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INTRODUÇÃO
(ler somente no primeiro dia)

Santa Margarida Maria Alacoque nas-
ceu em 22 de julho de 1647, em L’Hau-
tecour, região da Borgonha, na França. 
Ela foi uma Monja Visitandina (Ordem 
da Visitação, fundada por São Francis-
co de Sales), e muito conhecida por 
ter sido vidente do Sagrado Coração 
de Jesus. Em 24 de junho de 1673, 
aos 25 anos, Margarida Maria teve 
sua primeira visão do Sagrado Cora-
ção de Jesus, fato que se repetiria por 
mais dois anos, a cada primeira-sex-
ta feira do mês. Em 1675, nas oitavas 
de Corpus Christi, Jesus apareceu-lhe 
então com o peito aberto e coração 
ferido, fora do corpo. Apontando seu 
coração com o dedo, lhe disse: “Eis 
o Coração que tem amado tanto aos 
homens, a ponto de nada poupar até 
exaurir-se e consumir-se para demons-
trar-lhes o seu amor. E em reconheci-
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mento, não recebo senão ingratidão da 
maior parte deles”. No fim de sua vida, 
fora nomeada mestre de noviças e 
teve também a graça de ver se pro-
pagar a devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus entre seus próprios oposito-
res que, aos poucos, iam se conver-
tendo. Por conta de seu testemunho, 
em 1889, o papa Leão XIII consagrou o 
mundo ao Sagrado Coração de Jesus. 
Cerca de 50 anos depois, o papa Pio 
XII recomendou a devoção ao Sagra-
do Coração de Jesus para toda a Igre-
ja, inspirada na festa que os francisca-
nos já celebravam há algum tempo, 
desde 1856, com o papa Pio IX. San-
ta Margarida Maria foi uma das gran-
des responsáveis para uma mudança 
de mentalidade na Igreja, que tinha 
a imagem de um Deus castigador. 
Ela, no entanto, revelou a imagem do 
Deus-Amor. Margarida Maria morreu 
em 17 de outubro de 1690, com 43 
anos. Foi beatificada em 18 de setem-
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bro de 1864, em Roma, pelo Papa Pio 
IX. Sua canonização aconteceu em 13 
de maio de 1920, pelo Papa Bento XV. 
Sua espiritualidade e escritos ajuda-
ram a divulgar a devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus, a qual foi entregue 
aos jesuítas e estes encarregaram o 
Apostolado da Oração para divulgá-
-la e promovê-la. Nesse ano de come-
moração dos 100 de canonização de 
Santa Margarida Maria, essa novena 
é também um instrumento de forma-
ção para os membros do Apostolado 
da Oração e fortalecimento de sua es-
piritualidade. 

5



ORAÇÃO INICIAL 
(PARA TODOS OS DIAS)

Dirigente: Vinde, o Deus, em nosso 
auxílio! 
Todos: Socorrei-nos sem demora! 
Canto: Vem Espírito Santo vem, vem 
Iluminar! 
Dirigente: Santa Margarida Maria, tu 
és a honra e a glória da Ordem da Visi-
tação de Nossa Senhora, a grande pro-
pagadora do culto do Sagrado Coração 
de Jesus. Quem melhor que vós me po-
derá alcançar a graça desta devoção? 
Todos: Jesus vos declarou discípula 
predileta do seu Coração, herdeira 
dele e de seus tesouros. Vós aceitas-
tes sofrer neste mundo, propagando 
as suas glórias, antes de se alegrar 
com Ele nos céus; com que júbilo, 
ainda nesta vida, vistes venerado por 
toda a parte o Sagrado Coração!
Dirigente: Nesta terra fostes tão carido-
sa que intercedestes mesmo por pes-
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soas que contrariavam vosso zelo em 
promover as glórias do Sagrado Cora-
ção. Sem dúvida, muito mais fareis ago-
ra por quem vos pede maior amor para 
retribuir a Ele que tanto nos ama. 
Todos: Intercedei para que cresça em 
nós cada vez mais este amor e se esten-
da para todo o mundo este culto e de-
voção, para que voltem os desgarrados 
ao bom caminho e vivamos nesta terra 
dia de tranquilidade e paz. Amém!
Dirigente: Rogai por nós, Santa 
Margarida Maria.
Todos: Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.
Dirigente: OREMOS - Senhor Jesus Cris-
to, que revelastes maravilhosamente as 
insondáveis riquezas de vosso Coração 
à Santa Margarida Maria, concedei-nos 
por seus merecimentos e à sua imita-
ção que, amando-vos em tudo e sobre 
todas as coisas, mereçamos ter perpé-
tua morada no vosso mesmo coração.
Todos: Amém!
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ORAÇÃO FINAL
(PARA TODOS OS DIAS)

Dirigente: Rezemos a consagração 
ao Sagrado Coração de Jesus com-
posta por Santa Margarida Maria

Leitor 1: Eu Vos dou e consagro, ó Sa-
grado Coração de Jesus Cristo, minha 
pessoa e minha vida, minha ações, 
penas e sofrimentos, para não que-
rer mais servir-me de nenhuma par-
te de meu ser senão para Vos honrar, 
amar e glorificar.
Todos: Eu Vos consagro, ó Sagrado 
Coração de Jesus

Leitor 2: É esta a minha vontade ir-
revogável: ser toda Vossa e tudo fa-
zer por Vosso amor, renunciando de 
todo o meu coração a tudo quanto 
Vos possa desagradar.
Todos: Eu Vos consagro, ó Sagrado 
Coração de Jesus
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Leitor 1: Tomo-Vos, pois, ó Sagrado Co-
ração, por único bem de meu amor, pro-
tetor de minha vida, segurança de minha 
salvação, remédio de minha fragilidade 
e de minha inconstância, separador de 
todas as imperfeições de minha vida e 
meu asilo seguro na hora da morte.
Todos: Eu Vos consagro, ó Sagrado 
Coração de Jesus

Leitor 2: Sede, ó Coração de bon-
dade, minha justificação diante de 
Deus, Vosso PAI, para que desvie de 
mim sua justa cólera.
Todos: Eu Vos consagro, ó Sagrado 
Coração de Jesus

Leitor 1: Ó Coração de amor! Depo-
sito toda a minha confiança em Vós, 
pois tudo temo de minha malícia e 
de minha fraqueza, mas tudo espero 
de Vossa bondade!
Todos: Eu Vos consagro, ó Sagrado 
Coração de Jesus
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Leitor 2: Extingue em mim tudo que 
possa desagradar-Vos ou se oponha 
à Vossa vontade.
Seja o Vosso puro amor tão profun-
damente impresso em meu coração, 
que jamais possa eu esquecer-Vos, 
nem separar-me de Vós.
Todos: Eu Vos consagro, ó Sagrado 
Coração de Jesus

Dirigente: Suplico por todos as Vos-
sas finezas, que meu nome seja es-
crito em Vosso Coração, pois quero 
fazer consistir toda a minha felicida-
de e toda a minha glória em  viver e 
morrer como Vossa escrava.
Todos: Amém.

Dirigente: Rezemos juntos: 
Pai Nosso... Ave Maria...

Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo! 
Todos: Amém! 
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Dirigente: Sagrado Coração de Jesus! 
Todos: Rogai por nós! 

Canto: Coração santo

Coração Santo, Tu reinarás; Tu nos-
so encanto, sempre serás!
Coração Santo, Tu reinarás; Tu nos-
so encanto, sempre serás!

Jesus amável, Jesus piedoso
Deus amoroso, frágua de amor!
Aos Teus pés venho, se Tu me deixas
Sentidas queixas, humilde expor!

Divino Peito, que amor inflama
Em viva chama, ardendo estás
Olha essa terra, tão desolada
E abrasada, logo verás!

Estende, pois, Teu suave fogo
E tudo logo, se inflamará!
Mais tempo a terra, no mal sumida
Endurecida, não ficará!
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PRIMEIRO DIA: 
APRENDEI DE MIM!

Oração inicial para todos os dias (p. 6)

Dirigente: Somos convidados a aco-
lher o convite de Jesus para aprender 
não com Ele somente, mas principal-
mente d’Ele. E essa sabedoria se expe-
rimenta com a convivência com Jesus. 
Vamos ouvir a Palavra de Deus! Depois 
da escuta vamos deixar um tempo de 
silêncio para nossa meditação pessoal! 

Texto Bíblico: Mt 11,28-30
Dirigente: Vamos partilhar? O que 
Jesus nos diz? 
Dirigente: Vamos ouvir o que Santa 
Margarida Maria nos diz: 

Leitor 1: Meu Senhor apresentou-se 
a mim e me apresentou seu Coração 
amoroso: “Eis o mestre que eu te dou, 

12



que te ensinará tudo o que deves fazer 
pelo meu amor. Por isso tu serás a discí-
pula bem-amada”. Experimentei grande 
alegria e não sabia que ação de graças 
dar ao meu libertador. Eu me encontro 
tão abandonada a este divino Mestre 
de amor que não mais posso recorrer a 
outrem em minhas necessidades ou di-
ficuldades, por maiores que sejam. 

Leitor 2: Depois de ouvirmos o tex-
to bíblico e Santa Margarida Maria, o 
que queremos dizer a Deus? Nesse 
momento podemos fazer nossos pe-
didos e agradecimentos a Deus! 

Todos: Ó querida Santa Margarida 
Maria, que só ao ouvirdes a palavra 
pecado, sentíeis profunda dor no co-
ração, alcançai para todos nós peca-
dores, horror ao pecado e a graça de 
não entristecer o amado Coração de 
Jesus com infidelidades e ingratidões.

Oração final para todos os dias (p. 8)
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SEGUNDO DIA:
VINDE DESCANSAR EM MIM! 

Oração inicial para todos os dias (p. 6)

Dirigente: Vamos ouvir alguns ver-
sículos do Evangelho de Marcos que 
narram o convite de Jesus para que 
os discípulos se encontrem com ele 
num lugar à parte. No dia a dia da 
missão necessitamos de convívio que 
nos descanse na presença de Jesus. 

Texto bíblico: Mc 6,30-32
Dirigente: Vamos partilhar? O que 
Jesus nos diz? Chamamos Jesus para 
participar de nosso descanso? 
Dirigente: Vamos ouvir o que Santa 
Margarida Maria nos diz: 

Leitor 1: Ele me dava diversos outros 
ensinamentos. Sua multidão me dei-
xava atônita, porém Ele me diria que 
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nada eu devia temer, pois era um bom 
mestre, tão poderoso para fazer o que 
ensinava quanto prudente para ensi-
nar bem e governar. Posso, pois, ga-
rantir que, de bom grado ou apesar de 
minhas repugnâncias naturais, Ele me 
faria executar o que queria. 

Leitor 2: Depois de ouvirmos o tex-
to bíblico e Santa Margarida Maria, o 
que queremos dizer a Deus? Nesse 
momento podemos fazer nossos pe-
didos e agradecimentos a Deus! 

Todos: Ó querida Santa Margarida 
Maria, que tanto agradastes ao Co-
ração de Jesus pela vossa sincera 
humildade, alcançai-nos a graça de 
imitar-vos, gravando em nossos co-
rações as palavras do Divino Mestre: 
“Aprendei de mim que sou manso e 
humilde de coração”.

Oração final para todos os dias (p. 8)
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TERCEIRO DIA:
PERMANECEI EM MIM, COMO 

PERMANEÇO EM VÓS.

Oração inicial para todos os dias (p. 6)

Dirigente: Frutificamos não só por-
que fazemos coisas, mas porque esta-
mos ligados a Jesus (a videira). Vamos 
ouvir o que Jesus tem a nos dizer!  

Texto bíblico: Jo 15, 4-8
Dirigente: Vamos partilhar? O que 
Jesus nos diz? O que você faz para se 
manter ligado a Jesus? 
Dirigente: Vamos ouvir o que Santa 
Margarida Maria nos diz: 

Leitor 1: Quanto a estar em seu Sagrado 
Coração, nada deveis temer. Ele vos convi-
da a entrar e aí encontrar Vosso repouso. 
Não é ele o trono da misericórdia onde os 
mais miseráveis são os que têm melhor 
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acolhimento, já que o amor os apresen-
ta no abismo de sua miséria? Se somos 
tíbios, frios, impuros e imperfeitos, não é 
ele fornalha ardente que nos aperfeiçoa e 
nos purifica como ouro no crisol, para ser 
para ele hóstia viva imolada e sacrificada 
a seus adoráveis desígnios? Não temais 
abandonar-vos sem reservas à sua amo-
rosa providência. A criança não perecerá 
nos braços de um pai poderoso.

Leitor 2: Depois de ouvirmos o tex-
to bíblico e Santa Margarida Maria, o 
que queremos dizer a Deus? Nesse 
momento podemos fazer nossos pe-
didos e agradecimentos a Deus! 

Todos: Ó querida Santa Margarida Ma-
ria, que sofrestes por amor de Jesus, 
fortalecei nossa fraqueza, alcançando-
-nos a graça de suportar com paciên-
cia as aflições e adversidades atuais e 
futuras, segundo a vontade de Deus.

Oração final para todos os dias (p. 8)
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QUARTO DIA:
É PELA GRAÇA QUE

FOSTES SALVOS

Oração inicial para todos os dias (p. 6)

Texto bíblico: Ef 2,4-9
Dirigente: Vamos partilhar? O que o 
Apóstolo nos diz? Deus nos cobrou 
alguma coisa para nos salvar? 
Dirigente: Vamos ouvir o que Santa 
Margarida Maria nos diz: 

Leitor 1: O Sagrado Coração é fonte 
inesgotável de misericórdia, que só 
se expande nos corações humildes, 
vazios, que não se apegam a nada, 
para serem sempre aptos a se sacri-
ficar à sua vontade, ainda que isso 
possa custar à natureza. O Senhor só 
se vinga de nossas perfídias pelo ex-
cesso de amor. 
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Leitor 2: Depois de ouvirmos o tex-
to bíblico e Santa Margarida Maria, o 
que queremos dizer a Deus? Nesse 
momento podemos fazer nossos pe-
didos e agradecimentos a Deus! 

Todos: Ó querida Santa Margarida 
Maria, que fostes escolhida para pro-
mover o culto ao Sagrado Coração 
de Jesus, alcançai-nos grande amor a 
esse Coração adorável, de modo que 
possamos colher os frutos desta sa-
lutar devoção.

Oração final para todos os dias (p. 8)
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QUINTO DIA:
O TESOURO ESCONDIDO

Oração inicial para todos os dias

Texto bíblico: Mt 13, 44-46

Dirigente: Vamos partilhar? O que 
Jesus nos diz? Sentimos que já desco-
brimos o tesouro do Reino de Deus? 
O que é viver como se já tivéssemos 
de posse desse tesouro? 

Dirigente: Vamos ouvir o que Santa 
Margarida Maria nos diz: 

Leitor 1: Ó meu querido irmão nes-
te divino Coração, se me fosse per-
mitido manifestar as riquezas ocul-
tas neste precioso tesouro, com os 
quais Ele enriquece e dá alegria a 
seus fiéis amigos! Se as pudéssemos 
compreender, nada pouparias para 
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lhe dar o prazer que Ele deseja com 
tanto ardor. Para mim, eu queria ter 
milhões de vidas para sacrificá-las... 

Leitor 2: Depois de ouvirmos o tex-
to bíblico e Santa Margarida Maria, o 
que queremos dizer a Deus? Nesse 
momento podemos fazer nossos pe-
didos e agradecimentos a Deus! 

Todos: Ó querida Santa Margarida 
Maria, que escrevestes: “A devoção 
ao Coração de Jesus não consiste só 
na oração, mas é principalmente uma 
devoção de perfeita imitação”, alcan-
çai-nos a graça de imitar as virtudes 
deste divino Coração, especialmente 
Sua doçura, humildade e caridade.

Oração final para todos os dias (p. 8)
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SEXTO DIA:
UM TESOURO, UMA HERANÇA

Oração inicial para todos os dias (p. 6)

Texto bíblico: Lc 12,33-34

Dirigente: Vamos partilhar? O que Je-
sus nos diz? O texto nos fala de inves-
tir em coisas que não se corrompem e 
nem se estragam: o que isso significa?  

Dirigente: Vamos ouvir o que Santa 
Margarida Maria nos diz: 

Leitor 1: Como são grandes as mise-
ricórdias e generosidades do Senhor! 
Vejo-me cercada de toda a parte, sin-
to-me abismada sem poder sair. Pare-
ço uma pequena gota d´água neste 
oceano do Sagrado Coração, abismo 
de todos os bens, fonte inesgotável de 
todas as delícias, da qual quanto mais 
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se tira, mais se torna abundante. É um 
tesouro oculto e infinito que só pode 
manifestar-se a nós, se espalha e dis-
tribui para enriquecer nossa pobre-
za. Eu o amo mais que todos os seus 
dons, graças e benefícios. Eu o deixo 
agir em mim, de mim e por mim se-
gundo sua vontade, sem olhar senão 
para ele, que vale um milhão de vezes 
mais que tudo o que está fora dele. 

Leitor 2: Depois de ouvirmos o tex-
to bíblico e Santa Margarida Maria, o 
que queremos dizer a Deus? Nesse 
momento podemos fazer nossos pe-
didos e agradecimentos a Deus! 

Todos: Ó querida Santa Margarida 
Maria, vítima por obediência ao nos-
so Celeste Esposo, alcançai-nos a 
graça de vencer o orgulho e acolher 
docilmente a vontade de Deus.

Oração final para todos os dias (p. 8)
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SÉTIMO DIA: 
COMO EU VOS AMEI, AMAI-VOS 

UNS AOS OUTROS

Oração inicial para todos os dias (p. 6)

Texto bíblico: Jo 13, 34-35
Dirigente: Vamos partilhar? O que 
Jesus nos diz? Qual é o distintivo no 
discípulo de Jesus? 
Dirigente: Vamos ouvir o que Santa 
Margarida Maria nos diz: 

Leitor 1: Deveis colocar vossa confian-
ça no Sagrado Coração de Jesus; tendo 
nele vosso auxílio em todas as necessi-
dades, descobrindo-lhe todas as vos-
sas dificuldades como um filho a seu 
Pai, porque ele vos gerou na cruz. Por 
isso, ele não vos abandonará, a não ser 
que vós o abandoneis primeiro; isto sei 
que não quereis fazer. 

24



Leitor 2: Depois de ouvirmos o tex-
to bíblico e Santa Margarida Maria, o 
que queremos dizer a Deus? Nesse 
momento podemos fazer nossos pe-
didos e agradecimentos a Deus! 

Todos: Ó querida Santa Margarida 
Maria, que pela vossa fidelidade à 
graça de Deus chegastes à mais alta 
e heróica santidade, compadecei-vos 
de nossas vacilações. Fazei que com-
preendemos que nossa santificação 
depende da nossa perseverança.

Oração final para todos os dias (p. 8)
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OITAVO DIA:
UMA IMAGEM QUE SE IMPRIME

EM NOSSOS CORAÇÕES

Oração inicial para todos os dias (p. 6)

Texto bíblico: Rm 8, 28-30

Dirigente: Vamos partilhar? O que o 
Apóstolo nos diz? O que você enten-
deu de sermos configurados com a 
imagem de Jesus? O que é uma pes-
soa parecida com Jesus? 

Dirigente: Vamos ouvir o que Santa 
Margarida Maria nos diz: 

Leitor 1: Procurai ocasião de conten-
tar o Coração de Jesus pelo exercício 
da santa caridade, pensando e falan-
do sempre bem de nosso próximo, 
assistindo só pobres segundo nossa 
possibilidade espiritual e corporal, 

26



vendo Jesus Cristo na pessoa deles e 
nada fazendo a eles que não gosta-
ríamos que fizessem a nós. 

Leitor 2: Depois de ouvirmos o tex-
to bíblico e Santa Margarida Maria, o 
que queremos dizer a Deus? Nesse 
momento podemos fazer nossos pe-
didos e agradecimentos a Deus! 

Todos: Ó querida Santa Margarida 
Maria, que merecestes o privilégio 
de ter sempre a Deus presente e de 
ter vosso abrigo no Coração de Je-
sus, alcançai-nos renunciar a todos 
os afetos desordenados, para que 
caminhemos sempre na presença de 
Deus, unidos ao Coração de Jesus.

Oração final para todos os dias (p. 8)
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NONO DIA:
UM CORAÇÃO LIVRE

Oração inicial para todos os dias (p. 6)

Texto bíblico: Jo 15, 13-17

Dirigente: Vamos partilhar? O que 
Jesus nos diz? Sentimo-nos escolhi-
dos por Jesus? Em nossa liberdade 
nos consagramos ao amor de Jesus?  

Dirigente: Vamos ouvir o que Santa 
Margarida Maria nos diz: 

Leitor 1: Eu consagro e entrego ao 
Sagrado Coração de Nosso Senhor 
Jesus Cristo minha pessoa e minha 
vida, minhas ações, penas e sofrimen-
tos, para que eu me sirva de qualquer 
parte de meu ser apenas para amar, 
honrar e glorificar meu Senhor. Essa 
é minha vontade irrevogável de ser 
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toda dele e tudo fazer para ser amor, 
renunciando, com tudo o meu cora-
ção, a tudo o que lhe desagradaria... 

Leitor 2: Depois de ouvirmos o tex-
to bíblico e Santa Margarida Maria, o 
que queremos dizer a Deus? Nesse 
momento podemos fazer nossos pe-
didos e agradecimentos a Deus! 

Todos: Ó querida Santa Margarida 
Maria, que encontráveis delícias na 
oração, e especialmente na adoração 
ao Santíssimo Sacramento, alcançai-
-nos firme devoção a este grande 
mistério, de modo que ele seja nossa 
consolação nesta vida e o refúgio na 
hora de nossa morte.

Oração final para todos os dias (p. 8)
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Desde a infância, Santa Margarida 
foi favorecida por extraordinárias 

visões. Essas aparições eram constan-
tes, não só de Jesus, mas também da 
Santíssima Trindade, de Nossa Senho-
ra e do seu Anjo da guarda. 
Entre as revelações, podemos desta-
car duas:



Primeira

Em um dia em que ela adorava o 
Santíssimo Sacramento: “Eis este Co-
ração que tanto amou os homens… 
por isso te peço que a primeira sex-
ta-feira depois da oitava do Corpo 
de Deus seja dedicada a uma festa 
especial para honrar meu Coração, 
comungando nesse dia”. Nascia aí a 
prática das primeiras sextas-feiras 
de cada mês. Essa festa, celebrada 
anualmente, foi instituída em 1856 
pelo Papa Pio IX.

Segunda
Em uma comunicação mais pessoal: 
“Foi aqui que Eu sofri mais do que 
em toda a minha Paixão, vendo-Me 
num abandono total do céu e da ter-
ra, carregado com os pecados de to-
dos os homens.” Foi assim que Jesus 
pediu à Santa Margarida Maria para 
acompanhá-Lo durante uma hora 
todas as quintas-feiras, surgindo, as-
sim, a Hora Santa.
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