
11 JUNHO 
 
 

Sexta-feira a seguir ao Domingo II depois de Pentecostes 
 

Sagrado Coração de Jesus, Titular 
 

Solenidade 
 

Com S. João, vemos no Lado aberto do Crucificado o sinal do amor que, na doação total de Si mesmo, 
recria o homem segundo Deus. Contemplando o Coração de Cristo, símbolo privilegiado desse amor, 
somos fortalecidos na nossa vocação (CST 21). Do Coração de Cristo, aberto na cruz, nasce o homem 
de coração novo, animado pelo Espírito e unido aos seus irmãos na comunidade de amor, que é a Igreja 
(CST 3). “Não devemos nunca perder de vista a nossa finalidade e a nossa missão na Igreja […]: um 
terno amor ao Coração de Jesus..., a reparação com todas as suas práticas..., o abandono de nós mesmos 
em espírito de vítima ao Coração de Jesus” (L. Dehon, Testamento Espiritual). “Com a palavra, com os 
escritos, com os meios de comunicação social, porém especialmente com o exemplo da nossa vida 
sacerdotal e religiosa somos chamados a difundir o amor de Cristo que excede todo o conhecimento” 
(São João Paulo II aos capitulares SCJ, 22 de Junho de 1979).  
 
 
Antífona de entrada  Salmo 32, 11.19 
 
Os pensamentos do seu coração permanecem por todas as gerações  
para libertar da morte as almas dos seus fiéis,  
para os alimentar no tempo da fome. 
 
 
Diz-se o Glória. 
 
 
ORAÇÃO DA COLETA 
 
Concedei, Deus todo-poderoso,  
que ao celebrar a Solenidade do Coração do vosso amado Filho, recordemos com 
alegria as maravilhas do vosso amor  
e mereçamos receber desta fonte divina  
a abundância dos vossos dons.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  
 
Ou:   
 
Deus de bondade, que no Coração do vosso Filho,  
ferido pelos nossos pecados,  
nos abristes os tesouros infinitos do vosso amor,  
fazei que, prestando-Lhe a homenagem da nossa piedade,  
cumpramos também o dever de uma digna reparação.  
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  
 



ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
Irmãos e irmãs caríssimos: O amor do Coração de Cristo revelou-se plenamente na Cruz.  
Elevemos as nossas súplicas ao Redentor, dizendo, com toda a confiança: 
 
R. Rei de bondade, tende compaixão de nós. 
 
— Pela Igreja, que nasceu na Cruz de Cristo, para que seja Esposa santa e imaculada e ensine 
os homens a contemplar o Redentor, oremos.  
— Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que anunciem, com a palavra e com a vida, as 
insondáveis riquezas de Cristo, oremos.  
— Pelas vítimas da violência e da injustiça, para que as palavras de Jesus ao expirar lhes 
ensinem a grandeza do perdão, oremos.  
— Pelos idosos, pelos doentes e moribundos, para que sintam que Deus nos trata como filhos, 
nos toma em seus braços e nos atrai ao seu amor, oremos.  
— Pelos membros do Apostolado da Oração, para que, orando, sejam conduzidos pelo Espírito 
e entre eles cresça a amizade e a ajuda mútua, oremos. 
 
Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos abristes as fontes da salvação, fazei que, olhando 
para Vós, trespassado no madeiro, descubramos as dimensões do vosso amor. Vós que 
viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 
 
 
Diz-se o Credo. 
 
 
 
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 
 
Olhai, Senhor,  
para o inefável amor do Coração do vosso Filho  
e fazei que a nossa oferenda Vos seja agradável  
e sirva de reparação pelos nossos pecados.  
Por Nosso Senhor. 
 
  



PREFÁCIO 
 
O Coração de Cristo, fonte de salvação 
 
V./ O Senhor esteja convosco.  
R./ Ele está no meio de nós.  
 

V./ Corações ao alto.  
R./ O nosso coração está em Deus.  
 

V./ Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.  
R./ É nosso dever, é nossa salvação.  
 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente,  
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação  
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,  
por Cristo, nosso Senhor.  
 
Elevado sobre a cruz,  
com admirável amor deu a sua vida por nós  
e do seu lado trespassado fez brotar sangue e água,  
donde nasceram os sacramentos da Igreja,  
para que todos os homens,  
atraídos ao Coração aberto do Salvador,  
pudessem beber com alegria nas fontes da salvação.  
 
Por isso, com os Anjos e os Santos,  
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:  
Santo, Santo, Santo,  
 
 
Antífona de Comunhão  Jo 7, 37-38 
 
Se alguém tem sede, venha a Mim e beba, diz o Senhor.  
Se alguém acredita em Mim, do seu coração brotará uma fonte de água viva. 
 
Ou:  Jo 19, 34 
 
Um dos soldados abriu o seu lado com uma lança  
e dele brotou sangue e água.  
 
 
 
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Fazei, Senhor, que este sacramento do vosso amor  
nos una sempre mais a Jesus Cristo,  
vosso Filho, de modo que, inflamados na caridade,  
saibamos reconhecê-l’O nos nossos irmãos.  
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 



 
Orações para este dia 

 
 
Consagração ao Sagrado Coração de Jesus (Pe. Martino Capelli, scj) 
 
Eu Te amo, ó Coração de Jesus, eu Te adoro,  
Agradeço-Te pelas graças, pelos sinais de misericórdia  
e predileção que têm me concedido até agora. 
Eu te ofendi tanto e tu, bom Jesus,  
me venceu com tua generosidade divina:  
Eu estava louco de ingratidão e tu estavas louco de amor. 
Hoje, através das mais puras mãos de Nossa Senhora das Dores,  
Ofereço, dedico, consagro total e irrevogavelmente  
ao Sagrado Coração de Jesus todo o meu ser,  
meu corpo e minha alma, minha liberdade, minha memória,  
minha vontade, meu intelecto.  
Consagro-te este meu pobre coração  
para que o mergulhes nas chamas de teu divino Coração.  
 
 
Ó coração mais sagrado (Beato João Maria da Cruz, scj) 
 
Ó Santíssimo e amantíssimo Coração do meu Salvador,  
Consagro-me inteiramente e sem reservas a ti,  
através do puríssimo Coração de Maria, tua bendita Mãe!  
Minha alma, meu corpo,  
meus poderes, meus sentidos e todas as minhas faculdades,  
meus membros e todo o meu ser eu coloco, meu Deus,  
absolutamente à tua disposição.  
Quero começar a partir de agora, 
meu doce Jesus,  
a servir-Te verdadeiramente. 
Ó meu Jesus!  
Quero renunciar completamente à minha própria vontade  
para fazer a vontade do meu Deus em todas as coisas  
Eu quero viver e morrer por Jesus  
nos braços maternos de Maria  
Ó meu Jesus, digna-te de me deixar entrar  
no templo sagrado de teu divino Coração. 
Vivat Cor Jesu! Per Cor Mariae! 
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