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RITOS INICIAIS

1. CHEGADA
(silêncio, oração, refrão orante)

Silêncio, ó, ó, silêncio! Deus nos fala ao 
coração!
(Terminado o refrão, todos fi cam de pé e iniciam o canto 

de abertura, enquanto se faz uma procissão com a cruz, 

acompanhada de duas velas)

2. CANTO DE ABERTURA

1. Quando a plenitude dos tempos 
chegou, o Pai celestial sobre nós se curvou 
com amor tão grande que nos enviou o 
Messias Redentor e o mundo salvou!
R. Ao Coração de Cristo: glória e 
louvor! Glória e poder, pois Ele é o 
Senhor! (bis)

2. Quando a plenitude dos tempos 
chegou, o Verbo Divinal em Maria 
encarnou. O Espírito Santo na Virgem 
formou um coração humano pra quem 
a criou!
3. Quando a plenitude dos tempos 
chegou, um coração de carne o Filho 
adotou. Assim Jesus Cristo nos 
divinizou: em templos de Deus, Ele nos 
transformou!
(L. e M.: Pe. Jacques P. Zwaanenburg, MSC)

3. SAUDAÇÃO
M. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém. 
M. A graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

4. INTRODUÇÃO AO MISTÉRIO CELEBRADO
(Com breves palavras, o(a) animador(a) acolhe 

as pessoas, introduz o sentido da celebração e 

convida a assembleia a lembrar fatos marcantes 

da vida pessoal, da comunidade e do mundo:)
Irmãs e irmãos, celebrando a 
Solenidade do Coração de Jesus, 
contemplemos a humanidade de 
nosso Deus, tão próximo de nós, 
e respondamos com amor ao seu 
infi nito amor. Unamo-nos a todas 
as pessoas que se identifi cam com 
a espiritualidade do coração de 
Jesus, em especial ao Movimento 
Apostolado da Oração. Também 
neste dia rezamos pela santifi cação 
dos sacerdotes. Que essa festa nos 
ajude a centrar nossa vida e nossa 
fé no núcleo da mensagem cristã: o 
amor e a compaixão.

5. ATO PENITENCIAL

M. O Senhor disse: “Quem dentre vós 
estiver sem pecado, atire a primeira pedra”. 
Reconheçamo-nos todos pecadores e 
perdoemo-nos mutuamente do fundo do 
coração. (cantado)

1. Senhor, que viestes, não para condenar, 
mas para perdoar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
2. Cristo, que vos alegrais pelo pecador 
arrependido, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
3. Senhor, que muito perdoais a quem 
muito ama, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
M. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
T. Amém.

6. HINO DE LOUVOR (preferencialmente cantado)

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra 
aos homens por Ele amados. Senhor 
Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-
-poderoso: nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorifi camos, nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
Vós que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Vós que tirais o pecado 
do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade 
de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o 
Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. Amém.

7. ORAÇÃO DO DIA
M. Oremos. (silêncio) ó Deus, que no 
Coração do vosso Filho, ferido por 
nossos pecados, nos concedestes infi -
nitos tesouros de amor, fazei que lhe 
ofereçamos uma justa reparação consa-
grando-lhe toda a nossa vida. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Sagrado Coração de Jesus
Solenidade

Celebração da Palavra
24 de junho de 2022 – Ano “C” – São Lucas – Cor litúrgica: branco

IGREJA EM ORAÇÃO



2

LITURGIA DA PALAVRA

8. INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

R. (cantado) A nós descei, Divina Luz. A 
nós descei, Divina Luz. Em nossas almas 
acendei o amor, o amor de Jesus. (bis)

9. PRIMEIRA LEITURA – Ez 34,11-16

Leitura da Profecia de Ezequiel.
11Assim diz o Senhor Deus: “Vede! Eu 
mesmo vou procurar minhas ovelhas 
e tomar conta delas. 12Como o pastor 
toma conta do rebanho, de dia, quando se 
encontra no meio das ovelhas dispersas, 
assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou 
resgatá-las de todos os lugares em que 
forem dispersadas num dia de nuvens e 
escuridão. 13Vou retirar minhas ovelhas do 
meio dos povos e recolhê-las do meio dos 
países para conduzi-las à sua terra. Vou 
apascentar as ovelhas sobre os montes 
de Israel, nos vales dos riachos e em 
todas as regiões habitáveis do país. 14Vou 
apascentá-las em boas pastagens e nos 
altos montes de Israel estará o seu abrigo. 
Ali repousarão em prados verdejantes 
e pastarão em férteis pastagens sobre 
os montes de Israel. 15Eu mesmo vou 
apascentar as minhas ovelhas e fazê-las 
repousar – oráculo do Senhor Deus. 16Vou 
procurar a ovelha perdida, reconduzir a 
extraviada, enfaixar a da perna quebrada, 
fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda 
e forte. Vou apascentá-las conforme o 
direito”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

10. SALMO RESPONSORIAL – Sl 22(23)

R. O Senhor é o pastor que me conduz; 
não me falta coisa alguma.
1. 1O Senhor é o pastor que me conduz; 
*/ não me falta coisa alguma./ 2Pelos 
prados e campinas verdejantes */ ele 
me leva a descansar./ Para as águas 
repousantes me encaminha, */ 3e restaura 
as minhas forças. R.

2. bEle me guia no caminho mais seguro, */ 
pela honra do seu nome./ 4Mesmo que eu 
passe pelo vale tenebroso, */ nenhum mal 
eu temerei./ Estais comigo com bastão e 
com cajado, */ eles me dão a segurança! R.

3. 5Preparais à minha frente uma mesa, 
*/ bem à vista do inimigo;/ com óleo vós 
ungis minha cabeça, */ e o meu cálice 
transborda. R.

4. 6Felicidade e todo bem hão de seguir-
-me, */ por toda a minha vida;/ e, na casa 
do Senhor, habitarei */ pelos tempos 
infi nitos. R.

11. SEGUNDA LEITURA – Rm 5,5b-11

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 5bo amor de Deus foi derramado 
em nossos corações pelo Espírito que nos 
foi dado. 6Com efeito, quando éramos 
ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, 
no tempo marcado. 7Difi cilmente alguém 
morrerá por um justo; por uma pessoa 
muito boa, talvez alguém se anime a 
morrer. 8Pois bem, a prova de que Deus 
nos ama é que Cristo morreu por nós, 
quando éramos ainda pecadores. 9Muito 
mais agora, que já estamos justifi cados 
pelo sangue de Cristo, seremos salvos da 
ira por ele. 10Quando éramos inimigos 
de Deus, fomos reconciliados com ele 
pela morte do seu Filho; quanto mais 
agora, estando já reconciliados, seremos 
salvos por sua vida! 11Ainda mais: Nós 
nos gloriamos em Deus, por Nosso 
Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já 
desde o tempo presente, recebemos a 
reconciliação. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – Jo 10,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Eu sou o bom pastor. Conheço 
minhas ovelhas e elas me conhecem. R.

13. EVANGELHO – Lc 15,3-7

M. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
M. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 3Jesus contou aos 
escribas e fariseus esta parábola: 4“Se um 
de vós tem cem ovelhas e perde uma, não 
deixa as noventa e nove no deserto, e vai 
atrás daquela que se perdeu, até encontrá-
-la? 5Quando a encontra, coloca-a nos 
ombros com alegria, 6e, chegando a 
casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: 
‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha 
ovelha que estava perdida!’ 7Eu vos digo: 
Assim haverá no céu mais alegria por um 
só pecador que se converte, do que por 
noventa e nove justos que não precisam 
de conversão”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

14. PARTILHA DA PALAVRA (sugestões na p. 4)

15. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Apostólico)

Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra. E em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 
que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo; nasceu da Virgem 
Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucifi cado, morto e sepultado. Desceu 
à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia, subiu aos céus; está sentado 
à direita de Deus Pai todo-poderoso, 
donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja Católica; na comunhão 
dos santos; na remissão dos pecados; 
na ressurreição da carne; na vida eterna. 
Amém.

16. PRECES DA COMUNIDADE
M. Irmãs e irmãos, ao Deus de bondade, 
que manifesta a sua misericórdia pelo 
Coração do seu Filho Jesus, supliquemos 
com confi ança:
(Resposta cantada ou rezada)

R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor!

1. Enchei a vossa Igreja da constante 
perseverança de ser sinal de misericórdia 
para com os pobres, excluídos e abandonados 
deste mundo, nós vos pedimos.
2. Inspirai os jovens com a vossa 
sabedoria para que não se conformem 
com as maldades, injustiças, indiferenças 
e desigualdades presentes em nossa 
sociedade, nós vos pedimos.
3. Que a vossa graça sempre acompanhe 
os ministros ordenados da Igreja, dan-
do-lhes perseverança, discernimento, 
força e fecundidade no ministério, nós 
vos pedimos.
4. Dai ânimo e coragem a todas as 
pessoas que se identifi cam com a 
espiritualidade do coração de Jesus, em 
especial o Movimento Apostolado da 
Oração, nós vos pedimos.
(Outras intenções preparadas pela equipe)

M. Fazei, ó Deus, que possamos unir 
nossos sofrimentos à Paixão de vosso 
Filho amado, para enriquecer a vossa 
Igreja que hoje celebra o seu Sagrado 
Coração. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ALAVRL RAAARAAAAVAVLAVAVAVRL VLLLLLALALLALLLLL VLL VL R



3

17. COLETA FRATERNA
(É o momento de trazer donativos ou o dízimo para as 

necessidades da comunidade, enquanto a assembleia canta:)

R. O Senhor é meu pastor, nada me 
pode faltar!
1. O Senhor é o pastor que me conduz; 
não me falta coisa alguma. Pelos prados 
e campinas verdejantes Ele me leva a 
descansar. Para as águas repousantes me 
encaminha, e restaura as minhas forças.
2. Ele me guia no caminho mais seguro, 
pela honra do seu nome. Mesmo que eu 
passe pelo vale tenebroso, nenhum mal 
eu temerei. Estais comigo com bastão 
e com cajado, eles me dão a segurança!
3. Preparais à minha frente uma mesa, bem 
à vista do inimigo; e com óleo vós ungis 
minha cabeça, o meu cálice transborda.
4. Felicidade e todo bem hão de seguir-
-me, por toda a minha vida; e, na casa do 
Senhor, habitarei pelos tempos infi nitos.
(M.: Pe. Gelineau)

AÇÃO DE GRAÇAS

18. LOUVOR

(O Ministro motiva a comunidade a expressar os seus 

louvores e, depois, segue:)

M. Irmãs e irmãos, louvemos a 
misericórdia do Pai que nos revelou o seu 
Filho Jesus Cristo, rosto misericordioso 
do nosso Deus de bondade:
(Resposta cantada ou rezada)

T. Nós vos damos graças, nosso Deus!
M. Nós vos louvamos, Senhor, nosso 
Deus, por vosso Filho Jesus Cristo que, 
elevado na cruz, se entregou por nós em 
seu imenso amor. De seu lado aberto 
fez jorrar os Sacramentos da Igreja, 
para que a humanidade, atraída ao seu 
coração, pudesse beber com perene 
alegria nas fontes da salvação.
T. Nós vos damos graças, nosso Deus!
M. Nós vos bendizemos porque em 
Jesus encontramos vida e ressurreição, 
cada vez que escutamos a sua Palavra e 
nos deixamos conduzir por ela.
T. Nós vos damos graças, nosso Deus!
M. Nós vos louvamos pela face 
misericordiosa de Cristo, que, em seu 
Sagrado Coração, nos mostra que o 
amor vence o ódio, o perdão vence o 
rancor, a alegria vence a tristeza e a vida 
vence a morte.
T. Nós vos damos graças, nosso Deus!

M. Derramai sobre nós, a força do 
vosso Espírito Santo e abrasai o nosso 
coração para se tornar um coração 
santo, humilde e manso.
T. Nós vos damos graças, nosso Deus!
M. Acolhei esta prece de louvor, ó Deus 
de amor e bondade, e escutai a nossa 
louvação sincera. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

RITO SEM COMUNHÃO EUCARÍSTICA

19. ORAÇÃO DO SENHOR
M. Rezemos, com amor e confi ança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...

20. SAUDAÇÃO DA PAZ
(Pode ser realizada também em momentos diferenciados 

– Doc. 108, n. 95)

M. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
M. Saudai-vos, irmãos e irmãs, na paz 
de Cristo.
(Todos se cumprimentam, conforme o costume local, sem canto)

21. ORAÇÃO
M. Oremos. (silêncio) Ó Deus, que a 
Palavra, por nós ouvida, nos infl ame em 
vosso amor e, sempre voltados para o 
vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo 
em cada irmão. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITO COM COMUNHÃO EUCARÍSTICA

22. ORAÇÃO DO SENHOR

(Estando todos de pé, em silêncio, busca-se a âmbula com 

o Pão Consagrado, coloca-se sobre o altar)

M. Rezemos, com amor e confi ança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...

23. SAUDAÇÃO DA PAZ
(Pode ser realizada também em momentos diferenciados 

– Doc. 108, n. 95)

M. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
M. Saudai-vos, irmãos e irmãs, na paz 
de Cristo.
(Todos se cumprimentam, conforme o costume local, sem canto)

24. COMUNHÃO
M. Felizes os convidados para o 
Banquete nupcial do Cordeiro.
(Mostrando e elevando o Pão consagrado:)

M. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo(a).

25. CANTO DE COMUNHÃO
1. Cantemos à caridade do Coração 
de Jesus para que o mundo conheça o 
verdadeiro amor!
R. Eu não te amei com palavras apenas, 
mas eu te amei com o dom da minha vida. 
Olha para a cruz e vê meu peito aberto, 
contempla meu amor nesta ferida. Agora 
compreendi o teu amor por mim: Sangue 
Divino do teu peito jorrado, lavou o meu 
pecado. Obrigado, Senhor!
2. Mais alegria haverá por um fi lho 
arrependido. Ao bom ladrão penitente 
o céu lhe foi garantido.
3. Cristo nos dá sua vida em gesto de 
salvação. Deu-nos seu Corpo e seu 
Sangue, nos sinais do Vinho e Pão.
4. O amor de Cristo é seguro: nos fez 
o que prometeu! Mandou o Espírito 
Santo e à sua Igreja nos deu!
(L. e M.: Ir. Ofélia de Carvalho, ASCJ)

(Momento de silêncio)

26. ORAÇÃO
M. Oremos. (silêncio) Ó Deus, que a 
Palavra, por nós ouvida, nos infl ame em 
vosso amor e, sempre voltados para o 
vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo 
em cada irmão. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITOS FINAIS

27. BREVES AVISOS (caso necessário)

28. BÊNÇÃO FINAL

M. A paz de Deus, que supera todo 
entendimento, guarde nossos corações 
e nossas mentes no conhecimento e no 
amor de Deus e de seu Filho, Nosso 
Senhor Jesus Cristo.
T. Amém.
M. Que o Senhor nos abençoe e nos 
guarde, em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. T. Amém.
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M. Em nome do Senhor, vamos em paz e o Senhor nos 
acompanhe.
T. Graças a Deus!

29. CANTO FINAL (sugestão)

1. Despertai, seguidores de Cristo, que em seu nome aqui 
estais reunidos. Não façais surdos vossos ouvidos ao chamado 
de Cristo Jesus. (bis)

2. Deus é amor e quem ama o conhece, nada sabe de Deus 
quem não ama. Foi o Pai quem amou-nos primeiro, e a este 
mundo seu Filho enviou. (bis)

3. Jesus Cristo o Filho de Deus foi espelho de amor de seu Pai. 
De bondade e ternura infi nita transbordava o seu coração. (bis)

4. Com amor acolheu sempre a todos: ao impuro, ao descrente, 
ao enfermo, à mulher pecadora, à estrangeira, à criança, ao 
mendigo, ao pagão. (bis)

5. Perdoou e teve misericórdia, a ninguém aceitou condenar. 
Abraçou Madalena e Zaqueu, sua missão era só pra salvar. (bis)

6. Combateu a mentira e o ódio, a injustiça e a desigualdade. 
Ensinou sermos todos irmãos, com o mesmo direito e valor. (bis)

(Melodia: “Levantai-vos, soldados de Cristo” – letra adaptada)

SAUDAÇÃO À MÃE DO SENHOR

M. Chegando ao fi nal desta celebração, saudemos a Mãe do 
Senhor:
R. Ave, Rainha do céu; ave, dos anjos Senhora; ave, raiz, ave, 
porta; da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, 
as outras seguem-te após; nós te saudamos: adeus! E pede a 
Cristo por nós! Virgem Mãe, ó Maria!

SUGESTÕES PARA A EQUIPE DE CELEBRAÇÃO

1. A equipe de liturgia prepara a celebração levando em conta 
os ministérios, os cantos etc.
2. Pode-se preparar uma imagem do Coração de Jesus e ser 
colocado em um lugar de destaque, desde que não tire a 
centralidade do Altar e da Mesa da Palavra.
3. Para ter acesso às cifras e aos áudios dos 
cantos: aponte a câmera do seu celular para o 
QR code ao lado, ou acesse edicoescnbb.blog.

MEDITANDO A PALAVRA DE DEUS

A primeira leitura do profeta Ezequiel canta o amor 
incondicional de Deus pelo seu povo. Como Pastor, o Senhor 
procurará suas ovelhas, cuidará e protegerá cada uma delas. 
“Eu mesmo vou apascentar as minhas ovelhas e fazê-las 
repousar”. Percebe-se a especial atenção à ovelha desvalida, 
sem descuidar da ovelha sadia: “Vou procurar a ovelha 
perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, 

fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda e forte”. Tudo 
isso se cumpre perfeitamente em Jesus de Nazaré, o Pastor 
de coração manso e humilde. Jesus é o Pastor que procurou 
e procura pelas ovelhas perdidas, colocando-as nos ombros 
com alegria. Paulo expressa de forma clara este mistério. 
Deus salva, perdoa e reconduz os seres humanos, oferecendo-
-lhes a justifi cação e o perdão dos pecados, reconciliando-os 
consigo por meio do sangue e da morte de seu Filho, Jesus. 
Resta-nos suplicar e rezar ao Coração Santo, junto com Santo 
Ambrósio: “Vem, Senhor Jesus (...). Deixa as tuas noventa e 
nove ovelhas e vem em busca da desgarrada. Vem, porém, não 
com a vara, mas com a caridade e a mansidão do Espírito” 
(Santo Ambrósio, séc. IV).

IGREJA NO BRASIL
 Homilia do Papa Francisco

(...) Quantas vezes penso que temos medo da ternura de Deus, 
e uma vez que tememos a ternura de Deus, impedimos a sua 
experiência em nós mesmos. E por isso, muitas vezes somos 
duros, severos, castigadores... Somos pastores sem ternura! O 
que nos diz Jesus, no capítulo 15 de Lucas? Sobre aquele pastor 
que se deu conta de que tinha noventa e nove ovelhas e que lhe 
faltava uma. Deixou-as bem protegidas, fechou-as à chave e foi 
à procura daquela, que estava presa no meio dos arbustos... E 
não a espancou, nem a repreendeu: pegou-a no colo, abraçou-a 
e curou-a, porque estava ferida. Quanto a vós, fazeis o mesmo 
com os vossos fi éis, quando vos dais conta de que falta um deles 
no rebanho? Ou estamos habituados a ser uma Igreja com uma 
única ovelha na grei, deixando que as outras noventa e nove 
se percam nos montes? Comove-te toda esta ternura? És um 
pastor de ovelhas ou te tornaste um pastor que permanece a 
“pentear” a única ovelha que não se afastou? Porque só procuras 
a ti mesmo, esquecendo-te da ternura que te concedeu o teu Pai 
(cf. Os 11). E esqueceste o modo como se concede a ternura. 
O Coração de Cristo é a ternura de Deus. “Como posso deixar 
que esmoreças? Como posso abandonar-te? Quando estás 
sozinho, desnorteado, perdido, vem ter comigo e eu salvar-
-te-ei, consolar-te-ei!”. Hoje, (...) peço-vos que sejais pastores 
com a ternura de Deus, que deixeis o “chicote” pendurado na 
Sacristia e que sejais pastores com ternura, inclusive para com 
aqueles que vos criam problemas. É uma graça! É uma graça 
divina! Não cremos em um Deus etéreo, mas em um Deus que 
se fez carne, que tem um Coração e que este Coração nos fala 
assim: “Vinde a mim, se estiverdes cansados e oprimidos, e 
Eu aliviar-vos-ei. Mas tratai os mais pequeninos com ternura, 
com a mesma ternura com a qual eu os trato!”. É isso que nos 
diz hoje o Coração de Jesus Cristo, e é isso que peço nesta 
Celebração, tanto para vós como para mim mesmo.

(Fonte: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-

francesco_20150612_omelia-ritiro-mondiale-sacerdoti.html)
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