
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
1. Não sei se descobriste a encantadora luz / 
no olhar da mãe feliz que embala o novo ser. 
/ Nos braços leva alguém, em forma de outro 
eu; / vivendo agora em dois, se sente renascer.
A mãe será capaz de se esquecer / ou deixar 
de amar algum dos filhos que gerou? / E se 
existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de 
nós em seu amor.
2. O amor de mãe recorda o amor de nosso 
Deus: tomou seu povo ao colo; / quis nos atrair. 
Até a ingratidão inflama seu amor; / um Deus 
apaixonado busca a mim e a ti.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No início desta Celebração Eucarística, peça-
mos a conversão do coração, fonte de reconci-
liação e comunhão com Deus e com os irmãos 
e irmãs (pausa).
- Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 
graça, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que vos tornastes pobre para nos enri-
quecer, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso 
povo santo, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
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.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Concedei, ó Deus Todo-
-Poderoso, que, alegrando-nos pela solenida-
de 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. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Ez 34,11-16)
Leitura da Profecia de Ezequiel.
11Assim diz o Senhor Deus: “Vede! Eu mesmo 
vou procurar minhas ovelhas e tomar conta de-
las. 12Como o pastor toma conta do rebanho, de 
dia, quando se encontra no meio das ovelhas 
dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas 
e vou resgatá-las de todos os lugares em que 
forem dispersadas num dia de nuvens e escu-
ridão. 13Vou retirar minhas ovelhas do meio dos 
povos e recolhê-las do meio dos países para 
conduzi-las à sua terra. Vou apascentar as ove-
lhas sobre os montes de Israel, nos vales dos 
riachos e em todas as regiões habitáveis do 
país. 14Vou apascentá-las em boas pastagens e 
nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. 
Ali repousarão em prados verdejantes e pasta-
rão em férteis pastagens sobre os montes de 
Israel. 15Eu mesmo vou apascentar as minhas 
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DIA DE ORAÇÃO PELA SANTIFICAÇÃO DO SACERDOTE
“ALEGRAI-VOS COMIGO PORQUE ENCONTREI A MINHA OVELHA PERDIDA!”

Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta celebração fraterna, onde participamos 
da mesa da Palavra e da Eucaristia, alimentos para nossa fé, que fortalece nossa esperança 
e anima nossa caridade. Na liturgia de hoje, festejamos a Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus, dia de rezar pela santificação do sacerdote, que tem como tema central o amor. Celebre-
mos com alegria pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de cumprirmos o mandamento 
que nos deixou: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. Iniciemos, cantando.



ovelhas e fazê-las repousar – oráculo do Senhor 
Deus. 16Vou procurar a ovelha perdida, recon-
duzir a extraviada, enfaixar a da perna quebra-
da, fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda 
e forte. Vou apascentá-las conforme o direito”. 
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (22(23))
- O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma.
- O Senhor é o pastor que me conduz; não me 
falta coisa alguma. / Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha, / e restaura 
as minhas forças.
- Ele me guia no caminho mais seguro, pela 
honra do seu nome. / Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado, eles 
me dão a segurança!
- Preparais à minha frente uma mesa, bem à 
vista do inimigo; com óleo vós ungis minha ca-
beça, e o meu cálice transborda.
- Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por 
toda a minha vida; e, na casa do Senhor, habi-
tarei pelos tempos infinitos.

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 5,5b-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 5bO amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito que nos foi 
dado. 6Com efeito, quando éramos ainda fra-
cos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo 
marcado. 7Dificilmente alguém morrerá por 
um justo; por uma pessoa muito boa, talvez 
alguém se anime a morrer. 8Pois bem, a prova 
de que Deus nos ama é que Cristo morreu por 
nós, quando éramos ainda pecadores. 9Muito 
mais agora, que já estamos justificados pelo 
sangue de Cristo, seremos salvos da ira por 
ele. 10Quando éramos inimigos de Deus, fomos 
reconciliados com ele pela morte do seu Filho; 
quanto mais agora, estando já reconciliados, 
seremos salvos por sua vida! 11Ainda mais: 
Nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor 
Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo 
presente, recebemos a reconciliação. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 15,3-7)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Eu sou o bom pastor. 
Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem.

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † 
segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo: 3Jesus contou aos escribas 
e fariseus esta parábola: 4“Se um de vós tem 
cem ovelhas e perde uma, não deixa as noven-
ta e nove no deserto, e vai atrás daquela que se 
perdeu, até encontrá-la? 5Quando a encontra, 
coloca-a nos ombros com alegria, 6e, chegan-
do a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: 
‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha 
que estava perdida!’. 7Eu vos digo: Assim have-
rá no céu mais alegria por um só pecador que 
se converte, do que por noventa e nove justos 
que não precisam de conversão”. 
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador 
do céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao terceiro 
dia, subiu aos céus; / está sentado à direita de 
Deus Pai Todo-Poderoso, / donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. / Creio no Espírito 
Santo; / na Santa Igreja Católica; / na comunhão 
dos santos; / na remissão dos pecados; / na 
ressurreição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- (Introdução e conclusão pelo presidente da 
celebração)
- Bom Pastor, tende compaixão de nós!
1. Pela Igreja, vossa esposa, tornai-a santa e 
imaculada, oremos.
2. Pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo Dom 
Cesar e por todos os padres, para que imitem 
Jesus Cristo e procurem as ovelhas perdidas, 
oremos.
3. Pelos nossos seminaristas e vocacionados, 
para que tenham força e coragem para vencer 
os desafios, oremos.
4. Por todos nós, por quem Cristo deu a vida, 
para que a tristeza que sentimos em pecar seja 
vencida pela alegria do perdão, oremos.
5. Pelos membros falecidos do Apostolado da 
Oração, que orando serviram ao Senhor aqui na 
terra, para que lhes dê a glória de seu Reino, 
oremos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Minha vida tem sentido, cada vez que venho 
aqui / e te faço o meu pedido, de não me es-
quecer de ti. / Meu amor é como este pão que 
era trigo, que alguém plantou depois colheu. / 
E depois tornou-se salvação e deu mais vida e 
alimentou o povo meu.
Eu te ofereço vinho e pão. 
Eu te ofereço o meu amor (2x).



Meu amor é como este vinho que era fruto, 
que alguém plantou depois colheu / e depois 
encheu-se de carinho e deu mais vida, e saciou 
o povo meu!

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
CONSIDERAI, ó Deus, o indizível amor do Co-
ração do vosso amado Filho, para que nossas 
oferendas vos agradem e sirvam de reparação 
por nossas faltas. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO: CORAÇÃO DE JESUS, FORNA-
LHA ARDENTE DE CARIDADE)
- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e 
Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele-
vado na Cruz, entregou-se por nós com imen-
so amor. E de seu lado aberto pela lança fez 
jorrar, com a água e o sangue, os sacramentos 
da Igreja para que todos, atraídos ao seu Cora-
ção, pudessem beber, com perene alegria, na 
fonte salvadora. Por essa razão, agora e sem-
pre, nós nos unimos à multidão dos anjos e 
dos santos, cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo ...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coisas e não 
cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, 
um sacrifício perfeito.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresenta-
mos para serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, 
e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-

MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vos-
so Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igre-
ja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos repletos do Espírito Santo e nos tornemos 
em Cristo um só corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Már-
tires, e todos os santos, que não cessam de 
interceder por nós na vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a 
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto 
caminha neste mundo: o vosso servo o Papa 
Francisco, o nosso Bispo Cesar, com os bis-
pos do mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida 
e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Antes de participar do banquete da Eucaris-
tia, sinal de reconciliação e vínculo de união 
fraterna, rezemos, juntos, como o Senhor nos 
ensinou:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-



SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
O culto ao Coração de Jesus sempre exerceu profunda influência na vida da Igreja ao longo dos sé-

culos. Suas origens remontam aos primórdios do cristianismo e à Sagrada Escritura.
No primeiro milênio existia um culto à humanidade de Cristo, e principalmente às chagas de Cristo. 

A atenção fixou-se, depois, na ‘chaga do lado’, passando a venerar-se, sob o símbolo do coração tras-
passado, o amor incondicional de Cristo pelo gênero humano (cf. H.A).

Neste contexto, o episódio da transfixação (Jo 19,34) e o tema da água viva (Jo 7,37 -39) constituem 
a fonte principal deste culto.

São João Eudes e Santa Margarida Maria são os grandes promotores do culto ao Coração de Jesus. 
Ele, o promotor do culto litúrgico, compôs ofícios e fórmulas de missas dedicadas ao Coração de Je-
sus. Ela, por sua vez, promove o culto público, convidando as pessoas a corresponderem à grandeza 
do Amor de Deus revelado no Coração de Jesus.

O culto ao Coração é um culto de solidariedade fundamentado na Sagrada Escritura, na Tradição e na 
Liturgia. 

É justamente nesta solidariedade que Pe. Dehon vai encontrar as fontes de sua espiritualidade e do 
carisma que ele, depois, transmite a seus filhos espirituais, os padres do Sagrado Coração de Jesus.

Pela inspiração de Deus e a iniciativa de Pe. Jean Léon Dehon, nasce em 1878 a Congregação dos 
Sacerdotes do Coração de Jesus, no Brasil, conhecidos como Padres do Sagrado Coração de Jesus. 

Estamos presentes hoje nos cinco continentes. Nosso carisma é amor e reparação. Um amor de en-
trega total e verdadeira doação a Cristo na pessoa dos irmãos, e a reparação no seu duplo sentido, de 
reparação consoladora, do estar juntos, partilhar o sofrimento e as alegrias, consolar, apoiar, reerguer, 
ser presença; e a reparação social e antropocêntrica do reconstituir a face de Deus nas pessoas.

Nosso fundador nos deixou o apelo ao amor divino, que ele via na imagem do Coração de Jesus e 
que era tão cara à piedade do seu tempo. Contudo, essa piedade não o retira do mundo, mas o con-
fronta com a realidade social de sua época e o leva à procura de soluções práticas.

Pe. Dehon foi um homem à frente de seu tempo, soube assumir a tradição cristã e as devoções de seu 
tempo, explorando-as à luz das condições sociais e políticas em que viveu, para dar respostas a todos.

Que o Coração Divino e Humano de Jesus nos ajude a sermos mais humanos e solidários.

Pe. Ademilson Aparecido da Silva, SCJ - Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

2. Vou batendo até alguém abrir. Não descan-
so. 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.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, que este sacramento da 
caridade nos inflame em vosso amor e, sem-
pre voltados para o vosso Filho, aprendamos a 
reconhecê-lo em cada irmão. Por Cristo, nosso 
Senhor.  - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Confirmai, ó Deus, os corações dos vossos 
filhos e filhas, e fortalecei-os com vossa graça, 
para que sejam fiéis na oração e sinceros no 
amor fraterno. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. - Amém.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e ir-
mãs com sua cruz, saudai-vos com um sinal de 
reconciliação e de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 
quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Procuro abrigo nos corações de porta em 
porta desejo entrar. / Se alguém me acolhe 
com gratidão, faremos juntos a refeição. (bis)
1. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite; vou 
até o fim. / O meu rosto o forte sol queimou, 
meu cabelo o orvalho já molhou: / Eu cumpro a 
ordem do meu coração.
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