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Novena de Reconciliação ao Sagrado Coração de Jesus 

Uma reconciliação com o Coração de Jesus, com os outros e com você mesmo através dos sentidos 

30 de maio a 8 de junho 2018 

 

Dia 1: Dos ouvidos ao coração  

Mc 7, 31-37; Lc 11, 28; Mt 7, 24-27; Mt 17, 5; Ap 3, 20 

                                                                                                

V/ Sagrado Coração de Jesus  

R/ Perdoai nossas ofensas como também nós perdoamos aos que nos ofendem. 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus,  

R/ Ajudai-nos a reconciliar-nos conosco mesmos e com os outros.  

  

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ que nos amemos uns aos outros como Vós nos amastes. 

  

V/ Pelo medo de escutar meus irmãos em seu caminho a Emaús, isto é, em suas dúvidas, necessidades e 

dificuldades frente à cruz. R/ Perdoai-nos Senhor. 

 

V/ Por não prestar ouvido, à Verdade que sai ao meu encontro cada dia e me fala com o coração. R/ 

Perdoai-nos Senhor.  

 

V/ Por minha surdez diante do Espírito de Deus que me quer renovar, me fechando e me isolando de Vós 

e de vosso Espírito de Amor. R/ Perdoai-nos Senhor. 

 

V/ Por minha falta de escuta atenta, pela indiferença diante das feridas de meus irmãos, pela impaciência 

diante de seus limites. R/ Perdoai-nos Senhor. 

 

V/ Por não descobrir Sua voz quando nos meus irmãos queima-lhes o coração e querem compartilhar 

experiências que não conheço, que não entendo ou que não tenho tempo de escutar. R/ Perdoai-nos 

Senhor. 

 

V/ Oremos: Sagrado Coração de Jesus, Vós nos amais profundamente e conheceis até os lugares mais 

ocultos do nosso interior: transformai nosso coração  para ter vossos mesmos sentimentos, vosso mesmo 

modo de escutar, de apreciar, de ver, de falar, de tocar, de caminhar, de pensar e de recordar. Purificai-

nos por dentro nas chamas vivas de vosso Amor para assim poder reconciliar-nos conosco mesmos e com 

os outros.  

R/ Amém.    

 

Dia 2: Da língua ao coração  

(Mt 9, 31-33) 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus  

R/ Perdoai nossas ofensas como também nós perdoamos aos que nos ofendem. 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus,  
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R/ Ajudai-nos a reconciliar-nos conosco mesmos e com os outros.  

  

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ que nos amemos uns aos outros como Vós nos amastes. 

  

V/ Por não saber apreciar as luzes de Deus deixando que cheguem a meu coração. R/ Perdoai-nos Senhor. 

  

V/ Por não reservar a meu coração o tempo e o espaço necessários para gozar da presença de Deus em 

minha vida, permitindo que o ativismo me esvazie e me esgote. R/ Perdoai-nos Senhor. 

  

V/ Pelas vezes que não consegui saborear a presença do Senhor em meu irmão, desfrutando sua 

originalidade e seus dons. R/ Perdoai-nos Senhor. 

  

V/ Por rejeitar os sabores amargos de meus irmãos que sofrem, que se zangam, que se queixam, sem me 

dar conta de que necessitam de meu carinho e de minha doçura. R/ Perdoai-nos Senhor  

  

V/ Oremos: Sagrado Coração de Jesus, Vós nos amais profundamente e conheceis até os lugares mais 

ocultos do nosso interior: transformai nosso coração  para ter vossos mesmos sentimentos, vosso mesmo 

modo de escutar, de apreciar, de ver, de falar, de tocar, de caminhar, de pensar e de recordar. Purificai-

nos por dentro nas chamas vivas de vosso Amor para assim poder reconciliar-nos conosco mesmos e com 

os outros.  

R/ Amém.    

  

Dia 3: Dos olhos ao coração  

Mt 6, 21-23; Mt 5, 29; Mt 7, 3-5 

 

V/ Sagrado Coração de Jesus  

R/ Perdoai nossas ofensas como também nós perdoamos aos que nos ofendem. 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus,  

R/ Ajudai-nos a reconciliar-nos conosco mesmos e com os outros.  

  

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ que nos amemos uns aos outros como Vós nos amastes. 

 

V/ Por não saber olhar com admiração a meu irmão para descobrir o dom de Vossa imagem e semelhança 

presente nele. R/ Perdoai-nos Senhor. 

 

V/ Por olhar muito a mim mesmo, minha dor e meus problemas, sem me dar conta da necessidade que 

meus irmãos têm de mim. R/ Perdoai-nos Senhor.  

 

V/ Por ver com olhar diferente aqueles que  se destacam por suas qualidades humanas sem olhar desde 

vosso Coração aos que descarto porque penso que 'não me servem', e porque não vejo o dom infinito e 

irrepetível que são. R/ Perdoai-nos Senhor. 

 

V/ Por não ver na queda de meu irmão uma oportunidade para orar por ele, sair a seu encontro e ajudá-lo 

como o bom samaritano. R/ Perdoai-nos Senhor. 
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V/ Por minha cegueira de coração que vê a riqueza de outros como uma ameaça. R/ Perdoai-nos Senhor. 

 

V/ Oremos: Sagrado Coração de Jesus, Vós nos amais profundamente e conheceis até os lugares mais 

ocultos do nosso interior: transformai nosso coração  para ter vossos mesmos sentimentos, vosso mesmo 

modo de escutar, de apreciar, de ver, de falar, de tocar, de caminhar, de pensar e de recordar. Purificai-

nos por dentro nas chamas vivas de vosso Amor para assim poder reconciliar-nos conosco mesmos e com 

os outros.  

R/ Amém.    

 

Dia 4: Dos lábios ao coração 

Mc 7,6; Mt 21, 15-16; Lc 4, 22 

 

V/ Sagrado Coração de Jesus  

R/ Perdoai nossas ofensas como também nós perdoamos aos que nos ofendem. 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus,  

R/ Ajudai-nos a reconciliar-nos conosco mesmos e com os outros.  

  

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ que nos amemos uns aos outros como Vós nos amastes. 

 

 

V/ Pelas vezes que meus lábios não serviram para elogiar a Deus e cantar sua misericórdia em minha 

vida. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Por não expressar o apreço, a gratidão e o amor que tenho a meus irmãos. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Por cada palavra que saiu de minha boca e, consciente ou inconscientemente, feriu, caluniou, 

decepcionou ou escandalizou. R/ Perdoai-nos Senhor. 

  

V/ Pelas vezes que usei minhas palavras para ferir os sentimentos de outros, aprofundando suas feridas ou 

abusando emocionalmente deles, consciente ou inconscientemente. R/ Perdoai-nos Senhor. 

 

V/ Oremos: Sagrado Coração de Jesus, Vós nos amais profundamente e conheceis até os lugares mais 

ocultos do nosso interior: transformai nosso coração  para ter vossos mesmos sentimentos, vosso mesmo 

modo de escutar, de apreciar, de ver, de falar, de tocar, de caminhar, de pensar e de recordar. Purificai-

nos por dentro nas chamas vivas de vosso Amor para assim poder reconciliar-nos conosco mesmos e com 

os outros.  

R/ Amém.    

 

Dia 5: Das mãos ao coração  

Mc 12, 3; Mt 4, 31; Mc 5, 24-34; Lc 4, 40; Mt 9, 25 

 

V/ Sagrado Coração de Jesus  

R/ Perdoai nossas ofensas como também nós perdoamos aos que nos ofendem. 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus,  

R/ Ajudai-nos a reconciliar-nos conosco mesmos e com os outros.  
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V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ que nos amemos uns aos outros como Vós nos amastes. 

 

V/ Pelas vezes que não deixei que a mão de Deus me tocasse o coração. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Pelas vezes que não estendi minhas mãos a meus irmãos em necessidade, deixando que a indiferença, 

a preguiça ou a frieza de coração me fizesse fechar em mim mesmo. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Pelas vezes em que, ao longo de nossa história, alguns membros cometeram qualquer tipo de abuso.  

R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Pelas vezes em que Lhe ofendemos com a impureza. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Por não aplaudir as vitórias e êxitos de outros, deixando a meus irmãos sem o consolo e o sustento de 

minha avaliação. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Oremos: Sagrado Coração de Jesus, Vós nos amais profundamente e conheceis até os lugares mais 

ocultos do nosso interior: transformai nosso coração  para ter vossos mesmos sentimentos, vosso mesmo 

modo de escutar, de apreciar, de ver, de falar, de tocar, de caminhar, de pensar e de recordar. Purificai-

nos por dentro nas chamas vivas de vosso Amor para assim poder reconciliar-nos conosco mesmos e com 

os outros.  

R/ Amém.    

 

Dia 6: Dos pés ao coração 

Jo 13, 14; Rm 10, 15 

 

V/ Sagrado Coração de Jesus  

R/ Perdoai nossas ofensas como também nós perdoamos aos que nos ofendem. 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus,  

R/ Ajudai-nos a reconciliar-nos conosco mesmos e com os outros.  

  

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ que nos amemos uns aos outros como Vós nos amastes. 

 

V/ Por minhas resistências a beijar seus pés crucificados e me arrepender sinceramente de meus pecados. 

R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Pelas vezes que não abracei a fadiga de caminhar para sair ao encontro de meus irmãos por preferir um 

caminho mais curto e singelo. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Por não ter sido capaz de lavar seus pés nos pés das pessoas com as que vivo e trabalho e com quem 

me fatigo todos os dias. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Por julgar o pó nos pés de meus irmãos que caminharam pelos atalhos duros e se desgastaram por Vós. 

R/ Perdoai-nos  Senhor. 
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V/ Por não correr a servir as necessidades espirituais e materiais de meus irmãos, neste mundo agonizante 

e necessitado. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Oremos: Sagrado Coração de Jesus, Vós nos amais profundamente e conheceis até os lugares mais 

ocultos do nosso interior: transformai nosso coração  para ter vossos mesmos sentimentos, vosso mesmo 

modo de escutar, de apreciar, de ver, de falar, de tocar, de caminhar, de pensar e de recordar. Purificai-

nos por dentro nas chamas vivas de vosso Amor para assim poder reconciliar-nos conosco mesmos e com 

os outros.  

R/ Amém.    

 

Dia 7: Da mente ao coração 

Mt 22, 37; Mt 23, 12-13; Rm 12, 3 

 

V/ Sagrado Coração de Jesus  

R/ Perdoai nossas ofensas como também nós perdoamos aos que nos ofendem. 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus,  

R/ Ajudai-nos a reconciliar-nos conosco mesmos e com os outros.  

  

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ que nos amemos uns aos outros como Vós nos amastes. 

 

V/ Por me deixar enganar pondo meu valor no que sei, em minhas conquistas intelectuais, em vez de pôr 

no que sou diante de ti. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Pelas mentiras que me têm feito cair no engano de pensar que é possível amar sem viver na verdade. 

R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Pelas vezes que usei meus estudos, conhecimentos e argumentos para aparentar e me encher de mim 

mesmo, deixando-Vos do lado de fora de meu coração. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Pelas vezes em que, em vez de me deixar iluminar pelo esplendor da verdade, encerrei-me no mundo 

fictício de minhas idéias, separado da realidade. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Por usar a verdade como uma arma para atacar a meu irmão, em lugar de iluminar com a verdade na 

caridade. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Oremos: Sagrado Coração de Jesus, Vós nos amais profundamente e conheceis até os lugares mais 

ocultos do nosso interior: transformai nosso coração  para ter vossos mesmos sentimentos, vosso mesmo 

modo de escutar, de apreciar, de ver, de falar, de tocar, de caminhar, de pensar e de recordar. Purificai-

nos por dentro nas chamas vivas de vosso Amor para assim poder reconciliar-nos conosco mesmos e com 

os outros.  

R/ Amém.    
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Dia 8: Da memória ao coração  

(Lc 2, 19; Lc 22, 19)  

 

V/ Sagrado Coração de Jesus  

R/ Perdoai nossas ofensas como também nós perdoamos aos que nos ofendem. 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus,  

R/ Ajudai-nos a reconciliar-nos conosco mesmos e com os outros.  

  

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ que nos amemos uns aos outros como Vós nos amastes. 

 

V/ Por me distrair com a superficialidade da vida em vez de ponderar no coração como María, às luzes 

profundas e eternas de Vossa ação em minha vida. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Por deixar que o deserto em minha vida me faça idealizar o passado, amargando meu presente numa 

queixa constante. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Por guardar ressentimentos de meu irmão pelas ofensas do passado. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Por não celebrar e Vos agradecer de coração todo o bem que recebi de Vós por meio de meus irmãos. 

R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Por me queixar quando meus irmãos me fazem ver meus erros e debilidades, em lugar de escutar Sua 

voz que chama a uma conversão cada vez maior na humildade. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

  

V/ Oremos: Sagrado Coração de Jesus, Vós nos amais profundamente e conheceis até os lugares mais 

ocultos do nosso interior: transformai nosso coração  para ter vossos mesmos sentimentos, vosso mesmo 

modo de escutar, de apreciar, de ver, de falar, de tocar, de caminhar, de pensar e de recordar. Purificai-

nos por dentro nas chamas vivas de vosso Amor para assim poder reconciliar-nos conosco mesmos e com 

os outros.  

R/ Amém.    

 

Dia 9: Desde meu coração a seu Coração  

(Mt 6, 21; Jo 19, 34; Lc 8, 15; Mt 22, 37; 1 Pedro 3, 3-4) 

 

V/ Sagrado Coração de Jesus  

R/ Perdoai nossas ofensas como também nós perdoamos aos que nos ofendem. 

  

V/ Sagrado Coração de Jesus,  

R/ Ajudai-nos a reconciliar-nos conosco mesmos e com os outros.  

  

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ que nos amemos uns aos outros como Vós nos amastes. 

 

V/ Pelas vezes que abusei de minha autoridade. R/ Perdoai-nos  Senhor. 
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V/ Pelas vezes que abusei de minha posição como guia espiritual para procurar compensações, para 

controlar a outros, ou para que façam o que eu quero. R/ Perdoai-nos  Senhor.  

  

V/ Pelos desvios de meu coração que são minha desconfiança, minha suspeita, minha falta de aceitação 

plena de uns e outros. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Pelas expectativas injustas que carrego sobre os ombros de meus irmãos, fazendo- lhes carregar o jugo 

pesado de minhas exigências. R/ Perdoai-nos  Senhor. 

 

V/ Oremos: Sagrado Coração de Jesus, Vós nos amais profundamente e conheceis até os lugares mais 

ocultos do nosso interior: transformai nosso coração  para ter vossos mesmos sentimentos, vosso mesmo 

modo de escutar, de apreciar, de ver, de falar, de tocar, de caminhar, de pensar e de recordar. Purificai-

nos por dentro nas chamas vivas de vosso Amor para assim poder reconciliar-nos conosco mesmos e com 

os outros.  

R/ Amém.    

 


