
Oração ao Coração de Jesus

Coração de Jesus, fonte ardente de amor, nós
acreditamos que nos amas com intensa
ternura. / Nós te louvamos por nos teres
associado ao ministério da reconciliação dos
homens e do mundo. / Confirma-nos na fé e
concede-nos o teu Espírito para que sejamos
fiéis à vocação a que nos chamastes. /
Coração de Jesus, nós nos consagramos hoje
a Ti, para que faças de nós o que quiseres,
certos de que o Teu amor tudo pode, tudo
consegue e tudo santifica. / Nós te pedimos,
Senhor, que faças o nosso coração
semelhante ao Teu, para que possamos
amar-Te cada vez mais e saibamos servir
com amor o nosso próximo. / Amen.
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Consagração ao Coração de Cristo Rei

Verbo do Pai feito homem, neste dia do
tríduo da Solenidade de Cristo-Rei do
Universo, queremos consagrar-nos a Vós
para sempre e tudo fazer para não nos
separarmos do vosso Amor.
Desejamos que, em cada momento da
nossa vida, sejais o nosso Mestre e
Senhor. Entregamo-Vos o nosso ser, o
nosso trabalho e sofrimento, a nossa
alegria e toda a nossa vida.
Queremos ser só vossos, permanecer
unidos ao Vosso Coração.
Tende misericórdia do mundo que vive na
injustiça, na guerra, no ódio e em toda a
espécie de mal e de pecado.
Convertei todos ao amor do vosso
Coração de Cristo Rei, para que haja
mais paz e justiça, menos guerra e fome,
menos sofrimento e pecado.
Aceitai, Coração de Jesus, a nossa
entrega e consagração. Fazei-nos
apóstolos ardorosos e audazes do Vosso
Coração e testemunhas vivas do Vosso
amor infinito.
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