
 

 
                      DIOCESE DE SETE LAGOAS – JUNHO/2021 

                 ANO DE SÃO JOSÉ E ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA” 

“Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 11, 28) 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Escolher a hora e o espaço apropriado em sua casa. Coloque 

uma imagem de São José ou da Sagrada Família ou crucifixo e fotos da sua família. Acenda uma 

vela, coloque flores e a Palavra de Deus.  

1. ACOLHIDA  

Dirigente: Neste mês de junho, queremos dedicar nossa reflexão e oração ao Sagrado Coração de 

Jesus. Em Jesus, o Pai revela o seu amor por nós. A presença amorosa do Coração de Jesus, que 

sempre está conosco, nos encoraja e nos motiva a abrirmos nosso coração para acolhermos a sua 

palavra.   

Celebremos nosso encontro: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

CANTEMOS: Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Que louva ao Pai por revelar seu 

nome aos pequenos. Que tem o Dom de amar, que sabe perdoar. E deu a vida para nos salvar! 

Jesus, manda Teu Espírito. Para transformar meu coração.  

Jesus, manda Teu Espírito. Para transformar meu coração. 

Rezemos: Vinde, Espírito Santo... enchei os corações dos vossos fiéis 

2. ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PARA O ANO DE SÃO JOSÉ 

Leitor 1: A São José, que nos ama com um coração de Pai, rezemos: 

Todos: Salve guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! A vós, Deus confiou o seu Filho; 

em vós, Maria depositou a sua confiança; convosco, Cristo tornou-Se homem. Ó Bem-aventurado 

José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, 

misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. 

 

3. NO CORAÇÃO DO FILHO 

Dirigente: O Sagrado Coração de Jesus é fonte de toda consolação, esperança e de paz. Do Coração 

de Jesus jorram as fontes de graça, como anunciou Isaías: “Quanto a vós, com alegria tirareis água 

das fontes da Salvação” (Is 12, 3), e Jesus assim se revelou à samaritana: “Se conhecesses o dom de 

Deus e quem é aquele que te diz: ‘Dá-me de beber’, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva” (Jo 4, 

10). 

 

 

Celebrando em 
Família 

 



Leitor 1: Santa Margarida Maria Alacoque nos revela um profundo amor ao Coração de Jesus. Ele, 

em suas inúmeras aparições e revelações à Santa, apresentam suas promessas e nos ensina: “a minha 

bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado 

Coração”. 

 

Leitor 2: A devoção ao Sagrado Coração de Jesus nem sempre foi compreendida de forma correta 

dentro da Igreja. Há quem pense que essa devoção seja quase como uma “superstição” ou um 

movimento criado por pessoas piedosas. O Papa Pio XII, em 1956, escreve e esclarece aos cristãos na 

encíclica Haurietis Aquas (Tirar água), “sobre o culto ao Sacratíssimo Coração de Jesus”. No 

documento, o Papa conclui que “este culto não deve a sua origem a revelações privadas, nem 

apareceu de improviso na Igreja, elas confirmam as verdades sobre a vida de Cristo e o seu amor 

para com os homens”. 

 

Refrão meditativo: (Vem, oh água viva, oh água pura, fecundar meu coração. Vem, oh água viva, oh 

água pura, transformar meu coração....) 

 

Leitor 1:  O coração é tema abordado em várias passagens da Sagrada Escritura, ele não é apenas um 

membro do corpo, ele é centro, o âmago de nosso ser, como um reservatório de tudo que somos. Com 

o coração, amamos, perdoamos, agimos... Nele guardarmos a Palavra de Deus, “onde está o teu 

tesouro, lá  também está o teu coração” (Mt 6, 21). 

Leitor 2: Nossa família, Igreja doméstica, é chamada a ser no mundo, testemunha do amor. Unamos 

nossos corações ao Sagrado Coração de Jesus para que, na caridade, sejamos um só coração e uma só 

alma.  

Todos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. 

4. DEUS NOS FALA 

Canto de acolhida à Palavra de Deus - (Sugestão: Aleluia. Aleluia Como o Pai me amou... ou à 

escolha.) 

 

EVANGELHO: Mt 11, 28-30 

(Leia novamente a palavra em silêncio. Que convite Jesus nos faz? Que proposta ele nos 

apresenta?). 

 

Refrão meditativo: (Aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou. É fiel, é fiel. Fiel é aquele 

que vos chamou (Ou outro a escolha). 

 



5. TESTEMUNHO DE VIDA 

Meu pai chamava-se Antônio e, quando ele faleceu, eu tinha 21 anos e ele tinha 57. Ele se desgastou 

para criar seus filhos com o melhor que podia oferecer. Trabalhava das seis da manhã às dez da noite 

todos os dias, era um homem honesto e trabalhador, mas, por causa do excesso de trabalho, pouco 

sentíamos a sua presença em casa e eu cresci nesse ambiente de ausência paterna. Era uma ausência 

forçada, mas que gerou muitos desafetos no meu coração de filho que precisava da presença, do amor 

e da educação do pai. 

Cresci sem entender muitas coisas e com uma visão egoísta da situação. Não vivi bem as fases da 

minha infância e adolescência e isso gerou uma forte mágoa e ressentimento do meu pai, que foi sendo 

alimentado por outras situações de nossa vida. Isso machucou demais o meu coração, que se fechava 

cada vez mais ao meu pai e ao amor de Deus. 

Quando conheci a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus e comecei um processo de conversão, 

meus olhos se abriram em relação ao meu pai e a todas as desavenças que vivemos porque não o amei 

primeiro. Só quando fiz a experiência de perdoar o meu pai, consegui senti o amor de Deus Pai por 

mim.  

Refrão meditativo: (Jesus manda seu Espírito para transformar meu coração ....) 

 

6. A FAMÍLIA EM PRECE 

Leitor 1: Nós vos louvamos, Senhor nosso Deus, porque sois a fonte da vida 

e nos criastes para viver em comunhão na família, na comunidade e na sociedade. 

 

Todos: Abençoa, Senhor, as famílias amém, Abençoa, Senhor, a minha também! (Refrão)  

 

Leitor 2: Fazei que, a exemplo da Família de Nazaré, nossas famílias vivam o amor, cresçam na fé, no 

perdão e na oração. 

 

Todos: Abençoa, Senhor, as famílias amém, Abençoa, Senhor, a minha também! (Refrão)  

 

Leitor 3: Ajudai-nos a lutar juntos para que todas as famílias tenham casa, comida, escola, trabalho, 

saúde e previdência social. 

 

Todos: Abençoa, Senhor, as famílias amém, Abençoa, Senhor, a minha também! (Refrão)  

 

Leitor 4: Nós Vos bendizemos pela missão da família; de ser a casa do amor e da ternura, do diálogo e 

da fraternidade, da acolhida e da justiça, da partilha do pão para todos. 

 

Todos: Abençoa, Senhor, as famílias amém, Abençoa, Senhor, a minha também! (Refrão)  

 

Preces espontâneas... Pai Nosso... Ave Maria... 

 

 

 

 



7. CONSAGRAÇÃO DAS FAMÍLIAS AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Dirigente: Consagremos nossa família ao Sagrado Coração de Jesus. 

Todos: Sagrado Coração de Jesus, aqui está nossa família decidida a se consagrar inteiramente a Vós. 

Nós vos consagramos tudo o que somos e o que temos.  

Nós vos consagramos também o final de nossas vidas nesta terra. 

Fazei, Senhor Jesus, que nossa família seja digna do vosso Sagrado Coração. 

Fazei que cada um de nós se santifique no cumprimento de nossos deveres. 

Dai-nos permanecer fiéis à vivência da fé e, se houver algum de nós afastado, que seja reconduzido 

por Vós ao caminho certo. 

Enfim, Sagrado Coração de Jesus, fazei que, aconteça o que acontecer, guardemos sempre total 

confiança em Vós e estejamos certos de vosso amor nas provações. Amém! 

 

8. BENÇÃO 

Dirigente: 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. Amém! 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia! 

Para sempre seja louvado! Aleluia! 

CANTO FINAL 

Procuro abrigo nos corações de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, 

faremos juntos a refeição (bis).  

    Vou batendo até alguém abrir. Não descanso. 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... 
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