
Tríduo ao Sagrado
Coração de Jesus - 1º Dia

Jesus Cristo,

ouvi-nos!
(6 a 12 de junho)

Abertura

Dirigente: Neste mês de junho, continuando 
nossa caminhada de oração em família, somos 
convidados a exaltar o Sagrado Coração de Je-
sus e pedir-lhe que “faça o nosso coração seme-
lhante ao dele”. Confiantes que Jesus sempre 
nos ouve, num instante de silêncio, pensemos 
em nossos familiares, nos doentes; nos necessi-
tados de nossa oração (momento de silêncio). Juntos, 
tracemos sobre nós o sinal do cristão:

Todos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espíri-
to Santo. Amém!

Canto: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo 
eu estou aqui! (2X)

Oração Inicial

Dirigente: Para nos abastecer cada vez mais 
dos ensinamentos de Jesus, coloquemo-nos 
em atitude de súplica e peçamos a sua prote-
ção, rezando:

Todos: Ó meu Jesus, que dissestes “pedi e re-
cebereis, buscai e achareis, batei e vos será 
aberto” (Mt 7,7), eis que bato, busco e peço que 
nos seja concedida a graça de vivermos mais 
no vosso amor.

(Pai Nosso..., Ave Maria..., Glória ao Pai...)

Dirigente: Jesus Cristo, coração fiel, moldai 
nosso coração ao vosso Sagrado Coração!

Todos: Jesus Cristo, ouvi-nos! Jesus Cristo, 
atendei-nos! Jesus Cristo, tende piedade de 
nós!

Dirigente: Ó meu Jesus, que dissestes “o que 
pedirdes ao Pai em Meu Nome, Ele vos con-
cederá” (Jo 15,16), eis que, em vosso nome, pe-
dimos a graça de, em família, perseverarmos 
firmes na fé e na oração.

(Pai Nosso..., Ave Maria..., Glória ao Pai...)

Dirigente: Jesus Cristo, coração fiel, moldai 
nosso coração ao vosso Sagrado Coração!

Todos: Jesus Cristo, ouvi-nos! Jesus Cristo, 
atendei-nos! Jesus Cristo, tende piedade de 
nós!

Tríduo ao Sagrado

Família, oásis de misericórdia!
Caminho de santidade!

Oração em

Família 2021

Ano de São José - Coração de Pai
Ano da Família - Alegria do Amor



Dirigente: Ó meu Jesus, que dissestes “o céu e 
a terra passarão, mas as minhas palavras não 
passarão jamais” (Mt 24,35), eis que, animados 
por vossas infalíveis palavras, pedimos a graça 
de que nossa família continue seguindo vossos 
ensinamentos.

(Pai Nosso..., Ave Maria..., Glória ao Pai...)

Jesus, Água Viva

Dirigente: No texto bíblico que ouviremos a 
seguir, Jesus supera os preconceitos de raça 
e as discriminações sociais, e conversa com 
uma mulher que era Samaritana. Jesus acolhe 
uma mulher que busca vida; ensina-a e perdoa 
seus pecados. Jesus lhe oferece a água viva, a 
vida nova. Todos sentimos a mesma sede que 
aquela mulher. Jesus é a água, cuja fonte não 
seca e deve brotar de dentro de nós mesmos. 
Ouçamos com atenção:

Leitor/a: (Ler Jo 4,4-14) - O encontro com a Sama-
ritana

Dirigente: Jesus utilizou-se de uma necessida-
de humana - água - para satisfazer a necessi-
dade espiritual da Samaritana - água viva. Por 
isso, pôs-se a ouvi-la em suas súplicas e en-
sinar-lhe o meio mais verdadeiro para matar 
sua sede de dignidade e de santidade. Nós es-
tamos sempre dispostos a ouvir Jesus? O que 
queremos que Ele ouça de nós? (refletir...)

Oração Final e Bênção

Dirigente: Nós vos pedimos, Senhor, ao final 
deste encontro de oração, que nos concedeis 
a perseverança na fé, a saúde do nosso corpo, 
e a paz para nossas famílias. Vamos rezar esta 
antiga oração que faz parte da tradição oran-
te do povo cristão:

Dirigente: Alma de Cristo   
Todos: Santificai-me.

Dirigente: Corpo de Cristo   
Todos: Salvai-me.

Dirigente: Sangue de Cristo   
Todos: Inebriai-me.

Dirigente: Água do lado de Cristo  
Todos: Lavai-me.

Dirigente: Paixão de Cristo   
Todos: Confortai-me.

Dirigente: Ó Bom Jesus   
Todos: Ouvi-me.

Dirigente: Dentro das Vossas chagas 
Todos: Escondei-me.

Dirigente: Não permitais   T: 
Que me separe de vós.

Dirigente: Do espírito maligno  
Todos: Defendei-me.

Dirigente: Na hora da minha morte 
Todos: Chamai-me.

Dirigente: E mandai-me   
Todos: Eu ir para vós

Dirigente: Para que, com os Vossos Santos Vos 
louve.

Todos: Por todos os séculos dos séculos. Amém!

Dirigente: Senhor Deus, que vossas bênçãos 
alcancem o mais íntimo de nossos corações, 
e façam por nós, por nossa família e por aque-
les que as necessitam, tudo o que for de vossa 
vontade.

Todos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espíri-
to Santo. Amém!

Canto: Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! / 
Abençoa, Senhor, a minha também! (2X)
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