BASÍLICA DO SAGRADO CORAÇÃO
DE MONTMARTRE

Senhor,
que quiseste ficar presente no meio de nós
através da tua Santa Eucaristia,
Mistério do teu Amor, nós nos unimos
a todos os que vêm Adorar-Te
em espírito e verdade.
Rezando de dia ou de noite,queremos oferecer
a nossa presença à Tua presença.
Concede que Te escutemos no silêncio,
Tu que Te queres revelar
ao íntimo do nosso coração:
Concede que nos entreguemos a Ti:
que do nosso coração se elevem
o louvor e a súplica, o oferecimento
da nossa vida na confiança.
Que o Teu Sagrado Coração,
fonte de toda a misericórdia,
firme os nossos corações na paz
e na alegria interiores, que ele fortaleça
a nossa fé, renove o nosso amor,
e sustente a nossa esperança. Amen.

Todos podem tomar parte nesta
missão de adoração.

E ntre…
O Senhor está à sua espera!
Para saber mais informações
ou viver um momento de adoração:
Basllica do Sagrado Coração de Montmartre
35, rue du Chevalier-de-la-Barre - 75018 Paris
www.sacre-coeur-montmartre.com
> Peregrinação: 01 53 41 89 00
basilique@sacre-coeur-montmartre.fcom
> Adoração de noite: 01 53 41 89 03
adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr
> Casa de Açolhimento da Basilica:
01 53 41 89 09

C

onstruída entre 1875 e 1914 sobre o
monte dos mártires (Montmartre),
lugar onde São Denis, primeiro Bispo de Paris
(sec. IIIe), foi decapitado por causa da sua fê, ela
foi consagrada ao culto católico em 1919.

C

onsagrada ao Sagrado Coração de
Jesus, revelação do amor de Deus para
todos os homens, a Basílica do Sagrado Coração
de Montmartre é um lugar único no mundo onde
a adoração eucarística é contínua, dia e noite, hà
mais de 125 anos (1ero de agosto de 1885).

A

ssim, a Basílica brilha como um sinal
de esperança. Avistando-a, todo
homen pode dizer: “Aqui, o Senhor está
presente. Aqui, alguém reza por mim.”

• 6 de junho de 1875: Colocação da primeira pedra
• 1° de agosto de 1885: estabelecimento definitivo da
adoração eucarística de dia e de noite.
• 20 de novembro de 1895: Um sino de 19 toneladas
fundido em Annecy em 1891 é oferecido à Basílica
pela Savoie: a "Savoyarde" tomará o seu lugar
definitivo na parte inferior do campanário
o 13 de março de 1907.
• 16 de outubre de 1919: Consagração definitiva da
Basílica pelo Cardeal Amette e sob a presidência do
Cardeal Vico, legado do Papa Bento XV.
• 4 de junho de 2010 - 1° de julho de 2011: Jubileu dos
125 anos da adoração eucarística contínua, dia e noite

6 de novembro
de 1887:
Santa Teresa do
Menino Iesus
(de Lisieux)
6 de junho de 1889:
Beato Carlos de Foucauld
1 de junho de 1980:
Beato João Paulo II

E

sta oração de adoração silenciosa perante o
Santíssimo Sacramento exposto, presença
real de Cristo no meio de nós, é uma intercessão
constante pela Igreja e pelo mundo inteiro, uma
fonte incessante de graça, de luz e de paz.

Venham também,
sozinhos, em família ou em grupo, tomar parte
NA A DORAÇÃO PERENE DE HORA EM HORA
diante do Santíssimo Sacramento exposto
Durante o Dia :
a Basílica está aberta das 6h às 22h30
à Noite : necessita inscrição prévia ao
01 53 41 89 03
ou adoremus@sacre-coeur-montmartre.com

à sombra da Basilica,
a Casa de Acolhimento EPHREM
dà-Ihe e possibilidade de viver
um tempo de recolhimento espiritual
durante
algumas HORAS,
um DIA
ou
alguns DIAS...
Um padre ou uma Irmã Beneditina do Sagrado
Coração de Jesus de Montrnartre pode acolher-vos
e ajudar-vos no vosso precurso sacramenta, para
receber as vossas intenções de oração, para
diàlogár, para responder às vossas perguntas...

NA A SEMANA * excepto segunda-feira
7h
Missa
8h Ofício da manhã *
11h15 Missa
12h
Ofício do meio-dia *
15h
Missa (na sexta-feira)
18h
Vésperas
18h30 Missa
21h30 Completas *
22h
Missa
SÁBADO À NOITE
18h
Vésperas e ofício de leitura
22h
Missa antecipada do domingo
DOMINGO
7h
Missa
11h
Missa solene
16h
Vésperas solenes
21h30 Completas

salas de jantar

21h30 Completas

salas de conferências

8h Ofício da manhã
18h
22h

Missa
Missa

CONFISSÕES DIARIAMENTE :
das 10h às 12h ; das 14h30 às 18h ; das 20h15 às 21h45

quartos individuais

