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São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 
 

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

1. SAUDAÇÃO INICIAL: 
 

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

 Abri, Senhor os nossos lábios e o nossos corações 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. Amém 

 
 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam conosco. 
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
2. MOTIVAÇÃO 
 
  Celebramos no dia 23 de Maio “A Solenidade de Pentecostes”, no Domingo seguinte dia 
30 de Maio “A Solenidade da Santíssima Trindade”, em seguida na quinta-feira dia 03 de Junho, 
celebraremos “A Solenidade Ss. Corpo e Sangue de Cristo, e na sexta-feira, dia 11 de Junho “A 
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, datas estas que devem nos motivar e impulsionar ao 
Amor, a Meditação, ao Louvor, a Adoração e Contemplação da Sabedoria e Riqueza de nossa 
Mãe Igreja, que nos direciona à “buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de 
Deus” (Colossenses 3,1) 
 
 O Sagrado Coração de Jesus é revelação do amor salvador: “Vede! Eu mesmo vou 

procurar minhas ovelhas e tomar conta delas” (Ez. 34,11). “Se um de vós tem cem ovelhas e 

perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até 

encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne 

os amigos e vizinhos e diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a ovelha que estava perdida!’ (Lc, 15, 

4-6).  

O mês de junho, apresenta-nos também a memória litúrgica do Imaculado Coração de 

Maria, no sábado após a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e de Santos que marcaram 

época na história da Igreja: Santo Antônio de Pádua, São Luís Gonzaga, São João Batista, São 

Pedro e São Paulo, entre outros, de quem fazemos memória. Peçamos a intercessão de cada um 

destes santos amigos de Deus e do Imaculado Coração de Maria, pela Igreja, por nosso bispo 

Dom Pedro e bispo Emérito Dom Nelson, por nossos Sacerdotes, pelo mundo todo que passa por 

este tempo de combate contra esta pandemia, sejamos fiéis intercessores(as). 

Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer. 
Santo Agostinho 
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https://www.pensador.com/autor/santo_agostinho/
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3. 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 vem 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 está é o teu coração 
Sagrado Coração 
 
 
4. Invocando o Espírito Santo: 
 

Santo Espírito de Deus, 
vinde sobre mim, sobre minha casa e sobre todos nós. 
Que a Vossa Luz Divina nos ilumine,  
retirando de nós toda a raiva e toda a escuridão. 
 

Vós, que sois a alma da Igreja, vinde e renovai, 
a fim de que ela seja sempre testemunha do Teu Reino de Amor. 
Vossa força nos ajude nos momentos em que a fraqueza quiser ocupar espaço em 
nossas vidas. 
 

Espírito Santo, 
que em Pentecostes manifestastes o poder de Deus, 
derramai sobre nós os vossos dons. 
Ajudai-nos a viver a Paz do Senhor 
nos seus caminhos e permanecei conosco. 
 

Santo Espírito Criador, 
criai em nós um amor grande e forte ao Pai 
e que nada possa apagar essa chama. 
 

Espírito da verdade, 
manifestai em nós o desejo de conhecer, 
propagar e viver a Palavra do Senhor. 
Que ela cresça em nosso coração e dê muitos frutos! 
 

Espírito Santo, guia-nos sempre 
e nunca vos distancie de nós. 
Amém. 
   
 Amém! 
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5. Evangelho (Jo 19,31-37) 
 

— O Senhor esteja convosco. 
— Ele está no meio de nós. 
— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João. 
— Glória a vós, Senhor. 
 
31Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os 

corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa 
solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os 
tirasse da cruz. 

32Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram 
crucificados com Jesus. 33Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, 
não lhe quebraram as pernas; 34mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e 
logo saiu sangue e água. 

35Aquele que viu, dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro; e ele sabe que 
fala a verdade, para que vós também acrediteis. 36Isso aconteceu para que se 
cumprisse a Escritura, que diz: “Não quebrarão nenhum de seus ossos”. 37E outra 
Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram”. 

 
— Palavra da Salvação. 
— Glória a vós, Senhor. 

 
- Façamos um instante de silêncio... Leiamos mais uma vez a Palavra deixando-
nos adentrar nela… 
 
6. Reflexão: 
 

A devoção ao Coração de Jesus tem uma longa história. Começa com o “coração 
trespassado de Jesus” no Evangelho de São João – interpretado pelo misticismo 
medieval como uma ferida que manifesta a profundidade de seu amor –, passa pelas 
revelações a Santa Margarida Maria Alacoque no século XVII e o posterior culto ao 
Sagrado Coração no século XIX, e vai até a Divina Misericórdia com Santa Faustina 
Kowalska no início do século XX. 
 

O Papa Pio XII escreveu uma encíclica sobre o Sagrado Coração, Haurietes 
aquas (1956). 

Ao longo da história, houve várias inculturações dessa devoção, com diferentes 
formas e linguagens, mas sempre para que o Pai nos revelasse em toda a sua 
profundidade o mistério de seu amor através de um símbolo privilegiado: o Coração vivo 
de seu Filho Ressuscitado. Pois “o Coração de Cristo é o centro da misericórdia” diz o 
Santo Padre o Papa Francisco. 
 
Compaixão 
 

O padre Frédéric Fornos SJ, diretor internacional da Rede Mundial de Oração do 
Papa, que produz os vídeos mensais, destaca que a devoção ao Coração de Jesus 
estabelece uma missão de compaixão pelo mundo e é o fundamento de toda missão: 

 
“O discípulo a quem Jesus mais amava, aquele que conhecia melhor o coração 

de Jesus, recostado junto a Ele (Jo 13, 23) também foi o primeiro a reconhecer Jesus 
ressuscitado às margens do lago da Galileia (Jo 21, 7). Quanto mais próximo alguém 
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estiver do Coração de Jesus, mais perceberá suas alegrias e sofrimentos pelos homens, 
mulheres e crianças deste mundo; e reconhecerá Sua presença hoje como ontem, 
atuando no mundo. Quanto mais perto estivermos do Coração de Jesus, menos 
indiferentes seremos ao que nos cerca, desejando nos comprometer com Jesus Cristo 
neste mundo, a serviço de sua missão de compaixão.” 
 
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-06/intencao-oracao-junho-papa-francisco-coracao-jesus.html 

 
“À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e 
furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas, ao mesmo 
tempo, importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos, carecidos de mútuo 
encorajamento. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora: na 
Sua cruz, fomos salvos. Temos um leme: na Sua cruz, fomos resgatados. Temos uma esperança: na Sua 
cruz, fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do Seu amor redentor”. 
 
Papa Francisco 
 
https://pt.aleteia.org/2020/05/26/redes-sociais-em-polvorosa-bencao-do-papa-marcou-reversao-da-pandemia-na-
italia/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_source=onesignal&utm_medium=notifications 
 

 

Que possamos experimentar este Amor de Deus por nós, este Deus que “amou 
tanto o mundo, que deu Seu Filho único, para que todo aquele que Nele crer, não 
pereça, mas, tenha a vida eterna”. (João 3,16) 

Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós! 
 

Rezemos por todas as intenções que já depositamos no Coração de Jesus a Oração que o 
Senhor Jesus nos ensinou: Pai Nosso... 

Ave- Maria…Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém 
 
7. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 

“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”. 

 
8. Cântico do Magnificat  
 
 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. 
 

O Poderoso fez em mim maravilhas 
e santo é o seu nome! 
Seu amor, de geração em geração, 
chega a todos que o respeitam. 

https://pt.aleteia.org/2020/05/26/redes-sociais-em-polvorosa-bencao-do-papa-marcou-reversao-da-pandemia-na-italia/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_source=onesignal&utm_medium=notifications
https://pt.aleteia.org/2020/05/26/redes-sociais-em-polvorosa-bencao-do-papa-marcou-reversao-da-pandemia-na-italia/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_source=onesignal&utm_medium=notifications
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 Demonstrou o poder de seu braço, 
dispersou os orgulhosos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos 
e os humildes exaltou. 
 

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. 

 
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. 
Amém. 
 
9. Canto Final: 
 
Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço, inteiramente todo a vós.  
E em prova de minha devoção, eu hoje vos dou meu coração.  
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca.  
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença.  
Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. (bis) 

 
10. Bênção Final 
 
 – O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.   
– Amém. 
 

LADAINHA DO CORAÇÃO DE JESUS 
 Rezar durante o mês de junho. 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Deus Pai dos céus, - Tende piedade de nós. 
Deus Filho, Redentor do mundo, - Tende piedade de nós. 
Deus Espírito Santo, - Tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, - Tende piedade de nós. 
 
Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, de majestade infinita, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, templo santo de Deus, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, - Tende piedade de nós. 
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Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, no qual estão os tesouros da sabedoria e da ciência, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as Suas complacências, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, rico para todos os que Vos invocam, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, saturado de opróbrios, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, esmagado pelos nossos pecados, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, feito obediente até a morte, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, atravessado pela lança, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, vítima dos pecadores, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, salvação dos que esperam em Vós, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, esperança dos que morrem em Vós, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, delícia de todos os santos, - Tende piedade de nós. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor, 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor, 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
 
V. Jesus, manso e humilde de coração. 
R. Fazei nosso coração semelhante ao vosso. 
 
Oremos: Deus onipotente e eterno, olhai para o Coração de vosso Filho diletíssimo e para os 
louvores e as satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa; e aos que imploram a 
vossa misericórdia concedei benigno o perdão, em nome de vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que 
convosco vive e reina, em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


