RITUAL DE ENTRONIZAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
(fonte: “Pequeno Ritual Romano – collectio rituum pro omnibus brasiliae dioecesibus”, edições Lumen Christi, 1958)
1º Reunir toda a família no lugar principal da casa
2º Colocar a imagem do Sagrado Coração (gravura, pintura ou estátua) em lugar de honra da casa.
3º Abençoar a imagem (com sobrepeliz, estola e água benta) – vide quadro abaixo
℣. Adjutórium

nostrum in nómine Dómini. ℟. Qui fecit cælum et terram.

℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui Sanctórum tuórum imágines (sive effigies) sculpi aut pingi non
réprobas, ut quóties illas óculis córporis intuémur tóties eórum actus et sanctitátem ad imitándum
memóriæ óculis meditémur : hanc quǽsumus, imáginem (seu sculptúram) in honórem et memóriam
Unigéniti Fílii tui Dómini nostri Jesu Christi adaptátam, bene
dícere, et sancti
ficáre dignéris: et
præsta ut quicúmque coram illa Unigénitum Fílum tuum supplíciter cólere et honoráre studúerit, illíus
méritis et obténtu a te grátiam in præsenti et ætérnam glóriam obtíneat in futúrum.
Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.
4º Explicar brevemente o significado da Entronização






A entronização distinguirá essa casa da casa dos pagãos e de seu espírito mundano.
É um sinal de que Cristo é bem vindo aqui, de que ele é membro da família.
Lembra aos presentes que Cristo é a causa final de todas as coisas, inclusive da família, que deve viver não
para satisfazer os próprios desejos, mas para dar maior glória a Deus.
Esse ritual é um meio para desagravar as ofensas feitas ao Sagrado Coração e, consequentemente, a família
é recompensada com bênçãos especiais.
Renovar em datas especiais a Consagração ao Sagrado Coração como, por exemplo, com um Pai Nosso e
Ave Maria nas 1as sextas-feiras do mês e no dia da festa do Sagrado Coração.

5º Seguir o Ritual da Entronização





Todos os presentes, de pé, recitam (ou cantam) em voz alta o Credo, em testemunho da Fé de toda a família.
Todos se ajoelham e o Sacerdote (ou o Chefe da família) recita o Ato de Consagração (Sagrado Coração...)
Reza-se, de joelhos, um Pai Nosso e uma Ave Maria pelos membros já falecidos da família e pelos ausentes.
Toda a família, guiada pelo Sacerdote (ou o Chefe da família), recita de joelhos a oração Glória ao Sagrado
Coração...
 Em homenagem de filial amor ao Coração Imaculado de Maria, todos recitam, de joelhos, uma Salve Rainha.
 Recita-se, de joelhos, as INVOCAÇÕES FINAIS.
 Por fim, o Sacerdote abençoa a família (Sacerdote de pé, família de joelhos):
Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii
Amen.

et Spíritus Sancti descéndat super vos et máneat semper.

 Em seguida, todos os representantes da família poderão assinar o Documento da Entronização que serve de
memória da Consagração feita e das Renovações futuras a fazer.

RITUAL DE ENTRONIZAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ORAÇÕES
CREIO em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, Nosso Senhor; o
qual foi concebido pelo Espírito Santo; nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi
crucificado morto e sepultado; desceu aos infernos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos; creio no Espírito Santo, na santa
Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
SAGRADO CORAÇÃO de Jesus, que manifestastes a Santa Margarida Maria o desejo de reinar sôbre as famílias
cristãs, nós vimos hoje proclamar vossa Realeza absoluta sôbre a nossa família. Queremos, de agora em diante, viver
a vossa 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 entreteremos pela recepção freqüente da vossa divina Eucaristia. Dignai-vos, Coração
divino, presidir as nossas reuniões, abençoar as nossas emprêsas espirituais e temporais, afastar de nós as aflições,
santificar as nossas alegrias, aliviar as nossas penas. Se alguma vêz, um de nós tiver a infelicidade de Vos ofender,
lembrai-lhe, ó Coração de Jesus, que sois bom e misericordioso para com o pecador arrependido. E 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 tôda 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 Sáo José apresentar-Vos esta consagração e no-la lembrar todós os dias de nossa vida.
Viva o Coração de Jesus, nosso Rei e nosso Pai!
GLÓRIA AO SAGRADO CORAÇÃO de Jesus! - Como foi grande a vossa misericórdia - para com os felizes servos dêste
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 Chefe da família. - Nós Vos
adoramos em silêncio, - felizes porque quereis tomar parte - em nossas alegrias e tristezas - em nossas fadigas e
penas. - Não somos dignos que entreis nesta humilde morada. - A vossa palavra, porém, - revelou a bondade do
Vosso Coração. - Nossas almas têm sêde de Vós, - e acham na chaga do Vosso lado as águas da Vida eterna. - Por
isso, contritos e confiantes, - viemos entregar-nos a Vós, - Vida 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 o refúgio de Betânia, - onde repousareis na companhia de almas
dedicadas, - que escolheram como melhor parte - a feliz intimidade de Vosso Coração. - Divino Salvador, - seja esta
casa asilo carinhoso como foi o Egito - quando fostes desterrado por vossos inimigos. - Vinde Senhor! Nesta nova
Nazaré - amamos com profundo amor a Virgem Maria - a Mãe tão terna que Vós mesmo nos déstes. - Não permitais
que o mundo perverso - nos envolva nas trevas dos seus 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 deis hospedagem em vossa casa". - Estabelecei aqui a 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 sòmente. Seja sempre amado, - bendito e glorificado neste lar - o Coração triunfante de Jesus! - Venha a nós o Vosso Reino! Amém.
INVOCAÇÕES FINAIS:
℣. Sagrado Coração de Jesus ℟. tende piedade de nós! (3 vezes)
℣. Coração Imaculado de Maria ℟. rogai por nós!
℣. São José ℟. rogai por nós!
℣. Santa Margarida Maria ℟. rogai por nós!
℣. Viva o Sagrado Coração de Jesus nos séculos dos séculos. ℟. Amém!

