
Tríduo ao Sagrado
Coração de Jesus - 3º Dia

Jesus Cristo,

tende piedade

de nós!
(20 a 26 de junho)

Abertura

Dirigente: Como filhas e filhos de Deus, somos 
convidados pela oração, a pedir a ajuda de Je-
sus Cristo pelas nossas necessidades, certos de 
que “tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome, 
Ele atenderá”. Confiantes, rezando em família, 
invoquemos a presença da Trindade Santa.

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

Canto: Tende piedade, tende piedade, / tende 
piedade de nós, ó Senhor! / Tende piedade, 
tende piedade. /: Vosso povo é santo, mas tam-
bém é pecador :/

Oração

Dirigente: “Orar costuma fazer bem”, canta Pe. 
Zezinho. Com muito amor e fé no coração, e 
com a certeza de que seremos atendidos, nos 
coloquemos em atitude orante. Jesus Cristo, 
Coração Misericordioso, sede-nos fonte de 
amor e misericórdia.

Leitor/a: Que a fé ilumine nosso caminho para 
Deus; que a esperança nos ajude a superar 
todo o desânimo e tristeza em nossas vidas.

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 Misericordio-
so, sede-nos fonte de amor e misericórdia.

Leitor/a: Que a caridade nos faça vencer os 
rancores, e inunde nosso coração de amor a 
Deus e aos irmãos e irmãs.

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 Misericordio-
so, sede-nos fonte de amor e misericórdia.

Leitor/a: Que a paz, o amor e a harmonia es-
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tejam sempre presentes em nós mesmos, em 
nosso lar, em nosso serviço e em nossas ações 
em favor dos necessitados.

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

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

É grande sua fé! 

Seja feito como você quer!

Dirigente: Com suas atitudes simples e humil-
des, Jesus responde às necessidades da mul-
tidão que o cerca. Mostra-lhe a presença de 
Deus que salva o seu povo. Vamos ouvir com 
atenção o texto bíblico de São Mateus.

Leitor/a: (Ler Mt 15, 21-28) - A mulher Cananéia

Dirigente: A mulher pagã reconhece que Je-
sus é o Filho de Davi, o Messias esperado, e 
pede-lhe que tenha piedade de sua situação 
de sofrimento. Ao ser questionada por Jesus, 
demonstra a firmeza de sua fé. Que atitudes 
nossas demonstram nossa fé em Deus e nos 
ensinamentos de Jesus? (refletir...)

Oração Final e Bênção

Dirigente: Encerrando nosso Tríduo ao Sagra-
do Coração de Jesus, reunidos em família, im-
ploremos o perdão de Deus, através de Jesus 
Cristo que sempre está de braços abertos para 
nos acolher.

Leitor/a: Ó Jesus Cristo, sois adorado no céu e 
na terra, em todo o tempo e a toda hora. Sois 
a paciência, a compaixão e a própria miseri-
córdia. Amais os justos e tendes piedade dos 
pecadores.

Todos: Jesus Misericordioso, volvei vosso olhar 
compassivo sobre toda a humanidade, e tende 
piedade de nós!

Leitor/a: Ó Jesus Cristo, chamais todas as pes-
soas à salvação. Acolheis as nossas orações 
feitas com sinceridade e confiança. Confor-
mais nossa vida à vossa vontade e perdoais 
nossos pecados.

Todos: Jesus Misericordioso, volvei vosso olhar 
compassivo sobre toda a humanidade, e tende 
piedade de nós!

Leitor/a: Ó Jesus Cristo, santificais nossas al-
mas e nossos corpos. Purificais nossos pensa-
mentos e ações, para que sejamos vitoriosos 
nas tribulações, e desviemo-nos sempre dos 
maus caminhos.

Todos: Jesus Misericordioso, volvei vosso olhar 
compassivo sobre toda a humanidade, e tende 
piedade de nós!

Leitor/a: Ó Jesus Cristo, abris os olhos dos ce-
gos e curais os doentes. Suplicais compaixão 
nossa com a miséria de nossos irmãos e irmãs.

Todos: Jesus Misericordioso, volvei vosso olhar 
compassivo sobre toda a humanidade, e tende 
piedade de nós!

Dirigente: Peçamos as bênçãos poderosas e 
protetoras de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre 
cada um de nós, rezando:

Todos: Senhor Jesus Cristo, estejais a meu lado 
para me sustentar; dentro de mim, para me en-
corajar; diante de mim, para me orientar; atrás 
de mim, para me proteger; acima de mim, para 
me abençoar. Vós que viveis e reinais, pelos 
séculos dos séculos. Amém!

Dirigente: Que o Senhor nos abençoe e nos 
guarde, hoje e sempre!

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

Canto: Lenta e calma sobre a terra, desce a 
noite, foge a luz.  /: Quero agora despedir-me: 
Boa noite, meu Jesus :/
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