
Legião de Maria 

Senatus Immaculata – BH  
 

ENTRONIZAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE  
JESUS, NAS FAMÍLIAS 

 

DIRIGENTE: A nossa proteção está no Nome do Senhor. 

TODOS: Que fez o céu e a Terra. 

DIRIGENTE: O Senhor esteja conosco! 

TODOS: Ele está no meio de nós! 

TODOS: Creio em Deus Pai...  

DIRIGENTE: A paz do Senhor esteja entre nós! Quando uma família abre as portas de sua casa, 

colocando Jesus no lugar que Ele merece, a salvação entra nesse lar. Os membros da família 

descobrem que salvação significa paz, união, compreensão, paciência, alegria, confiança, perdão 

e amor. Com Jesus em nosso lar, vem a certeza imensa da presenta constante de Deus, 

auxiliando-nos na solução dos problemas, das dificuldades e contratempos de cada dia. 

LEITOR 1: A consagração das famílias ao Sagrado Coração de Jesus é o meio mais eficaz para 

fortalecer a fé, para intensificar a vivência da religião, para atrair bênçãos e para favorecer a 

harmonia entre os familiares. O próprio Coração de Jesus disse um dia à Santa Margarida Maria: 

“A minha bênção repousará sobre os lares em que for exposta e venerada a imagem de meu 

Sagrado Coração”. 

LEITOR 2: E disse ainda Jesus: 

LEITOR 3: A bênção se estenderá igualmente a todos os trabalhos e empreendimentos. Seus 

projetos serão por Mim abençoados. 

DIRIGENTE: Confiantes nas maravilhosas promessas de Jesus, esta família está aqui reunida para 

entronizar o coração de Jesus como Rei deste lar e dos seus corações. Como a Zaqueu, Cristo nos 

diz: 

LEITOR 3: “Quero entrar na vossa casa”. 

TODOS (cantando): Coração Santo, tu reinarás / tu nosso encanto, sempre serás. (bis) 

DIRIGENTE: Deixemos que a Palavra de Deus penetre em nossa casa e em nosso coração, e nos 

transforme com a chama de amor do Divino Coração de Jesus. 

LEITOR 4: (Leitura LC 19, 1-10 visita a Zaqueu / Lc 10,38-42 visita Marta e Maria) (Vai falar no 

Evangelho...) 

DIRIGENTE: Rezemos o ato de Consagração ao Sagrado Coração de Jesus: “Coração de Jesus, que 

manifestaste à Santa Margarida Maria o desejo de reinar sobre as famílias cristãs e, em particular, 

sobre esta família, vimos hoje proclamar vossa realeza absoluta, queremos nos consagrar a vós 

do fundo de nosso coração. 



TODOS: Queremos viver, de hoje em diante, da vossa vida. Queremos que desçam ao seio desta 

família, aqueles frutos que prometeste já para este mundo: a paz, a alegria, o amor. Queremos 

afastar, para bem longe, tudo o que nos afasta de vós, para que vos sintais feliz em nossa casa. 

DIRIGENTE: Vós reinareis em nossa inteligência pela simplicidade nossa fé, reinareis em nossos 

corações pelo amor sem reservas para convosco e desfrutareis de nosso cordial convívio e de 

nossa união. 

TODOS: Dignai-vos presidir nossas reuniões, abençoai nossos projetos, espirituais e temporais, 

afastai de nós as angústias e doença, santificai nossas alegrias, e dai-nos sempre o pão da vossa 

Palavra e o Pão Eucarístico, alimento de nossa caminhada. 

DIRIGENTE: Se algum dia, um ou outro de nós tiver a desgraça de vos desgostar, lembrai-lhe, 

Coração Santíssimo, que sois bom e misericordioso para com o pecador arrependido e que o 

acolhereis como ao filho pródigo, de braços abertos. 

TODOS: E, quando soar a hora da separação, quando a morte vier lançar no meio de nós o luto, 

nós todos, os que partem e os que ficam, seremos submissos a vossos eternos decretos, 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, as vossas glórias e os vossos benefícios. Digne-se a Sagrada Família 

de Nazaré apresentar-vos esta consagração e trazê-la à nossa memória todos os dias de nossa 

vida. (Momento dos falecidos) 

DIRIGENTE: Apresentamos-lhe ainda, Sacratíssimo Coração de Jesus, nossos irmãos que 

faleceram na esperança da ressurreição e cuja fé só vós conhecestes. Olhai com bondade para 

cada um deles, e dai-lhes participar da Vida eterna. 

TODOS: Canto “Sou bom Pastor...” 

DIRIGENTE: Consagremo-nos também ao Imaculado Coração de Maria, Mãe de Misericórdia, 

Rainha do Céu e Refúgio dos Pecadores. Nós nos consagramos ao vosso Imaculado Coração. A 

vós oferecemos nossa vida, tudo o que temos, somos e amamos. 

TODOS: Reinai, Senhora, sobre todos nós, que vos aclamamos nossa Mãe e Rainha. Nós vos 

prometemos, Senhora, professar corajosamente nossa fé, e ser obedientes ao Papa e aos nossos 

pastores. Queremos colocar todo o nosso coração à serviço, de vosso culto bendito, a fim de 

apressar, de assegurar, pelo reinado de vosso Imaculado Coração, o reinado do Sagrado Coração 

de vosso Filho Jesus. 

DIRIGENTE: Jesus nos diz, agora, que O temos em nossa família: 

TODOS: Você poderá chegar conversando com alguém ou sozinho, Eu estarei aqui... 

Você pode chegar cedo, no horário ou atrasado, Eu estarei aqui... 

Você poderá chegar alegre, feliz, preocupado, não importa... Eu estarei aqui... 

Você poderá vir pensando em problemas, ou livre e despreocupado... Eu estarei aqui... 

Você poderá vir querendo aprender mais, para ser mais... Eu estarei aqui... 

DIRIGENTE: Eu vim trazer a luz para todos e quero que você seja iluminado. Eu sou Jesus e lhe 

quero bem. Eu estarei sempre com você. Você irá para casa ou para o trabalho... Eu irei com 



você. Eu estarei sempre com você. Mesmo se você me deixar, estarei sempre ao seu lado. Vamos 

caminhar juntos, e você será mais feliz. 

CANTO: Oração de São Francisco. (Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz...) 

DIRIGENTE: Ao Coração de Jesus elevemos nossas preces. 

LEITOR 1: Agradecendo a Deus pela iniciativa de entronizar o Coração de Jesus nesta família, 

rezemos ao Senhor. 

TODOS: Senhor, escutai a nossa prece! 

LEITOR 2: Pedindo ao Coração de Jesus que seja o Senhor e que reine nesta família, rezemos ao 

Senhor. 

TODOS: Senhor, escutai a nossa prece! 

LEITOR 3: Para que, com Jesus, venha a paz, o amor, a alegria e a certeza das melhores bênçãos 

para esta família, rezemos ao Senhor. 

TODOS: Senhor, escutai a nossa prece! 

LEITOR 4: Para que nesta família nunca falte o pão da Palavra de Deus e o pão da Eucaristia, 

rezemos ao Senhor. 

TODOS: Senhor, escutai a nossa prece! 

DIRIGENTE: Para que esta família encontre no Coração de Jesus a força para cumprir bem seus 

deveres de cristãos verdadeiros, rezemos ao Senhor. 

TODOS: Senhor, escutai a nossa prece! 

(seguem-se as preces espontâneas) 

DIRIGENTE: Sagrado Coração de Jesus, 

TODOS: Confiamos e esperamos em Vós! 

DIRIGENTE: Sacratíssimo Coração de Jesus, 

TODOS: Abençoai, protegei e santificai esta família. Desça sobre ela o penhor de todas as 

bênçãos, e nela reinai como Soberano, Irmão e Amigo. 

CANTO: Coração Santo, tu reinarás... 

DIRIGENTE: Saudemos, também, nossa excelsa Rainha. 

TODOS: Salve Rainha... 

(segue-se a bênção final pelo dirigente)   

 

Extraído do livro “Jesus Bate à Nossa Porta” 

Do Revmo. Pe. Gabriel Galache, SJ. 

Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe / Penhor seguro do Sumo Bem. (bis) 

Eu me consagro ao vosso amor / ó Mãe querida do Salvador 

Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida, do meu Jesus. 

  



Cânticos para Entronização dos Sagrados Corações 

 
1. VAI FALAR NO EVANGELHO, jesus cristo, aleluia! / Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia! 
Glória a ti, senhor/toda graça e louvor. (Bis) 
A mensagem da alegria ouviremos, aleluia! / De deus as maravilhas cantaremos, aleluia! 
 
2. SOU BOM PASTOR 
Sou bom pastor, ovelhas guardarei/ Não tenho outro oficio nem terei/ Quanta vida eu tiver eu lhes 
darei. 

2. Maus pastores, num dia de sombra / não cuidaram e o rebanho se perdeu / Vou sair pelo campo 
reunir o que é meu / conduzir e salvar. 

3. Verdes prados e belas montanhas / hão de ver o Pastor, rebanho atrás / junto a mim, as ovelhas 
terão muita paz, / poderão descansar. 
 
3. ORAÇÃO PELA PAZ 
1. Cristo, quero ser instrumento /de Tua Paz e do Teu infinito amor. / Onde houver ódio e rancor, 
que eu Leve a concórdia, que eu leve o amor. 
 
Onde há ofensa que dói / Que eu leve o perdão. / Onde houver a discórdia, Que eu leve a união/ e 
Tua paz 
 
2. Onde encontrar um irmão / A chorar de Tristeza / Sem ter voz e nem vez./ Quero bem no seu 
coração / Semear alegria/ Pra florir gratidão. 

3. Mestre, que eu saiba amar / Compreender, consolar / E dar sem receber. / Quero sempre mais 
perdoar / Trabalhar na conquista / E vitória da paz. 
 
4. ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 
1. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz! / Onde houver ódio, que eu leve o amor./ Onde houver 
ofensa, que eu leve o perdão./ Onde houver discórdia, que eu leve a união/Onde houver dúvidas, 
que eu leve a fé.  

2. Onde houver erro, que eu leve a verdade./ Onde houver desespero, que eu leve a esperança./ 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. / Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser 
compreendido, amar que ser amado. Pois é dando, que se recebe, é perdoando que se é perdoado e 
é morrendo que se vive para a vida eterna! 

 
5. HINO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás! (2x) 

1. Jesus amável, Jesus piedoso, / Pai amoroso, frágua de amor! / Aos Teus pés venho, se Tu me deixas, 
Sentidas queixas, humilde expor! 
2. Por estas chamas, de Amor benditas, / Nunca permitas, ao mal reinar! / Ao Brasil chegue, Tua 
caridade, / Que ele em verdade, Te saiba amar! 
 
6. Eu canto louvando Maria, minha Mãe./ A ela um eterno obrigado eu direi./ Maria foi quem 
me ensinou a viver,/ Maria foi quem me ensinou a sofrer. 
 
1. Maria em minha vida, é luz a me guiar./ É Mãe que me aconselha, me ajuda / a caminhar./ Mãe 
do bom conselho, rogai por nós. /  

2. Nas horas de incerteza, ó Mãe vem me ajudar./ Que eu sinta confiança na paz do teu olhar:/ Mãe 
da confiança, rogai por nós. 


