
5º DIA - 1 DE SETEMBRO TERÇA-FEIRA
Missa com Padre Ronaldo às 19h
A Pureza do Coração de Maria
Minha Santíssima Mãe!
Vós, incomparavelmente mais que 
nenhuma outra criatura, fostes limpa de 
coração; Vós resplandeceis mais em 
pureza que todos os justos e anjos; Vós, 
pela beleza do vosso Coração, agradastes 
o Altíssimo e o atraístes ao vosso seio. 
Alcançai-nos, Senhora, essa pureza de 
coração; rogai por nós para que saibamos 
vencer as nossas más inclinações e viver 
no candor com que fostes adornada a fim 
de que possamos ver a Deus e morar com 
Ele eternamente.
Saúdo-vos, Coração retíssimo de Maria, 
com o coro das Virtudes, esperando que 
me concedereis a pureza de coração! 
Ave-Maria... Glória ao Pai...

6º DIA – 2 DE SETEMBRO QUARTA-FEIRA
Missa com Padre Ronaldo às 19h
A Mansidão do Coração de Maria
Virgem soberana, Rainha e Mãe cheia de 
mansidão! O vosso Coração mansíssimo 
repreende o nosso tão imortificado: 
queremos vos imitar; desde hoje nos 
propomos reprimir os movimentos da ira 
e praticar a mansidão. Alcançai-nos, 
Senhora, a graça que para isso 
necessitamos.
Saúdo-vos, Coração fidelíssimo de Maria, 
com o coro das Potestades, e vos rogo 
que me alcanceis a mansidão! 
Ave-Maria... Glória ao Pai...

1º DIA - 28 DE AGOSTO SEXTA-FEIRA
Missa com Padre Ronaldo às 19h  
A Grandeza do Coração de Maria
Ó, Coração de Maria, cuja grandeza o 
universo admira! Fazei-nos igualmente 
grandes de coração e alcançai-nos virtude, 
Mãe querida, para esquecer todo tipo de 
injúrias, e ser tudo para todos, a fim de 
ganhá-los para Jesus Cristo.                                                    
Saúdo-vos, Coração santíssimo de Maria, 
com o coro dos Serafins, e vos suplico que 
me alcanceis um coração verdadeiramente 
grande para amar e servir a Deus e para 
fazer o bem a todos os homens! 
Ave-Maria...Glória ao Pai...

2º DIA - 29 DE AGOSTO SÁBADO
Missa com Padre Ronaldo às 19h
A Amabilidade do Coração de Maria
Ó Maria, ó nossa Mãe! Vós tendes um 
Coração digno de amor, porque dominastes 
com toda perfeição as paixões: alcançai-nos 
fortaleza para sobrepor-nos a elas, e para 
lembrar e guardar sempre a lei da caridade, 
com a qual seremos também imagem da 
vossa doçura.
Saúdo-vos, Coração santíssimo de Maria, 
com o coro dos Serafins, e vos suplico que 
me alcanceis um coração verdadeiramente 
grande para amar e servir a Deus e para 
fazer o bem a todos os homens! Ave-Maria... 
Glória ao Pai...

3º DIA - 30 DE AGOSTO DOMINGO
Missa com Padre Ronaldo às 18h
A Compaixão do Coração de Maria
Mãe cheia de compaixão, fazei-nos 
compassivos! O vosso Coração não pode ver 
a dor e a miséria sem comover-se; acendei o 
nosso coração na mais ardente caridade, 
que nos mova a remediar as necessidades 
espirituais e temporais, tanto próprias e 
como as do nosso próximo.
Saúdo-vos, Coração amantíssimo de Maria, 
com o coro das Dominações, suplicando 
que me concedais o verdadeiro fervor!
Ave Maria... Glória ao Pai..

4º DIA - 31 DE AGOSTO SEGUNDA-FEIRA
Celebração com Diácono Sérgio às 19h
O Fervor do Coração de Maria
Amabilíssima Mãe! Vós obrastes sempre 
com o maior fervor; e vós conheceis a minha 
frouxidão, preguiça e apatia, com as quais 
não posso agradar a Deus, a quem a tibieza 
produz náuseas. Eu acudo, minha Mãe, a 
Vós, para que me tireis da tão miserável 
estado. Assim como comunicastes o vosso 
fervor a Santa Isabel e a São João Batista, 
concedei-me a mesma graça.
Saúdo-vos, Coração amantíssimo de Maria, 
com o coro das Dominações, suplicando 
que me concedais o verdadeiro fervor!
Ave-Maria... Glória ao Pai...

CANTO INICIAL
Refrão: Imaculada, Maria de Deus, 
Coração pobre acolhendo Jesus. 
Imaculada, Maria do povo, Mãe dos 
aflitos que estão junto à cruz.                                                                                                         
1- 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!
2- Olhos abertos para a sede do povo 
passo bem firme que o medo desterra. 
Mãos estendidas que os tronos renegam, 
Reino de Deus que renova esta terra!
3- Faça-se, ó Pai, vossa plena Vontade, 
que os nossos passos se tornem memória 
do amor fiel que Maria gerou, Reino de 
Deus atuando na história!

ORAÇÃO INICIAL(para todos os dias)
Senhora do Rosário, que Vos dignastes 
revelar aos pastorzinhos, em Fátima, a 
devoção ao vosso Imaculado Coração, 
como fonte de paz e benefícios, recorro 
eu, hoje, na aflição em que me encontro, 
confiando ao vosso Coração a graça de 
que necessito…(pede-se a graça).
No vosso coração me escondo, querendo 
viver num abandono confiante e sempre 
crescente. Abri as vossas mãos 
generosas, e permiti que os reflexos que 
delas saem penetrem meu peito e 
infundam no meu coração um 
conhecimento e amor intenso para com o 
vosso Imaculado Coração e o do vosso 
Divino Filho. Amém.

7º DIA - 3 DE SETEMBRO QUINTA-FEIRA
Missa com Padre Ronaldo às 19h
A Humildade do Coração de Maria
Ó Virgem humilíssima! Vós sois Senhora, 
e vos chamais escrava; Vós sois eleita 
para o lugar mais distinguido, e buscais o 
último; Vós conheceis o mérito da 
humildade, e por isso a enraizais 
profundamente: alcançai-me esses 
sentimentos de humildade dos que Vós 
estais animada; fazei que vos imite nesta 
humildade de coração de que me dais tão 
brilhante exemplo.
Saúdo-vos, Coração clementíssimo de 
Maria, com o coro dos Principados, 
esperando que me ajudareis a ser 
humilde de coração!
Ave-Maria... Glória ao Pai...

8º DIA - 4 DE SETEMBRO SEXTA-FEIRA
Celebração com Diácono Sérgio às 19h
A Fortaleza do Coração de Maria
Minha Mãe! Vós conheceis a minha 
covardia e debilidade, que por desgraça 
me acompanharam quase sempre: pela 
admirável fortaleza que tanto vos 
distinguiu, rogo-vos que infundais no 
meu coração a fortaleza necessária para 
confessar a fé, para guardar a santa Lei de 
Deus e para prescindir de todo respeito 
humano na prática das virtudes.
Saúdo-vos, Coração piedosíssimo de 
Maria, com o coro dos Arcanjos, 
confiando que me alcançareis fortaleza 
para cumprir sempre a santa Lei de Deus! 
Ave-Maria... Glória ao Pai...

9º DIA - 5 DE SETEMBRO SÁBADO
Celebração com Diácono Sérgio às 19h
A Paciência do Coração de Maria
Mãe sempre paciente! Pela multidão e 
veemência das vossas dores, vos 
suplicamos que nos alcanceis a paciência e 
a resignação que necessitamos para sofrer 
com mérito as amarguras e penalidades que 
nos afligem. Senhora, a paciência nos é 
necessária. Vós nos destes o exemplo mais 
admirável dela: intercedei por nós para que 
saibamos vos imitar.                                                                              
Saúdo-vos, Coração prudentíssimo de 
Maria, com o coro dos Anjos, suplicando que 
me alcanceis a paciência e a resignação nos 
trabalhos e sofrimentos!
Ave-Maria... Glória ao Pai...

ORAÇÃO FINAL
Ó, Coração dulcíssimo de Maria, de quem 
recebi continuamente tantas graças, tantos 
benefícios e favores! Eu vos venero e vos 
dou graças, e com ternura de filho vos 
estreito contra o meu pobre coração. 
Permiti-me, minha Mãe, que com toda a 
confiança o entregue a vós; santificai-o com 
a vossa benção e trocai-o em um belo 
jardim onde possa recrear-se o vosso 
Santíssimo Filho. Amém.

ATO DE CONSAGRAÇÃO AO
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
(para todos os dias)
Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao 
vosso Coração Imaculado nos 
consagramos, em ato de entrega total ao 

Senhor. Por Vós seremos levados a Cristo. 
Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. 
Caminharemos à luz da fé e faremos tudo 
para que o mundo creia que Jesus Cristo é o 
Enviado do Pai. Com Ele queremos levar o 
Amor e a Salvação até aos confins do 
mundo. 
Sob a proteção do vosso Coração 
Imaculado seremos um só povo com Cristo. 
Seremos testemunhas da Sua ressurreição. 
Por Ele seremos levados ao Pai, para glória 
da Santíssima Trindade, a Quem adoramos, 
louvamos e bendizemos. Amém.

FESTA - 6 DE SETEMBRO DOMINGO
Santa Missa com Padre Ronaldo às 10h30
Solenidade do Imaculado Coração de Maria

ALMOÇO - 6 DE SETEMBRO (Marmitex)
Cardápio: Carne assada, Coxa e Sobrecoxa 
assada, Arroz, Feijão Tropeiro e Salada.
Pedidos até Sábado (05/09) às 18h, falar 
com Graça (31) 98881-4091
Retirada na Igreja Imaculado Coração de 
Maria, Domingo entre 11h e 13h.
Marmitex G: R$12,00 P: R$8,00

Todos os dias antes da Novena teremos
o Ofício de Nossa Senhora

Haverá Confissão Individual, mais informações
e agendamento pelos contatos:

Cira - 98783-6609      Juliana - 99674-9204

Gesto Concreto: Leite
Para os assistidos dos Vicentinos

CORAÇÃO DE MARIAImaculado
28 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO

FESTA - 6 DE SETEMBRO

TEREMOS BARRAQUINHAS TODOS OS DIAS
FAÇA JÁ SUA ENCOMENDA!

BELA VISTA - IPATINGA



5º DIA - 1 DE SETEMBRO TERÇA-FEIRA
Missa com Padre Ronaldo às 19h
A Pureza do Coração de Maria
Minha Santíssima Mãe!
Vós, incomparavelmente mais que 
nenhuma outra criatura, fostes limpa de 
coração; Vós resplandeceis mais em 
pureza que todos os justos e anjos; Vós, 
pela beleza do vosso Coração, agradastes 
o Altíssimo e o atraístes ao vosso seio. 
Alcançai-nos, Senhora, essa pureza de 
coração; rogai por nós para que saibamos 
vencer as nossas más inclinações e viver 
no candor com que fostes adornada a fim 
de que possamos ver a Deus e morar com 
Ele eternamente.
Saúdo-vos, Coração retíssimo de Maria, 
com o coro das Virtudes, esperando que 
me concedereis a pureza de coração! 
Ave-Maria... Glória ao Pai...

6º DIA – 2 DE SETEMBRO QUARTA-FEIRA
Missa com Padre Ronaldo às 19h
A Mansidão do Coração de Maria
Virgem soberana, Rainha e Mãe cheia de 
mansidão! O vosso Coração mansíssimo 
repreende o nosso tão imortificado: 
queremos vos imitar; desde hoje nos 
propomos reprimir os movimentos da ira 
e praticar a mansidão. Alcançai-nos, 
Senhora, a graça que para isso 
necessitamos.
Saúdo-vos, Coração fidelíssimo de Maria, 
com o coro das Potestades, e vos rogo 
que me alcanceis a mansidão! 
Ave-Maria... Glória ao Pai...

1º DIA - 28 DE AGOSTO SEXTA-FEIRA
Missa com Padre Ronaldo às 19h  
A Grandeza do Coração de Maria
Ó, Coração de Maria, cuja grandeza o 
universo admira! Fazei-nos igualmente 
grandes de coração e alcançai-nos virtude, 
Mãe querida, para esquecer todo tipo de 
injúrias, e ser tudo para todos, a fim de 
ganhá-los para Jesus Cristo.                                                    
Saúdo-vos, Coração santíssimo de Maria, 
com o coro dos Serafins, e vos suplico que 
me alcanceis um coração verdadeiramente 
grande para amar e servir a Deus e para 
fazer o bem a todos os homens! 
Ave-Maria...Glória ao Pai...

2º DIA - 29 DE AGOSTO SÁBADO
Missa com Padre Ronaldo às 19h
A Amabilidade do Coração de Maria
Ó Maria, ó nossa Mãe! Vós tendes um 
Coração digno de amor, porque dominastes 
com toda perfeição as paixões: alcançai-nos 
fortaleza para sobrepor-nos a elas, e para 
lembrar e guardar sempre a lei da caridade, 
com a qual seremos também imagem da 
vossa doçura.
Saúdo-vos, Coração santíssimo de Maria, 
com o coro dos Serafins, e vos suplico que 
me alcanceis um coração verdadeiramente 
grande para amar e servir a Deus e para 
fazer o bem a todos os homens! Ave-Maria... 
Glória ao Pai...

3º DIA - 30 DE AGOSTO DOMINGO
Missa com Padre Ronaldo às 18h
A Compaixão do Coração de Maria
Mãe cheia de compaixão, fazei-nos 
compassivos! O vosso Coração não pode ver 
a dor e a miséria sem comover-se; acendei o 
nosso coração na mais ardente caridade, 
que nos mova a remediar as necessidades 
espirituais e temporais, tanto próprias e 
como as do nosso próximo.
Saúdo-vos, Coração amantíssimo de Maria, 
com o coro das Dominações, suplicando 
que me concedais o verdadeiro fervor!
Ave Maria... Glória ao Pai..

4º DIA - 31 DE AGOSTO SEGUNDA-FEIRA
Celebração com Diácono Sérgio às 19h
O Fervor do Coração de Maria
Amabilíssima Mãe! Vós obrastes sempre 
com o maior fervor; e vós conheceis a minha 
frouxidão, preguiça e apatia, com as quais 
não posso agradar a Deus, a quem a tibieza 
produz náuseas. Eu acudo, minha Mãe, a 
Vós, para que me tireis da tão miserável 
estado. Assim como comunicastes o vosso 
fervor a Santa Isabel e a São João Batista, 
concedei-me a mesma graça.
Saúdo-vos, Coração amantíssimo de Maria, 
com o coro das Dominações, suplicando 
que me concedais o verdadeiro fervor!
Ave-Maria... Glória ao Pai...

CANTO INICIAL
Refrão: Imaculada, Maria de Deus, 
Coração pobre acolhendo Jesus. 
Imaculada, Maria do povo, Mãe dos 
aflitos que estão junto à cruz.                                                                                                         
1- 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!
2- Olhos abertos para a sede do povo 
passo bem firme que o medo desterra. 
Mãos estendidas que os tronos renegam, 
Reino de Deus que renova esta terra!
3- Faça-se, ó Pai, vossa plena Vontade, 
que os nossos passos se tornem memória 
do amor fiel que Maria gerou, Reino de 
Deus atuando na história!

ORAÇÃO INICIAL(para todos os dias)
Senhora do Rosário, que Vos dignastes 
revelar aos pastorzinhos, em Fátima, a 
devoção ao vosso Imaculado Coração, 
como fonte de paz e benefícios, recorro 
eu, hoje, na aflição em que me encontro, 
confiando ao vosso Coração a graça de 
que necessito…(pede-se a graça).
No vosso coração me escondo, querendo 
viver num abandono confiante e sempre 
crescente. Abri as vossas mãos 
generosas, e permiti que os reflexos que 
delas saem penetrem meu peito e 
infundam no meu coração um 
conhecimento e amor intenso para com o 
vosso Imaculado Coração e o do vosso 
Divino Filho. Amém.

7º DIA - 3 DE SETEMBRO QUINTA-FEIRA
Missa com Padre Ronaldo às 19h
A Humildade do Coração de Maria
Ó Virgem humilíssima! Vós sois Senhora, 
e vos chamais escrava; Vós sois eleita 
para o lugar mais distinguido, e buscais o 
último; Vós conheceis o mérito da 
humildade, e por isso a enraizais 
profundamente: alcançai-me esses 
sentimentos de humildade dos que Vós 
estais animada; fazei que vos imite nesta 
humildade de coração de que me dais tão 
brilhante exemplo.
Saúdo-vos, Coração clementíssimo de 
Maria, com o coro dos Principados, 
esperando que me ajudareis a ser 
humilde de coração!
Ave-Maria... Glória ao Pai...

8º DIA - 4 DE SETEMBRO SEXTA-FEIRA
Celebração com Diácono Sérgio às 19h
A Fortaleza do Coração de Maria
Minha Mãe! Vós conheceis a minha 
covardia e debilidade, que por desgraça 
me acompanharam quase sempre: pela 
admirável fortaleza que tanto vos 
distinguiu, rogo-vos que infundais no 
meu coração a fortaleza necessária para 
confessar a fé, para guardar a santa Lei de 
Deus e para prescindir de todo respeito 
humano na prática das virtudes.
Saúdo-vos, Coração piedosíssimo de 
Maria, com o coro dos Arcanjos, 
confiando que me alcançareis fortaleza 
para cumprir sempre a santa Lei de Deus! 
Ave-Maria... Glória ao Pai...

9º DIA - 5 DE SETEMBRO SÁBADO
Celebração com Diácono Sérgio às 19h
A Paciência do Coração de Maria
Mãe sempre paciente! Pela multidão e 
veemência das vossas dores, vos 
suplicamos que nos alcanceis a paciência e 
a resignação que necessitamos para sofrer 
com mérito as amarguras e penalidades que 
nos afligem. Senhora, a paciência nos é 
necessária. Vós nos destes o exemplo mais 
admirável dela: intercedei por nós para que 
saibamos vos imitar.                                                                              
Saúdo-vos, Coração prudentíssimo de 
Maria, com o coro dos Anjos, suplicando que 
me alcanceis a paciência e a resignação nos 
trabalhos e sofrimentos!
Ave-Maria... Glória ao Pai...

ORAÇÃO FINAL
Ó, Coração dulcíssimo de Maria, de quem 
recebi continuamente tantas graças, tantos 
benefícios e favores! Eu vos venero e vos 
dou graças, e com ternura de filho vos 
estreito contra o meu pobre coração. 
Permiti-me, minha Mãe, que com toda a 
confiança o entregue a vós; santificai-o com 
a vossa benção e trocai-o em um belo 
jardim onde possa recrear-se o vosso 
Santíssimo Filho. Amém.

ATO DE CONSAGRAÇÃO AO
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
(para todos os dias)
Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao 
vosso Coração Imaculado nos 
consagramos, em ato de entrega total ao 

Senhor. Por Vós seremos levados a Cristo. 
Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. 
Caminharemos à luz da fé e faremos tudo 
para que o mundo creia que Jesus Cristo é o 
Enviado do Pai. Com Ele queremos levar o 
Amor e a Salvação até aos confins do 
mundo. 
Sob a proteção do vosso Coração 
Imaculado seremos um só povo com Cristo. 
Seremos testemunhas da Sua ressurreição. 
Por Ele seremos levados ao Pai, para glória 
da Santíssima Trindade, a Quem adoramos, 
louvamos e bendizemos. Amém.

FESTA - 6 DE SETEMBRO DOMINGO
Santa Missa com Padre Ronaldo às 10h30
Solenidade do Imaculado Coração de Maria

ALMOÇO - 6 DE SETEMBRO (Marmitex)
Cardápio: Carne assada, Coxa e Sobrecoxa 
assada, Arroz, Feijão Tropeiro e Salada.
Pedidos até Sábado (05/09) às 18h, falar 
com Graça (31) 98881-4091
Retirada na Igreja Imaculado Coração de 
Maria, Domingo entre 11h e 13h.
Marmitex G: R$12,00 P: R$8,00

Todos os dias antes da Novena teremos
o Ofício de Nossa Senhora

Haverá Confissão Individual, mais informações
e agendamento pelos contatos:

Cira - 98783-6609      Juliana - 99674-9204

Gesto Concreto: Leite
Para os assistidos dos Vicentinos


