PRIMEIRAS SEXTAS FEIRAS DO MÊS
Cinco gestos para a devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês ao SCJ:
1. Participar da missa na primeira sexta feira do mês.
2. Se confessar naquela semana.
3. Rezar o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus (pessoal e da família)
4. Rezar o ato de reparação ao SCJ
5. Rezar a ladainha ao SCJ

CONSAGRAÇÃO PESSOAL AO SACRATÍSSIMO CORAÇÃO DE JESUS
(de Santa Margarida Maria Alacoque)
Eu, (seu nome), vos dou e consagro, ó Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações,
minhas penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos
honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável: ser todo vosso e tudo fazer por vosso amor,
renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar!
Tomo-vos, pois, ó Sagrado Coração, por único Bem do meu amor, Protetor da minha vida, Segurança da
minha salvação, Remédio da minha fragilidade e da minha inconstância, Reparador de todas as imperfeições da
minha vida e meu Amparo seguro na hora da morte.
Sê, ó Coração de Bondade, a minha Justificação diante de Deus, Vosso Pai, para que desvie de mim a Sua
justa Cólera.
Ó Coração de Amor, deposito em Vós toda a minha confiança, pois tudo temo de minha malícia e de
minha fraqueza, mas tudo espero de Vossa Bondade. Extingui em mim tudo o que possa vos desagradar ou que
se oponha à vossa Vontade.
Seja o vosso puro Amor tão profundamente impresso em meu coração, que jamais possa eu vos esquecer
nem me separar de Vós. Suplico-vos que o meu nome seja escrito no vosso Coração, pois quero fazer consistir
toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer como vosso servo. Amém.

CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
(Texto aprovado por São Pio X em 1908)
SAGRADO CORAÇÃO de Jesus, que manifestastes à Santa Margarida Maria o desejo de reinar sobre as
famílias cristãs, viemos hoje proclamar vossa Realeza absoluta sobre a nossa família.
Queremos, de agora em diante, viver a vossa Vida; queremos que floresçam, em nosso meio, as virtudes
as quais prometestes e, já neste mundo, a paz.
Queremos banir para longe de nós o espírito mundano que amaldiçoastes.
Reinareis em nossas inteligências pela simplicidade de nossa fé; em nossos corações pelo Amor sem
reservas de que estamos abrasados para convosco, e cuja Chama manteremos pela recepção frequente de vossa
divina Eucaristia.
Dignai-Vos, Coração divino, presidir as nossas reuniões, abençoar as nossas empresas espirituais e
temporais, afastar de nós as aflições, santificar as nossas alegrias, aliviar as nossas penas.
Se alguma vez, algum de nós tiver a infelicidade de vos ofender, lembrai-vos, ó Coração de Jesus, que
sois bom e misericordioso para com o pecador arrependido.
Quando soar a hora da separação, nós todos, os que partem e os que ficam, seremos submissos aos vossos
eternos Desígnios. Consolar-nos-emos com o pensamento de que há de vir um dia em que toda a família,
reunida no Céu, poderá cantar para sempre a vossa Glória e os vossos benefícios.
Digne-se o Coração Imaculado de Maria, digne-se o glorioso Patriarca São José, apresentar-Vos esta
consagração e no-la lembrar todos os dias de nossa vida. Viva o Coração de Jesus, nosso Rei e nosso Pai!
Amém

ATO DE REPARAÇÃO AO SACRATÍSSIMO CORAÇÃO DE JESUS
(Papa XI)
Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é por eles tão ingratamente correspondida
com esquecimentos, friezas e desprezos, eis-nos aqui prostrados na Vossa presença, para Vos desagravarmos,
com especiais homenagens, da insensibilidade tão insensata e das nefandas injúrias com que é de toda parte
alvejado o Vosso amorosíssimo coração.
Reconhecendo, porém, com a mais profunda dor, que também nós mais de uma vez cometemos as
mesmas indignidades, para nós, em primeiro lugar, imploramos a Vossa misericórdia, prontos a expiar não só
as próprias culpas, senão também as daqueles que, errando longe do caminho da salvação, ou se obstinam na
sua infidelidade, não Vos querendo como pastor e guia, ou, convulsando as promessas do batismo, sacudiram o
suavíssimo jugo da Vossa santa lei.
De todos estes tão deploráveis crimes, Senhor, queremos nós hoje desagravar-Vos, mais particularmente
da licença dos costumes e imodéstia do vestido, de tantos laços de corrupção armados à inocência, da violação
dos dias santificados, das execrandas blasfêmias contra Vós e Vossos Santos, dos insultos ao Vosso Vigário e a
todo o Vosso clero, do desprezo e das horrendas e sacrílegas profanações do Sacramento do divino amor e,
enfim, dos atentados e rebeldias das nações contra os direitos e o Magistério da Vossa Igreja.
Oh! Se pudéssemos lavar com o próprio sangue tantas iniqüidades!
Entretanto, para reparar a honra divina ultrajada, Vos oferecemos, juntamente com os merecimentos da Virgem
Mãe, de todos os santos e almas piedosas, aquela infinita satisfação, que Vós oferecestes ao eterno Pai sobre a
cruz, e que não cessais de renovar todos os dias sobre nossos altares.
Ajudai-nos Senhor, com o auxílio da Vossa graça, para que possamos, como é nosso firme propósito,
com a vivência da fé, com a pureza dos costumes, com a fiel observância da lei e caridade evangélicas, reparar
todos os pecados cometidos por nós e por nosso próximo, impedir, por todos os meios, novas injúrias de Vossa
divina Majestade e atrair ao Vosso serviço o maior número de almas possíveis.
Recebei, ó benigníssimo Jesus, pelas mãos de Maria santíssima reparadora, a espontânea homenagem
deste nosso desagravo, e concedei-nos a grande graça de perseverarmos constantes, até à morte, no fiel
cumprimento de nossos deveres e no Vosso santo serviço, para que possamos chegar todos à pátria bemaventurada, onde Vós com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Ladainha do Sacratíssimo Coração de Jesus
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai celeste que sois Deus,
tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós.
Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende
piedade de nós.
Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Mãe,
Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo
de Deus,
Coração de Jesus, de majestade infinita,
Coração de Jesus, templo santo de Deus,
Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo,

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de cælis, Deus,
miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, Deus,
miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus,
miserére nobis.
Cor Iesu, Filii Patris æterni, miserére nobis.
Cor Iesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum,
Cor Iesu, Verbo Dei substantialiter unitum,
Cor Iesu, maiestatis infinitæ,
Cor Iesu, templum Dei sanctum,
Cor Iesu, tabernaculum Altissimi,
Cor Iesu, domus Dei et porta cæli,
Cor Iesu, fornax ardens caritatis,

Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu,
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade,
Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor,
Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor,
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes,
Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor,
Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações,
Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da
sabedoria e ciência,
Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da
divindade,
Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas
complacências,
Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos
participamos,
Coração de Jesus, desejo das colinas eternas,
Coração de Jesus, paciente e misericordioso,
Coração de Jesus, rico para todos os que vos
invocam,
Coração de Jesus, fonte de vida e santidade,
Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados,
Coração de Jesus, saturado de opróbrios,
Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos
crimes,
Coração de Jesus, feito obediente até à morte,
Coração de Jesus, atravessado pela lança,
Coração de Jesus, fonte de toda a consolação,
Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição,
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação,
Coração de Jesus, vítima dos pecadores,
Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós,
Coração de Jesus, esperança dos que expiram em
vós,
Coração de Jesus, delícia de todos os santos,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós.
V. Jesus, manso e humilde de coração,
R. Fazei nosso coração semelhante ao vosso.
Oremos.
Deus onipotente e eterno, olhai para o Coração de
vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as
satisfações que ele, em nome dos pecadores vos
tributa; e aos que imploram a vossa misericórdia
concedei benigno o perdão em nome do vosso
mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina
por todos os séculos dos séculos.
Amém.

Cor Iesu, iustitiæ et amoris receptaculum,
Cor Iesu, bonitate et amore plenum,
Cor Iesu, virtutum omnium abyssus,
Cor Iesu, omni laude dignissimum,
Cor Iesu, rex et centrum omnium cordium,
Cor Iesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiæ et scientiæ,
Cor Iesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis,
Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complacuit,
Cor Iesu, de cuius plenitude omnes nos accepimus,
Cor Iesu, desiderium collium æternorum,
Cor Iesu, patiens et multæ misericordiæ,
Cor Iesu, dives in omnes qui invocant te,
Cor Iesu, fons vitæ et sanctitatis,
Cor Iesu, propitiatio pro peccatis nostris,
Cor Iesu, saturatum opprobriis,
Cor Iesu, attritum propter scelera nostra,
Cor Iesu, usque ad mortem obediens factum,
Cor Iesu, lancea perforatum,
Cor Iesu, fons totius consolationis,
Cor Iesu, vita et resurrectio nostra,
Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra,
Cor Iesu, victima peccatorum,
Cor Iesu, salus in te sperantium,
Cor Iesu, spes in te morientium,
Cor Iesu, deliciæ Sanctorum omnium,
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
parce nobis, Dómini.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
exáudi nos, Dómini.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.
V. Iesu, mitis et humilis Corde,
R. Fac cor nostrum secundum Cor tuum.
Orémus.
Omnipotens sempiterne Deus, respice in Cor dilectissimi Filii tui,
et in laudes et satisfactiones, quas in nomine peccatorum tibi
persolvit, iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniam
concede placatus, in nomine eiusdem Filii tui Iesu Christi, qui
tecum vivit et regnat in sæcula sæculorum.
Amen.

