ROTEIRO DA CERIMÔNIA DE
ENTRONIZAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NAS FAMÍLIAS
DIRIGENTE: Iniciemos este encontro familiar invocando a presença da Santíssima Trindade:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém !
DIRIGENTE: Esta família, que hoje vai entronizar o Sagrado Coração de Jesus em seu lar,
está de parabéns, pois abre as portas de seu lar, para que Jesus seja o amigo, o irmão, o
Senhor e Deus.
FAMÍLIA: Sê Bem-Vindo em nosso lar, Coração de Jesus! Que nossos corações fiquem
parecidos com o teu que é manso e humilde. Fica conosco, para que possamos nos
transformar no amor. Faze-nos crescer na tua graça. Dá-nos o sentido da vida, da união, do
perdão, da alegria, da fé e da partilha.
DIRIGENTE: Abençoa, Senhor, esta família! Dá-lhe o aumento da fé, da esperança e do amor.
Dá-lhe saúde e prosperidade! Acreditamos nas tuas palavras a Santa Margarida Maria:
"Abençoarei os lares, onde for exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração."
FAMÍLIA: Conduze-nos, Senhor, pelos caminhos do bem e livra-nos de todo o mal. Que o teu
Coração seja nossa alegria, nosso refúgio, nossa proteção, nosso consolo. Que nossa casa
se abra para acolher com fé e amor todos quantos nos procuram.
DIRIGENTE: Jesus costumava visitar as famílias. Seu primeiro milagre aconteceu numa festa
de casamento, nas Bodas de Caná, na Galiléia.
FAMÍLIA: Vem, Coração de Jesus, visita nossa família, ensina-nos as lições do amor, da fé,
da alegria, do perdão e da partilha.
DIRIGENTE: Jesus tinha amigos. Muitas vezes ia à casa de Marta, Maria e Lázaro. Foi à casa
de São Pedro e curou sua sogra. Esteve na casa de Jairo e ressuscitou sua filhinha. Com os
discípulos de Emaús partilhou o pão. Esteve na casa do chefe dos cobradores de impostos,
Zaqueu, e a vida dele mudou depois desta visita de Jesus à sua família. Ouçamos a leitura
do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10:

LEITOR: Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia ali
um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava
ver Jesus, mas não conseguia porque era muito baixo. Ele correu adiante e subiu numa
árvore para ver Jesus quando ele passasse por ali. Quando Jesus chegou perto da árvore,
ergueu os olhos, viu Zaqueu e disse: "Zaqueu, desce depressa , porque é preciso que hoje
eu vá até tua casa ". Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus em sua casa, com muita
alegria. As pessoas criticavam porque Jesus ia à casa de pessoas de fama ruim. Diziam:
"Vejam só ! Ele vai à casa de pecadores e come com eles ! "Zaqueu, no entanto, chamou
Jesus à parte e lhe disse: "Jesus, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e a quem
prejudiquei vou devolver quatro vezes mais ". Jesus lhe disse: "Zaqueu, hoje entrou a
salvação em tua casa, pois eu vim para procurar e salvar quem estava perdido ".
(Tempo para reflexão e partilha)
DIRIGENTE: Coração de Jesus, teu amor habite nesta família para que a teu exemplo e a
exemplo de Nossa Senhora e de São José possa sempre fazer a vontade de Deus e servir
os irmãos.
FAMÍLIA: Sagrada Família de Nazaré, ajuda-nos a fazer a partilha dos gestos de amor e de
fé.
DIRIGENTE: Cantemos: À Família de Nazaré:
Olhando a Sagrada Família: Jesus, Maria e José,
Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé.
Maria, Mãe Santa e esposa exemplar; José, pai zeloso voltado a seu lar
Jesus, filho amado em missão de salvar: caminhos distintos num só caminhar.
Maria do Sim e do amor-doação, José operário a serviço do pão.
Jesus ocupado com sua missão, três vidas distintas num só coração.
Se todas as Mães em Maria se acharem e todos os pais em José se espelharem;
Se todos os filhos em Cristo se olharem, serão mais família quanto mais se amarem. (José
Acácio Santana)
DIRIGENTE: Façamos a Consagração da Família ao Sagrado Coração de Jesus. Fiquemos de
joelhos, como sinal de nossa fé.
TODOS: Coração de Jesus, expressão do amor infinito do Pai pelos homens, conscientes de
nossos compromissos de batizados, consagramos-te nossa família e imploramos tua
proteção sobre ela. Que nossa casa seja a tua casa, nossa mesa seja também a tua. Não
sejas hóspede, Jesus, mas um de nossa família, o amigo íntimo, o irmão e companheiro de
todas as horas. Cada um de nós, tudo o que somos ou temos te pertence. Faze-nos fiéis até
a morte. Que Maria, tua e nossa Mãe nos assista como filhos, abençoe nosso lar e faça-o tão
feliz como ela fez feliz a Casa de Nazaré. Dá-nos, Jesus, a tua paz e tua bênção. Amém !

DIRIGENTE: Ao Coração de Maria consagremos também esta família:
TODOS: Coração Imaculado de Maria, a ti consagramos nossa família. Guia-nos para o
bem, sustenta nossa fé, fortalece nossa esperança, ajuda-nos na prática da caridade. Que
nosso lar se abra para acolher os que nos pedem pão, amizade, uma palavra, uma ajuda, um
consolo amigo. Abençoa, Senhora, nossa família e fica conosco para nos ajudar a melhor
amarmos e servirmos o teu Filho Jesus. Amém !
DIRIGENTE: Façamos uma procissão doméstica, abençoando, cantando e rezando com muita
piedade. Coloquemos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, num lugar especial, nesta
casa. Saudemos o Coração de Jesus com o canto:
Coração de Cristo, Coração de homem, Coração de Deus,
Ouve nosso grito, Coração querido, somos filhos teus.
Um coração novo para um mundo novo viemos suplicar.
Coração bondoso, o teu povo ainda não sabe amar.
Coração de Cristo, Coração de homem, Coração de Deus,
Ouve nosso grito, Coração querido, somos filhos teus.
Um coração novo para um mundo novo viemos implorar.
Coração tão manso, ensina teu povo sempre perdoar.
Coração de Cristo, Coração de homem, Coração de Deus,
Ouve nosso grito, Coração querido, somos filhos teus.
Um Coração novo para um mundo novo, viemos te cantar.
Coração fraterno, ensina teu povo os bens partilhar.
Coração de Cristo, pobre e solidário és nossa riqueza.
Ouve nosso grito, Coração querido, vê nossa pobreza.
Um Coração novo para um mundo novo todos precisamos.
Haja paz na terra, reine a justiça, nós te suplicamos.
(Ir. Ofélia de Carvalho, ASCJ)
DIRIGENTE: Jesus agora nos diz:
VOZ 1: Eu estou aqui. Quando você chegar em casa, estarei à sua espera. Se você chegar
alegre, disposto ou mesmo chateado, triste, preocupado, eu estarei aqui para ajudá-lo. Ao
sair para o trabalho irei com você. Estarei a seu lado, conte comigo. Estaremos sempre
ligados pelos laços de uma profunda amizade. Jamais o abandonarei. Sou Jesus, seu amigo
fiel.
DIRIGENTE: No Coração de Jesus encontramos o verdadeiro Amor, a fonte da Vida, a união
da Família. Nele encontramos a força para caminhar, para perdoar, a força para recomeçar,
para amar acima de tudo, até dar a vida.

VOZ 1: Cristo é o Amor que faz a família mais feliz. Todos os dias recomeçamos nossa vida,
porque cremos no Amor.
DIRIGENTE: Façamos agora preces espontâneas por esta família e por todos quantos
necessitam do apoio de nossa oração. Após cada prece, rezemos: "Senhor, atendei a nossa
prece." (Deixar tempo para as preces espontâneas )
DIRIGENTE: Finalizemos nosso encontro, pedindo para que as famílias sejam santuários da
Vida, onde se cultivem os valores, onde se valorizem as vocações. Rezemos para que as
famílias se disponham a cumprir a vontade de Deus e a acompanhar, com prudente
delicadeza, os que entre nós são chamados a seguir mais de perto o Senhor Jesus.
Cantemos:
Que nenhuma família comece em qualquer de repente.
Que nenhuma família termine por falta de amor.
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente
E que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que a família comece e termine sabendo onde vai.
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.
E que os filhos conheçam a força que brota do Amor.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém !
Abençoa, Senhor, a minha também ! ( bis )
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida.
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.
Que as crianças aprendam no colo o sentido da Vida.
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão.
(Pe. Zezinho, SCJ)
Fonte: Informativo “Triunfo do Coração de Jesus” várias edições

Entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus
A Entronização do Coração de Jesus é um recurso para expressar nosso amor a Deus,
manter viva a fé, ter presentes os compromissos cristãos dentro e fora do lar. É abrir as
portas da casa e do coração para acolher a mensagem de Jesus. Consiste em colocar a
imagem ou o quadro de Jesus, em um lugar especial da casa, para recordar a presença de
Cristo no lar. A imagem traz em destaque o coração como símbolo do amor de Jesus por
nós. Amor que se revela e tem continuidade através da vida de amor em família.
É necessário criar um ambiente de família, onde o amor predomine; um ambiente voltado
para Deus e para os valores eternos, onde se cultiva a fé, onde a família tenha momentos de
oração e viva os compromissos de cristã, católica; onde Jesus é recebido como alguém que
está próximo, que ama a cada um e que merece o amor de cada um da família.
Que Jesus esteja bem no centro da família, sendo ponto de união e fonte de amor! Que o
Coração de Jesus tenha um lugar muito especial em nossos lares, o principal lugar!
Desejando fazer a Entronização do
Sagrado Coração de Jesus em seu lar ou ambiente de trabalho:
- Informe-se em sua Paróquia sobre os procedimentos.
- Comunique-se com membros do Apostolado da Oração.
- Leia sobre o assunto. Há vasta literatura.
- Escolha um dia especial em junho ou uma data significativa para a família.
- Adquira um quadro ou imagem do Coração de Jesus.
- Prepare o ambiente e a cerimônia com a família.
Se ainda precisar de ajuda, comunique-se conosco:
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
SGAS, 615 - BG
70200-750 - Brasília, DF
Fone: (61) 2105-6807
www.corjesu.org.br/vp
vpcnb@corjesu.org.br
www.OlegarioSol.com.br
Pela Vida e Pelo Direito!

