
CELEBRAR EM CASA  

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  – 2020 

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, 
coloque no centro sobre um tecido a bíblia e uma 
vela, convide as pessoas para se juntarem 
[mantendo a necessária distância]. Alguém 
acende a vela. Todos ficam em silêncio por 
algum tempo.  

1. ABERTURA 

- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz 
enquanto canta o primeiro verso: 

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  
Vem não demores mais vem nos libertar. (bis)   
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis) 
- Manso e humilde o Senhor se fez! (bis) 
Disse aos afadigados, de mim aprendei. (bis) 

2. MOTIVAÇÃO 

Nesta memória do Sagrado Coração de Jesus, 
contemplemos a humanidade do nosso Deus, tão próximo 
de nós, respondamos com amor ao seu Amor. Que esta 
festa nos ajude a centrar nossa vida e nossa fé no núcleo 
da mensagem cristã: o amor e a compaixão.  

3. CANTIDO DE EZEQUIEL (36,26-28) 

“Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, 
e vocês encontrarão descanso para suas vidas” (Mt 11,29).  

Escutando este anúncio, feito pelo profeta Ezequiel, de uma 
aliança nova, acolhamos o Espírito d’Aquele que faz novas 
todas as coisas e que nos conduz a uma nova terra.  

O vosso coração de pedra se converterá  

em novo, em novo coração. 

1. Tirarei do vosso peito  
vosso coração de pedra,  

no lugar colocarei  
novo coração de carne.  

2. Sobre vós derramarei  

água pura e sereis puros 
de sujeiras e ilusões, 
eu vos purificarei. 

3. Dentro em vós eu plantarei,  
plantarei o meu espírito:  
Amareis os meus preceitos,  

seguireis o meu amor.  

4. Dentre todas as nações,  
com amor vos tirarei;  

qual pastor vos guiarei,  
para a terra, vossa pátria.  

5. Esta terra habitareis:  
foi presente a vossos pais,  

e sereis sempre o meu povo,  
eu serei o vosso Deus. 

4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 
Ó Deus de Misericórdia, olha esta tua família que hoje 
contempla a manifestação do teu amor no coração humano de 
Jesus. Renova em nós a alegria de sermos teus e muda em 
coração novo o que em nós ainda é coração de pedra.  
Por Cristo, nosso Senhor!  

5. REFRÃO – para acolher o evangelho 
Mandai o vosso Espírito Santo,  
o paráclito aos nossos corações 
e fazei-nos conhecer as Escrituras, 
as Escrituras que foram por ele inspiradas. 

6. LEITURA DO EVANGELHO – Mateus 11,25-30 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus  
Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: 25'Eu te louvo, ó Pai, Senhor 
do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e 
entendidos e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, Pai, porque 

assim foi do teu agrado. 27Tudo me foi entregue por meu Pai, e 
ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, 
senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 28Vinde a 

mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos 
vossos fardos, e eu vos darei descanso. 29Tomai sobre vós o meu 
jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 

coração, e vós encontrareis descanso. 30Pois o meu jugo é suave 
e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação. 

7. MEDITAÇÃO - Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha  

Esta palavra do evangelho é um convite a retomarmos a 
experiência amorosa da relação filial de Jesus com o Pai. Diante da 
rejeição que sofre e do confronto com os fariseus, Jesus reage com 
uma mansidão que, longe de submissão ou resignação, manifesta-se 

como recusa em aceitar a violência como forma de resolver os conflitos 
e de estruturar a sociedade. O jugo suave de Jesus não significa 
alienação ou descompromisso, mas sobretudo empenho com a paz. 

Ao convite que o Senhor nos faz – “Venham a mim vocês 
que estão cansados e fatigados” -, nós respondemos com nossa 
oração e escuta atenta da sua palavra. Peçamos ao Senhor que 

nos dê um coração de pobre para acolher os mistérios seu Reino 
e carregar com amor o jugo suave da nossa participação na sua 
vida e no seu destino. 

8. PRECES 

Oremos a Jesus Cristo,  nosso pastor e nosso guia, dizendo:  

Escuta-nos, Senhor.  

- Senhor Jesus, de cujo coração aberto pela lança jorrou sangue e 

água para a vida do mundo, vem em socorro de todas as pessoas 

que invocam o teu nome. 

- Senhor Jesus, nossa vida e ressurreição, conforta com teu amor 

nossos irmãos e irmãs que passam por tribulações. 

- Senhor Jesus, em quem o Pai colocou toda a sua afeição, 

ensina-nos a ouvir fielmente a tua Palavra e a viver de acordo 

com o teu ensinamento. 

- Ó Cristo, manso e humilde de coração, dá-nos a graça de 

cultivar em nossos corações os mesmos sentimentos que havia 
em ti. 

Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Ó Pai, atende as nossas preces que te apresentamos em nosso de 

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

9. PAI NOSSO - Quem preside faz o convite: 

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu Espírito 

que ora em nós, rezemos com confiança: Pai nosso... 

 
10. BÊNÇÃO 
Que o Deus da paz, guarde-nos em seus caminhos, e nos 
abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 
 

ORAÇÃO À MESA 
- Estando  todos/as em torno da mesa , quem preside faz a oração: 

Oração: 

Bendito sejas, Senhor, pelos frutos da mãe terra e da irmã 
água, e pelas mãos que trabalharam e produziram. Dá-nos o 
vinho da alegria, enquanto partilhamos estes alimentos. Que 
nunca falte o nosso pão de cada dia. Bendito sejas hoje e 
sempre. Amém.   
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
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