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Preparando o encontro 

Objetivo: Experimentar o imenso amor de Deus por meio das 12 promessas do Coração de 
Jesus, fazendo com Jesus memória de tantas vítimas do COVID 19. 
Ambiente: Organizar um pequeno altar, Bíblia, Imagem do Sagrado, castiçal ou pires como 
suporte para velas, fotos de pessoas falecidas vítimas do COVID, (da família ou não), flores... 

 

 

 

 

 

 
ORAÇÃO INICIAL (invocar a Santíssima Trindade com o canto:) 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo estamos aqui. 2x (duas vezes) 
Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui Senhor ao seu dispor. 
Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar te aclamar Deus Trino de amor. 
Todos se abraçam em sinal de comunhão com a Trindade Santa. 
 

 

 

Canto: Coração santo, tu reinarás!/ Tu nosso encanto, sempre serás! (BIS) 
 
- Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, ó Deus de amor!/ A ti eu venho, 
se tu me deixas,/ humildes queixas, sentido expor. 

  
Pai/ Mãe: Querida família, estamos reunidos em mais um encontro de nossa 
catequese familiar, e vamos refletir o amor de Deus revelado no Coração de 
Jesus.  
O Sagrado Coração de Jesus, representa o amor divino que ele compartilha com 
o Pai e o Espírito Santo.  Representa o amor que Ele tem pela humanidade. A 
palavra feita carne. Do seu lado perfurado jorrou sangue e água.  
 
Todos: Eis o Coração que tanto amou o mundo! 
 
 
 
 

7° encontro - Celebrando o Amor do Coroação de Jesus pela humanidade 
Irmã Kelly Simone (IMST) 

 

Momento de acolhida e oração 

Eis o Coração que tanto amor o Mundo! 
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A ORIGEM DA DEVOÇÃO AO SAGRADO 

CORAÇÃO 

 
O amor misericordioso de Deus vivido por 

Jesus e manifestado no seu Sagrado 
Coração 

 

 Pai/ Mãe: A morte e a ressurreição de Jesus sempre estiveram 

no centro do cristianismo, mas foram abordadas de diferentes pontos 

de vista, segundo a cultura e as preocupações de cada época. A partir 

do século XII começa-se a dar maior importância aos aspectos 

humanos de Jesus que, sendo filho de Deus, não deixou de pensar e 

agir como um homem, traduzindo, em seus sentimentos os 

sentimentos do próprio Deus. Em seu coração vibrava o amor 

misericordioso de Deus para conosco. 

 Mais tarde, numa época em que se acentuou demasiadamente a 

imagem de um Deus rigoroso e justo, o Espírito Santo suscitou na 

igreja um movimento em favor do amor e da misericórdia de Deus, 

manifestados justamente no Coração de Jesus. 

 No século XVII, mais precisamente no dia 16 de junho de 1675, 

durante uma exposição do Santíssimo Sacramento, na cidade 

francesa Paray-le-monial, Margarida Maria Alacoque (1647-1690) 

ouviu do próprio Jesus as palavras: 

Todos: “Eis o coração que tanto tem amado os seres humanos e 

em recompensa não recebe, da maior parte das pessoas, senão 

ingratidões e friezas que tem por mim neste Sacramento de 

Amor”. 

  

Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em 
vós! 
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Filhos: Estavam lançadas as bases do que se tornaria, na Igreja, a 

devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ao testemunho do amor 

misericordioso associava-se a ideia de reparação pelos pecados, que deu 

origem a práticas inovadoras, na época, tais como a Consagração ao 

Coração de Jesus, o culto das Nove primeiras sextas-feiras, a Hora santa 

reparadora, a Consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus, 

Ladainhas e orações diversas. 

 

Pai/ Mãe: A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a expressão 

mais bela do amor misericordioso de Deus para conosco, frágeis seres 

humanos, criados para participarmos da vida divina. 

Como aprendemos em nossa catequese, Deus nos criou à sua 

imagem e semelhança, para vivermos em contínua e plena comunhão 

com Ele. Pelo pecado, essa comunhão foi rompida e nos tornamos 

“inimigos de Deus”. Mas Ele não desistiu de nós. Para restaurar a primeira 

Aliança, o Pai enviou ao mundo o seu Verbo eterno, que encarnou-se, 

assumindo a nossa natureza humana e “tornando-se em tudo semelhante 

aos homens, exceto no pecado”. 

Em Jesus, Deus armou a sua tenda entre nós, humanos, e quis 

partilhar de nossa sorte e nossa história... Como prova maior de seu amor 

por nós, “Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte, 

para que todo aquele que nele crer não morra mas tenha a vida eterna”. 

A cruz é, portanto, a maior prova de amor que Deus dá à humanidade, 

através do sacrifício voluntário de seu Filho amado. O Apóstolo João 

registra em seu evangelho que, já morto, Jesus teve o seu coração 

transpassado pela lança e que, de seu lado aberto jorrou sangue e água! 

Filho/a: O coração, como sabemos, mais do que um importante 

órgão do corpo humano, tornou-se em todas as culturas, o símbolo e a 

sede de todos os afetos e sentimentos da pessoa humana. 

Aparecendo a Santa Margarida Alacoque, Jesus lhe mostra o seu 

coração exposto e coroado de espinhos e lhe diz: “Eis o coração que tanto 

amou os seres humanos e que, em recompensa, deles só tem recebido 

ingratidões”. 
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A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é pois a expressão 

simbólica mais eloqüente de seu amor não correspondido pela 

humanidade e que nos lembra continuamente que Ele continua a doar-

se por nós no Sacramento da Eucaristia, esperando de nós que 

retribuamos esse amor, tributando-lhe amor e devoção ao Santíssimo 

Sacramento do seu corpo e sangue e comprometendo-nos a nos amar 

uns aos outros como Ele nos amou. Aliás, “nisso conhecerão que 

somos seus discípulos”. 

Todos: Coração de Jesus que tanto nos amais, fazei que eu vos 

ame cada vez mais!  

Filhos/a: Doze Promessas do Sagrado Coração. 

1ª Promessa: “A minha benção permanecerá sobre as casa em que se achar 

exposta e venerada a imagem de Meu Sagrado Coração” 

2ª Promessa: “Eu darei aos devotos de Meu Coração todas as graças 

necessárias a seu estado” 

3ª Promessa: Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias” 

4ª Promessa: Eu os consolarei em todas as suas aflições” 

5ª Promessa: “Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da 

morte” 

6ª Promessa: “Lançarei bênçãos abundantes sobre seus trabalhos e 

empreendimentos” 

7ª Promessa: “Os pecadores encontrarão, em meu coração, fonte inesgotável 

de misericórdias” 

8ª Promessa: “As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa 

devoção” 

9ª Promessa: “As almas fervorosas subirão, em pouco tempo, a uma alta 

perfeição”  

10ª Promessa: “Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa 

devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos.  
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11ª Promessa: “As pessoas que propagarem esta 

devoção terão seu nome inscrito para sempre no Meu 

coração”  

12ª Promessa: “A todos os que comunguem nas 

primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, 

darei a graça da perseverança final e da salvação 

eterna”  

Pai/ Mãe: Vimos o quanto Deus na pessoa no Filho Jesus nos ama de maneira 

infinita, nos possibilitando experimentar seu amor por meio de gestos e sinais. 

Através das Promessas do 
seu coração, conseguimos 
vislumbrar um pouco de seu 
grande amor pela 
humanidade.  
Porém estamos vivendo 
momentos de grandes 
desencontros com a vida.  

 
Toda a humanidade vem 

sofrendo a alguns meses com a morte 
avassaladora de tantos homens e 
mulheres que muitas vezes não 
tiveram tempo de dizer a Deus, pois 
acometidos pelo Vírus, são levados as 
vezes as pressas aos hospitais e muitos 
deles não retornam com vida, e suas 
famílias não tem o direito de os velarem como merecem, conforme nosso 
costume cristão de sepultar o corpo de nosso entes queridos. Sofremos por que 
os “números” que para nós parecia distante por estarem em outros países 
chegou para nós como nomes e rostos de quem conhecemos, ou que muitas 
vezes são de nossas famílias.  

Diante da fragilidade humana, as vezes não conseguimos suportar 
tamanha dor. Só nos resta então recorrer a Trindade Santa e a Maria Santíssima 
nossa mãe que nos ajude a suportar com fé a dor. Na certeza da Ressurreição. 

https://2.bp.blogspot.com/-EJmW4FRgC6k/VWcQpZAufEI/AAAAAAAAE0U/uxxoXS8WY7A/s1600/download+(1).jpg
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Pai/ Mãe: Diante do amor de Deus revelado no Coração do Filho, vimos é 
possível superar a dor. Diz a sagrada Escritura: Alegrai-vos com os que se 
alegram, chorai com os que choram (Rm 12, 15) 
Neste momento vamos trazer presente em nossos coração por meio desde 
momento de oração, tantas vítimas que foram acometidas pelo COVID 19, 
alguns pré-sintomáticos, assintomáticos e sintomáticos. Algumas dessas pessoas 
estão se recuperando em suas casas, outras já estão contemplando o Coração 
de Jesus face a face.  (Silêncio)  
Ação: 1. Cada um poderá dizer em voz alta o nome de alguém se conhece que 
foi ou está doente em consequência do COVID 19.  
2. Colocar fotos (recortes de revistas), ou se for membros da famílias expor as 
fotos... 
3. Fazer preces ou recordar os dons e qualidades dessas pessoas... 

Pai/ Mãe: Pai de Misericórdia, em tuas mãos entregamos nossos irmãos e 
irmãs, na firme esperança de sua ressurreição. Em tua misericórdia abre para 
eles as portas do Paraíso e nós que ficamos concede que nos consolemos, uns 
aos outros, com as palavras da fé.  

Todos: Em tua paz Senhor deixa ir agora o teu servo!  
 

 

Leitura do Livro da Sabedoria 2, 23-3,9  
Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à a imagem de sua própria 
natureza; foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e 
experimentam-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de 
Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter 
morrido; sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do 
meio de nós, uma destruição; mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens 
parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade; tendo 
sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs 
à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o outro no fogo e 
aceitou-os como ofertas de holocausto; no dia do seu julgamento hão de brilhar, 
correndo como centelhas no meio da palha; vão julgar nações e dominar os 
povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam 
compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele 
porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. 
Palavra do Senhor. Graças a Deus!  

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

Gesto de amor e solidariedade 
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O que entendemos dessa Palavra? Como está nossa confiança em Deus? 
Cremos verdadeiramente no amor de Deus por nós? 
Vivemos em comunhão familiar, comunidade, semeando o bem e o amor? 
 
 
O que queremos dizer a Deus a partir do ensinamento que Ele nos deu? Cada 
um faça seu propósito em silêncio e deixe que brote oração pessoal de “traduza” 
seu amor e sua fé em Deus  

________________________________________________________________ 

 
 

1. Procurar viver mais a união na família e na comunidade procurando a cada 
dia vivenciar as promessas do Coração de Jesus. 2. Se em sua família ainda 
não possui uma imagem do Sagrado Coração de Jesus providenciar para que 
no futuro se possa fazer a entronização da imagem em vossa família.   
 

 
O 

 

Ó Deus de misericórdia, olha esta tua família que hoje contempla a 

manifestação do teu amor no coração humano de Jesus. Renova em nós a 

alegria de sermos teus e troca em um coração novo o que em nós é ainda 

coração de pedra. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém!  

BENÇÃO 
O Deus de ternura que se revela no Coração de seu Filho Jesus, nos encha do 
seu Espírito e nos renove na alegria do seu amor, nos faça superar o 
sofrimento e a dor, agora e sempre. Amém!  
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado! 
 

Todos fazem o sinal da cruz em si e uns nos outros. 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 

Oração Final 


