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INTRODUÇÃO
Padre Cícero, e sua devoção ao Sagrado Coração de
Jesus - Tema da Romaria (2019-2020)
O amor do Padre Cícero ao Sagrado Coração de Jesus é
profundamente bíblico. Não se trata apenas de uma devoção
sentimentalista, mas de um engajamento a seguir o Cristo numa
solidariedade ativa à sua paixão e morte, colaborando, como
discípulo, a salvação da humanidade.
Já como seminarista, ele foi profundamente influenciado
pela divulgação dessa devoção, vinda da França, após as
revelações recebidas por Santa Margarida Maria Alacoque, e
reconhecidas pelo Papa Leão XIII.
No começo de sua vida sacerdotal, Padre Cícero teve um
sonho que determinou o rumo de sua existência. O Sagrado
Coração de Jesus, rodeado dos Apóstolos como na última ceia,
expressou seu sofrimento por tanta ingratidão da humanidade.
Logo depois, apareceu uma multidão de Nordestinos famintos e
Jesus apontou Padre Cícero ordenando: “Você, Cícero: tome
conta deles!”
O chamado foi tão forte que, mesmo antes de ser
nomeado capelão, o Jovem Padre Cícero mudou com sua Mãe e
Irmãs para o lugarejo que, depois tomará o nome de Juazeiro do
Norte.

Não se pode entender a ação sacerdotal do Padre Cícero,
desvinculada dessa missão que recebeu em sonho, do Coração
de Jesus. Vejamos alguns exemplos:
1) Fez de Juazeiro uma terra de acolhida onde todo pecador
possa encontrar a misericórdia e o perdão de Deus.
2) Queria construir em cima da Colina do Horto, um santuário
dedicado ao Coração de Jesus. Só não realizou seu projeto por
proibição de seus superiores.
3) Fundou em 1888 o “Apostolado da Oração” animando os
leigos a engajar-se nessa irmandade que foi e ainda é
florescente. A Beata Maria de Araújo fazia parte dessa
irmandade.
4) Valorizou a Consagração das famílias aos Sagrados Corações
de Jesus e Maria, consagração à ser renovado em cada ano, num
clima de festa, solidariedade, animada por rezadores da
Comunidade. Uma Pastoral familiar de grande influência.
5) Viveu sua vida, procurando imitar o Sagrado Coração de
Jesus, pedindo: “Orem para todos nós ao Sagrado Coração de
Jesus manso e humilde que nos ensina a sofrer por Ele com
paciência. Espero que não me deixe trair a sua causa ainda que
custe mais! ”
Que, em nossas romarias de 2019-2020, possamos, ao
exemplo do Padre Cícero, nos aproximar cada vez mais do amor
misericordioso do Sagrado Coração de Jesus!
Sagrado Coração de Jesus, Fazei que meu coração seja
semelhante ao Vosso!

Pe. Cícero José da Silva/ Reitor da Paróquia Nossa Senhora das
Dores – Basílica Santuário
Casa da Mãe das Dores - Juazeiro do Norte/CE

PRIMEIRO ENCONTRO “SOU MANSO E HUMILDE DE
CORAÇÃO” (Mt
 11, 29)
O Coração Divino, Humano e Misericordioso de Jesus
Elementos & Ambiente: Bíblia; Altar; Imagem do
Sagrado Coração de Jesus; Velas; Flores naturais.
MOMENTO “O MESTRE ACOLHE”
Animador (a): Invocação da Santíssima Trindade.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Assembleia: Para sempre seja louvado.
CANTO INICIAL – A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ! (Pe.

Zezinho)

A nós descei, Divina Luz!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!

Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai
De tua luz um raio, de tua luz um raio!
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons
Luz dos corações, luz dos corações!

UM MERGULHO NA ESPIRITUALIDADE DO
CORAÇÃO DE JESUS
Animador (a): Jesus, Tu que és manso e humilde de
coração, receba o louvor e a adoração. Gostaríamos de
experimentar a docilidade do Teu coração. Queremos aprender
contigo sobre o amor a Deus e ao nosso próximo.
Refletir com a assembleia:
❖ Quais são os meus pensamentos a respeito do Coração de
Jesus?
❖ O que eu gostaria de experimentar no Coração de Jesus?
MOMENTO “O MESTRE FALA”
Animador (a): Amados amigos, quando Deus nos fala
por meio de Sua Palavra escrita, acontece um derramamento de
virtudes para as nossas vidas. Se tivermos a coragem de entregar
as chaves dos nossos corações ao Santo Espírito, Ele entra, a
Palavra entra e nossa vida nunca mais volta a ser a mesma.
Vamos acolher e aclamar com amor esse mistério escrito,
cantando:

CANTO DE ACLAMAÇÃO – EU VIM PARA ESCUTAR.
(Pe. Zezinho)

Eu vim para escutar
Tua palavra, tua palavra
Tua palavra de amor

Proclamação do Evangelho segundo São Mateus 11,
 28-30.
Leitor (a): "28.
 Vinde a mim, vós todos que estais aflitos
sob o fardo, e eu vos aliviarei. 29.
 Tomai meu jugo sobre vós e
recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de
coração e achareis o repouso para as vossas almas. 30.
 Porque
meu jugo é suave e meu peso é leve”." (Mt
 11, 28-30).
- Palavra da Salvação!
Assembleia: Glória a Vós Senhor!
Animador (a): Amados amigos, fechemos os nossos
olhos e mergulhemos no nosso interior em um profundo
silêncio; (silêncio); P
 ai, em nome de Jesus, pedimos que essa
Palavra, Tua voz, adentre em nossos corações e possa dar frutos,
para a glória do Teu Cristo, Nosso Senhor, Amém!
Refletir com a assembleia:
❖ O que eu gostaria de aprender a partir do Coração de Jesus?

❖ Eu conseguiria doar ao meu próximo, aquilo que desejo
encontrar no Coração de Jesus?
MOMENTO “O MESTRE ENSINA”
Animador (a): Amados irmãos, nesta festividade,
estamos celebrando em comunhão com o tema central da nossa
festa e Romaria, o Pe. Cicero Romão e a consagração ao
Coração de Jesus. Por essa razão, meditaremos além do
evangelho, as 12 promessas que o Sagrado Coração de Jesus fez
a Santa Margarida Maria. Hoje meditaremos junto com o
evangelho proclamado, a 1ª, a 2ª e a 3ª promessa.
Motivador (a) 1: Que alegria, meus amigos, ouvir um
chamado: “Vinde a mim”! É assim que se perpetua o projeto de
salvação de um Deus que não cansa de amar a sua criação; seus
filhos. No auge de sua loucura de amor, se fez homem, para
compartilhar de nossos sofrimentos e alegrias. O Cristo, homem
das Dores, filho da Mulher das Dores, sentiu em seu corpo o
fardo, pesar. Jesus de Nazaré viveu o nosso cotidiano, com
exceção do ato de pecar. Ele teve que logo cedo trabalhar na
carpintaria do seu pai, José. Durante o seu ministério, sentiu
medo, ansiedade, derramou lágrimas, sentiu saudades, sentiu-se
humilhado, desprezado, traído e envergonhado. E sentindo-se
humano, um conosco, experimentou o desejo de encontrar um
alívio.
Animador (a): Amados irmãos e irmãs, unamos a essa
reflexão, a 1ª Promessa de Jesus para os devotos do seu Sagrado
Coração: A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se
achar exposta e venerada a imagem de Meu Sagrado Coração.
Mediante essa promessa, reflitamos: Quantos de nós desejamos
alívio? Quantos de nós queremos encontrar mansidão e

humildade em um irmão? Quais são os lugares que tenho
buscado felicidade?
Motivador (a) 2: Lembrando do homem sofredor, pobre,
doente, iludido, perseguido, caluniado, injustiçado, arrependido,
abandonado, endividado, desacreditado, pecador, Jesus de
Nazaré, abre o coração para dá-lo ao homem. Esse coração onde
existe um manancial inesgotável de graças e virtudes. Jesus
Cristo diz: “...vós todos que estais aflitos sob o fardo”; Venham!
Meus filhos, venham! Corram para mim, “e eu vos aliviarei”.
Não se deixem mais enganar, voltem para mim. Eu sararei as
suas feridas. Diz o profeta: “Certamente, ele tomou sobre si as
nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi
traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e
53, 4-5).
pelas suas pisaduras fomos sarados” (Isaías

Animador (a): Amados irmãos e irmãs, unamos a
essa reflexão, a 2ª Promessa de Jesus para os devotos do seu
Sagrado Coração: “Eu darei aos devotos de Meu Coração todas
as graças necessárias a seu estado”. Diante dessa promessa, qual
a graça você tem para pedir, hoje?
Motivador (a) 3: Jesus de Nazaré é humilde “porque
eu sou manso e humilde de coração” Ele sabe esperar. Ele
espera por nós. Como estamos, Ele espera para ser uma
manjedoura de consolo para cada um de nós. Porque assim diz o
evangelho: “e achareis o repouso para as vossas almas. Porque
meu jugo é suave e meu peso é leve”. (Mt
 11, 30).
Animador (a): Amados irmãos e irmãs, unamos a
essa reflexão, a 3ª Promessa de Jesus para os devotos do seu

Sagrado Coração: “Estabelecerei e conservarei a paz em suas
famílias”. Diante do coração aberto de Jesus, para qual situação
você deseja encontrar repouso? E para a sua família, o que você
tiraria do coração de Jesus para dar de presente?
MOMENTO “O MESTRE AMA”
Animador (a): Celebremos ao Sagrado coração de Jesus
em resposta ao seu amor e em gratidão por todas as bênçãos
derramadas em nossas vidas. Cantemos!
CANTO DE UM POVO AMADO – UM CERTO GALILEU
(Pe. Zezinho)

Um certo dia, a beira mar
Apareceu um jovem Galileu
Ninguém podia imaginar
Que alguém pudesse amar do jeito que ele amava
Seu jeito simples de conversar
Tocava o coração de quem o escutava
(Refrão)
E seu nome era Jesus de Nazaré
Sua fama se espalhou e todos vinham ver
O fenômeno do jovem pregador
Que tinha tanto amor.
MOMENTO “PROPÓSITO E SEGUIMENTO”
Animador (a): Este é o momento de formularmos um
compromisso de vida (se possível também comunitário) PAI
NOSSO - AVE MARIA – GLÓRIA AO PAI. AVISOS

CANTO FINAL - HINO DE NOSSA SENHORA DAS
DORES
Virgem bendita do céu Rainha
Mãe amorosa dos pecadores
Com vosso manto rico de graças
Oh defendei-nos por vossas Dores
Virgem das Dores, santa Senhora
Da nossa terra sois defensora
Guardai do mal a nossa vida
Abençoai-nos oh Mãe querida
Guardai do mal a nossa vida Abençoai-nos oh Mãe querida

SEGUNDO ENCONTRO
“E IMEDIATAMENTE SAIU SANGUE E ÁGUA” (Jo
 19, 34)
O desejo ardente do coração divino em deixar-se abrir
para dar o seu Espírito e o Verdadeiro Alimento.
Elementos & Ambiente: Bíblia; Altar; Cruz de madeira
com um pano vermelho (Cruz da Paixão); Imagem do Sagrado
Coração de Jesus; Velas; Flores naturais.
MOMENTO “O MESTRE ACOLHE”
Animador (a): Invocação da Santíssima Trindade.

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Assembleia: Para sempre seja louvado.
CANTO INICIAL – PODES REINAR (Pe.
 Zeca)
Senhor eu sei que é teu este lugar
Todos querem te adorar
Toma tua direção
Senhor vem ó santo espírito
Os espaços preencher
Reverência a tua voz vamos fazer
Refrão)
Podes reinar
Senhor Jesus oh sim
O teu poder teu povo sentirá
Que bom senhor
Saber que estás presente aqui
Reina senhor neste lugar
UM MERGULHO NA ESPIRITUALIDADE DO
CORAÇÃO DE JESUS
Animador (a): Jesus, Tu que és manso e humilde de
coração, receba o louvor e a adoração. Gostaríamos de
experimentar do amor doado na cruz. O teu coração foi aberto e
dele jorraram sangue e água. Queremos aprender contigo sobre a
felicidade de amar sem medidas.
Refletir com a assembleia:

❖ Quais são os meus pensamentos a respeito da cruz de Jesus?
❖ O que eu gostaria de oferecer ao coração de Jesus, aberto na
cruz?
MOMENTO “O MESTRE FALA”
Animador (a): Amados amigos, quando Deus nos fala
por meio de Sua Palavra escrita, acontece um derramamento de
virtudes para as nossas vidas. Se tivermos a coragem de entregar
as chaves dos nossos corações ao Santo Espírito, Ele entra, a
Palavra entra e nossa vida nunca mais volta a ser a mesma.
Vamos acolher e aclamar com amor esse mistério escrito,
cantando:
CANTO DE ACLAMAÇÃO – VAI FALAR NO
EVANGELHO
Vai falar no evangelho jesus cristo, aleluia!
Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia!
Glória a ti, senhor toda graça e louvor.
Glória a ti, senhor toda graça e louvor.
A mensagem da alegria ouviremos, aleluia!
De deus as maravilhas cantaremos, aleluia!
Proclamação do Evangelho segundo São João 19, 32-35.
Leitor (a): "32.
 Vieram os soldados e quebraram as
pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados.
33.
Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe
quebraram as pernas, 34.
 mas um dos soldados abriu-lhe o lado
com uma lança e, imediatamente, saiu sangue e água. 35.
 O que
foi testemunha desse fato o atesta (e o seu testemunho é digno

de fé, e ele sabe que diz a verdade), a fim de que vós creiais." (Jo

19, 32-35).

- Palavra da Salvação!
Assembleia: Glória a Vós Senhor!
Animador (a): Amados amigos, fechemos os nossos
olhos e mergulhemos no nosso interior em um profundo
silêncio; (silêncio); Pai, em nome de Jesus, pedimos que essa
Palavra, Tua voz, adentre em nossos corações e possa dar frutos,
para a glória do Teu Cristo, Nosso Senhor, Amém!
Refletir com a assembleia:
❖ O que eu gostaria de aprender a partir da Paixão de Jesus?
❖ Eu conseguiria doar ao meu próximo, aquilo que desejo
encontrar na Paixão de Jesus?
MOMENTO “O MESTRE ENSINA”
Animador (a): Amados irmãos, nesta festividade,
estamos celebrando em comunhão com o tema central da nossa
Pré-festa, o Coração de Jesus. Por essa razão, meditaremos além
do evangelho, as 12 promessas que o Sagrado Coração de Jesus
fez a Santa Margarida Maria. Hoje meditaremos junto com o
evangelho proclamado, a 4ª, a 5ª e a 6ª promessa.
Motivador (a) 1: “Foi na sua Páscoa que Cristo abriu a
todos os homens as fontes do Batismo. De fato, Ele já tinha
falado da sua paixão, que ia sofrer em Jerusalém. O sangue e a
água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado (22)
 são
tipos do Batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova (23)
 :
desde então, é possível “nascer da água e do Espírito para entrar

no Reino de Deus” (Jo
 3, 5). Onde é que foste batizado, de onde é
que vem o Batismo, senão da cruz de Cristo, da morte de
Cristo? Ali está todo o mistério: Ele sofreu por ti. Foi n'Ele que
tu foste resgatado, n'Ele que foste salvo (24)
 ” (CIC,
 1225).
Animador (a): Observemos a 4ª promessa do Sagrado
Coração de Jesus: “Eu os consolarei em todas as suas aflições”.
Amados irmãos e irmãs, quais são as aflições que perturbam a
tua vida hoje? Recebendo o sangue e água, quais as atitudes tu
podes tomar para então, nascer da água e do Espírito?
Motivador (a) 2: “A iniciação cristã faz-se pelo
conjunto de três sacramentos: o Baptismo, que é o princípio da
vida nova; a Confirmação, que é a consolidação da mesma vida;
e a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e sangue de
Cristo, em vista da sua transformação n'Ele” (CIC,
 1275).
Animador (a): Observemos a 5ª promessa do Sagrado
Coração de Jesus: “Serei refúgio seguro na vida e
principalmente na hora da morte”. Meus amigos, o Mestre Jesus,
deseja ser um conosco. Isso é explícito na sua 5ª promessa. Para
isso, desejemos também ser um com Ele por meio dos
sacramentos.
Motivador (a) 3: “E manifesta o cumprimento do
banquete das núpcias no Reino do Pai, onde os fiéis beberão do
vinho novo (169)
 tornado sangue de Cristo" (CIC,
 1335).
Animador (a): Observemos a 6ª promessa do Sagrado
Coração de Jesus: “Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus
trabalhos e empreendimentos”. Diante dessa rica promessa, para
qual empreendimento você deseja encontrar êxito? Poderíamos
pensar também como empreendimento a nossa saúde espiritual?

Pai, em nome de Jesus, concedei-nos a graça de desejarmos
todos os dias, comer a carne e beber do Sangue de Vosso Filho!
MOMENTO “O MESTRE AMA”
Animador (a): Celebremos ao Sagrado coração de Jesus
em resposta ao seu amor e em gratidão por todas as bênçãos
derramadas em nossas vidas. Cantemos!
CANTO DE UM POVO AMADO – VIA SACRA (Irmã
 Kelly
Patrícia)

Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz
Tem piedade de nós, Jesus pelo sangue jorrado
Do teu coração, pelo teu sacrifício misericórdia
Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder
Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó senhor
Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder
Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó senhor
Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo
Sua alma e sua divindade em expiação dos nossos pecados
MOMENTO “PROPÓSITO E SEGUIMENTO”
Animador (a): Este é o momento de formularmos um
compromisso de vida (se possível também comunitário).
PAI NOSSO - AVE MARIA – GLÓRIA AO PAI
AVISOS

CANTO FINAL – MARIA DE NAZARÉ
Maria de Nazaré, Maria me cativou
Fez mais forte a minha fé
E por filho me adotou
As vezes eu paro e fico a pensar
E sem perceber, me vejo a rezar
E meu coração se põe a cantar
Pra Vigem de Nazaré
Menina que Deus amou e escolheu
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu
Ave Maria, Mãe de Jesus!
Ave Maria, Mãe de Jesus!
Ave Maria, Mãe de Jesus!
TERCEIRO ENCONTRO “A PAZ ESTEJA
CONVOSCO!” (Jo
 20, 19)
“Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor”  (Jo 20, 20)
Elementos & Ambiente: Bíblia; Altar; Cruz de madeira com
um pano branco (Cruz do Ressuscitado); Imagem do Sagrado
Coração de Jesus; Velas; Flores naturais.

MOMENTO “O MESTRE ACOLHE”

Animador (a): Invocação da Santíssima Trindade.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Assembleia: Para sempre seja louvado.
CANTO INICIAL – A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ! (Pe.

Zezinho)

A nós descei, Divina Luz!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai
De tua luz um raio, de tua luz um raio!
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons
Luz dos corações, luz dos corações!
UM MERGULHO NA ESPIRITUALIDADE DO
CORAÇÃO DE JESUS
Animador (a): Jesus, Tu que és manso e humilde de
coração, receba o louvor e a adoração. Gostaríamos de
experimentar do mesmo sentimento dos discípulos quando
avistaram o Senhor, diante deles, Ressuscitado. Especialmente,
gostaríamos de ouvir de ti: “A paz esteja convosco”. Queremos
sempre alegrar-nos com a tua presença.

Refletir com a assembleia:
❖ Quais são os meus pensamentos a respeito da Ressurreição
de Jesus?
❖ Eu sou um homem, uma mulher de fé?
MOMENTO “O MESTRE FALA”
Animador (a): Amados amigos, quando Deus nos fala
por meio de Sua Palavra escrita, acontece um derramamento de
virtudes para as nossas vidas. Se tivermos a coragem de entregar
as chaves dos nossos corações ao Santo Espírito, Ele entra, a
Palavra entra e nossa vida nunca mais volta a ser a mesma.
Vamos acolher e aclamar com amor esse mistério escrito,
cantando:
CANTO DE ACLAMAÇÃO – TODA PALAVRA DE VIDA
(Zé Vicente)

Toda palavra de vida é Palavra de Deus
Toda ação de liberdade é a Divindade agindo entre nós
É a Divindade agindo entre nós.
Boa nova em nossa vida, Jesus semeou
O Evangelho em nosso peito é prova de amor. (bis)
Todo grito por justiça que sobe do chão
É clamor e profecia que Deus anuncia para a conversão
Que Deus anuncia para a conversão.
Aleluia, aleluia! Bendita Palavra que faz libertar (bis)
Coração de Jesus, esperança para os nossos dias.

Proclamação do Evangelho segundo São João 20: 19-23.
Leitor (a): "19.
 Na tarde do mesmo dia, que era o
primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do
lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e
pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: “A paz esteja convosco!”.
20.
Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos
alegraram-se ao ver o Senhor. 21.
 Disse-lhes outra vez: “A paz
esteja convosco! Como o Pai me enviou, assim também eu vos
envio a vós”. 22.
 Depois dessas palavras, soprou sobre eles
dizendo-lhes: “Recebei o Espírito Santo. 23.
 Àqueles a quem
perdoardes os pecados, lhes serão perdoados; àqueles a quem os
retiverdes, lhes serão retidos”.
- Palavra da Salvação!
Assembleia: Glória a Vós Senhor!
Animador (a): Amados amigos, fechemos os nossos
olhos e mergulhemos no nosso interior em um profundo
silêncio; (silêncio); P
 ai, em nome de Jesus, pedimos que essa
Palavra, Tua voz, adentre em nossos corações e possa dar frutos,
para a glória do Teu Cristo, Nosso Senhor, Amém!
Refletir com a assembleia:
❖ Não sejas incrédulo, mas homem de fé (Convide
uma ou duas pessoas para darem um testemunho
de fé).
MOMENTO “O MESTRE ENSINA”

Animador (a): Amados irmãos, nesta festividade,
estamos celebrando em comunhão com o tema central da nossa
Pré-festa, o Coração de Jesus. Por essa razão, meditaremos além
do evangelho, as 12 promessas que o Sagrado Coração de Jesus
fez a Santa Margarida Maria. Hoje meditaremos junto com o
evangelho proclamado, a 7ª e a 8ª promessa.
Motivador (a) 1: “Introduz aqui o teu dedo, e vê as
minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo,
mas homem de fé”. Amados irmãos e irmãs, diante do chamado
do Mestre, qual é a sua resposta? A resposta do Apóstolo é uma
profissão de fé comovedora: “Meu Senhor, e meu Deus!” (Jo
 20,
27-28). 
Renovemos também nós a profissão de fé de Tomé, porque
a humanidade de hoje espera dos cristãos um testemunho
renovado da ressurreição de Cristo; necessita encontrá-Lo e
poder conhecê-Lo como verdadeiro Deus e verdadeiro Homem”
(URBI ET ORBI - BENTO XVI – PÁSCOA 2007).

Animador (a): Observemos a 7ª promessa do Sagrado
Coração de Jesus: “Os pecadores encontrarão, em meu Coração,
fonte inesgotável de misericórdias”. Sabendo disso, e a exemplo
de Tomé que exclamou: “Meu Senhor, e meu Deus! ” Quais as
palavras de reconhecimento, agradecimento e amor, que nós
poderíamos exclamar agora? ”
Motivador (a) 2: Tomé duvidou, ele amava o coração
de Jesus, mas duvidou. Se Tomé duvidou, nós também somos
tentados a duvidar. “Se neste Apóstolo podemos entrever as
dúvidas e as incertezas de tantos cristãos de hoje, com ele
podemos também redescobrir, com renovada convicção, a fé em
ET ORBI - BENTO XVI – PÁSCOA
Cristo morto e ressuscitado por nós” (URBI

2007). 
Essa fé inabalável é dom. Dom de Deus. São agraciados os

que dizem: Meu Senhor e Meu Deus! Por essa razão, se existem
dúvidas em seu coração, pede no íntimo, ao Pai, em nome de
Jesus, o dom da fé. Obs.: (Um momento de silêncio para
pedirem o dom da fé).
Animador (a): Observemos a 8ª promessa do Sagrado
Coração de Jesus: “As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela
prática dessa devoção”. Meus amigos, vejam aqui mais uma vez
o amor do Nosso Mestre Jesus! É um amor que promete fé para
aqueles que fizerem a sua parte. O que você pode fazer hoje?
MOMENTO “O MESTRE AMA”
Animador (a): Celebremos ao Sagrado Coração de
Jesus em resposta ao seu amor e em gratidão por todas as
bênçãos derramadas em nossas vidas. Cantemos!
CANTO DE UM POVO AMADO – CORAÇÃO SANTO,
TU REINARÁS
Coração Santo, tu reinarás; tu nosso encanto, sempre serás!
Coração Santo, tu reinarás; tu nosso encanto, sempre serás!
Jesus amável, Jesus piedoso,
Pai amoroso, frágua de amor!
Aos teus pés venho, se Tu me deixas,
Sentidas queixas, humilde expor!
MOMENTO “PROPÓSITO E SEGUIMENTO”
Animador (a): Este é o momento de formularmos um
compromisso de vida (se possível também comunitário).
PAI NOSSO - AVE MARIA – GLÓRIA AO PAI; AVISOS

CANTO FINAL – MAIS PURO QUE AS ESTRELAS
Mais puro que as estrelas,
Mais claro que o claro dia,
É fonte de graça cheia
O Coração de Maria.
Rezai e fazei penitência,
Que no mundo haverá alegria"
Foi esta a grande promessa
Do Coração de Maria.
QUARTO ENCONTRO “PÕE A TUA MÃO NO MEU LADO” (Jo

20, 27)

O desejo ardente do coração divino em deixar-se tocar e
a alegria do discípulo em exclamar: “Meu Senhor e Meu Deus!
” (Jo
 20, 28)
Elementos & Ambiente: Bíblia; Altar; Cruz de madeira
com um pano branco (Cruz do Ressuscitado); Imagem do
Sagrado Coração de Jesus; Velas; Flores naturais.
MOMENTO “O MESTRE ACOLHE”
Animador (a): Invocação da Santíssima Trindade.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Assembleia: Para sempre seja louvado.
CANTO INICIAL – VEM ESPÍRITO SANTO, VEM!
Vem Espírito Santo vem
Vem iluminar (Bis)

Nosso encontro vem, iluminar
Nossa paróquia vem, iluminar
Vem Espírito Santo vem
Vem iluminar (Bis)
UM MERGULHO NA ESPIRITUALIDADE DO
CORAÇÃO DE JESUS
Animador (a): Jesus, Tu que és manso e humilde de
coração, receba o louvor e a adoração. Gostaríamos de
experimentar do mesmo sentimento dos discípulos quando
avistaram o Senhor, diante deles, Ressuscitado. Especialmente,
gostaríamos de ouvir de Ti: “Introduz aqui o teu dedo, e vê as
minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo,
mas homem de fé”. Queremos aprender contigo sobre a
confiança total em Ti. Desejo ter intimidade com o Jesus?
MOMENTO “O MESTRE FALA”
Animador (a): Amados amigos, quando Deus nos fala
por meio de Sua Palavra escrita, acontece um derramamento de
virtudes para as nossas vidas. Se tivermos a coragem de entregar
as chaves dos nossos corações ao Santo Espírito, Ele entra, a
Palavra entra e nossa vida nunca mais volta a ser a mesma.
Vamos acolher e aclamar com amor esse mistério escrito,
cantando:
CANTO DE ACLAMAÇÃO – TODA PALAVRA DE VIDA
(Zé Vicente)

Toda palavra de vida é Palavra de Deus
Toda ação de liberdade é a Divindade agindo entre nós/É a
Divindade agindo entre nós.
Boa nova em nossa vida, Jesus semeou
O Evangelho em nosso peito é prova de amor. (bis)
Todo grito por justiça que sobe do chão
É clamor e profecia que Deus anuncia para a conversão
Que Deus anuncia para a conversão.
Aleluia, aleluia! Bendita Palavra que faz libertar (bis)
Coração de Jesus, esperança para os nossos dias.
Proclamação do Evangelho segundo São João 20, 24-29.
Leitor (a): "24.
 Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus. 25.
 Os outros discípulos
disseram-lhe: “Vimos o Senhor”. Mas ele replicou-lhes: “Se não
vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no
lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não
acreditarei! ”." 26.
 Oito dias depois, estavam os seus discípulos
outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas
as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: “A paz esteja
convosco! ”. 27.
 Depois disse a Tomé: “Introduz aqui o teu dedo,
e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas
incrédulo, mas homem de fé”. 28.
 Respondeu-lhe Tomé: “Meu
29.
Senhor e meu Deus! ”.  Disse-lhe Jesus: “Creste, porque me
viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto! ”.
- Palavra da Salvação!
Assembleia: Glória a Vós Senhor!

Animador (a): Amados amigos, fechemos os nossos
olhos e mergulhemos no nosso interior em um profundo
silêncio; (silêncio); P
 ai, em nome de Jesus, pedimos que essa
Palavra, Tua voz, adentre em nossos corações e possa dar frutos,
para a glória do Teu Cristo, Nosso Senhor, Amém!
❖ Não sejas incrédulo, mas homem de fé (Convide uma ou
duas pessoas para darem um testemunho de fé).

MOMENTO “O MESTRE ENSINA”
Animador (a): Amados irmãos, nesta festividade,
estamos celebrando em comunhão com o tema central da nossa
Pré-festa, o Pe.Cicero e a devoção ao Sagrado coração de Jesus.
Por essa razão, meditaremos além do evangelho, as 12
promessas que o Sagrado Coração de Jesus fez a Santa
Margarida Maria. Hoje meditaremos junto com o evangelho
proclamado, a 9ª promessa.
Motivador (a) 1: “Tomé recebeu do Senhor e, por sua
vez, transmitiu à Igreja o dom da fé experimentada pela paixão e
morte de Jesus e confirmada pelo encontro com Ele
ressuscitado. Uma fé que estava quase morta e renasceu graças
ao contato com as chagas de Cristo, com as feridas que o
Ressuscitado não escondeu, mas mostrou e nos continua a
indicar nas penas e nos sofrimentos de cada ser humano. ” (URBI
ET ORBI - BENTO XVI – PÁSCOA 2007).

Animador (a): Observemos a 9ª promessa do Sagrado
Coração de Jesus: “As almas fervorosas subirão, em pouco
tempo, a uma alta perfeição”. Como mencionado, a fé é um dom
dado por Deus. E nesse encontro, o Cristo, vem agraciar a todos

com esse dom. O coração de Jesus anseia por almas
apaixonadas. Almas fervorosas; destemidas; corajosas e prontas
para anunciar ao mundo que Jesus, Ressuscitado está. Pequenos
e grandes, crianças, jovens e velhos, recebam todas, a fé, que
vem da parte de Deus!
MOMENTO “O MESTRE AMA”
Animador (a): Celebremos ao Sagrado Coração de
Jesus em resposta ao seu amor e em gratidão por todas as
bênçãos derramadas em nossas vidas. Cantemos!
CANTO DE UM POVO AMADO – CORAÇÃO SANTO,
TU REINARÁS
Coração Santo, tu reinarás; tu nosso encanto, sempre serás!
Coração Santo, tu reinarás; tu nosso encanto, sempre serás!
Jesus amável, Jesus piedoso,
Pai amoroso, frágua de amor!
Aos Teus pés venho, se Tu me deixas,
Sentidas queixas, humilde expor!
MOMENTO “PROPÓSITO E SEGUIMENTO”
Animador (a): Este é o momento de formularmos um
compromisso de vida (se possível também comunitário) PAI
NOSSO - AVE MARIA – GLÓRIA AO PAI
AVISOS
CANTO FINAL – MAIS PURO QUE AS ESTRELAS

Mais puro que as estrelas,
Mais claro que o claro dia,
É fonte de graça cheia
O Coração de Maria.
"Rezai e fazei penitência,
Que no mundo haverá alegria"
Foi esta a grande promessa
Do Coração de Maria.
QUINTO ENCONTRO “VINDE, BENDITOS DE MEU
PAI” (Mt
 25, 34)
“O Coração que tanto ama o seu povo continua a chamar”
Elementos & Ambiente: Bíblia; Altar; Imagem do
Sagrado Coração de Jesus; Velas; Flores naturais; Fotos dos
membros da comunidade/Setor.
MOMENTO “O MESTRE ACOLHE”
Animador (a): Invocação da Santíssima Trindade.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Assembleia: Para sempre seja louvado.
CANTO INICIAL – EIS-ME AQUI, SENHOR!
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor

Eis-me aqui, Senhor!
O Senhor é o Pastor que me conduz
Por caminhos nunca vistos me enviou
Sou chamado a ser fermento, sal e luz
E por isso respondi: aqui estou!
Ele pôs em minha boca uma canção
Me ungiu como profeta e trovador
Da história e da vida do meu povo
E por isso respondi: aqui estou!
UM MERGULHO NA ESPIRITUALIDADE DO
CORAÇÃO DE JESUS
Animador (a): Jesus, Tu que és manso e humilde de
coração, receba o louvor e a adoração. Oh! Coração que tanto
ama o seu povo, rendemos a Ti a nossa alegria! Queremos
aprender contigo sobre o amor a Deus e ao nosso próximo, para
um dia, num marco, ouvirmos a Tua voz: "Vinde, benditos de
meu Pai, tomai posse do Reino que vos está preparado desde a
criação do mundo”.
Refletir com a assembleia:
❖ Quais são os meus pensamentos a respeito do chamado de
Jesus?
❖ O que eu gostaria de correspondê-lo?
MOMENTO “O MESTRE FALA”
Animador (a): Amados amigos, quando Deus nos fala
por meio de Sua Palavra escrita, acontece um derramamento de
virtudes para as nossas vidas. Se tivermos a coragem de entregar

as chaves dos nossos corações ao Santo Espírito, Ele entra, a
Palavra entra e nossa vida nunca mais volta a ser a mesma.
Vamos acolher e aclamar com amor esse mistério escrito,
cantando:
CANTO DE ACLAMAÇÃO – QUANDO ESTAMOS
UNIDOS (Pe.
 Zeca)
Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Quando estamos unidos,
Estás entre nós
E nos falarás da tua vida.
Proclamação do Evangelho segundo São Mateus 25: 31-40.
Leitor (a): " "31.
 Quando o Filho do Homem voltar na sua
glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso.
32.
Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos
outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33.
 Colocará
as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 34.
 Então, o
Rei dirá aos que estão à direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai,
tomai posse do Reino que vos está preparado desde a criação do
mundo, 35.
 porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me
destes de beber; era peregrino e me acolhestes; 36.
 nu e me
vestistes; enfermo e me visitastes; estava na prisão e viestes a
mim’. 37.
 Os justos lhe perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te
vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de
beber? 38.
 Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu
e te vestimos? 39.
 Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão
e te fomos visitar?’. 40.
 Responderá o Rei: ‘Em verdade eu vos
declaro: todas as vezes que fizestes isso a um destes meus
irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes".

- Palavra da Salvação!
Assembleia: Glória a Vós Senhor!
Animador (a): Amados amigos, fechemos os nossos
olhos e mergulhemos no nosso interior em um profundo
silêncio; (silêncio); P
 ai, em nome de Jesus, pedimos que essa
Palavra, Tua voz, adentre em nossos corações e possa dar frutos,
para a glória do Teu Cristo, Nosso Senhor, Amém!
Refletir:
❖ Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do Reino que
vos está preparado desde a criação do mundo (Mt
 25, 34)
MOMENTO “O MESTRE ENSINA”
Animador (a): Amados irmãos, nesta festividade,
estamos celebrando em comunhão com o tema central da nossa
Pré-festa, o Coração de Jesus. Por essa razão, meditaremos além
do evangelho, as 12 promessas que o Sagrado Coração de Jesus
fez a Santa Margarida Maria. Hoje meditaremos junto com o
evangelho proclamado, a 10ª, a 11ª e a 12ª promessa.
Motivador (a) 1: Àqueles que colocou à sua direita, diz:
«Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do Reino que vos foi
preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e
destes-me de comer; tive sede e destes-me de beber; era
peregrino e acolhestes-me; nu e vestistes-me; enfermo e
visitastes-me; estava na prisão e viestes ter comigo» (vv. 34-36).
Os justos ficam surpreendidos, porque não se recordam de um
dia ter encontrado Jesus, e muito menos de o ter ajudado desse
modo; mas Ele declara: «Todas as vezes que fizestes isto a um

destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o
- FRANCISCO – NOV 2017).
fizestes (ANGELUS

Animador (a): Observemos a 10ª promessa do Sagrado
Coração de Jesus: “Darei aos sacerdotes que praticarem
especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais
endurecidos”. Sabendo disso, e observando a reflexão anterior,
que possamos todos nós, também enxergar em nossos sacerdotes
a pessoa real de Jesus Cristo”. Sabendo que todos somos falhos,
peçamos perdão a Deus, por todas as vezes que julgamos os seus
ministros aqui na terra.
Motivador (a) 2: “Porque tive fome e destes-me de
comer; tive sede e destes-me de beber; era peregrino e
acolhestes-me; nu e vestistes-me; enfermo e visitastes-me;
estava na prisão e viestes ter comigo” Esta palavra nunca deixa
de nos impressionar, porque nos revela até que ponto chega o
amor de Deus: a ponto de se identificar conosco, contudo não
quando estamos bem, quando estamos sadios e felizes, não, mas
quando estamos em necessidade. É desta forma escondida que
Ele se deixa encontrar, que nos estende a mão como mendigo
(ANGELUS - FRANCISCO – NOV 2017).

Animador (a): Observemos a 11ª promessa do Sagrado
Coração de Jesus: “As pessoas que propagarem esta devoção
terão o seu nome inscrito para sempre no Meu Coração”. Meus
amigos, quem deseja ter seu nome inscrito no Coração de Jesus?
Vejam aqui, Jesus piedoso e solidário! Ele deseja que sejamos
também assim. Nós podemos nos perguntar: Eu tenho sido
solidário? Eu tenho sido misericordioso? Quem hoje está de
mãos estendidas para mim?

Motivador (a) 3: “Jesus virá no fim dos tempos para
julgar todas as nações, mas vem ter conosco todos os dias, de
muitas maneiras, e pede-nos que o acolhamos. A Virgem Maria
nos ajude a encontrá-lo e a recebê-lo na sua Palavra e na
Eucaristia, e ao mesmo tempo nos irmãos e nas irmãs que
sofrem a fome, a doença, a opressão e a injustiça. Que os nossos
corações o acolham no hoje da nossa vida, para sermos por Ele
recebidos na eternidade do seu Reino de luz e de paz” (ANGELUS

FRANCISCO – NOV 2017).

Animador (a): Observemos a 12ª promessa do Sagrado
Coração de Jesus: “A todos os que comunguem, nas primeiras
sextas-feiras de nove meses consecutivos, darei a graça da
perseverança final e da salvação eterna”. Eis aqui meus irmãos,
mais uma chave para abrirmos o nosso tesouro. Nessa grande
promessa, Ele nos motiva a perseverarmos com coragem e
confiança. Para que então, com nossas lâmpadas acesas,
esperemos o retorno o Seu retorno. Vem Senhor Jesus!
MOMENTO “O MESTRE AMA”
Animador (a): Celebremos ao Sagrado Coração de
Jesus em resposta ao seu amor e em gratidão por todas as
bênçãos derramadas em nossas vidas. Cantemos!
CANTO DE UM POVO AMADO – DIANTE DO REI (Vida

Reluz)

Vem, Senhor Jesus!
O Coração já bate forte ao te ver
A tua graça hoje eu quero receber
Sem a bênção do Senhor não sei viver

Vem, Senhor Jesus!
Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar
A multidão lá no caminho a te esperar
Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar
É o Rei! À nossa frente está!
É feliz quem o adorar
É Jesus, o nosso Mestre e Rei!
Bem aqui, tão perto se deixa encontrar
Diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará
Diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará
MOMENTO “PROPÓSITO E SEGUIMENTO”
Animador (a): Este é o momento de formularmos um
compromisso de vida (se possível também comunitário).

PAI NOSSO - AVE MARIA – GLÓRIA AO PAI
AVISOS
CANTO FINAL – PRIMEIRA CRISTÃ
(Cantores de Deus-Pe Zezinho)
Primeira cristã Maria da luz
Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus
Primeira cristã Maria do amor
Soubeste seguir teu Filho e Senhor
Nossa Senhora das milhões de luzes
Que meu povo acende pra te louvar

Iluminada, iluminadora
Inspiradora de quem quer amar
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus
Primeira cristã Maria do lar
Ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar
Primeira cristã, Maria da paz
Ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz
Primeira cristã sempre a meditar
Vivias em Deus, sabias orar
Primeira cristã fiel a Jesus
Por todo o lugar, na luz e na cruz

