
RENOVAÇÃO DAS FAMÍLIAS AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 

ACOLHIDA 
 
Irmãos e irmãs, a renovação das famílias ao Sagrado Coração de Jesus 
das mais eficazes maneiras para fortalecer a fé, para intensificar a 
vivência da religião, para atrair bênçãos e para favorecer a harmonia entre 
os familiares. Por isso, queremos acolher todos os presentes para este 
momento de louvor e agradecimento a Deus, saudando a Trindade Santa, 
cantando: 
Em nome do Pai... 
 

INICIA INVOCANDO A TRINDADE SANTA (canto) 
 
A nós descei Divina Luz 
 
A nós descei, Divina Luz 
A nós descei, Divina Luz 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus 
 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus 
 
Vinde Pai dos pobres 
Doador dos dons 
Luz dos corações 
Luz dos corações 
 
A nós descei, Divina Luz 
A nós descei, Divina Luz 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus 
 
 
 

ATO DE CONSAGRAÇÃO 
 



Sagrado Coração de Jesus, que manifestastes a S. Margarida Maria o 
desejo de reinar sobre as famílias cristãs, nós vimos hoje proclamar vossa 
realeza absoluta sobre a nossa família. 
 
Queremos de agora em diante, viver a nossa vida, queremos que 
floresçam em nosso meio, as virtudes, às quais prometestes já neste 
mundo a paz. Queremos banir para longe de nós o espírito mundano que 
amaldiçoastes. 
 
Vós 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 alimentaremos pela recepção frequente da 
vossa divina Eucaristia. 
 
Dignai-vos, Coração divino, presidir às 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, um de nós tiver a infelicidade de Vos ofender, lembrai-
Vos, ó Coração de Jesus, que sois bom e misericordioso para com o 
pecador arrependido. 
 
E quando soar a hora da separação, todos nós 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. (Não devendo faltar ninguém no lar em hora tão solene e 
tão feliz, evoca-se a lembrança dos membros já falecidos da família, 
rezando-se por eles e pelos ausentes um Pai Nosso e uma Ave Maria). 
 
Viva o Coração de Jesus, nosso Rei e nosso Pai! 
 
(CANTO DE CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS). 
 



Coração Santo, Tu Reinarás!!! 
 
Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás! 
Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás! 
Jesus amável, Jesus piedoso, 
Pai amoroso, frágua de amor! 
Aos Teus pés venho, se Tu me deixas, 
Sentidas queixas, humilde expor! 
Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás! 
Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás! 
 

ORAÇÃO DA FAMÍLIA 
 
(Toda a família, guiada pelo chefe da casa, recita a seguinte oração): 
 
Glória ao Sagrado Coração de Jesus! Como foi grande a vossa 
misericórdia para com os felizes servos deste lar. Escolhestes a nossa 
família como herança de amor e santuário de reparação que Vos daremos 
pela ingratidão dos homens.  
Confusos, Senhor, aceitamos a grande honra de Vos ter como Pastor e 
guia da família. Nós Vos adoramos em silêncio, felizes porque quereis 
tomar parte em nossas alegrias e tristezas, em nossas fadigas e dores. 
Não somos dignos que entreis em nossa morada. A Vossa palavra, 
porém, revelou a bondade de Vosso Coração. Nossas almas têm sede de 
Vós, e acham na chaga de Vosso lado as águas da vida eterna. 
Por isso, contritos e confiantes, viemos entregar-nos a Vós, Vida e imortal. 
Permanecei entre nós, ó Sagrado Coração, pois estamos desejosos de 
Vos amar e fazer-Vos amado. Sois a fornalha ardente que há de abrasar 
o mundo para regenerá-lo. Seja esta casa para Vós um refúgio assim 
como encontrastes acolhida no povoado de Bethânia. Queremos que aqui 
repouses na companhia de almas dedicadas, que escolheram como 
melhor parte a feliz intimidade do Vosso Coração, Divino Salvador, seja 
esta casa asilo carinhoso como foi o Egito quando foste desterrado pelos 
vossos inimigos. 
Vinde Senhor nesta nova Nazaré.  
Amamos com profundo amor a Virgem Maria, a Mãe tão terna que Vós 
mesmo nos destes. Não permitais que o mundo perverso nos envolva nas 



trevas dos enganos. Só a Vós queremos porque só Vós sois o Caminho, 
a Verdade e a Vida. 
Fazei-nos compreender as palavras que dirigistes a Zaqueu: "É preciso 
que, desde hoje, me dês hospedagem em vossa casa de repouso para 
que vivamos de vosso amor e de vossa companhia. Nós Vos 
proclamamos nosso Rei. Não queremos outro, senão Vós tão somente. 
Seja sempre amado, bendito, e glorificado neste lar o Coração triunfante 
de Jesus. Venha a nós o Vosso Reino! Assim seja! Amém! 
 

Oração pela Família 
 
Que nenhuma família comece em qualquer de repente 
Que nenhuma família termine por falta de amor 
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente 
E que nada no mundo separe um casal sonhador 
 
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte 
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois 
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte 
Que eles vivam do ontem, no hoje em função de um depois 
 
Que a família comece e termine sabendo onde vai 
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor 
 
Abençoa Senhor as famílias, amem! 
Abençoa Senhor, a minha também! 
Abençoa Senhor as famílias, amem! 
Abençoa Senhor, a minha também! 
 
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida 
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão 
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida 
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão 
 
Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos 
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois 



Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho 
Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois 
 
Que a família comece e termine sabendo onde vai 
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor 
 
Abençoa Senhor as famílias, amem! 
Abençoa Senhor, a minha também! 
Abençoa Senhor as famílias, amem! 
Abençoa Senhor, a minha também! 
Abençoa Senhor, a minha também! 
 

HOMENAGEM AO CORAÇÃO DE MARIA 
 
Recita-se Salve Rainha, agradecendo Nossa senhora a graça da 
renovação. Em seguida reza-se o ato da consagração ao Imaculado 
Coração de Maria. 
 

ATO DE CONSAGRAÇÃO DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA 
 
Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja e da família cristã, Rainha do 
Céu e refúgio dos pecadores, nós nos consagramos ao Vosso Coração 
Imaculado. E para que esta consagração seja realmente eficaz e 
duradoura, nós renovamos hoje, diante de Vós, as promessas do nosso 
Batismo e da nossa primeira Comunhão. 
Nós nos comprometemos a professar corajosamente e sempre as 
verdades da Fé, a viver como católicos inteiramente submissos a todas 
as ordens do Papa e dos Bispos, em Comunhão com Ele. Nós vos 
prometemos, finalmente, colocar o coração ao serviço do vosso culto 
bendito, a fim de apressar, pelo Reino de Vosso Imaculado Coração, o 
Reino do Coração de vosso Filho, na nossa Pátria querida e no mundo 
inteiro. Assim seja!  
 
(E em homenagem de filial amor ao Coração Imaculado de Maria, recita-
se uma Salve Rainha). 



 
Mais Puro que as Estrelas 

 
Mais puro que as estrelas, 
Mais claro que o claro dia, 
É fonte de graça cheia 
O Coração de Maria. 
"Rezai e fazei penitência, 
Que no mundo haverá alegria " 
Foi esta uma grande promessa 
Do Coração de Maria. 
 
Ô Maria Concebida sem pecado... (3x) 
 

Salve Meu Padrinho Cícero 
 
Salve meu Padrinho Cícero 
Lá em seu trono de glória 
No céu tão esplendecente 
Junto com nossa senhora 
Meu padrinho nossas vozes 
Entoando em seus louvores 
Rogai por nós lá no céu 
A santa Virgem das Dores 
Lembrai-vos meu padrinho Cícero 
Que somos vossos romeiros 
Abençoai nossa terra 
Nosso santo Juazeiro 
 

ÚLTIMAS ORAÇÕES 
 
V. Sagrado Coração de Jesus, 
R. tende piedade de nós. 
V. Sagrado Coração de Jesus, 
R. tende piedade de nós. 
V. Sagrado Coração de Jesus, 
R. tende piedade de nós. 
V. Coração Imaculado de Maria, 



R. rogai por nós. 
V. São José, 
R. rogai por nós. 
V. Santa Margarida Maria 
R. rogai por nós. 
V. Todos os Santos e Santas de Deus... 
R. rogai por nós. 
 
*Bênção da água e aspersão... 
 
Vivas e bênção final... 
 

BÊNÇÃO FINAL 
 
Para terminar, o sacerdote ou diácono ou leigo preparado implora a 
proteção de Deus para a família e lhe dá a bênção. 
 
Oremos: O Deus que é rico em misericórdia derrama sobre essa família 
todas as graças necessárias para que ela possa viver as virtudes do 
evangelho em todos os momentos da vida. Amém 
Que a benção de Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça 
sobre nós e permaneça para sempre. Amém! (Cantar um canto:)  
 

PROMESSAS 
 
1ª – "Darei aos devotos do meu coração as graças necessárias ao seu 
estado"; 
2ª – "Farei reinar a paz nas famílias"; 
3ª – "Eu os consolarei em todas as tuas penas"; 
4ª – "Serei o refúgio seguro durante a vida, sobretudo na hora da morte"; 
5ª – "Derramarei copiosas bênçãos”; 
6ª – "Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito 
da misericórdia"; 
7ª – "As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas"; 
8ª – "E as almas elevar-se-ão rapidamente a uma grande perfeição"; 
9ª – "Abençoarei as casas em que se acharem expostas e forem 
veneradas a imagem do meu coração"; 



10ª – "Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais 
endurecidos"; 
11ª – "As pessoas que propagarem essa devoção terão seus nomes 
escritos indelevelmente em seu coração"; 
12ª – "O amor todo poderoso do meu coração concederá a graça da 
perseverança final a todos que comungarem na primeira sexta-feira do 
mês por nove meses seguidos";  
 
 

GUIA PARA CERIMÔNIA DE ENTRONIZAÇÃO DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS NAS FAMÍLIAS 

(Este é o momento quando se vai rezar a Renovação, pela primeira vez.  
Dar-se o nome de Entronização) 
 

BÊNÇÃO DA IMAGEM 
Se o sacerdote não puder participar da celebração em sua casa, leve as 
imagens para que sejam bentas na igreja. 
 

ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM 
Depois da benção o chefe da família ou outra pessoa escolhida deve 
colocar a imagem no lugar especialmente preparado.  
 

INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO E PROFISSÃO DE FÉ 
Canta-se um canto ao Espírito Santo e depois se recita o Creio em Deus 
Pai. 
 
ATO DE CONSAGRAÇÃO em diante... 
 

 

 


