
Tríduo ao Sagrado
Coração de Jesus - 2º Dia

Jesus Cristo,

atendei-nos!
(13 a 19 de junho)

Abertura

Dirigente: Neste encontro de oração em fa-
mília, invoquemos a proteção de Deus sobre 
cada um de nós e sobre nossos familiares e co-
nhecidos. Iniciemos com o sinal da Cruz.

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

Canto: Este encontro será abençoado, pois o 
Senhor vai derramar o seu amor. (2X) / Derra-
ma, ó Senhor. Derrama, ó Senhor. / Derrama 
sobre nós o Teu amor. (2X)

Oração

Dirigente: Nós, seres humanos, nem sempre 
conseguimos atender ao chamado ou às ne-
cessidades de nossos irmãos e irmãs. Mas Je-
sus, sendo Deus, está sempre disponível quan-
do suplicamos-lhes. Por isso, abramos nosso 
coração em oração para acolher as bênçãos 
que dele nos vem. Jesus Cristo, coração cheio 
de amor, confirmai nossa vida à vossa vonta-
de!

Leitor/a: Elevemos a nossa fervorosa oração 
a Jesus Cristo que, nascendo da Virgem Ma-
ria, veio habitar entre nós, para que se digne 
entrar em nossa casa e abençoá-la com a sua 
presença.

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

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

Dirigente: Jesus Cristo, coração cheio de amor, 
confirmai nossa vida à vossa vontade!

Leitor/a: Elevemos nossa fervorosa oração a 
Jesus Cristo, pedindo que esteja sempre no 
meio de nós, alimente nossa caridade frater-
na, tome parte nas nossas alegrias e nos con-
forte nas tristezas.

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

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

Dirigente: Jesus Cristo, coração cheio de amor, 
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confirmai nossa vida à vossa vontade!

Leitor/a: Elevemos nossa fervorosa oração a 
Jesus Cristo, para que, seguindo seus manda-
mentos e seus exemplos, busquemos viver de 
tal modo que nossa casa seja ambiente de ca-
ridade, de amor e convivência fraterna.

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

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

Eu vou curá-lo

Dirigente: No texto bíblico que vamos ouvir, 
Jesus, atendendo ao pedido de um pagão, 
mostra que ele veio para todos. Aos que já se 
consideram salvos, Jesus ensina que se não 
houver fé também não haverá possibilidade 
de entrar no Reino de Deus. Ouçamos a pala-
vra libertadora de Jesus:

Leitor/a: (Ler Mt 8,5-13) - O servo do oficial romano

Dirigente: Com esta afirmação “Senhor, eu não 
sou digno que entres em minha casa. Dize uma 
só palavra e meu empregado ficará curado”, 
o oficial romano apresentou a Jesus a gran-
diosidade de sua fé e, ao mesmo tempo, a sua 
pequenez. Quando não somos dignos de que 
Jesus entre em nossa morada, o que podemos 
fazer para merecer sua presença e salvação? 
(refletir...)

Oração Final e Bênção

Dirigente: Invoquemos o Coração de Jesus, 
para que nos atenda em nossas necessidades:

D: Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno To-
dos: Atendei-nos em nossas necessidades.

D: Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo 
no seio da Virgem Maria Todos: Atendei-nos em 
nossas necessidades.

D: Coração de Jesus, templo Santo de Deus 
Todos: Atendei-nos em nossas necessidades.

D: Coração de Jesus, santuário de justiça e de 
amor Todos: Atendei-nos em nossas necessi-
dades.

D: Coração de Jesus, fonte de vida e de santi-
dade Todos: Atendei-nos em nossas necessi-
dades.

D: Coração de Jesus, salvação dos que em Vós 
esperam Todos: Atendei-nos em nossas ne-
cessidades.

D: Coração de Jesus, nossa paz e reconcilia-
ção Todos: Atendei-nos em nossas necessida-
des.

D: Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição 
Todos: Atendei-nos em nossas necessidades.

D: Assisti, Senhor, vossos filhos e filhas, que im-
ploramos humildemente a vossa bênção. To-
dos: Estando em casa, cumprindo o isolamen-
to social, encontremos em vós a proteção; ao 
sairmos para atender nossas reais necessida-
des, vos tenhamos por companheiro e guia; ao 
regressarmos, sejais nosso hóspede, até que, 
um dia, cheguemos felizes à morada para nós 
preparada no céu.

D: Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade 
com o Espírito Santo. 

Todos: Amém!

Dirigente: Encerrando nosso encontro de ora-
ção em família, sejamos todos abençoados.

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

Canto: Tomado pela mão, com Jesus eu vou. 
/ Sigo como ovelha que encontrou o pastor. / 
Tomado pela mão, com Jesus eu vou, / aonde 
Ele for. (2X)
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