
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dia 1 

“Eis o Coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até 
esgotar-se e consumir-se para testemunhar-lhes o seu amor. Como 
reconhecimento, não recebo da maior parte deles senão ingratidões, 
pelas suas irreverências, sacrilégios, e pela tibieza e desprezo que têm 
para comigo neste Sacramento de amor. Mas o que mais me dói é que 
há corações consagrados que agem assim”.  

Palavras de Jesus à Santa Margarida Maria de Alacoque  

 

 

Oração 

Jesus Cristo, Tu nos tens revelado um coração cheio de amor e 
misericórdia, que arde de desejo de ser amado pelos homens e de 
entregar todos os seus tesouros. Concede-nos a graça de conhecer teus 
sentimentos de tal modo, que possamos fazê-los nossos, para que a 
chama do Teu amor nos transforme e sejamos capazes de amar como 
Tu. 
 

Pedimos perdão por nossas indiferenças, negligências e ingratidões. 
Pela nossa falta de fé, desamor e desprezo; por nosso orgulho e falta 
de confiança; por todos nossos pecados e, especialmente, por aqueles 
que mais ofendem o teu Coração. 

 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
R: Venha a nós o Vosso Reino! 
 

 

 

 

 



 

Dia 2 

“Recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração e 
achareis o repouso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu 
peso é leve”.  

Mt 11, 29-30 

 

 

Oração 

Jesus Cristo, Tu dissestes à Santa Margarida Maria de Alacoque que só 
um coração humilde pode entrar em teu Sagrado Coração, conversar 
com ele, amá-lo e ser amado por ele. Concede-nos a graça de imitar 
de tal modo tua generosidade, humildade, bondade e a generosidade 
de teu Coração, para que possamos permanecer em Ti e renovar nossas 
vidas. 

Pedimos perdão por nossas indiferenças, negligências e ingratidões. 
Pela nossa falta de fé, desamor e desprezo; por nosso orgulho e falta 
de confiança; por todos nossos pecados e, especialmente, por aqueles 
que mais ofendem o teu Coração. 

 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
R: Venha a nós o Vosso Reino! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dia 3 

“Isso foi o que mais me doeu de todos os sofrimentos que tive em minha 
Paixão, ao passo que, se me retribuíssem com algum amor, consideraria 
pouco tudo o que fiz por eles. Se fosse possível, queria ainda ter feito 
mais, mas os homens têm apenas frieza e recusa para com todas as 
minhas solicitudes de lhes fazer bem. Dá-me tu, pelo menos, esse prazer 
de suprir-lhes as ingratidões, conforme tuas possibilidades”.  

Palavras de Jesus à Santa Margarida Maria de Alacoque  

 

 

Oração 

Jesus Cristo, Tu és o único capaz de compensar as ofensas que os 
pecados da humanidade causam a Deus. Conceda-nos a graça de 
reparar, em nossa humilde medida, unindo nossa vida e nosso pobre 
amor ao teu Coração redentor.  

Pedimos perdão por nossas indiferenças, negligências e ingratidões. 
Pela nossa falta de fé, desamor e desprezo; por nosso orgulho e falta 
de confiança; por todos nossos pecados e, especialmente, por aqueles 
que mais ofendem o teu Coração. 

 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
R: Venha a nós o Vosso Reino! 
 

 

 

 



 

Dia 4  

“O Coração de Jesus nos pede confiança em sua bondade para que 
experimenteis a doçura e o poder de sua assistência em vossas 
necessidades, a qual sempre irá ao passo da confiança”.  

Santa Margarida Maria de Alacoque  

 

 

 

Oração 

Jesus Cristo, Tu nos tens demonstrado os excessos de teu amor 
oferecendo tua vida, na cruz, por nós. Conceda-nos a graça de confiar 
em ti de tal modo que, abandonados em teu amor, nada temamos e 
tudo possamos. 

Pedimos perdão por nossas indiferenças, negligências e ingratidões. 
Pela nossa falta de fé, desamor e desprezo; por nosso orgulho e falta 
de confiança; por todos nossos pecados e, especialmente, por aqueles 
que mais ofendem o teu Coração. 

 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
R: Venha a nós o Vosso Reino! 
 
 

 

 

 

 



 

Dia 5 

“Por isso, Eu te peço que a primeira sexta-feira, depois da oitava do 
Santíssimo Sacramento, seja dedicada a uma festa especial para honrar 
meu Coração, comungando-se neste dia e fazendo-Lhe um ato de 
reparação, em satisfação das ofensas recebidas durante o tempo que 
estive exposto nos altares. Eu te prometo também que meu Coração se 
dilatará para distribuir com abundância as influências de seu divino 
amor sobre aqueles que Lhe prestem culto e que procurem que Lhe seja 
prestado”. 

Palavras de Jesus à Santa Margarida Maria de Alacoque  

 

 

 

Oração 

Jesus Cristo, Tu nos tens mostrado a sede que tens de ser amado pelos 
homens para nos encher de graças. Conceda-nos a graça de honrar, 
com tal amor e confiança, teu Sagrado Coração, para que nossos 
nomes fiquem gravados nele. 

Pedimos perdão por nossas indiferenças, negligências e ingratidões. 
Pela nossa falta de fé, desamor e desprezo; por nosso orgulho e falta 
de confiança; por todos nossos pecados e, especialmente, por aqueles 
que mais ofendem o teu Coração. 

 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
R: Venha a nós o Vosso Reino! 
 

 



 

Dia 6 

“A minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo 
inteiro. Quem pode medir a extensão da minha bondade? Por ti, desci 
do céu à terra, por ti, permiti que me pregassem na cruz, que fosse 
aberto pela lança o meu Sacratíssimo Coração e, assim, abri para ti uma 
fonte com recipiente da confiança. Nunca rejeitarei um coração 
humilhado. A tua miséria ficou submersa no abismo da minha 
misericórdia”.  

Palavras de Jesus à Santa Faustina Kowalska  

 

 

 

Oração 

Jesus Cristo, tu nos tens mostrado a ferida de teu Coração como uma 
fonte de misericórdia e graças para as almas. Conceda-nos a graça de 
reconhecer, com humildade e confiança, nossas misérias diante de ti, 
para que mergulhemos no abismo de teu amor. 

Pedimos perdão por nossas indiferenças, negligências e ingratidões. 
Pela nossa falta de fé, desamor e desprezo; por nosso orgulho e falta 
de confiança; por todos nossos pecados e, especialmente, por aqueles 
que mais ofendem o teu Coração. 

 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
R: Venha a nós o Vosso Reino! 
 

 

 



 

Dia 7  

“O Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo fará tudo por mim 

se eu o deixar trabalhar. Ele vai querer, amar e desejar por mim e 

suprirá todas as minhas faltas...” “Todas as mais amargas amarguras 

não são mais que doçura neste adorável Coração, onde tudo se 

transforma em amor”.  

Santa Margarita Maria de Alacoque 

 

 

 

Oração 

Jesus Cristo, teu Sagrado Coração é a própria fonte do amor, onde tudo 
se transforma. Conceda-nos a graça de oferecer, com simplicidade, as 
lutas e alegrias de cada dia, deixando que Tu trabalhes em nossas vidas 
para transformá-las e reiná-las em Vós.  

Pedimos perdão por nossas indiferenças, negligências e ingratidões. 
Pela nossa falta de fé, desamor e desprezo; por nosso orgulho e falta 
de confiança; por todos nossos pecados e, especialmente, por aqueles 
que mais ofendem o teu Coração. 

 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
R: Venha a nós o Vosso Reino! 
 
 
 
 

 

 



 

Dia 8  

“Meu Coração está repleto de grande misericórdia para com as almas, 
e especialmente para com os pobres pecadores. Oxalá possam 
compreender que Eu Sou para eles o melhor Pai, que por eles jorrou do 
Meu Coração Sangue e Água como uma fonte transbordante de 
misericórdia. Para eles resido no Sacrário e como Rei da Misericórdia 
desejo encher as almas de graças, mas não querem aceitá-las. Ao 
menos tu vem visitar-Me com a frequência possível, e toma essas graças 
que eles não querem aceitar, pois com isso consolarás meu Coração...”  

Palavras de Jesus à Santa Faustina Kowalska 

 

 

 

Oração 

Jesus Cristo, teu Coração está cheio de tesouros para as almas. 
Conceda-nos a graça de acolher, com avidez e gratidão, todos teus 
dons, e que se façam frutos em nós, para nos unirmos a Ti e Te consolar. 

Pedimos perdão por nossas indiferenças, negligências e ingratidões. 
Pela nossa falta de fé, desamor e desprezo; por nosso orgulho e falta 
de confiança; por todos nossos pecados e, especialmente, por aqueles 
que mais ofendem o teu Coração. 

 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
R: Venha a nós o Vosso Reino! 

 



 

Dia 9 

“Eu te prometo, na excessiva misericórdia de meu coração, que seu 
amor onipotente concederá a todos aqueles que comungarem durante 
nove primeiras sextas-feiras do mês seguidas, a graça da penitência 
final: não hão de morrer em minha desgraça, nem sem receber os 
sacramentos, servindo-lhes meu Coração divino como refúgio naquela 
última hora”.  

Palavras de Jesus à Santa Margarida Maria de Alacoque 

 

 

 

Oração 

Jesus Cristo, Tu que és o amor e a misericórdia em pessoa, nos conceda 
amar de tal modo teu Sagrado Coração para que tenhamos Nele nosso 
refúgio e salvação, e deixar que Tu nos ame e em nós estabeleça Seu 
reino de amor no mundo. 

Pedimos perdão por nossas indiferenças, negligências e ingratidões. 
Pela nossa falta de fé, desamor e desprezo; por nosso orgulho e falta 
de confiança; por todos nossos pecados e, especialmente, por aqueles 
que mais ofendem o teu Coração. 

 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
R: Venha a nós o Vosso Reino! 
 


