
SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
DIA DE ORAÇÃO PELA SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES  

Queridos irmãos e irmãs, a Festa de hoje nos propõe a viver o verdadeiro amor, um amor 
livre de egoísmo, amor que consegue purificar e salvar. No percurso de nossa vida, marcado 
por provações e dificuldades, Cristo nos oferece seu Corpo e Sangue, verdadeira comida e 
verdadeira bebida, para nos sustentar e chegarmos à casa do Pai. Sejamos sempre gratos 
por este grande dom e renovemos nossa fé na presença real de Cristo no Pão e no Vinho 
Consagrados, sinais e fatores de comunhão. Certos do desejo de sermos cada vez mais 
semelhantes a Jesus, “mansos e humildes de coração”, cantemos para dar início à nossa 
celebração. 

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 dei-
xar de amar algum dos filhos que gerou? / 
E se existir acaso tal mulher, Deus se lem-
brará 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.
- O Senhor, que encaminha os nossos cora-
ções para o amor de Deus e a constância de 
Cristo, esteja convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- O Senhor Jesus, que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à con-
versão. Reconheçamos ser pecadores e invo-
quemos com confiança a misericórdia do Pai. 
(pausa)
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis 
por mim a Deus, nosso Senhor.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém.

- Senhor, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.

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, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado 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 Es-
pírito 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 (Dt 7,6-11)
Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: 6“Tu és um 
povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Se-
nhor teu Deus te escolheu dentre todos os po-
vos da terra, para seres o seu povo preferido. 
7O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, 
não por serdes mais numerosos que os outros 
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povos – na verdade sois o menor de todos –, 
8mas, sim, porque o Senhor vos amou e quis 
cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi 
por isso que o Senhor vos fez sair com mão 
poderosa, e vos resgatou da casa da escra-
vidão, das mãos do Faraó, rei do Egito. 9Sa-
berás, pois, que o Senhor teu Deus é o único 
Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a 
misericórdia até mil gerações, para aqueles 
que o amam e observam seus mandamentos; 
10mas castiga diretamente aquele que o odeia, 
fazendo-o perecer; e não o deixa esperar, mas 
dá-lhe imediatamente o castigo merecido. 
11Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os 
decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em 
prática!”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 102(103))
- O amor do Senhor Deus por quem o teme, 
é de sempre e perdura para sempre.
- Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o 
meu ser, seu santo nome! / Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum 
de seus favores! 
- Pois Ele te perdoa toda culpa, e cura toda a 
tua enfermidade; / da sepultura Ele salva a tua 
vida e te cerca de carinho e compaixão.
- O Senhor realiza obras de justiça e garante 
o direito aos oprimidos; / revelou os seus ca-
minhos a Moisés, e aos filhos de Israel, seus 
grandes feitos!
- O Senhor é indulgente, é favorável, é pacien-
te, é bondoso e compassivo. / Não nos trata 
como exigem nossas faltas, nem nos pune em 
proporção às nossas culpas!

8. SEGUNDA LEITURA (1Jo 4,7-16)
Leitura da Primeira Carta de São João.
7Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, por-
que o amor vem de Deus e todo aquele que 
ama nasceu de Deus e conhece Deus. 8Quem 
não ama, não chegou a conhecer Deus, pois 
Deus é amor. 9Foi assim que o amor de Deus 
se manifestou entre nós: Deus enviou o seu Fi-
lho único ao mundo, para que tenhamos vida 
por meio dele. 10Nisto consiste o amor: não fo-
mos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que 
nos amou e enviou o seu Filho como vítima 
de reparação pelos nossos pecados. 11Carís-
simos, se Deus nos amou assim, nós também 
devemos amar-nos uns aos outros. 12Ninguém 
jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos 
outros, Deus permanece conosco e seu amor 
é plenamente realizado entre nós. 13A prova 
de que permanecemos com Ele, e Ele conos-
co, é que Ele nos deu o seu Espírito. 14E nós 
vimos, e damos testemunho, que o Pai enviou 
o seu Filho como Salvador do mundo. 15Todo 
aquele que proclama que Jesus é o Filho de 
Deus, Deus permanece com ele, e ele com 

Deus. 16E nós conhecemos o amor que Deus 
tem para conosco, e acreditamos nele. Deus é 
amor: quem permanece no amor, permanece 
com Deus, e Deus permanece com ele.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

09. EVANGELHO (Mt 11,25-30)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Tomai sobre vós o meu jugo e de mim apren-
dei que sou manso e humilde coração!

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

25Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: “Eu te 
louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
escondeste estas coisas aos sábios e entendi-
dos e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, Pai, 
porque assim foi do teu agrado. 27Tudo me foi 
entregue por meu Pai, e ninguém conhece o 
Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, 
senão o Filho e aquele a quem o Filho o qui-
ser revelar. 28Vinde a mim todos vós que estais 
cansados e fatigados sob o peso dos vossos 
fardos, e eu vos darei descanso. 29Tomai sobre 
vós o meu jugo e aprendei de mim, porque 
sou manso e humilde de coração, e vós en-
contrareis descanso. 30Pois o meu jugo é sua-
ve e o meu fardo é leve”.
- 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 cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu 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 ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- Certos de que nosso coração é fonte de en-
contro com Deus nosso Pai, elevemos a Ele 
nossas orações: 
- Fazei o nosso coração semelhante ao vosso!
1. Para que nosso coração seja capaz de amar 
cada ser humano independentemente de cor, 
credo, situação física, emocional e econômi-
ca, nós vos pedimos, Senhor.



2. Para que nosso coração confie plenamente 
em sua misericórdia, levando-nos à entrega li-
vre e incondicional à vontade do Pai, nós vos 
pedimos, Senhor. 
3. Para que nosso coração esteja sempre dis-
posto a perdoar e livre a se entregar ao Teu 
serviço, nós vos pedimos, Senhor.
4. Para que nosso coração seja sempre guia-
do pelo Espírito Santo e assim ter disposição 
para cumprir a vontade do Pai, nós vos pedi-
mos, Senhor.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Bendito seja Deus Pai/ Do universo criador/ 
Pelo pão que nós recebemos/ Foi de graça e 
com amor.
O homem que trabalha/ Faz a terra produ-
zir/ O trabalho multiplica os dons/ Que nós 
vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai/ Do universo criador/ 
Pelo vinho que nós recebemos/ Foi de graça 
e com amor.

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sa-
crifício para a glória do teu nome para o 
nosso bem e de toda a santa Igreja.  

(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, FORNALHA 
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. 
Elevado na Cruz, entregou-se por nós com 
imenso amor. E de seu lado aberto pela lança 
fez jorrar, com a água e o sangue, os sacra-
mentos da Igreja para que todos, atraídos ao 
seu Coração, pudessem beber, com perene 
alegria, na fonte salvadora. Por essa razão, 
agora e sempre, 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 apresen-
tamos 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 dis-
cípulos, 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 CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vin-
da, 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 



AMOR E CARIDADE VÊM DO SAGRADO CORAÇÃO
Celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus é tributar ao Senhor um culto de 

adoração que manifeste, com especiais homenagens e ternas práticas de reparação, toda 
a nossa gratidão pelo mistério de amor que Ele, por meio de sua amantíssima redenção, 
dignou-se manifestar-nos. É, pois, com um coração de carne, unido à sua divina pessoa, que 
o Verbo humanado simboliza, numa imagem natural e expressiva, a caridade transbordante 
que Deus tem para conosco. Ao Filho eterno do Pai não bastou amar a humanidade com um 
amor unicamente espiritual; amando-nos mais do que poderíamos imaginar, nosso redentor, 
ao fazer-se semelhante a nós segundo a carne, amou-nos com um amor também sensível 
e afetivo, como convinha a uma natureza humana íntegra e perfeitíssima, cujos sentimentos 
não poderiam jamais se contrapor à infinita caridade que a Divindade tem por nós.
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quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordei-
ro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(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.
1. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite; 
vou até o fim. / O meu rosto o forte sol quei-
mou, meu cabelo o orvalho já molhou: / Eu 
cumpro a ordem do meu coração.
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.

de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 
dispersos 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-
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 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo 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.
- No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-
-vos com um sinal de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de Cantos do Hinário Litúrgico da CNBB


