
Senhor, nosso Deus e Pai,

é aqui, do coração 

de Brusque, 

que consagramos nossa vida 

ao Coração de Jesus 

e Dele recebemos as graças 

que jorram do seu lado aberto, 

nos santicam e dão forças 

para viver e testemunhar 

nossa vida cristã!

Nós Vos agradecemos 

e Vos louvamos pela história que 

celebramos 

neste ano jubilar. 

Fortalecei os laços que nos 

unem a esta comunidade, 

onde nos sentimos em casa 

e em família, e dai-nos a 

Vossa bênção, por intercessão

 de São Luís Gonzaga.

Amém.

Oração do Jubileu 
1. Neste berço que a terra criou

 Que este povo ao Brasil ofertou.
 Um celeiro de grandes talentos

4. No Espírito Santo de Amor
 Com Maria o nosso Louvor
 Jubilosos em comunidade
 Em família e fraternidade.

AO CORAÇÃO DE JESUS(2X)

 Com a força da fé e a união

Os teares se unem à reza

DO CORAÇÃO DE BRUSQUE

 Operário e empreendedor

Faz o povo de São Luis Gonzaga

2. Povo alegre e trabalhador

 Vive Brusque num só coração.

3. Ao Senhor nosso Deus, nosso Pai,

E a praça em prece também

 Um jardim, que Deus mesmo
 plantou.

Repetir para sempre amém!

 Nós pedimos a bênção nos dai
 Consagramos ao Mestre, Jesus
 Que nos deu seu amor lá na cruz.

Hino do Jubileu 
Letra e Música do Pe. Joãozinho, SCJ

Do coração de Brusque ao Coração de Jesus! 

É à luz desta expressão que queremos vivenciar o Jubileu. O coração de 

Brusque recorda o centro de nossa cidade, e nele, a igreja Matriz, a nossa 

casa mãe, que reúne os seus lhos! Foi em volta deste templo que cresceu 

a nossa cidade! O coração de Brusque lembra também o coração de cada 

brusquense aqui nascido ou brusquense de coração...O coração de 

Brusque é o ponto de partida para o Coração de Jesus, que aponta para a 

nossa fé, para a espiritualidade que marca a nossa paróquia! 

Caminhamos pelas ruas de Brusque vivendo a nossa vida, mas somos peregrinos em direção ao 

Coração de Jesus, onde seremos acolhidos no céu!

Neste tempo jubilar, queremos também fazer a experiência de sentir as graças do Coração de Jesus 

tocarem o coração de Brusque e dos moradores de Brusque para reavivar os valores cristãos já 

presentes em nossa sociedade.


