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Prepare um ambiente em sua casa com a Palavra de 

Deus, uma imagem de Nossa Senhora, uma vela e 

um cartaz escrito Diocese de Leopoldina. Caso não 

seja possível, prepare um ambiente que te ajude a 

rezar por toda a nossa diocese.

1º dia - 17 de Junho (Quarta-Feira)

Canto Inicial:
 
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte 
a minha fé e por filho me adotou, Às vezes eu paro 
e fico a pensar e sem perceber, me vejo a rezar e 
meu coração se põe a cantar pra Virgem de 
Nazaré.

Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de 
Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro 
elegeu, Senhora e Mãe do Céu. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus!

Oração Inicial:

Ó Deus, que preparastes morada digna do 
Espírito Santo no Imaculado Coração de Maria, 
Concedei-nos que, por sua intercessão, nos 
tornemos um templo da vossa glória. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

Palavra de Deus: Is 61,9-11

A descendência do meu povo será 
conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão 
no meio dos povos; quem os vir há de reconhecê-
los como descendentes abençoados por Deus. 

Exulto de alegria no Senhor e minha alma 
regozija-se em meu Deus; ele me vestiu com as 
vestes da salvação, envolveu-me com o manto da 
justiça e adornou-me como um noivo com sua 
coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a 
terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a 
semente, assim o Senhor Deus fará germinar a 
justiça e a sua glória diante de todas as nações. 

- Palavra do Senhor.  - Graças a Deus.

Silêncio Contemplativo e Meditativo

Prece pela Igreja Particular de Leopoldina

Ó Pai Eterno, nós nos apresentamos, 

genuflexos, ante a Vossa majestade para 
reconhecer e agradecer tantas graças e favores 
que a nós concedestes. Reconhecemos que 
fostes generoso com esta porção da vossa Igreja. 
Agradecemos pelos vários bispos, numerosos 
sacerdotes, religiosos e religiosas e milhares de 
fiéis que aqui viveram, se santificaram e 
edificaram o reino de Deus. 

A nossa vida de discípulos missionários de 
Jesus, é luta e sacrifício, mas também alegria e 
esperança, pois contamos, com um Pai amoroso e 
solícito e com nossos padroeiros e intercessores: 
Imaculado Coração de Maria e Santo Antônio 
Maria Claret. 

Invocamos, ó Pai, neste momento, as 
Vossas bênçãos sobre nossa Diocese, pois 
desejamos que nela cresçam o amor à oração, à 
Vossa Palavra e aos sacramentos , bem com a 
fraternidade e a justiça social, as vocações 
sacerdotais,  re l ig iosas,  missionár ias,  a 
participação dos leigos e leigas, dos jovens na 
missão salvífica da Igreja. 

Obrigado Senhor, pela caminhada de 
nossa Diocese. Esperamos e pedimos que ela 
continue indicando às gerações presentes e 
futuras o caminho que leva ao Pai e à vida eterna. 

Amém.

Pai Nosso | Ave Maria | Glória ao Pai...

2º dia - 18 de Junho (Quinta-Feira)

Canto Inicial: 
Imaculada Maria de Deus, coração pobre 
acolhendo Jesus,
Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que 
estão junto à cruz.

Um coração que era sim para a vida, um coração 
que era sim para o irmão.
Um coração que era sim para Deus, reino de Deus 
renovando este  chão.

Oração Inicial:

Ó Deus, que preparastes morada digna do 
Espírito Santo no Imaculado Coração de Maria, 
Concedei-nos que, por sua intercessão, nos 
tornemos um templo da vossa glória. Por nosso 
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Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

Palavra de Deus: Responsório -  1Sm 2,1.4-8
— Meu coração se regozija no Senhor.

— Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a 
minha fronte no meu Deus; minha boca desafia os 
meus rivais porque me alegro com a vossa 
salvação.

— O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas 
os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se 
empregaram por um pão, mas os pobres e os 
famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que 
era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou.

— É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz 
descer à sepultura e faz voltar; é o Senhor quem 
faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem nos 
humilha e nos exalta.

— O Senhor ergue do pó o homem fraco, do lixo 
ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se 
com os nobres num lugar de muita honra e 
distinção.

Silêncio Contemplativo e Meditativo

Prece pela Igreja Particular de Leopoldina

Ó Pai Eterno, nós nos apresentamos, 
genuflexos, ante a Vossa majestade para 
reconhecer e agradecer tantas graças e favores 
que a nós concedestes. Reconhecemos que 
fostes generoso com esta porção da vossa Igreja. 
Agradecemos pelos vários bispos, numerosos 
sacerdotes, religiosos e religiosas e milhares de 
fiéis que aqui viveram, se santificaram e 
edificaram o reino de Deus. 

A nossa vida de discípulos missionários de 
Jesus, é luta e sacrifício, mas também alegria e 
esperança, pois contamos, com um Pai amoroso e 
solícito e com nossos padroeiros e intercessores: 
Imaculado Coração de Maria e Santo Antônio 
Maria Claret. 

Invocamos, ó Pai, neste momento, as 
Vossas bênçãos sobre nossa Diocese, pois 
desejamos que nela cresçam o amor à oração, à 
Vossa Palavra e aos sacramentos , bem com a 
fraternidade e a justiça social, as vocações 
sacerdota is ,  re l ig iosas,  miss ionár ias,  a 
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participação dos leigos e leigas, dos jovens na 
missão salvífica da Igreja. 

Obrigado Senhor, pela caminhada de 
nossa Diocese. Esperamos e pedimos que ela 
continue indicando às gerações presentes e 
futuras o caminho que leva ao Pai e à vida eterna. 
Amém.

Pai Nosso | Ave Maria | Glória ao Pai...

3º dia - 19 de Junho (Sexta-Feira) – Solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus

Canto Inicial: 

Louvando Maria o povo fiel A voz repetia de São 
Gabriel 

Ave,ave, ave Maria.  Ave,ave, ave Maria.
Mostrando o rosário na cândida mão Ensina o 
caminho da santa oração.

Oração Inicial:

Ó Deus, que preparastes morada digna do 
Espírito Santo no Imaculado Coração de Maria, 
Concedei-nos que, por sua intercessão, nos 
tornemos um templo da vossa glória. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

Palavra de Deus: Lc 2,41-51

Os pais de Jesus iam todos os anos a 
Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele 
completou doze anos, subiram para a festa, como 
de costume. Passados os dias da Páscoa, 
começaram a viagem de volta, mas o menino 
Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o 
notassem.

Pensando que ele estivesse na caravana, 
caminharam um dia inteiro. Depois começaram a 
procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o 
tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua 
procura. Três dias depois, o encontraram no 
Templo. Estava sentado no meio dos mestres, 
escutando e fazendo perguntas.

Todos os que ouviam o menino estavam 
maravilhados com sua inteligência e suas 
respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito 
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admirados e sua mãe lhe disse: “Meu filho, por que 
agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu 
estávamos, angustiados, à tua procura”. Jesus 
respondeu: “Por que me procuráveis? Não sabíeis 
que devo estar na casa de meu Pai?” Eles, porém, 
não compreenderam as palavras que lhes dissera. 
Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e 
era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava 
no coração todas estas coisas.

— Palavra da Salvação.
— Glória a vós, Senhor.

Silêncio Contemplativo e Meditativo

Prece pela Igreja Particular de Leopoldina

Ó Pai Eterno, nós nos apresentamos, 
genuflexos, ante a Vossa majestade para 
reconhecer e agradecer tantas graças e favores 
que a nós concedestes. Reconhecemos que 
fostes generoso com esta porção da vossa Igreja. 
Agradecemos pelos vários bispos, numerosos 
sacerdotes, religiosos e religiosas e milhares de 
fiéis que aqui viveram, se santificaram e 
edificaram o reino de Deus. 

A nossa vida de discípulos missionários de 
Jesus, é luta e sacrifício, mas também alegria e 
esperança, pois contamos, com um Pai amoroso e 
solícito e com nossos padroeiros e intercessores: 
Imaculado Coração de Maria e Santo Antônio 
Maria Claret. 

Invocamos, ó Pai, neste momento, as 
Vossas bênçãos sobre nossa Diocese, pois 
desejamos que nela cresçam o amor à oração, à 
Vossa Palavra e aos sacramentos , bem com a 
fraternidade e a justiça social, as vocações 
sacerdota is ,  re l ig iosas,  miss ionár ias,  a 
participação dos leigos e leigas, dos jovens na 
missão salvífica da Igreja. 

Obrigado Senhor, pela caminhada de 
nossa Diocese. Esperamos e pedimos que ela 
continue indicando às gerações presentes e 
futuras o caminho que leva ao Pai e à vida eterna. 
Amém.

Oração Final de Consagração ao Imaculado 
Coração de Maria

Ó Coração Imaculado de Maria, repleto de 
bondade, mostrai-nos o Vosso amor. A chama do 

vosso Coração, ó Maria, desça sobre todos os 
homens! Nós Vos amamos infinitamente! Imprimi 
nos nossos corações o verdadeiro amor, para que 
s i n t a m o s  o  d e s e j o  d e  V o s  b u s c a r 
incessantemente.

Ó Maria, Vós que tendes um Coração suave e 
humilde lembrai-vos de nós quando cairmos no 
pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. 
Concedei que, por meio de Vosso Imaculado e 
Materno Coração, sejamos curados de toda 
doença espiritual. Fazei que possamos sempre 
contemplar a bondade de Vosso Materno Coração 
e nos convertamos por meio da chama do Vosso 
Coração. Amém.

Pai Nosso | Ave Maria | Glória ao Pai...

Dia 20 de Junho (Sábado) – Memória do 

Imaculado Coração de Maria

Padroeiro da Diocese de Leopoldina

Santa Missa pelas redes sociais da Diocese às 
17horas, presidida por Dom Edson Oriolo, bispo 

diocesa
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antíssimos corações de Jesus e 

SMaria,unidos no amor perfeito,como 
nos olhais com carinho e 

misericórdia,consagramos nossos 
corações,nossas vidas e nossas famílias a 

Vós.

Conhecemos que o belo exemplo de Vosso 
lar em Nazaré foi um modelo para cada uma 

de nossas famílias.Esperamos obter, com 
Vossa ajuda, a união e o amor forte e 

perdurável que vós nos destes.Que nosso lar 
seja cheio de alegria.Que o afeto sincero, a 
paciência, a tolerância e o respeito mútuo 

sejam dados livremente a todos. 

Que nossas orações incluam as 
necessidades dos outros,não somente as 

nossas. E que sempre estejamos próximos 
dos sacramentos. Abençoai todos os 

presentes e também os ausentes, tantos os 
vivos como os falecidos;que a paz esteja 

conosco, e, quando formos 
provados,concedei a resignação cristã à 

vontade de Deus.

Mantende nossas famílias perto de Vosso 
Coração;que Vossa proteção especial esteja 

sempre conosco.Sagrados Corações de 
Jesus e Maria, escutai nossa oração.Amém.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

