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2019 - ANO DO JUBILEU DA COMUNIDADE SIÃO - 25 ANOS

“Sagrados corações, nós confiamos em vós!”

Chegamos ao final do primeiro semestre de 2019, neste mês dedicado aos Sagrados
Corações de Jesus e de Maria.

Ao contemplarmos o Sagrado Coração de Jesus, lembramos do amor, e devemos nos
perguntar: há no mundo algum outro coração que amou mais do que o Coração de Jesus? O
Amor verdadeiro, só pode ser encontrado no Coração Sagrado de Jesus. Todos os dias
devemos desejar e pedir que Cristo nos conceda a graça de termos os nossos corações
semelhantes ao dele, pois o Seu Coração é a fonte desse Amor, rio, oceano de misericórdia,
no qual somos mergulhados.

São João nos diz: &quot;Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas, se
alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a expiação pelos
nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eis como
sabemos que o conhecemos: se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo
e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém,
que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que
conhecemos se estamos nele: aquele que afirma permanecer nele deve também viver como
ele viveu&quot;. (1 Jo 2, 1-6)

Mas para que o Amor de Jesus seja constante em nossa vida, em nosso viver: “É preciso
que o amor de Deus seja tão grande que chegue a extinguir por completo o nosso amor
próprio”. (Santa Elisabeth da Trindade)

Celebramos solenemente o Sagrado Coração de Jesus na segunda sexta-feira de junho,
após a solenidade de Corpus Christi. No dia seguinte celebramos o Imaculado Coração de
Maria. Impossível falar do Filho, sem falar da Mãe, não podemos celebrar o coração do Filho e
não celebrar o coração da Mãe.
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As duas celebrações estão ligadas mostrando-nos a proximidade dos dois corações: o
mistério do coração de Jesus se projeta e se reflete no coração da Mãe, que é também
companheira e discípula missionária. Se a solenidade do Sagrado Coração de Jesus celebra
os mistérios pelos quais fomos salvos, fazer memória do Coração Imaculado é celebrar a
participação da mãe na obra salvífica do Filho.

Esta devoção ao Imaculado Coração de Maria difundiu-se bastante após as aparições em
Fátima, onde ela pedia oração e jejum para que a guerra terminasse.

Durante o mês de junho, ao lembrarmos e celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus e o
Imaculado Coração de Maria que possamos aprender deles o amor, a paciência e a graça de
saber perdoar. Pois foi Ele mesmo que nos mandou amar uns aos outros como Ele amou.

FONTE - https://misericordia.org.br/?evento=junho-mes-do-sagrado-coracao-de-jesus
-e-de-maria

INTENÇÕES DO MÊS

Todos os meses nos colocamos diante do Senhor, com toda a Igreja, para interceder,
rezando pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco:
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Neste mês de junho o Santo Padre pede pela evangelização dos sacerdotes, para que,
com a sobriedade e humildade da sua vida, se empenhem numa solidariedade ativa para com
os mais pobres.

E ainda neste mês que celebramos do Sagrado Coração e Imaculado Coração de Maria,
rezemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora e São Miguel para que protejam a Igreja de
seu inimigo, o diabo, que busca a divisão. Sejamos constantes, perseveremos, pois nos diz o
Senhor: “pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele
que pede recebe”. (cf. Mt 7, 7-8)

Coloquemos ainda nas nossas intenções os cristãos, perseguidos e martirizados, em todo o
mundo.

Por nosso Brasil, que tudo esteja sob a ação da justiça Divina.

E ainda que todos os cristãos se voltem para o Senhor e sejam testemunhas, como filhos de
Nossa Senhora e obedientes a ela, busquem a unidade e a paz.

Sagrado Coração de Jesus, nós esperamos e confiamos em Vós!

REZEMOS

Rezemos e consagremos as intenções apresentadas para este mês de junho aos Corações
de Jesus e de Maria:

Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, a Vós consagramos todas as
famílias. Consagramos a Vós nosso próprio ser, toda nossa vida, tudo o que somos, tudo o que
temos e tudo o que amamos. A Vós damos nossos corações e nossas almas, a Vós dedicamos
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nosso lar e nosso país, conscientes de que, através desta Consagração nós,
agora, prometemo-Vos viver cristãmente praticando as virtudes da nossa religião, sem nos
envergonharmos de testemunhar a fé. Ó Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, aceitai
esta humilde oferta de entrega de cada um de nós, através deste ato de Consagração. Nossa
esperança é colocada em vós, com a certeza de que jamais seremos confundidos.

Sacratíssimo Coração de Jesus, tende misericórdia de nós. .

Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao Vosso.

Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.

Fonte - http://www.paroquias.org/oracoes/?o=24
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