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Sagrado Coracao
~

~

O coração de Jesus, templo da
Santíssima Trindade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Início - Um só ato de adoração e de
amor, ou de outra qualquer virtude que
saísse do Coração de Cristo, pela sua
união à pessoa do Verbo Divino, era para
Deus inﬁnitamente mais valioso do que
os atos de todas as pessoas deste mundo,
ainda as mais santas. Nós também
devemos ser templos vivos de Deus pela
graça: peçamos ao Sagrado Coração que
faça o nosso coração semelhante ao Dele.
Ó Coração amável de Jesus, Coração
Puríssimo e Santíssimo, todo cheio de

amor; Coração em que reinam todas as
perfeições e virtudes; Vós mereceis o
amor de todos os corações. Destruí no
meu coração todas as afeições que impedem de ser todo Vosso. Eu Vos amo, ó
meu Jesus, e não quero amar senão a Vós.
Oração: Jesus Misericordioso, que prometestes, a quantos invoquem conﬁantes
Vosso Sagrado Coração, dar-lhes as graças necessárias a Seu estado: Vos ofereço
todo meu amor e minha dedicação para
alcançar, pelos méritos e intercessão de
Vosso Coração Sacratíssimo, a graça de
uma terna, profunda e inquebrantável
devoção à Virgem Maria. Sendo constante em invocar a valiosa providencia de
Maria, Ela me alcançará o amor a Deus, o
comprimento ﬁel de meus deveres e a perseverança ﬁnal. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de meu Jesus, fazei
que Vos ame cada vez mais.
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Sagrado Coracao
~

~

O coração de Jesus, artíﬁce da
Eucaristia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Início - A Eucaristia é o maior presente do
Coração de Cristo. Fonte e coroa de toda
a vida da Igreja, a Eucaristia- Sacrifício da
Missa renova no altar a Obra da Redenção; a Eucaristia-Sacramento é vida. Eucaristia-presença real é o amor vivo de Cristo na nossa caminhada para o Pai. Ó Coração de Jesus, Coração inﬂamado de amor
para com os homens, por que é que eles
correspondem tão mal e só com desprezo Vos tratam? E eu também fui do número desses ingratos que não Vos sabem
amar. Não permitais, que para o futuro,

viva ainda esquecido do Vosso amor.
Amém!
Oração: Ó Deus, que no Coração de
Vosso Filho, ferido por nossos pecados,
Vos dignais prodigalizar-nos os inﬁnitos
tesouros do amor, nós Vos rogamos que,
rendendo-lhe o preito de nossa devoção
e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever de reparação.
Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de meu Jesus, fazei
que Vos ame cada vez mais.
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Sagrado Coracao
~

~

O Coração de Cristo, sarça de
penetrantes espinhos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Início - Toda a vida de Cristo, até à Sua
gloriosa Ressurreição, foi cruz e martírio,
porque desde o primeiro instante Cristo
aceitou o preço da Redenção marcado
pelo Pai, no Seu plano salvíﬁco. A visão
dos seus sofrimentos redentores foi tão
viva que, no Jardim das Oliveiras, fez com
que suasse sangue. Saibamos transformar os nossos sofrimentos em provas de
amor.
Ó Coração de Jesus, desejoso de ser amado, Coração que achais Vossas delícias

em ser amado pelos homens, eu merecia,
pelos meus pecados, viver privado da
Vossa graça; mas vejo que ainda continuais a pedir-me o meu amor. Fazei que
muito Vos ame um pecador que muito
Vos tem ofendido.
Oremos - Renovo o inquebrantável propósito de oferecer-Vos cada manhã ao
levantar-me, e por intermédio da Santíssima Virgem, as obras e trabalhos do dia a
dia, e de trabalhar com empenho e constância para engrandecer-vos e alcançar
em recompensa o céu. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de meu Jesus, fazei
que Vos ame cada vez mais.
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Sagrado Coracao
~
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O Coração de Jesus, fornalha
ardente de caridade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Início - Só Deus pode medir o amor de
Cristo para com o Pai e para com os
homens. Ele o demonstrou cumprindo de
modo ﬁdelíssimo à vontade do Pai e
entregando-se inteiramente pela salvação dos homens. Como procuramos nós
imitar esse amor e corresponder-lhe na
nossa vida diária?
Ó Coração aﬂito de Jesus, detesto o que
Vos desagrada. Dai-me tal horror ao pecado que tenha medo até das mais leves faltas, unicamente porque desgostam a Vós,

que Sois digno de amor inﬁnito. Concedei-me a graça, meu amável Salvador, de
sempre me dirigir a Vós com esta súplica:
Ó meu Jesus, dai-me o Vosso amor.
Oremos - Jesus meu, que prometestes
consolo a quantos a Vós recorram em
suas tribulações: Vos ofereço a minha
total dedicação para alcançar de Vosso
Sagrado Coração e o Coração Imaculado
de Vossa Mãe Santíssima a graça de ir ao
Sacrário a pedir força e consolo quantas
vezes me visitem as penas. Fazei que,
nossa vida seja uma não interrompida
ação de graças por tantos benefícios.
Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de meu Jesus, fazei
que Vos ame cada vez mais.
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Sagrado Coracao
~
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O Coração de Jesus, paraíso de
delícias celestes.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Início - O Coração de Cristo é um oceano
para onde aﬂuem todos os rios da caridade do Pai e donde saem todos os rios de
graças que santiﬁcam as almas, porque
nele se encerram todas as riquezas do
amor divino. Esses tesouros inﬁnitos de
amor e de vida estão sempre à nossa disposição.
Ó Coração misericordioso de Jesus, quando me achava na desgraça, Vossa bondade me iluminou e me ofereceu o perdão;

concedei-me a graça de chorar os meus
pecados e de desejar o Vosso amor. Não
deixeis, ó meu Jesus, de ter piedade de
mim. A misericórdia que Vos peço é que
me comuniqueis luz e força para que
nunca mais Vos seja ingrato.
Oremos - Jesus misericordioso, que prometestes, a quantos invoquem conﬁantes
Vosso Sagrado Coração, dar-lhes as graças necessárias a Seu estado: Vos ofereço
todo meu amor e minha dedicação para
alcançar, pelos méritos e intercessão de
Vosso Coração Sacratíssimo, a graça de
uma terna, profunda e inquebrantável
devoção à Virgem Maria. Sendo constante em invocar a valiosa providencia de
Maria, Ela me alcançará o amor a Deus, o
comprimento ﬁel de meus deveres e a perseverança ﬁnal. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de meu Jesus, fazei
que Vos ame cada vez mais.
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Sagrado Coracao
~
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O Coração de Jesus, riquíssimo de
virtudes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Início - O Coração de Cristo é um coração
adornado de todas as virtudes: inocência,
humildade, fortaleza, mansidão, sabedoria... Basta ler o Evangelho para descobrir
as virtudes e as graças do Seu Coração
divino. Procuremos ter na nossa vida de
todos os dias os mesmos sentimentos
que animam e que enriquecem esse Coração divino.
Ó Coração generoso de Jesus, está no
Vosso poder tornar o meu coração inteiramente Vosso. De mim mesmo nada

tenho e nada posso; mas Vós me destes
um coração que pode e deseja amar-Vos.
Fazei pois, ó meu Jesus, que de hoje em
diante a Vossa santa vontade seja a única
orientação de todos os meus pensamentos, desejos e ações.
Oremos - Renovo o inquebrantável propósito de oferecer-Vos cada manhã ao
levantar-me, e por intermédio da Santíssima Virgem, as obras e trabalhos do dia a
dia, e de trabalhar com empenho e constância para engrandecer-Vos e alcançar
em recompensa o céu. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de meu Jesus, fazei
que Vos ame cada vez mais.
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Sagrado Coracao
~
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O Coração de Jesus, abismo de
misericórdia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Início - Basta lembrar como Cristo acolhia
e tratava os pecadores: os publicanos, o
paralítico, a Madalena, a adúltera, o bom
ladrão e tantos outros. Ele mesmo
aﬁrmou: "Eu vim a este mundo para salvar
os pecadores". Essa atitude de Cristo nos
inspira conﬁança e nos ensina de que
maneira devemos tratar os pecadores.
Ó Coração reconhecido de Jesus, tenhome mostrado sempre reconhecido às criaturas, ao passo que só convosco tenho

sido ingrato. Amável Jesus, quero agora
amar-Vos sobre todas as coisas e mais
que a mim mesmo; o resto da minha vida,
quero empregá-lo unicamente em Vos
amar, ó bem supremo da minha alma.
Fazei que conheça a Vossa santa vontade
e pronto estou para tudo, com o socorro
da Vossa graça.
Oremos - Ó Deus, que no Coração de
Vosso Filho, ferido por nossos pecados,
Vos dignais prodigalizar-nos os inﬁnitos
tesouros do amor, nós Vos rogamos que,
rendendo-lhe o preito de nossa devoção
e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever de reparação.
Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de meu Jesus, fazei
que Vos ame cada vez mais.
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Sagrado Coracao
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O Coração de Jesus, atrativo dos
nossos corações.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Início - Do lado aberto de Cristo, no Calvário, jorraram sangue e água. Sangue e
água que simbolizam a Igreja e os Sacramentos. A Igreja é o caminho normal
para Cristo; os Sacramentos são os canais
que nos comunicam as graças da Redenção. Cristo nos atrai continuamente a Si
pela Igreja e pelos Sacramentos. Apreciamos suﬁcientemente o tesouro espiritual
que temos na Igreja e nos Sacramentos?
Ó Coração desprezado de Jesus, abismo
de misericórdia e de amor, não permitais

que para mim as Vossas dores sejam
como que perdidas. Lembrai-Vos, ó meu
Jesus, das lágrimas e do sangue que derramastes por meu amor e perdoai-me.
Fazei que eu morra para mim mesmo, a
ﬁm de viver unicamente para Vós uma
vida fervorosa no Vosso santo temor.
Oremos- Jesus meu, que prometestes
consolo a quantos a Vós recorram em
suas tribulações: Vos ofereço a minha
vida para alcançar de Vosso Sagrado Coração e o Coração Imaculado de Vossa Mãe
Santíssima a graça de ir ao Sacrário a
pedir força e consolo quantas vezes me
visitem as penas. Fazei que, nossa vida
seja uma não interrompida ação de graças por tantos benefícios. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de meu Jesus, fazei
que Vos ame cada vez mais.
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Sagrado Coracao
~
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O Coração de Jesus, paraíso de
delícias celestes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Início - Assim como o coração humano é
o motor da nossa vida física, assim também a caridade é o motor da nossa vida
sobrenatural e eterna. Quem vive no
Amor não pode condenar-se, porque o
Amor é a vida de todos os que são realmente ﬁlhos de Deus, em Cristo e no Espírito Santo. Somos herdeiros de Deus e
co-herdeiros de Cristo. Amém, Aleluia!
Ó Coração de Jesus, ﬁel para com aqueles
que chamais ao Vosso amor; quantas
vezes, depois de ter prometido ser todo

Vosso, mas Vos neguei o meu amor. Reconheço a minha ingratidão e penitenciome sinceramente. Inﬂamai meu pobre
coração no fogo daquele amor em que o
Vosso está abrasado por mim. Ó Maria,
mãe do belo amor, ajudai-me a amar o
Vosso Filho Jesus.
Oremos - Ó Deus, que no Coração de
Vosso Filho, ferido por nossos pecados,
Vos dignais prodigalizar-nos os inﬁnitos
tesouros do amor, nós Vos rogamos que,
rendendo-lhe o preito de nossa devoção
e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever de reparação.
Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de meu Jesus, fazei
que Vos ame cada vez mais.

TUDO
POR
JESUS
Nada sem Maria

