove no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la?” Divino 

Espírito Santo, derramai sobre a Santa Igreja, sobre nosso bispo Dom Pedro e sobre nosso 

bispo Emérito Dom Nelson, o dom da Fortaleza, da Perseverança, da Paciência e do Amor, 

para que fortalecidos, ajudem o rebanho do Senhor a retornar ao aprisco. 

 

A - Divino Espírito Santo, iluminai-os! 

 

L4 –” Regozijai-vos comigo” – Nós nos unimos a Ti oh Amado Jesus, te louvamos e  

Agradecemos, por Teu imenso Amor por nós teus escolhidos, por tantas graças derramadas 

sobre nós, sem mérito algum, te damos graças pois, Tu és o Nosso Deus, O Senhor de 

nossas vidas, de nossa história, de nossa Igreja. Tu que se deu a nós e se dá a cada Santa 

Eucaristia, pelas mãos ungidas de nossos Sacerdotes. A Ti toda honra, toda glória, todo 

louvor, agora e sempre. Amém 



 

 

8 

 

A - Creio em Deus Pai, Todo Poderoso... 

 

7.  Oração pelos sacerdotes  

A - Rezemos juntos:    

Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do Altar, que vos quisestes perpetuar 

entre nós por meio de vossos sacerdotes, fazei com que suas palavras sejam somente as 

vossas, que seus gestos sejam os vossos, que sua vida seja o fiel reflexo da vossa.  

Que eles sejam os homens que falem a Deus dos homens e falem aos homens de Deus.  

Que não tenham medo de servir, servindo a Igreja como ela precisa ser servida.  

Que sejam homens, testemunhas do eterno no nosso tempo, caminhando pelas estradas da 

história com vosso mesmo passo e fazendo o bem a todos.  

Que sejam fiéis aos seus compromissos, zelosos de sua vocação e de sua entrega, claros 

reflexos da própria identidade e que vivam com alegria o dom recebido.  

Tudo isso vos pedimos pela intercessão de vossa Mãe Santíssima: Ela que esteve presente 

em vossa vida, esteja sempre presente na vida dos vossos sacerdotes. Amém. 

 

A – Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 

 

8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  

A – Rezemos agora a oração que segue pensando especialmente no Padre de nossa 

Paróquia: 

 

“Ó Jesus, Sumo e eterno Sacerdote, conservai este vosso sacerdote sob a proteção 

de vosso Coração amabilíssimo, onde nada de mal pode acontecer. Conservai ilibadas as 

suas mãos ungidas que tocam todos os dias o vosso Corpo Santíssimo.  

Conservai puro e desapegado dos bens da terra o seu coração, que foi selado pelo 

caráter sublime de vosso glorioso sacerdócio.  

Fazei-o crescer no amor e fidelidade para convosco e preservai-o do contágio do 

mundo.  

Dai-lhe também, juntamente com o poder que tem de mudar o pão e o vinho em vosso 

Corpo e Sangue, o poder de mudar os corações dos seres humanos. Abençoai os seus 

trabalhos, com abundantes frutos e concedei-lhe um dia a coroa da Vida Eterna. Amém”. 
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9. Cântico do Magnificat  

 

A – Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat: 

Lado A: A minh‘alma engrandece o Senhor 

e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, 

pois ele viu a pequenez  de sua serva; 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

 

Lado B: O Poderoso fez em mim maravilhas 

e santo é o seu nome! 

Seu amor, de geração em geração, 

chega a todos  que o respeitam. 

 

Lado A: Demonstrou o poder de seu braço, 

dispersou os orgulhosos. 

Derrubou os poderosos de seus tronos 

e os humildes exaltou. 

 

Lado B: De bens saciou os famintos 

e despediu, sem nada, os ricos. 

Acolheu Israel, seu servidor, 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, 

em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 

 

Lado A: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

Lado B: como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

10. Canto Final: Imaculada  

 

Imaculada Maria de Deus,  

Coração pobre, acolhendo Jesus!  

Imaculada Maria do povo,  

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz!  

 

Um coração que era Sim para a vida,  

um coração que era Sim para o irmão,  

um coração que era Sim para Deus,  

Reino de Deus renovando este chão!  

 

Olhos abertos pra sede do povo,  

passo bem firme que o medo desterra,  

mãos estendidas que os tronos renegam.  

Reino de Deus que renova esta terra!  

 

Faça-se, ó Pia, vossa plena vontade:  

que os nossos passos se tornem memória  

do Amor fiel que Maria gerou:  

Reino de Deus atuando na história! 
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11. Bênção Final 

 

A – O Senhor nos abençoe e nos guarde. 

T – Amém. 

A – Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 

T – Amém. 

A – Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 

T – Amém. 

A – O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 

T – Amém. 

 

AS DOZE PROMESSAS DO CORAÇAO DE JESUS: 

 

1. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a 

imagem de meu Sagrado Coração. 

2. Eu darei aos devotos do meu Coração todas as graças necessárias a seu estado. 

3. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. 

4. Eu os consolarei em todas as suas aflições. 

5. Serei seu refúgio seguro na vida, e principalmente na hora da morte. 

6. Lançarei bênçãos abundantes sobre todos os seus trabalhos e empreendimentos. 

7. Os pecadores encontrarão em meu Coração fonte inesgotável de misericórdias. 

8. As almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática dessa devoção. 

9. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 

10. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar 

os corações mais empedernidos. 

11. As pessoas que propagarem esta devoção terão os seus nomes inscritos para sempre 

no meu Coração. 

12.  A todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, 

darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. 

------------------------------- 

 

Sugestões para o mês de junho: 

  

Rezemos pela santificação dos Sacerdotes. 

 

 

                       
 
 

 “O Coração do Homem-Deus não julga os corações humanos. O Coração chama. O 
Coração «convida». Com este fim foi aberto com a lança do soldado”.  

São João Paulo II 
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