
 

 
 

Novena do Sagrado Coração de Jesus 

O Reino em pessoa, coração do encontro 

15-23 de junho 

*Se rezar em comunidade, o texto inicial pode ser lido em voz alta por todos juntos. 

Dia 1 – Quarta-feira, 15 de junho 

DEUS, AMIGO DO HOMEM 

V/ Vem, Senhor Jesus! 

R/ Fazei o meu coração semelhante ao Vosso! 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Eu confio em Vós! 

Deus feito homem em Jesus Cristo se revela como Emanuel, ou seja, Deus-conosco 

(Mt 1,23). Neste nome está contido o segredo de Deus e sua identidade mais 

profunda. Desde o momento de tomar minha carne, Deus me mostrou a seriedade 

de sua promessa, de estar comigo todos os dias até o fim (Mt 28, 20). 

No Sagrado Coração de Jesus, carne da minha carne, unifica-se o humano e o divino. 

Este Coração ardente é em si mesmo um pacto de amizade comigo no amor. Por Ele 

posso ver o Coração de Deus em toda a sua imensa ternura, bondade e misericórdia 

por mim. Em Jesus Cristo, “Deus quis entrar nos limites da história e da condição 

humana, assumiu um corpo e um coração para que possamos contemplar e 

encontrar o Infinito no finito, o mistério invisível e inefável no Coração humano de 

Jesus ». (Bento XVI, Angelus, 1 de junho de 2008). 

Rezemos: 

Jesus Cristo, dê-me a graça de experimentar toda a força do amor do Teu Coração. 

Ajuda-me a estar sempre disposto a deixar-me encontrar por Ti. Que eu saiba viver 

dentro do Teu Sagrado Coração para que, permanecendo unido a Ti, viva a vida como 

um encontro profundo contigo e com os outros no Teu Amor. 

R/ Amém. 



 

 
 

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Venha a nós o vosso Reino! 

 

Dia 2 – Quinta-feira, 16 de junho 

O HOMEM, AMIGO DE DEUS 

V/ Vem, Senhor Jesus! 

R/ Fazei o meu coração semelhante ao Vosso! 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Eu confio em Vós! 

O encontro com Cristo supõe um duplo movimento: o de Deus, que não se cansa de 

me procurar, e o do meu coração, disposto a escutá-lo e a acolher a sua palavra. A 

grande tarefa da minha vida é aprender a escutar a Deus e a tomar a decisão de 

deixar-me encontrar por Ele. E assim mostro que sou seu amigo. 

Ainda que, às vezes, feche os ouvidos, ainda que não O aceite (cf. Jo 1,11), Deus - que 

não pode negar-se a si mesmo - será sempre buscará o meu coração. Como o pai do 

filho pródigo que espera com impaciência o regresso do filho amado, como o bom 

pastor que anseia por encontrar a ovelha perdida, ou como a mulher que procura a 

sua moeda (cf. Lc 15). O coração de Deus está inquieto enquanto não descansa 

habitando em mim (cf. Jo 14,23). Seu amor é a base do meu amor, da minha amizade 

com Ele. 

Rezemos: 

Jesus Cristo, dê-me a graça de experimentar toda a força do amor do Teu Coração. 

Ajuda-me a estar sempre disposto a deixar-me encontrar por Ti. Que eu saiba viver 

dentro do Teu Sagrado Coração para que, permanecendo unido a Ti, viva a vida como 

um encontro profundo contigo e com os outros no Teu Amor. 



 

 
 

A/ Amém. 

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Venha a nós o vosso Reino! 

 

Dia 3 – Sexta-feira, 17 de junho 

O ENCONTRO COM CRISTO 

V/ Vem, Senhor Jesus! 

R/ Fazei o meu coração semelhante ao Vosso! 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Eu confio em Vós! 

Minha vida é chamada a ser antes de tudo um encontro com Jesus Cristo. Um 

encontro que significa experiência de seu amor pessoal, real, apaixonado e fiel por 

mim e pelos outros. Pela ação do Espírito Santo descubro-me filho no Filho; e Cristo 

torna-se para mim o centro, o critério e o modelo da minha vida. De todos os lugares 

possíveis para o meu encontro com o Coração de Cristo, há alguns privilegiados 

como o Evangelho, a Eucaristia, a cruz e o meu próximo. 

Esse encontro com o amor de Deus no Coração de Cristo não só me permite 

experimentar o que realmente é o amor, mas ao mesmo tempo experimento minha 

grande necessidade dEle. É um encontro que leva à conversão de coração e de 

pensamento, para que seja cada vez mais Cristo e seu amor quem viva em mim. 

Deste modo, o encontro com Cristo permite-me descobrir cada vez mais quem sou e 

quem estou chamado a ser. 

Rezemos: 



 

 
 

Jesus Cristo, dê-me a graça de experimentar toda a força do amor do Teu Coração. 

Ajuda-me a estar sempre disposto a deixar-me encontrar por Ti. Que eu saiba viver 

dentro do Teu Sagrado Coração para que, permanecendo unido a Ti, viva a vida como 

um encontro profundo contigo e com os outros no Teu Amor. 

A/ Amém. 

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Venha a nós o vosso Reino! 

 

Dia 4 – Sábado 18 de junho 

A DIMENSÃO COMUNITÁRIA DO ENCONTRO COM CRISTO 

V/ Vem, Senhor Jesus! 

R/ Fazei o meu coração semelhante ao Vosso! 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Eu confio em Vós! 

Em Cristo, morto e ressuscitado, e na efusão do seu Espírito Santo que me foi dado 

sem medida (cf. Jo 3,34), encontro-me participante da intimidade divina entre o Pai, 

o Filho e este mesmo Espírito. Deus, que é perfeita comunhão de amor, convida-me 

a descobri-lo em comunidade, ao partir o pão da Palavra e da Eucaristia (Lc 24,13-

35). Porque onde "dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no 

meio deles" (Mt 18, 15-20). 

A fé vivida me liberta do isolamento do eu, porque me leva à comunhão. Este 

encontro com o Deus uno e trino é um ato de convocação, de unificação e ao mesmo 

tempo de responsabilidade para com os outros. Na experiência daquele Deus que se 

fez pobre por mim para se unir comigo mesmo na minha pobreza (2 Cor 8, 9), 

descubro o chamado a caminhar junto com os outros nas suas diversas 



 

 
 

necessidades. Este encontro pessoal com Deus liberta o meu coração fechado em si 

mesmo, dando-lhe direção e sentido em uma comunidade de fé, graças à qual se 

realizou o encontro com Deus feito homem para mim. 

Rezemos: 

Jesus Cristo, dê-me a graça de experimentar toda a força do amor do Teu Coração. 

Ajuda-me a estar sempre disposto a deixar-me encontrar por Ti. Que eu saiba viver 

dentro do Teu Sagrado Coração para que, permanecendo unido a Ti, viva a vida como 

um encontro profundo contigo e com os outros no Teu Amor. 

A/ Amém. 

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Venha a nós o vosso Reino! 

 

Dia 5 – Domingo 19 de junho 

MISSIONÁRIOS DA PALAVRA, APÓSTOLOS DO REINO 

V/ Vem, Senhor Jesus! 

R/ Fazei o meu coração semelhante ao Vosso! 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Eu confio em Vós! 

"Acaso não ardia os nossos corações enquanto ele falava conosco ao longo do 

caminho e explicava as escrituras para nós?" (Lucas 24, 32). Como no caso dos 

discípulos de Emaús, a experiência da Palavra de Deus que ressoa em meu coração 

tem o poder de transformar minha vida, de transformar minhas tristezas em alegria 

e de fazer de mim um discípulo missionário do Evangelho: “Naquela mesma hora 

eles voltaram para Jerusalém” (Lc 24,33). 



 

 
 

Jesus Cristo, na sua pessoa humana e divina, é a Palavra última que o Pai nos dirige. 

O encontro com esta Palavra, com o Cristo vivo que me chama a segui-Lo, torna-se 

possível de modo especial através da leitura, da meditação e da partilha dos textos 

evangélicos. A sua Palavra, escutada com atenção em comunidade, coloca-nos a 

caminho, porque também se dirige aos outros, a todos os outros. Assim, como 

batizado, torno-me juntamente com os outros batizados, mensageiro da Palavra 

Viva para que seja ouvida em todo o mundo. 

Rezemos: 

Jesus Cristo, dê-me a graça de experimentar toda a força do amor do Teu Coração. 

Ajuda-me a estar sempre disposto a deixar-me encontrar por Ti. Que eu saiba viver 

dentro do Teu Sagrado Coração para que, permanecendo unido a Ti, viva a vida como 

um encontro profundo contigo e com os outros no Teu Amor. 

A/ Amém. 

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Venha a nós o vosso Reino! 

 

Dia 6 – Segunda-feira, 20 de junho 

VER COMO O CORAÇÃO DE JESUS 

V/ Vem, Senhor Jesus! 

R/ Fazei o meu coração semelhante ao Vosso! 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Eu confio em Vós! 

 



 

 
 

Eu quero te ver, Senhor! Quero contemplar o teu poder e a tua glória, porque o teu 

amor vale mais que a vida! (Salmo 63, 2-4). O Senhor, com o seu Coração cheio de 

amor, está presente na minha vida, no meu dia a dia; e se eu abrir os olhos da fé 

poderei contemplar o seu rosto. Através dos acontecimentos, o próprio Deus fala-

me e chama-me a colaborar com Ele, pois está sempre presente com a sua 

Providência. Com o seu poder, faz crescer o seu Reino, inclusive onde me pareça que 

está ausente (Mc 4, 26-29). 

Para vê-lo, é preciso observar a realidade em que vivo imerso com o desejo, que é fé 

viva, de descobrir seu rosto. É um discernimento feito escutando o Espírito Santo 

para encontrar o Coração palpitante do Senhor ao meu redor. Senhor, onde estás? 

Onde moras? (Jo 1, 38). Essas perguntas feitas ao Senhor me permitem abrir os olhos 

da fé, para ver os acontecimentos da vida como Ele os vê e amar através deles como 

Ele ama. Desta forma, posso ficar com Ele, mesmo no meio das noites da minha vida. 

Rezemos: 

Jesus Cristo, dê-me a graça de experimentar toda a força do amor do Teu Coração. 

Ajuda-me a estar sempre disposto a deixar-me encontrar por Ti. Que eu saiba viver 

dentro do Teu Sagrado Coração para que, permanecendo unido a Ti, viva a vida 

como um encontro profundo contigo e com os outros no Teu Amor. 

A/ Amém. 

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Venha a nós o vosso Reino! 

 

Dia 7 – Terça-feira, 21 de junho 

DISCERNIR SEGUNDO O CORAÇÃO DE JESUS 

V/ Vem, Senhor Jesus! 



 

 
 

R/ Fazei o meu coração semelhante ao Vosso! 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Eu confio em Vós! 

Na minha vida há trigo e joio (Mt 13 24-52). Nem tudo está bem, nem tudo está ruim. 

Às vezes, a inveja, a suspeita e as perspectivas negativas têm raízes tão profundas 

em meu coração que me levam a uma escravidão que me faz gritar: "Quem me 

libertará deste corpo de morte?" (1Rm 7,24). Aproximar-me do Coração de Jesus 

não só me permite ver minha vida de forma diferente, mas também transforma meu 

julgamento das coisas. 

Só o Sagrado Coração de Jesus me permite discernir corretamente entre o bem e o 

mal, entre a vida e a morte presentes no meu cotidiano; para que eu possa escolher 

o que me conduz à vida. Como São João, trata-se de encostar minha cabeça no peito 

do Mestre para ouvir as batidas do seu coração e alinhar meu coração com o Dele, 

para experimentar esse Deus-conosco, esse Deus-comigo no cotidiano de minha 

vida e assim experimentar o tesouro da Boa Nova já presente no meu campo (Mt 13 

44-45). 

Rezemos: 

Jesus Cristo, dê-me a graça de experimentar toda a força do amor do Teu Coração. 

Ajuda-me a estar sempre disposto a deixar-me encontrar por Ti. Que eu saiba viver 

dentro do Teu Sagrado Coração para que, permanecendo unido a Ti, viva a vida 

como um encontro profundo contigo e com os outros no Teu Amor. 

A/ Amém. 

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Venha a nós o vosso Reino! 

 



 

 
 

Dia 8 – Quarta-feira, 22 de junho 

ATUAR COMO O CORAÇÃO DE JESUS 

V/ Vem, Senhor Jesus! 

R/ Fazei o meu coração semelhante ao Vosso! 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Eu confio em Vós! 

 

O contato com o Coração de Jesus que arde de amor não pode deixar de me motivar 

no serviço atento aos outros em suas múltiplas necessidades. Se Ele me amou tanto, 

como posso não amar como Ele me amou? (Jo 13,34). 

Deixando-me ser iluminado pelo Seu Espírito de amor, a minha vida torna-se a 

presença de Cristo no mundo de hoje. Que Seu rosto se  ilumine  em meu rosto, e em 

minhas mãos Suas mãos, em minhas ações Suas ações.  Assim, tornamo-nos 

colaboradores de Deus na sua obra de tornar presente o Reino e realiza-se cada vez 

mais na minha vida e através da minha vida a aclamação: Cristo  Rei Nosso Rei! 

Venha a nós o vosso Reino! 

Rezemos: 

Jesus Cristo, dê-me a graça de experimentar toda a força do amor do Teu Coração. 

Ajuda-me a estar sempre disposto a deixar-me encontrar por Ti. Que eu saiba viver 

dentro do Teu Sagrado Coração para que, permanecendo unido a Ti, viva a vida como 

um encontro profundo contigo e com os outros no Teu Amor. 

A/ Amém. 

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Venha a nós o vosso Reino! 



 

 
 

Dia 9 - Quinta-feira, 23 de junho 

O SAGRADO CORAÇÃO, LUGAR DE ENCONTRO COM CRISTO 

V/ Vem, Senhor Jesus! 

R/ Fazei o meu coração semelhante ao Vosso! 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Eu confio em Vós! 

Às vezes, posso sentir em meu coração um grande anseio por Deus. Em vez de me 

sentir culpado por ter me perdido, sou chamado a descobrir nesse desejo profundo 

o convite para acolher sua presença viva em mim. Esse santuário de encontro é 

precisamente o meu coração, onde a liberdade e a inteligência encontram Cristo e o 

seu Coração. 

É uma grande descoberta perceber que o lugar onde encontro Cristo é precisamente 

nesta união entre o seu Coração e o meu. É a morada que Deus fez em mim (Jo 14,23) 

e de onde ele me chama para fazer presente o seu Reino no mundo. Então, do fundo 

do meu ser, brota a oração simples e profunda: Fazei meu coração semelhante ao 

Teu! 

Rezemos: 

Jesus Cristo, dê-me a graça de experimentar toda a força do amor do Teu Coração. 

Ajuda-me a estar sempre disposto a deixar-me encontrar por Ti. Que eu saiba viver 

dentro do Teu Sagrado Coração para que, permanecendo unido a Ti, viva a vida como 

um encontro profundo contigo e com os outros no Teu Amor. 

A/ Amém. 

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V/ Sagrado Coração de Jesus, 

R/ Venha a nós o vosso Reino! 


