
• Dirigente: Iniciemos este encontro, invocando a presença da Santís-

sima Trindade:

• Todos: Em nome do Pai, o Filho e do Espírito Santo. Amém!

• Dirigente: Com a Entronização do Sagrado Coração de Jesus

abrimos as portas de nossa casa e de nossos corações para que 

Jesus seja o amigo, o irmão, o Senhor e nosso Deus.

• Família: Jesus, que nossos corações fiquem parecidos com o Teu,

que é manso e humilde! Que o Teu amor nos transforme! Faze-nos

crescer na Tua graça. Dá-nos o sentido da vida, da união, do perdão,

da alegria, da fé e da partilha.

• Dirigente: Abençoa-nos Senhor! Aumenta nossa fé, esperança e

amor! Dá-nos saúde e prosperidade! Acreditamos nas Tuas palavras

à Santa Margarida Maria: “Abençoarei os lares, onde for exposta e ve-

nerada a imagem do meu Sagrado Coração.”

C E L E B R A Ç Ã O

“Envio-lhe minha bênção extensiva à sua querida família,...

Abraço-o com afeto, no Sagrado Coração.”
(Bem-Aventurada Clélia Merloni)

“Hoje eu quero entrar na sua casa!”
(Lc 19,1-10)



• Todos: Conduze-nos, Senhor, pelos cami-

nhos do bem e livra-nos de todo o mal! Que

o Teu coração seja o nosso refúgio, a nossa

proteção e o nosso consolo! Que saibamos

acolher, com fé e amor, todos quantos nos

procuram!

• Dirigente: Jesus costumava visitar famílias

e pessoas que precisavam de sua ajuda. Seu

primeiro milagre aconteceu numa festa de casamento, nas Bodas de 

Caná, na Galiléia.

• Todos: Vem, Coração de Jesus ensina-nos as lições do amor, da fé e

da alegria; do perdão e da partilha.

• Dirigente: Jesus tinha amigos. Muitas vezes ia à casa de Marta, de

Maria e de Lázaro. Foi à casa de Pedro e curou a sua sogra. Esteve

na casa de Jairo e ressuscitou sua filha. Com os discípulos de Emaús

partilhou o pão. Esteve na casa do chefe dos cobradores de impos-

tos, Zaqueu, e a vida dele mudou. Ouçamos essa história no Evange-

lho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10:

1Jesus entrou em Jericó e ia atravessando  a cidade. 2Havia aí um 

homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de 
3impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conse-

guia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. 4Ele 

correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse 

por ali. 5Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos 

viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que

eu fique hoje em tua casa.  6Ele desceu a toda pressa e recebeu 
7

alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam:  Ele vai 

hospedar-se na casa de um pecador... 
8Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe:  Senhor, vou



dar a metade dos meus bens aos pobres e, 

se tiver defraudado alguém restituirei o 

quádruplo. 9Disse-lhe Jesus: hoje entrou a 

salvação nesta casa, porquanto também este 

é filho de Abraão. 10Pois o Filho do Homem veio 

procurar e salvar o que estava perdido.

(Tempo para reflexão e partilha)

• Dirigente: Coração de Jesus, que a Teu exem-

plo e  de Nossa Senhora e  São José  possamos

fazer sempre a vontade de Deus e servir aos ir-

mãos.

• Todos: Sagrada Família de Nazaré, ajuda-nos a partilhar gestos de

amor e de fé!

• Dirigente: Façamos a Consagração da nossa Família ao Sagrado Co-

ração de Jesus. De joelhos, demonstremos a nossa fé.

• Todos: Coração de Jesus, expressão do amor infinito do Pai pelos

homens, conscientes de nossos compromissos de batizados, consa-

gramos-Te a nossa família e imploramos a Tua proteção. Que a

nossa casa seja Tua casa, nossa mesa também seja Tua. És nosso

hóspede, Jesus, um de nossa família, o amigo íntimo, o irmão e

companheiro de todas as horas. Cada um de nós, tudo que somos

ou temos Te pertence. Faze-nos fiéis até a morte. Que Maria, Tua

e nossa Mãe nos assista como filhos; abençoe o nosso lar e faça-o

tão feliz como fez feliz a Casa de Nazaré. Dá-nos, Jesus, a Tua paz

e Tua bênção. Amém!

• Dirigente: Consagremo-nos também ao Coração de Maria:

• Todos: Coração Imaculado de Maria, a Ti consagramos a nossa fa-

mília. Guia-nos para o bem, sustenta nossa fé, fortalece nossa espe-



rança, ajuda-nos na prática da caridade. Que 

nosso lar se abra para acolher os que nos pe-

dem pão, amizade, uma palavra, uma ajuda, um 

consolo amigo. Abençoa, Senhora, esta família 

e fica conosco, para ajudar- nos a melhor amar 

e servir o Teu Filho Jesus. Amém!

•Dirigente: Em procissão, aspergindo o ambien-te, coloquemos a

imagem do Sagrado Coração de Jesus, num lugar especial.

Saudemo-Lo cantando:

• Dirigente: Agora Jesus fala:

• Voz 1: Estou aqui. Quando você chegar, estarei à sua espera. Se che-

gar alegre, disposto, ou mesmo chateado, triste, preocupado, estarei

aqui para ajudá-lo. Ao sair, irei com você. Estarei ao seu lado, con-

te comigo. Estaremos Sempre ligados pelos laços de uma profunda

amizade. Jamais o abandonarei. Sou Jesus, seu amigo fiel.

• Dirigente: No Teu Coração, encontramos o verdadeiro Amor, a fonte

da Vida, a força para caminhar, perdoar, recomeçar, para amar até

dar a vida. Façamos preces espontâneas por todos quantos necessi-

tam do apoio de nossa oração. Após cada pedido, rezemos: “Senhor,

atendei a nossa prece.”.

(Tempo para as preces espontâneas)

• Dirigente: Peçamos para que as famílias sejam santuários da Vida,

cultivem os valores, valorizem as vocações; se disponham a cumprir

a vontade de Deus e acompanhar, com prudente delicadeza, os que

entre nós são chamados a seguir mais perto o Senhor Jesus. Reze-

mos a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso...

• Dirigente: Concluamos este momento traçando sobre nós o sinal da

Cruz.




