
Dia do Sagrado Coração de Jesus

R: Renata

V: Verônica

N: Nanda

L: Lucas

G: Guto

I: Ivo

Padre: Hoje, minhas amadas crianças, comemoramos o dia do SCJ, por isso não cessem

nas suas orações de pedirem a ele por vocês e suas famílias.

Após a missa:

R: Nossa que legal o que o padre Samuel disse na missa!

V: É, vai ser legal a festa dos “dia dos namorados com Jesus” na paróquia!!

R: eu to falando da Homilia Veronica, não dos avisos

N: Vocês conhecem as doze promessas do sagrado coração de Jesus? Minha mãe me 

contou ontem no terço

V: Eu nunca ouvi falar, me conta por favor...

L: Contar o que a gente também que saber..

N: Contar quais são as Promessas do Sagrado Coração de Jesus, seus curiosos.

L: Então Conta, Nós todos queremos Saber.

N: Eu não me lembro de todas, mais essas eu não pude esquecer: “eu os consolarei de 

todas as suas aflições”,”As almas tíbias se tornarão fervorosas”

 L: Mas o que significa TÍBIAS?

I: Alma tíbia serve a Deus com negligência e desgosto, ou seja, não sevem a Deus com amor, e 

sim com indiferença.

L: ah.. entendi... mais então prossiga quais são as outras promessas?

R: eu me lembro de uma que fala queque Jesus dará às almas dedicadas ao seu Coração todas 

as graças necessárias ao seu estado.

G: Minha vó é devota ao Sagrado coração, faz parte até do apostolado da Oração, será que 

Jesus ajudará a curar a sua gripe?

L: Com certeza, Guto!

N: tem uma outra promessa muito importante e bonita, onde Jesus promete  a tosos que 

comungarem na primeira sexta-feira de nove meses seguidos, dará a graça de perseverarem 

até o final.



G: Não vejo a hora de fazer a minha primeira comunhão, para poder cumprir essa promessa...

I: É amigos o coração de Jesus inflama de amor por todos nós!

V: como é bom saber que Jesus me ama tanto, vou contar para todo mundo essas promessas!!

T: Verônica!!!

Fim


