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Apresentação
Porque não há no mundo nem sabedoria, nem ciência de Deus, e os homens 

perecem por falta de conhecimento.
Os homens não sabem discernir o bem do mal, porque procuram reafirmar 

sua própria vontade, fugindo deliberadamente da verdade da Palavra de Deus, 
porque esta lhes compromete.

As mensagens contidas no Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria, estão destinadas a advertir ao homem, dos graves perigos que 
lhe cercam, para que se converta e viva, não para satisfazer sua curiosidade, pelo 
contrário, primeiramente, procuram o umbral da reconciliação, mostrando o Amor 
de Deus, ou seja, a acolhida da Divina Misericórdia.

As revelações recebidas por Manoel de Jesus estão ao serviço da Revelação 
Pública. Portanto, as Mensagens não acrescentam, tiram ou corrigem, senão que 
sublinham, esclarecem e iluminam a Divina Revelação já publicamente proclamada.

Os Chamados de Amor e de Conversão são como uma aldrava, que chama 
nas portas das consciências adormecidas. São como trombetas, que clamam no 
deserto e recordam aos corações endurecidos que o desprezo da Sagrada 
Tradição e o fazer caso omisso à Sagrada Escritura, provocado pela tibieza, pela 
indiferença e pela oposição a Deus, traz consigo grandes males.

Atrofiado está o coração do homem, e um abismo lhe separa de seu Criador. 
E este abismo aumenta cada vez mais, porque o homem rejeita ao seu Deus e não 
o ama. 

Daí, que a humanidade está vivendo convulsões inimagináveis.
A todos os que se apoiam em fantasiosos prognósticos humanos, e esperam 

que a presente situação caótica em que nos movemos, retornará por si mesma a 
cursos razoáveis, ou que uma Nova Ordem Mundial encontrará a saída do labirinto 
apocalíptico em que já estamos instalados, têm ofuscada a razão e estão inchados 
de orgulho, já que não aspiram as coisas do Céu, e por consequência, deixam de 
lado aquilo que pode endireitar-lhes a senda tortuosa por onde caminham.

O mundo está mais além de toda a solução humana. Necessita a intervenção 
divina, e as Mensagens reveladas a este pequeno instrumento, Manoel de Jesus, 
do qual Deus se serve, levam esperança às pessoas piedosas e amantes do 
Senhor, perplexas pela agonia de um Corpo Místico, a Igreja, e apuradas por lobos, 
vestidos de cordeiro, já que os Chamados de Amor e de Conversão anunciam um 
Novo Pentecostes, que liberará o Resto Fiel da opressão da Grande Babilônia, e 
outorgará o dom de uma Nova Jerusalém, e como um menestrel que canta 
Maranatha, o instrumento suscitado por Deus, prepara os caminhos do Senhor, ou 
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seja, o Triunfo do Imaculado Coração de Maria, com o Advento do Reinado do 
Coração Eucarístico de Jesus.

Cumprindo o encargo do Céu, Manoel de Jesus fala de oração, sacrifício e 
penitencia. É o povo que cumpre a Vontade de Deus, fiel ao Papa, adorador do 
Santíssimo Sacramento do Altar, e devoto da Virgem Maria. 

Os principais destinatários dos Chamados de Amor e de Conversão, ainda 
que estes, também, compõem um Réquiem para os idólatras e apóstatas, que não 
se convertam de sua má conduta e não voltem seus olhos impenitentes a Deus, 
pelo anúncio do Dies Irae.

Se bem, as Mensagens contidas no Apostolado dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria oferecem referências sobre possíveis eventos futuros, 
estes não se anunciam para despertar a curiosidade, senão para calar a urgência 
de colaborar com Deus em seu desígnio salvífico.

Não é de estranhar que, os Chamados de Amor e de Conversão são o último 
repicar das Mensagens dadas pelo Céu em La Salette, Fátima, Garabandal, Akita, 
Cuapa, Civitavecchia, etc., recrutando aos Apóstolos dos Últimos Tempos para a 
batalha final da Mulher vestida de Sol contra o Grande Dragão.

Como diretor espiritual de Manoel de Jesus manifesto que os Chamados de 
Amor e de Conversão sintonizam com a Doutrina Revelada e concordam com a 
interpretação que o Magistério vivo da Igreja Católica faz de dita doutrina.

O Beato Paulo VI aprovou um decreto da Sagrada Congregação para a 
Doutrina da Fé (AAS, 58, n.0 16, de 29-12-1966), aprovando a publicação de 
escritos desta índole, que não contradigam ou coloquem em perigo a Fé e o Dogma 
da Santa Mãe Igreja Católica, ao qual com gosto e rendidamente nos submetemos.

Padre Pablo García Beck

TESTEMUNHO DE MANOEL DE JESUS 
Ave Maria puríssima, sem pecado concebida.
O Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria é um 

Apostolado anunciado desde muito tempo atrás. É o sinal de que ser apóstolo de 
Jesus é ser lho de Maria. Também São Luís de Monfort havia anunciado um 
exército de almas consagradas a Jesus por meio da Mãe Maria, para ser apóstolo 
completo.

A Mãe, ao revelar este Apostolado, não é um novo carisma, senão que é um 
chamado a comprometermo-nos com nossa fé; viver nossa fé desde o batismo; 
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cumprir com nosso compromisso adquirido no Sacramento da Confirmação. É fazer 
vida nossa fé Católica, Apostólica e Mariana. É luta sob uma mesma bandeira para 
que o triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria traga sobre toda a 
humanidade o Reinado Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus.

A Mãe chama a seu servo e irmão Manuel de JESUS, broto dos Sagra- dos 
Corações Unidos, porque diz que é uma alma que brotou de seu Coração Doloroso 
e Imaculado, a quem envia como missionário e embaixador para unir a seu 
Exército, para que, unidos sob a força que nasce do alto, tragam o Reino do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus Cristo, Rei do Universo, com o triunfo do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria.

No nome do Senhor nos unimos em oração, sob o Coração Doloroso e 
Imaculado de Nossa Mãe Bendita. Desejo meditar sobre a bondade do Senhor que 
ainda hoje fala a nosso tempo, chamando-nos à con- versão e a um verdadeiro 
compromisso com seu Filho Jesus Cristo. Toda manifestação de Jesus e Maria é 
uma bênção de DEUS para a humanidade de hoje. É parte da comunhão da Igreja, 
é dizer, a co- munhão de nós à Igreja peregrina com a Igreja triunfante. Por isso, 
inclusive eu mesmo creio que Jesus e Maria podem seguir manifestando-se porque 
nos amam e é seu amor o que Os move a aproximar-se de nós.

Desejo compartilhar também meu testemunho de vida e como o Senhor 
manifestou sua misericórdia em minha vida. Meu testemunho se divide em três 
etapas, com muita profundidade espiritual.

Minha primeira etapa inicia desde muito pequeno. O Senhor encheu meu 
espírito com graças muito especiais, místicas, profundas, que as vezes são uma 
cruz para mim, porque não compreendo algumas vezes tantas graças e o próprio 
Senhor se encarrega de educar-me e guiar-me com a sana presença materna de 
MARIA.

Desde muito criança vê uma grande devoção a MARIA, e foi com Ela que 
aprendi a amar mais a Jesus. Recordo que ainda pequeno tinha visões de Maria 
sob a advocação de Rosa Mística. 

A Mãe me instruía sempre desde o segredo. Nossa Mãe sempre nos faz viver 
o Evangelho. É o primeiro passo em nosso caminhar. Por isso a Mãe Bendita 
cumpria em mim aquela citação das Sagradas Escrituras do Evangelho de São 
Mateus (Cap. 6, 6): “Mas tu, quando rezardes, entra em teu quarto, e quando 
tenhas fechado a porta, reza a teu Pai que está em segredo e teu Pai, que vê no 
segredo, te recompensará.” 

E pouco a pouco fui crescendo espiritualmente e em idade. A Santíssima Mãe 
ia formando-me de coração a coração; me instruía internamente como diz o Salmo 
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94, versículo 12: “Bem-aventurado o homem a quem corriges, SENHOR e o instrui 
em tua Lei.” 

E assim a Santíssima Mãe, como boa mãe, foi me educando, ensinando-me, 
guiando-me e cada vez mais crescia mais meu amor por seu Filho Jesus

Sempre pecador; sempre imperfeito; sempre humano, o Senhor me ia 
educando, destruindo-me para construir sobre minhas ruínas seu santuário, seu 
templo. 

Este é o caminho que nos convida a seguir Jesus e Maria, com as 
mensagens com os que nos instruem. O dia 15 de Julho do ano de 2013 
apresentou-se Nossa Senhora em meu quarto novamente e revelou esse dia a 
Missão que me havia encomendado e inicia- do comigo e a Mãe me disse: “Este 
quarto é minha casinha. Daqui sairá minha Gloria e meu Amor. Aqui vivo con go e 
meu amado Filho Jesus. Nosso amor se fará um e nossos corações unidos estarão 
con go. Eu sou Maria, Mãe da Graça, Mãe do Coração Doloroso e Imaculado, a que 
te ama. 

Aqui inicia a segunda etapa desta Missão com Nossa Mãe. Depois deste dia, 
comecei a experimentar mais visões, mais mensagens, que o Eterno Pai Javé me 
indicou que chame “Úl mos Chamados de amor e conversão a humanidade.” E 
inclusive experimento a agonia dos Sagrados Corações Unidos que sofrem 
misticamente ainda hoje pelos pecados da humanidade. 

Em algumas destas experiências que o Senhor compartilha comigo, o Senhor 
permite sentir sua dor, por tantas coisas que Ele mesmo vai ensinando”: aborto, 
infidelidade, o não amor, a violência, a destruição das famílias, a desunião dos 
cristãos, sobretudo nossa falta de amor a DEUS; o não reconhece-Lo como nosso 
Pai e Criador e todas essas experiências me ajudaram a crescer, compartilhando as 
dores de Jesus e Maria pela humanidade. 

As mensagens logo o Senhor me pediu revela-las, é dizer, me revelava 
palavras de importância mundial. Coisa que primeiramente em um pequeno 
cenáculo de oração. Seguiu-se e se segue trabalhando no silencio e no anonimato, 
assim como Nossa Mãe o pediu, com prudência, mas com perseverança.

Nossa Senhora, no terceiro passo que dava junto comigo como uma mãe que 
ensina a caminhar seu lho pequeno revela a urgência de um apostolado, universal, 
mariano e espiritual. Ela mesma juntou algumas mensagens que deu o Senhor 
Jesus e as nomeou: Apostolado dos Sagrados Corações Unidos. O qual em uma de 
suas mensagens entregues no dia 9 de abril de 2014, o Senhor Jesus disse: “os 
raios da minha Misericórdia abraçarão o mundo inteiro, que com o amor que brota 
de meu Sagrado Coração dissiparei todo o mal e as tristezas daquelas almas que 
aceitem minhas palavras com a santa fé.” “Meus queridos lhos: estamos nos 
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tempos da Misericórdia, onde virei reunir meu povo el.” “Aqueles que tiveram um 
encontro vivo comigo, serei Eu quem reunirei meu rebanho junto a Divina Pastora 
das almas, que os conduzirá, guiará e ensinará a Gloria do meu Reino, 
estendendo-se como uma chama de amor em todos os corações que creiam em 
mim...rezem, rezem, rezem…”

Este Apostolado dos Sagrados Corações é a mesma família de Nazaré, 
Jesus, José e Maria, que viviam como uma pequena Igreja, governada pelo Espírito 
de DEUS. O Senhor deseja que retornemos todos juntos como Igreja a seus 
Corações Unidos; a depender deles; a aprender com eles, que desde sua vida 
simples de Nazaré, estendiam pouco a pouco o reinado de DEUS. Este apostolado 
não é um novo carisma ou um novo movimento. É um chamado. É uma vida, e 
todos podem ser parte do Apostolado, estendendo de suas vidas, de suas orações, 
em suas próprias famílias, o Reinado dos Sagrados Corações Unidos em todos os 
corações. Pois o Reino de DEUS está no coração do homem, COMO DIZ O 
EVANGELHO DE SÃO LUCAS 17, 21: nem dirão: “Olha, aqui está!” Ou: “Ali está! 
Porque eis aqui o Reino de Deus entre vós está.”

Em muitas mensagens também nos faz um chamado a unidade. Uni- dade na 
diversidade, disse a Santíssima Mãe. Não importa o carisma espiritual daqueles 
que desejam consagrar-se a nosso Apostolado. O importante é estender o Reinado 
dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria. Assim que lhes exorto a que 
os unamos todos juntos, trabalhando para que o Reinados dos Sagrados Corações 
Unidos e suas intenções para a humanidade e a Igreja, sejam realizadas e depende 
de nós e de nossa resposta desde o amor e com a oração. Nossa Senhora também 
nos dá conselhos para nossa vida espiritual em nosso Apostolado. Aos irmãos que 
formam um apostolado, a Santa Igreja o denomina fiéis de vida apostólica. É dizer, 
sua vida é um testemunho evangélico e apostólico. Por isso Jesus e Maria nos 
convidam a esse apostolado. É dizer, a uma vida de testemunho, de compromisso, 
de entrega. 

CENÁCULO DE ORAÇÃO DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
UNIDOS DE JESUS E DE MARIA

Orações Preparatórias
Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida!
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de nossos inimigos. 
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.
Abri, Senhor, meus lábios e minha boca proclamará Vossos louvores.
Vinde ó Deus em meu auxilio.  Senhor, vinde pressa socorrer-me.
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Oração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Aposento Puro e Santo, protegei 

minha alma com vossa Maternal Proteção. Por este meio, permanecerei fiel a Voz 
de Jesus, e minha alma poderá corresponder ao seu Amor, e obedecer sua Divina 
Vontade.

Ó minha Mãe, meu desejo é manter diante de minha vista, sem cessar, vossa 
participação de Corredentora! Com esta lembrança viverei intimamente unido ao 
vosso Coração Doloroso e Imaculado, que sempre permanece totalmente unido ao 
Sagrado Coração de vosso Divino Filho.

Pelos méritos de vossas Virtudes e Angústias, cravai-me neste Divino 
Coração, protegei-me agora e sempre. Amém.

Oração de Invocação ao Espirito Santo

Ditada em 28 de outubro de 2014
Vinde, meu Deus Espirito Santo, através da Poderosa Intercessão do 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa.
Vinde, meu Deus Espirito Santo, através da Poderosa Intercessão do 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa.
Vinde, meu Deus Espirito Santo, através da Poderosa Intercessão do 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa.
Vinde, Espirito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o 

Fogo de vosso Amor.
V/. Enviai vosso Espirito e tudo será criado. 
R/. E renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus! Que iluminastes os corações de vossos filhos com a Luz do 

Espirito Santo, fazei-nos dóceis às suas Inspirações, para gostar sempre do bem e 
gozar de seu consolo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Oração ditada pelo Coração Doloroso e Imaculado de Maria
Divino Espírito Santo, Esposo de Maria, meu Deus e Senhor, acendei em 

cada alma o Fogo de um Novo Pentecostes, para que nos consagremos como 
Apóstolos do Imaculado Coração de Maria e Apóstolos dos últimos tempos. 
Protegei com vossa Sombra a Igreja. Salvai a almas do mundo, e realizai o Reino 
Inflamado de Amor dos Corações Unidos de Jesus e Maria. Amém.
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Ato de Contrição
Jesus, meu Senhor e Redentor, eu me arrependo de todos os pecados que 

cometi até hoje, e me pesa de todo coração, porque, com eles, ofendi a um Deus 
tão Bom. Proponho firmemente não voltar a pecar, e confio em que, por vossa 
Infinita Misericórdia, me havereis de conceder o perdão de minhas culpas e me 
havereis de levar à Vida Eterna. Amém.

Oração a São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo 

contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente o 
pedimos, e vós Príncipe das Milícias Celestes, pelo divino poder precipitai no 
inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder 
as almas. Amém.

Oração ao Anjo da Guarda
Enviai, Senhor, os Anjos da Guarda de nossas almas, e aspergi-nos com 

vosso Precioso Sangue. Assim mesmo, Ó Deus Misericordioso! Rogamo-vos que 
abençoeis esta casa de oração, de Jesus e de Maria, e a cada um dos que aqui 
moram, e que vossos Santos Arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, nos 
acompanhem. Amém.

Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós.
Legião Angélica de Maria, rogai por nós.
São José, Terror dos demônios, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, 

rogai por nós.

Oração para Pedir o Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria

Ditada em 5 de outubro de 2014
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, peço-vos ardentemente, com o 

Amor ao Vosso Filho Jesus Eucaristia, que venha o Reino Eucarístico de Jesus, e 
venha vosso breve Triunfo. Nós, Mãe, queremos ajudar-vos a fazer viva vossa 
Promessa: “Ao final Meu Coração Doloroso e Imaculado Triunfará. “ Amém.

Oração para Pedir Graças ao Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria

Ditada em 21 de outubro de 2014
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Querida e Santa Mãe, que as Graças que trazeis para vossos filhos, 
derramem-se em cada um de nossos corações, e assim cumpramos a missão que 
o Eterno Pai nos encomendou.

Pedimo-vos, Mãe, pelas almas que ainda não escutaram vossos Chamados, 
para que também elas sejam redimidas. Aceitamos vosso Amor Maternal em 
nossas vidas. Amamo-vos, Mãe, e em vosso Doloroso e Imaculado Coração 
confiamos e nos refugiamos. Amém.

Oração da Chama de Amor do Sagrado Coração de Jesus

Ditada em 16 de outubro de 2014
Fogo de Amor do Sagrado Coração de Jesus, acendei minha alma na Chama 

da Caridade Perfeita, e com esse Fogo aceso em minha alma, fazei que adore e 
repare, e leve o Triunfo do Sagrado Coração de Jesus, obedecendo seu Divino 
Querer, vivendo o Evangelho e carregando a Cruz. Amém.

Oração que prepara nossas almas para escutar a Sagrada Escritura

Ditada em 18 de outubro de 2014
a-) Esta oração Nosso Senhor Jesus Cristo a ditou para que preparemos 

nossa alma e coração para escutar suas Palavras. Prepara nosso interior para que 
sua Palavra não suba de novo até o Trono de seu Pai sem dar fruto em nós. (Isaias 
55,11)

Oração
Ó Sagrado Coração de Jesus! Acendei meu coração com o Fogo da Caridade 

Perfeita.
Que vosso Espirito Divino, dado aos homens em Pentecostes, more em mim; 

faça em meu interior um espaço preparado com fervor, uma terra boa e fértil que 
receba a Sagrada Semente de vossa Palavra e de seu fruto a tempo.

Querida Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa, ajudai-me a guardar as Palavras 
de vosso Divino Filho Jesus Cristo em minha mente, alma e coração, e não subam 
ao Reino Celestial sem haver produzido uma abundante colheita de Amor, 
Redenção e Paz, que tanto necessita o mundo. Em vossos Dois Corações Unidos 
me refugio eternamente. Amém.

Maria, Rainha do Reino da Palavra de Deus, rogai por nós
b-) Lê-se o Evangelho do dia que a Igreja propõe. 
c-) Em seguida lê-se um Chamado de Amor e de Conversão do Coração 

Doloroso e Imaculado de Maria ou do Sagrado Coração de Jesus.
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d-) Páginas Web onde podem-se ler os  Chamados de Amor e de Conversão:
www.sagradoscorazonesunidos.blogspot.com.br

www.sagradoscoracoesunidos.org

e-) Faz-se uma breve meditação.
f-) Petições:
Oferecemos este Santo Rosário em desagravo, reparação e consolo ao 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria e ao Sagrado Coração.
Por nossos pecados e ingratidões e os do mundo inteiro.
Por nossa salvação e conversão.
Pelas Almas Benditas do Purgatório.
Pelo Santo Padre Francisco, Bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, a 

Igreja e os fiéis.
Pelos enfermos, as famílias, desconsolados, tristes, mães grávidas, crianças 

não nascidas, crianças abortadas.
Pela paz do mundo, conversão dos pecadores; pelas intenções dos Sagrado 

Coração de Jesus e de Maria, e nossas intenções particulares. 
(Silêncio para pedir por nossas intenções particulares)

Fazer Sinal da Cruz cinco vezes, adorando as Santas Chagas de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, como indicado a seguir:

1 - Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro as 
Chagas de Vossa Sagrada Cabeça, com dor profunda e verdadeira. Permiti que 
todos os pensamentos neste dia sejam atos de adoração a Vós.

2 - Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro a Chaga 
de Vosso Sagrado Ombro, com dor profunda e verdadeira. Permiti que todos os 
trabalhos, penas e enfermidades neste dia, sejam atos de amor a Vós.

3 - Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro as 
Chagas de Vossas Sagradas Mãos, com dor profunda e verdadeira. Permiti que 
todo o trabalho de minhas mãos neste dia, seja um ato de amor por Vós.

4 - Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro as 
Chagas de Vossos Sagrados Pés, com dor profunda e verdadeira. Permiti que cada 
passo que de neste dia seja um ato de amor por Vós.
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5 - Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro a Chaga 
de Vosso Sagrado Lado, com dor profunda e verdadeira. Permiti que cada pulsar do 
meu coração neste dia seja um ato de amor por Vós.

Indulgências do Santo Rosário
Se rezar-se devotamente o Rosário em uma Igreja, em família, ou com 

qualquer outro grupo de pessoas, consegue-se a indulgência plenária, contanto que 
se acresça um Pai Nosso e uma Ave Maria pelas intenções do Papa, e se cumpra 
com as outras costumeiras condições. De outra forma, ainda que se reze uma só 
dezena, a indulgência é parcial.

Oferecimento do Santo Rosário
Uno-me a todos os santos que estão no Céu, a todos os justos que estão na 

terra, a todas as almas fiéis que se encontram neste lugar. Uno-me a Vós, meu 
Jesus, para louvar dignamente a Vossa Santíssima Mãe, e louvar a Vós, nela e por 
Ela. Renuncio a todas as distrações que me sobrevenham durante este Rosário. 
Quero rezá-lo com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último da minha 
vida. Pedimo-vos fé viva, firme esperança e ardente caridade. Amém.

O Credo Apostólico
Creio em Deus Pai Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra, e em Jesus 

Cristo Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo Espirito Santo, 
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos; foi crucificado, 
morto e sepultado; desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia; subiu 
ao Céu e está sentado a Direita de Deus Pai Todo-poderoso, de onde há de vir 
julgar os vivos e aos mortos. Creio no Espirito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
Comunhão dos Santos, no perdão dos pecados, na ressurreição da carne e na Vida 
Eterna. Amém.

A Ave Maria dos Últimos Tempos.
Ave Maria, cheia de Graças, o Senhor está convosco, bendita sois vós entre 

as mulheres e Bendito é o Fruto do vosso Ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, Corredentora das almas, rogai por 

nós pecadores, e derramai o efeito da Graça de vossa Chama de Amor, de vosso 
Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de 
nossa morte. Amém“.

Jaculatórias Oficiais do Apostolado
Não é necessário rezar todas as Jaculatórias
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• Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o Vosso Reino eucarístico através 
do Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama de Amor 
Santo e Divino, em todos os corações. Amém.

• Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós que nos refugiamos 
em Vós. Amém.

• Casto e Amante Coração de São José, Custódio dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria, e Protetor da Igreja, rogai por nós que nos refugiamos 
em Vós. Amém. 

• Ó meu Jesus! Perdoai nossos pecados, livrai-nos do fogo do inferno, levai as 
almas todas para o Céu, especialmente as que mais precisarem da vossa 
Misericórdia. Amém.

• Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que 
não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. (Três vezes)

• Sacratíssimos Corações Unidos de Jesus, José e Maria, triunfai em todos os 
corações e trazei o Reino Eucarístico da Divina Vontade. Amo-vos. Salvai as 
almas. Salvai aos consagrados. Salvai as famílias. Salvai o mundo inteiro. Amém.

Levantando o Santo Rosário no alto, antes de orar, dizemos:

Com este Santo Rosário, Cadeia de Salvação, que atará o dragão 
(Apocalipse 20,1-3) nos unimos, minha família e eu, protejo a Santa Igreja Católica, 
o Santo Padre, bispos e sacerdotes.

Com esta Poderosa Arma ato a Satanás e seus sequazes; desterro todos os 
pecados da humanidade, e peço a paz e a conversão para toda a humanidade, 
pelo Doloroso e Imaculado Coração de Maria. Adorado seja Jesus Cristo, com 
Maria, Nossa Santa Mãe, para sempre seja adorado. Amém.

Depois do Pai Nosso de cada um dos Mistérios do Rosário se diz:
Ó Maria! Como o Arcanjo São Gabriel, também nós queremos saudar-vos em 

Nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo, em nome de todos os Anjos e todos os 
homens, e queremos pedir-vos que sejais nossa Mãe, como sois Mãe de Jesus no 
Espirito Santo.
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Mistérios Gozosos
(segunda e sábado)

1 - A Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria.
“Entrou o Anjo, e, em sua presença lhe disse: Alegra-te, Cheia de Graças, o 

Senhor está contigo! “ (Lucas 1,28).
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta primeira dezena em honra de vossa 

Encarnação no seio de Maria, e vos pedimos, por este Mistério e pela Intercessão 
Dela, humildade profunda 

R. Amém.
Graças do Mistério da Encarnação desçam em nossas almas. 
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

2 - A Visita de Maria Santíssima a Santa Isabel.
“Ao ouvir Isabel sua Saudação, o menino deu saltos em seu ventre. Isabel 

encheu-se do Espirito Santo e exclamou em alta voz: “Bendita sois entre todas as 
mulheres! “ (Lucas 1, 41-42)

Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta segunda dezena em honra da Visitação de 
Vossa Santíssima Mãe a sua prima Santa Isabel, e da santificação de São João 
Batista, e vos pedimos por este Mistério, e por Intercessão de Vossa Santíssima mãe, 
a caridade para com o próximo.

R. Amém.
Graças do Mistério da Visitação, desçam em nossas almas. 
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

3 - O nascimento de Jesus na gruta de Belém
“Deu à luz ao seu Primogênito, o envolveu em faixas, e o reclinou em um 

presépio. (Lucas 2,7)
Oferecemo-vos Senhor Jesus esta terceira dezena em honra de Vosso 

Nascimento no presépio de Belém, e pedimos, por este Mistério e pela Intercessão de 
Vossa Santíssima Mãe, o desapego dos bens deste mundo, o menosprezo das 
riquezas e o amor a pobreza. 

R. Amém.
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Graças do Mistério do nascimento de Jesus, desçam em nossas almas. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

4 - Jesus é apresentado no Templo.
“Levaram o Menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. “ (Lucas 2,22)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra de Vossa 

Apresentação no Templo e da Purificação de Maria, e vos pedimos, por este 
Mistério e por Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, grande pureza de corpo e 
alma.

R. Amém.
Graças do Mistério da Purificação, desçam em nossas almas.
Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

5 – O Encontro de Jesus no Templo.
“Depois de três dias o encontraram no Templo, sentado no meio dos doutores 

da Lei, escutando-os e fazendo-lhes perguntas.“ (Lucas 2,46)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra de haver-vos 

encontrado Maria, e vos pedimos, por este Mistério, e pela Intercessão Dela, a 
verdadeira sabedoria. 

R. Amém.
Graças do Mistério do Encontro de Jesus, desçam em nossas almas. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

Mistérios Luminosos
(Quinta-feira)

1 – O Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão 
“Logo que foi batizado, Jesus...viu o Espirito de Deus descer sobre Ele. 

“ (Mateus 3,16)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta primeira dezena, em honra do Batismo 

que recebestes no Rio Jordão, e vos pedimos por este Mistério e pela Intercessão 
de Vossa Santíssima Mãe, a força de cumprir com nossos compromissos batismais.

R. Amém.
Graças do Mistério do Batismo de Jesus, desçam em nossas almas.
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R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

2 - As Bodas de Caná
“A Mãe de Jesus disse aos serventes: ‘Façam o que Ele lhes ordenar. “ (João 

2,5)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta segunda dezena em honra, de vossa 

auto revelação nas Bodas de Caná, e vos pedimos por este Mistério, e pela 
Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, a graça de fazer o que Vós nos disser.

R. Amém.
Graças do Mistério das Bodas de Caná, desçam em nossas almas.
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

3 – O Anúncio do Reino de Deus.
“Convertam-se porque já chegou o Reino dos Céus. “(Mateus 4,17)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta terceira dezena, em honra de Vosso 

Anúncio do Reino de deus, com o convite à conversão, e vos pedimos por este 
Mistério e por Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, uma atitude de constante 
conversão.

R. Amém.
Graças do Mistério do Anúncio do Reino de Deus, desçam em nossas almas.
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

4 – A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor
“Levou-os a uma alta montanha e se transfigurou à vista deles. “ (Marcos 2,1)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra de Vossa 

Transfiguração no Monte Tabor, e vos pedimos, por este Mistério, e por Intercessão 
de Vossa Santíssima Mãe, que contemplemos com gozo o Rosto de Jesus Cristo nos 
que nos rodeiam.

R. Amém.
Graças do Mistério da Transfiguração, desçam em nossas almas.
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.
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5 -  A Instituição da Eucaristia.
“Este é Meu Corpo, que por vós é entregue. Fazei isto em memória de Mim. 

“ (Lucas 22,19)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra da Vossa 

Instituição da Eucaristia no Cenáculo de Jerusalém, e vos pedimos por este 
Mistério e por Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, uma profunda vida 
eucarística.

R. Amém.
Graças do Mistério da Instituição da Eucaristia, desçam em nossas almas.
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

Mistérios Dolorosos
(terças e sextas)

1 – A Agonia de Jesus no Getsêmani
“Ele entrou em agonia e orava ainda com mais insistência, e seu suor 

converteu-se em grandes gotas de sangue que caiam na terra. “(Lucas 22,44)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta primeira dezena em honra de vossa Agonia 

mortal no Horto das Oliveiras, e vos pedimos por este Mistério e por Intercessão de 
Vossa Santíssima Mãe, a contrição de nossos pecados.

R. Amém.
Graças do Mistério da Agonia de Jesus, desçam em nossas almas.
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

2 – A Flagelação de Jesus.
“Pilatos mandou então flagelar Jesus. “ (João, 19,1)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta segunda dezena em honra de Vossa 

Flagelação sangrenta, e vos pedimos por este Mistério e por Intercessão de Vossa 
Santíssima Mãe, a mortificação de nossos sentidos.

R. Amém.
Graças do Mistério da Flagelação de Jesus, desçam em nossas almas.
Amém.
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Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

3 – A Coroação de Espinhos de Nosso Senhor
“Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate e colocaram 

na Cabeça uma coroa de espinhos que haviam trançado com espinhos. “ (Mateus 
27,28-29)

Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta terceira dezena em honra de Vossa 
Coroação de Espinhos, e vos pedimos por este Mistério e por Intercessão de Vossa 
Santíssima Mãe, o desprezo do mundo.

R. Amém.
Graças do Mistério da Coroação de Espinhos, desçam em nossas almas.
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

4 – Jesus carrega a Cruz a caminho do Calvário
“Ele próprio carregava a sua cruz nas costas, em direção ao lugar chamado 

Calvário, em hebraico Gólgota. “ (João 19,17)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra de Vossa Cruz 

nas costas, e vos pedimos, e vos pedimos por este Mistério e por Intercessão de 
Vossa Santíssima Mãe, paciência em todas nossas cruzes.

R. Amém.
Graças do Mistério da Cruz nas costas, desçam em nossas almas.
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

5 - Jesus morre crucificado.
“Jesus gritou muito forte: “Pai, em vossas mãos encomendo meu espirito. 

“ (João 23,46)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra de vossa 

Crucifixão e Morte ignominiosa no Calvário, e vos pedimos por este Mistério e por 
Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, a conversão dos pecadores, a perseverança 
dos justos e o alívio das almas do Purgatório.

R. Amém.
Graças do Mistério da Crucifixão de Jesus, desçam em nossas almas.
R. Amém.
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Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

Mistérios Gloriosos 
(quartas e domingo)

1 – A Ressurreição de Jesus
“Ressuscitou. Não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. “ (Marcos 16,6)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta primeira dezena em honra de vossa 

Ressurreição gloriosa, e vos pedimos por este Mistério, e por Intercessão de Vossa 
Santíssima Mãe, amor de Deus e fervor em vosso santo serviço.

R. Amém.
Graças do Mistério da Ressurreição, desçam em nossas almas.
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

2 – A Ascensão de Jesus ao Céu.
“O Senhor Jesus, depois de falar com eles, foi elevado ao Céu e se sentou a 

direita de Deus. “ (Marcos 16,16)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta segunda dezena em honra de Vossa 

Ascensão triunfante, e vos pedimos por este Mistério e por Intercessão de Vossa 
Santíssima Mãe, desejo ardente do Céu, nossa pátria querida.

R. Amém.
Graças do Mistério da Ascensão, desçam em nossas almas.
R. Amém.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

3 – A Vinda do Espirito Santo no Dia de Pentecostes.
“Ficaram cheios do Espirito Santo e puseram-se a falar idiomas distintos. 

“ (Atos dos Apóstolos 2,4)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta terceira dezena, em honra do Mistério de 

Pentecostes, e vos pedimos por este Mistério e por Intercessão de Vossa 
Santíssima Mãe, a vinda do Espirito Santo a nossas almas.

R. Amém.
Graças do Mistério do Mistério de Pentecostes, desçam em nossas almas.
R. Amém.
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Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

4 – A Assunção de Maria ao Céu
“Apareceu no Céu um sinal grandioso: uma Mulher vestida de sol, com a lua 

debaixo dos pés. “ (Apocalipse 12,1)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra da Triunfante 

Assunção de Vossa Santíssima Mãe ao Céu, e vos pedimos por este Mistério e por 
Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, terna devoção para com tão boa Mãe.

R. Amém.
Graças do Mistério da Assunção, desçam em nossas almas.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.

5 – A Coroação da Virgem Maria, como Rainha do Céu e da Terra
“Em sua Cabeça tinha uma coroa de doze estrelas. Estava grávida. 

“ (Apocalipse 12, 1-2)
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra da Coroação de 

vossa Santíssima Mãe, e vos pedimos por este Mistério, e por Intercessão de 
Vossa Santíssima Mãe, a perseverança na graça e a coroa da glória.

R. Amém.
Graças do Mistério da Coroação, desçam em nossas almas.
Um Pai Nosso, dez Ave Maria e um Glória ao Pai.
A seguir, rezar:
- As Jaculatórias
- Um Pai Nosso, três Ave Maria e um Glória ao Pai.
1 - Ave Maria, Filha de Deus Pai, Virgem Puríssima e Castíssima antes do 

parto, por vosso Doloroso e Imaculado Coração, alcançai-nos, Senhora, a virtude 
da Fé. Cheia sois de Graça. O Senhor está convosco. Bendita Sois vós entre todas 
as mulheres, e Bendito é o Fruto de Vosso Ventre Jesus.

Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Corredentora das almas, rogai por 
nós pecadores e derramai o efeito da Graça de Vossa Chama de Amor de Vosso 
Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de 
nossa morte. Amém.

2 - Ave Maria, Mãe de Deus Filho, Virgem Puríssima e Castíssima antes do 
parto, por vosso Doloroso e Imaculado Coração, alcançai-nos, Senhora, a virtude 
da Esperança. Cheia sois de Graça. O Senhor está convosco. Bendita Sois vós 
entre todas as mulheres, e Bendito é o Fruto de Vosso Ventre Jesus.

Apostolado dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


�21

Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Corredentora das almas, rogai por 
nós pecadores e derramai o efeito da Graça de Vossa Chama de Amor, de Vosso 
Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de 
nossa morte. Amém.

3 - Ave Maria, Esposa de Deus Espirito Santo, Virgem Puríssima e Castíssima 
antes do parto, por vosso Doloroso e Imaculado Coração, alcançai-nos, Senhora, a 
virtude da Caridade. Cheia sois de Graça. O Senhor está convosco. Bendita Sois 
vós entre todas as mulheres, e Bendito é o Fruto de Vosso Ventre Jesus.

Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Corredentora das almas, rogai por 
nós pecadores e derramai o efeito da Graça de Vossa Chama de Amor, de Vosso 
Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de 
nossa morte. Amém.

- Salve Rainha.
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança nossa. Salve! 

A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A Vós suspiramos, gemendo e 
chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, Advogada nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, Bendito 
Fruto de Vosso Ventre, ó Clemente! Ó Piedosa! Ó Doce Virgem Maria! Rogai por 
nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Nosso 
Senhor Jesus Cristo Amém.

Ladainhas Lauretanas (em louvor) da Santíssima Virgem

Senhor, tende piedade
Cristo, tende piedade
Senhor, tende piedade.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, escutai-nos.
Deus , Pad re Ce les t i a l , t ende 
misericórdia de nós.
Deus, Filho, Redentor do mundo, 
tende misericórdia de nós.
D e u s , E s p i r i t o S a n t o , t e n d e 
misericórdia de nós.
Santíssima Trinidade, um só Deus, 
tende misericórdia de nós.

Santa Maria, rogai por nós. (Repetir 
abaixo)
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das Virgens,
Mãe de Cristo, 
Mãe da Igreja,
Mãe da Divina Graça,
Mãe Puríssima,
Mãe Castíssima,
Mãe sempre Virgem,
Mãe Imaculada,
Mãe Amável,
Mãe Admirável,
Mãe do Bom Conselho,
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Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Mãe de Misericórdia,
Virgem Prudentíssima,
Virgem digna de veneração,
Virgem digna de louvor,
Virgem Poderosa,
Virgem Clemente,
Virgem Fiel,
Espelho de Justiça,
Trono da Sabedoria,
Causa de nossa alegria,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honra,
Vaso de insigne devoção,
Rosa Mística,
Forte como a Torre de David,
Bela como a Torre de marfim,
Valiosa como Casa de oro,
Arca da Aliança,
Porta do Céu,
Estrela da manhã
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,

Consoladora dos aflitos,
Auxilio dos cristãos,
Rainha dos Anjos,
Rainha dos Patriarcas,
Rainha dos Profetas,
Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
Rainha dos Confessores da fé,
Rainha das Virgens,
Rainha de todos os Santos,
Rainha concebida sem pecado 
original,
Rainha assunta aos Céus,
Rainha do Santíssimo Rosário,
Rainha da família,
Rainha da paz.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, escutai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende misericórdia de nós.
Rogai por nós, Santa Madre de Deus, 
para que se jamos d ignos das 
promessas de Cristo. 

Oração
Rogamo-vos nos concedais, Senhor Deus nosso, gozar de continua saúde de 

alma e corpo, e pela gloriosa intercessão de Bem-aventurada sempre Virgem 
Maria, ver-nos livres das tristezas da vida presente e desfrutar das alegrias eternas. 
Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Salmo 25 (Da Bíblia Hebraica) e (24 da Vulgata)
1. De Davi. Para vós, Senhor, elevo a minha alma.
2. Meu Deus, em vós confio: não seja eu decepcionado! Não escarneçam de 

mim meus inimigos!
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3. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido, mas os 
pérfidos serão cobertos de vergonha. 

4. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, e ensinai-me as vossas veredas.
5. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus de minha 

salvação e em vós eu espero sempre.
6. Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias e de vossas bondades, que 

são eternas.
7. Não vos lembreis dos pecados de minha juventude e dos meus delitos; em 

nome de vossa misericórdia, lembrai-vos de mim, por causa de vossa bondade, 
Senhor.

8. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto.
9. Dirige os humildes na justiça, e lhes ensina a sua via.
10. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para aqueles que 

guardam sua aliança e seus preceitos.
11. Por amor de vosso nome, Senhor, perdoai meu pecado, por maior que 

seja.
12. Que advém ao homem que teme o Senhor? Deus lhe ensina o caminho 

que deve escolher.
13. Viverá na felicidade, e sua posteridade possuirá a terra.
14. O Senhor se torna íntimo dos que o temem, e lhes manifesta a sua aliança.
15. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque ele livrará do laço os 

meus pés.
16. Olhai-me e tende piedade de mim, porque estou só e na miséria.
17. Aliviai as angústias do meu coração, e livrai-me das aflições.
18. Vede minha miséria e meu sofrimento, e perdoai-me todas as faltas.
19. Vede meus inimigos, são muitos, e com ódio implacável me perseguem.
20. Defendei minha alma e livrai-me; não seja confundido eu que em vós me 

acolhi.
21. Protejam-me a inocência e a integridade, porque espero em vós, Senhor.
22. Ó Deus, livrai Israel de todas as suas angústias. 

Comunhão Espiritual
Creio, meu Jesus que estais real e verdadeiramente presente no Céu e no 

Santíssimo Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo 
vivamente receber-vos dentro de minha alma, mas não podendo fazê-lo agora 
sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se já 
vos houvesse recebido, vos abraço e me uno inteiramente vós. Não consintais, 
Senhor, que de vós jamais me aparte. Amém.

Alma de Cristo, santificai-me.
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Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, embriagai-me.
Água do Lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.
Ó, Bom Jesus, ouvi-me.
Dentro de Chagas, escondei-me.
Não permitais que me aparte de Vós.
Do inimigo maligno, defendei-me. 
E na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com 

os Anjos e os Santos, vos louve e bendiga, por todos os séculos dos séculos. 
Amém.

Oração que contém os Anseios de Jesus e nos une a Ele.
Que nossos pés vão juntos. 
Que nossas mãos recolham unidas. 
Que nossos corações pulsem em uníssono. 
Que nosso interior sinta o mesmo. 
Que o pensamento de nossas mentes seja um.
Que nossos ouvidos escutem juntos o silêncio. 
Que nossos olhares se compenetrem profundamente, fundindo-se um no 

outro, e que nossos lábios supliquem juntos ao Eterno Pai para alcançar 
Misericórdia. Amém.

Oração ao Sacratíssimo Coração Eucarístico de Jesus
Sacratíssimo Coração de Jesus, verdadeiramente presente na Santa 

Eucaristia, consagro-vos meu corpo e alma para ser inteiramente um com vosso 
Coração, sacrificado cada instante em todos os altares do mundo e dando louvores 
ao Pai, implorando pela Vinda de Seu Reino. Rogo que recebais esta humilde 
oferta do meu ser. Utilizai-me como queiras, para a glória do Pai e a salvação das 
almas.

Santíssima Mãe de Deus: não permitais que jamais me separe de Vosso 
Divino Filho. Rogo-vos que me defendais e protejais como Vosso filho especial. 
Amém.

MAGNÍFICAT
Antífona: “Quem é Esta que surge como a Aurora, Bela como a lua, 

Refulgente como o sol, Imponente como um batalhão?” (Cântico 6,10)
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“Proclama minha Alma a Grandeza do Senhor; se alegra Meu Espirito em 
Deus, Meu Salvador. Porque olhou a humilhação de sua Serva. Desde agora me 
felicitarão todas as gerações, porque o Poderoso fez grandes obras por Mim. Seu 
nome é Santo e sua Misericórdia chega aos Seus fiéis de geração em geração. Ele 
faz proezas com seu Braço: dispersa os soberbos de coração; derruba do trono aos 
poderosos e enaltece aos humildes; aos famintos enche de bens e aos ricos 
despede de mãos vazias. Auxilia Israel, seu servo, recordando-se de Sua 
Misericórdia, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e sua 
descendência para sempre. “ (Lucas 1,456-55)

Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espirito Santo...
Antífona: “Quem é Esta que surge como a Aurora, Bela como a lua, 

Refulgente como o sol, Imponente como um batalhão? “ (Cântico 6,10)
V: Ó Maria, sem pecado concebida!
R: Rogai por nós, que recorremos a Vós.

Consagração aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria

Ditada em 10 de agosto do  2014
Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, amo-Vos e reparo; consolo e 

alivio vossos Corações Dolorosos, que sofrem misticamente pela maldade do 
mundo, que ainda Vos tem em um eterno Calvário e ininterruptamente Vos 
encaminha ao sofrimento do Gólgota. Eis aqui vosso filho. Quero ser vosso servo. 
Afastai de mim Satanás, porque hoje em vosso nome renuncio a ele. Desterrai de 
mim toda falta de amor a Deus e ao próximo.

Fazei-me vosso servo e templo vivente. Quero-vos com toda minha alma e só 
vos peço: ajudai-me a buscar o Reino do Eterno Pai e sua Divina Justiça e tudo me 
será dado por acréscimo. Sou todo vosso, desde agora, até a Eternidade. Amém.

Ó Jesus! Ó Maria! Salvai minha alma e aumentai meu amor por vossos 
Corações Unidos.

Consagração aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria
Ditada pelo Santo Padre Pio de Pietrelcina, em 14 de setembro de 2014

Queridíssimos Corações de Jesus e Maria, que tanto sofrem e tanto amam; 
tomai meu corpo e minha alma. Elevai-me a Sacrossanta e Trinitária Glória.

Eu (nome), quero consagrar-me a Vós em corpo e alma, entregar minhas 
obras e minha vida, para ser apóstolo de Vossos Corações Gloriosos.
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Consagro meu país, minha família, meus atos, tudo o que tenho, o que sou e 
o que faço. Cubro minha consagração com o Precioso Sangue de Cristo: em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. E a protejo com as Lágrimas da Divina 
Senhora: em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo.

A resguardo com a Espada de São Miguel, para viver na Divina Vontade, 
fazendo, amando, servindo, vivendo, entregando-me desde hoje até o dia de meu 
encontro pleno com Cristo. Amém.

Consagração ao Coração Imaculado de Maria.
Coração Imaculado de Maria, que em troca de vosso Amor para conosco, 

recebeis tantas ofensas, eu vos ofereço e consagro perpetuamente todo meu ser, 
para corresponder da melhor maneira a vossa Ternura Maternal, para reparar as 
injúrias de que sois objeto de parte de tantos filhos ingratos, e para viver, por minha 
parte, a Consagração do mundo inteiro, tão desejada por Vosso Doloroso e 
Imaculado Coração, e levada a cabo pelo Sumo Pontífice. Dignai-vos aceitar a este 
humilde, mas sincero oferecimento da minha alma, do meu corpo e da minha vida, 
que são vossos, e, pois, inteiramente vos pertenço. Guardai-me e defendei-me 
como coisa inteiramente vossa. Amém.

Oração de amor com Jesus e Maria, pela Unidade do Exército 
Mariano dos Apóstolos dos Últimos Tempos e da Igreja.

Mãe: uni vosso Amor ao meu pequeno amor e derramai a Chama de Vosso 
Amor, enchendo-nos dessa força invencível, para lutar contra Satanás e o mal. 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos refugiamos em 
Vós. Mãe de Deus e Mãe Nossa, salvai-nos pela Chama de Amor de Vosso 
Doloroso e Imaculado Coração.

Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espirito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre por todos os séculos dos séculos. Amém.

Rezar três vezes: 
Que vossas Lágrimas de Sangue Ó Mãe Dolorosa, destruam o reino do 

inferno!
Por vossa Divina Mansidão Ó Encadeado Jesus, guardai o mundo dos 

horrores ameaçantes!

Jaculatórias Finais
Ó Coração Doloroso e Imaculado de Maria, compadecei-vos de nós!
Ó Doce Coração de Maria, sede minha salvação!
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Um Pai Nosso, três Ave Maria e um Glória, pelas intenções do Santo Padre 
e as necessidades da Santa Igreja. E para que São José nos alcance uma boa 
morte. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

COROA DE REPARAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE 
PELOS PECADORES

Dada No Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai, de 11 de outubro de 2017

Deus Pai:

“À alma que ore esta Coroa, prometo-lhe:
- Conversão e desejo profundo de santidade, amor e fome insaciável pelo 

Pão Eucarístico durante esta vida, fazendo-se totalmente um ser eucarístico.
- A conversão até a quinta geração e o alivio ou a libertação de seus 

familiares no Purgatório.
- Com esta Coroa intercederão para que também os mais obstinados 

pecadores se convertam e se façam almas escolhidas como Apóstolos dos 
Sagrados Corações neste Fim dos Tempos.

- Obterá paz em seu coração e paciência para expiar seus pecados.
É uma Coroa completamente mariana, trinitária e eucarística. 
1 - Começar-se-á fazendo o Sinal da Cruz: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo. Amém.
2 - A invocação a Deus Espirito Santo, como te foi revelada.
Dirás três vezes:
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"Vinde meu Deus Espirito Santo através da poderosa intercessão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa."

3 - A seguir, a oração ao Espirito Santo, que também foi revelada:
“Divino Espirito Santo, Esposo de Maria, meu Deus e Senhor, acendei em cada 

alma o fogo de um Novo Pentecostes, para que nos consagremos como Apóstolos do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria e Apóstolos dos Últimos Tempos. Protegei 
com vossa Sombra a Igreja. Salvai as almas do mundo e realizai o Reino Inflamado de 
Amor dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria. Amém. ”

4 - Um Pai Nosso; uma Ave Maria; um Gloria e um Credo.
5 - Nas contas grandes do Rosário comum dizei:
“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo, adoro-vos profundamente e 

ofereço-vos o Precioso Corpo e Sangue, Alma e Divindade de Vosso Amadíssimo 
Filho, realmente presente nos Sacrários da terra, em expiação, desagravo, reparação, 
adoração e consolo, pelas blasfêmias, sacrilégios e indiferenças com as quais Jesus é 
ofendido. Ofereço-vos os Infinitos Méritos do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e 
do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pobres pecadores e 
pela paz do mundo. ”

6 - Nas dez contas dirás:
“Meus Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão pelos que 

não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.“
7 - Na jaculatória, ao final de cada mistério, dirás:
“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós que nos refugiamos em 

vós. Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, venha a nós vosso Reino Eucarístico, 
através do Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama de Amor Santo 
e Divino em todos os corações. Amém. ”

“Meu Jesus, perdoai nossos pecados, livrai-nos do fogo do inferno e levai para o 
Céu todas as almas, especialmente as que mais precisarem de vossa Misericórdia. 
Amém. ”

8 - Ao terminar o Rosário dirás três vezes:
“Deus Pai: olhai o Rosto sofrente e o Coração Traspassado de vosso Filho Jesus 

Cristo, e convertei em eleitos aos pobres pecadores. ”

9 - Ao final, recitas a Consagração ao Coração Eucarístico de Jesus que a 
Santíssima Virgem deu em Akita:
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Oração ao Sacratíssimo Coração Eucarístico de Jesus
“Sacratíssimo Coração de Jesus, verdadeiramente presente na Santa Eucaristia, 

consagro-vos meu corpo e alma para ser inteiramente um com vosso Coração, 
sacrificado cada instante em todos os altares do mundo e dando louvores ao Pai, 
implorando pela Vinda de Seu Reino. Rogo que recebais esta humilde oferta do meu 
ser. Utilizai-me como queiras, para a glória do Pai e a salvação das almas.

Santíssima Mãe de Deus: não permitais que jamais me separe de Vosso Divino 
Filho. Rogo-vos que me defendais e protejais como Vosso filho especial. Amém. “

10 - Terminas a Coroa:
"Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.”

DEVOÇÃO OFICIAL DO APOSTOLADO EM HONRA DO CASTO 
E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ

�

A Ave-Maria Puríssima, sem pecado concebida! 
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de nossos inimigos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém
Abri, Senhor, meus lábios e minha boca proclamará vossos louvores.
Vinde ó Deus em meu auxilio. Senhor, apressai-vos em me socorrer.
- A seguir, rezar as seguintes orações, cujo texto completo está nas páginas 

anteriores, quando se tratou do Cenáculo de Oração:
1. Oração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria - pág. 8
2. Oração de Invocação ao Espírito Santo - ditada em 28 de outubro de 2014 - 

pág. 09.
3. Oração ditada pelo Coração Doloroso e Imaculado de Maria - pág. 9.
4. Ato de Contrição - pág. 9.
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5. Oração a São Miguel Arcanjo - pág. 10.
6. Oração ao Anjo da Guarda - pág. 10.
7. Oração para pedir o Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria - 

ditada em 5 de Outubro de 2014 - pág. 10.
8. Oração para pedir Graças ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria - 

ditada em 21 de Outubro de 2014 - pág. 10
9. Oração à Chama de Amor do Sagrado Coração de Jesus - ditada  em 16 

de Outubro de 2014 - pág. 11.
10. Oração que prepara nossas almas para escutar a Sagrada Escritura - 

ditada  em 18 de Outubro de 2014 - pág. 11.

- Em prosseguimento, lê-se o Evangelho do dia que a Igreja propõe. 
- E a seguir, lê-se um Chamado de Amor e de Conversão do Coração 

Doloroso e Imaculado de Maria ou do Sagrado Coração de Jesus, que pode 
ser encontrado:

- no site do Brasil: https://sagradoscoracoesunidos.org
- ou no site da Coordenação-Geral Mundial do Apostolado, na Espanha: 

https://sagradoscorazonesunidos.blogspot.com.br
- Faz-se uma breve meditação.
 Petições: Pedimos para que se realizem as intenções do Casto e 

Amante Coração de São José e nossas intenções particulares.
- Oferecimento
- Jaculatórias

PRIMEIRA DOR E GOZO: A DOR DA PERTURBAÇÃO DE SÃO JOSÉ 
SOBRE O GRAVIDEZ DA VIRGEM MARIA, E A ALEGRIA DE SABER 

QUE MARIA SERÁ A MÃE DE DEUS
"Estando desposada sua Mãe Maria com José, antes de coabitarem, 

aconteceu que ela concebeu em seu seio por obra do Espírito Santo”. (Mt 1,18)
"Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em 

sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o 
que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás 
o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados”. (Mt 1, 20-21)

15 de Março de 2017
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  Coração de 
São José

“Minha primeira Dor e Gozo”
Filhos do Meu Castíssimo Coração: desejo que meditemos juntos a Primeira 

Dor do Meu Casto e Amante Coração, quando a Rainha Celestial me disse que 
estava gestando em seu Ventre  e era fruto do Espirito Santo. Mas o que me 
perturbou não era a Obra Divina da Encarnação, senão que Eu pensava, como 
humano, que a Mãe havia faltado ao Seu Voto de Virgindade. Isso perturbou Meu 
Coração. Pensei deixá-la em segredo.

Mas o Espirito Santo me fez saber, dando-Me uma alegria eterna em Meu 
Coração, que a Mãe não havia faltado à Sua Virgindade e que seguiria sendo 
Virgem perpetuamente.

E assim, sendo Mãe do Filho de Deus, foi grande alegria para Mim ver a 
Minha Prometida ser Mãe de Deus, Rainha do Céu, e me senti tão pequeno, 
impotente, ignorante.

Quando me confiaram cuidar de Maria, não entendia, não sabia como faze-lo, 
mas acreditei, obedeci. E as respostas que esperava, não mas deram com 
palavras, senão com fatos concretos, com ações prodigiosas realizadas pelo Amor 
de Deus.

Aprendam, pequenos, com esta dor e gozo, que não é necessário que 
entendam tudo, que compreendam tudo. O importante é acreditar, obedecer, e o 
Espirito Santo de Deus lhes guiará como o fez em Mim. Mostrar-lhes-á a Verdade, 
como a Mim me mostrou, e lhes levará ao pleno conhecimento de Deus, como a 
Mim me levou a conhecer os  Sagrados Mistérios de Deus e de Sua Mãe. 
Caminhem, confiem e esperem.

Dou-lhes Minha Benção Patriarcal. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.

Pai Nosso, Ave Maria e Glória. 
Jaculatórias

SEGUNDA DOR E GOZO: A DOR PELA REJEIÇÃO DO POVO DE 
BELÉM E A ALEGRIA DO NASCIMENTO DO MENINO JESUS.
"Veio aos seus, e os seus não o receberam”. (Jo 1,11)
"Foram depressa e encontraram Maria, José e o menino, reclinado no 

presépio". (Lc 2,16)
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22 de março de 2017

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  Coração de São José.

“Minha segunda Dor e Gozo”
Queridos filhos do Meu Casto e Amante Coração: meditemos no Nascimento 

de Jesus. Com Minha Amada Esposa, chegamos a Belém, e ao pedir uma 
pousada, para que a Virginal Senhora desse à luz ao Deus Filho, nos negaram. 
Fecharam as portas dizendo-nos: Não há espaço.

Isto acontece agora, no mundo, na família, inclusive na infância. Já não há 
espaço. Não há espaço para os Três Corações,  e se fecham as portas, porque é 
mais cômodo o mundo e suas distrações, que a Oração e o serviço.

Chegando logo a uma Gruta pequena, abandonada, fria, suja, que nos 
acolheu, a Mãe Maria e Eu arrumamos esta gruta, a limpamos e a organizamos. 
Tiramos todo o inservível e tudo o que obstaculizava, que esse pequeno lugar se 
transformasse em um Sacrário, no Primero Sacrário.

O Ventre de Maria se transformou em todo o presépio, onde, junto ao Filho de 
Deus, já nascido, fui acolhido, Eu também, e todos os homens, para ser Seus filhos 
e irmãos de Cristo, a Palavra Encarnada.

Deu-Me Grande Dor ver ao Filho de Deus e Sua Mãe, Minha Virginal Esposa 
Maria, em tão grande pobreza. Mas a presença dos Dois Corações transformou 
esse Lugar e transformou Minha Vida em uma Eterna Alegria, porque me 
encontrava ante o Prodígio da Virgem que dava a à luz ao Redentor do mundo.

E fui por Misericórdia escolhido, para ser o Primeiro dos homens, ver tão 
grande Prodígio Celestial.

Intercedo para que seus corações se encontrem verdadeiramente com Maria; 
sejam perfeitos colaboradores com Ela, e recebam e se encontrem com o Deus 
Que Salva.

Amo-os e os abençoo, como o Patriarca da Gruta de Belém: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso , Ave Maria e Glória. 
Jaculatórias.
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TERCEIRA DOR E GOZO: A DOR DA CIRCUNCISÃO DO MENINO 
JESUS E A ALEGRIA DA IMPOSIÇÃO DO SANTO NOME DE JESUS

"Quando se cumpriram os oito dias para circuncidá-lo, puseram-Lhe o nome 
Jesus, como havia Chamado ao Anjo antes de que fosse concebido no seio 
materno." (Lc 2,21)

"Dará à luz um filho e lhe colocarás por nome Jesus, porque Ele salvará ao 
seu povo dos seus pecados”. (Mt 1,21)

29 Março 2017

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  Coração de São José.

“Minha terceira Dor e Gozo”
Filhos do Meu Castíssimo Coração: convido-os a contemplar com o Coração, 

o Mistério da Circuncisão de Jesus. Foi o Primeiro derramamento do Preciosíssimo 
Sangue. Foi a Primeira pequena crucifixão do Redentor feito Menino. A dor humana 
do Menino Jesus traspassou Meu Coração, porque desde sua Concepção 
Imaculada no Seio da Mãe Maria, conheceu a dor, o sofrimento, a cruz. Desde 
Menino enfrentou e conheceu a dor. Mas a alegria invadiu Meu Coração, ao impor-
lhe, como Seu Pai Legal, o Nome Poderoso de Jesus, que quer dizer: “Deus Salva”.

Jesus Menino derramou por primeira vez seu Precioso Sangue, porque Ele 
estava destinado a salvar o mundo inteiro.

No Nome Poderoso de Jesus estão as delícias do Pai.
No Nome Poderoso de Jesus está a manifestação do Espirito Santo de Deus. 
No Nome Poderoso de Jesus, Sua Mãe e Eu nos alegramos de adorar este 

Nome que está sobre todo Nome, e no Nome Poderoso de Jesus, se encontra a 
salvação do mundo inteiro.

Adorem o Precioso Sangue do Menino Jesus derramado na Circuncisão!
Eu vosso Pai Protetor os amo e lhes abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo. Amém. 
Pai Nosso , Ave Maria e Glória. 
Jaculatórias
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QUARTA DOR E GOZO: A DOR DA PROFECIA DO PROFETA SIMEÃO 
E A ALEGRIA DA SALVAÇÃO DAS ALMAS.

"Simeão os abençoou e disse a Maria, Sua Mãe: “Olha, este foi posto como 
sinal de contradição, para que se descubram os pensamentos de muitos corações.” 
(Lc 2, 34-35)

Porque meus olhos viram tua salvação, a que preparaste ante todos os 
povos; luz para iluminar as nações (Lc 2, 30-31)

5 Abril 2017

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  Coração de São José.

“Minha quarta Dor e Gozo”
Filhos do Meu Castíssimo Coração: naquele tempo, segundo a Lei de Moisés, 

estava escrito que todo o primogênito seria apresentado ao Senhor e a purificação 
da Mãe. Jesus o Filho de Deus e Maria, a Imaculada, humildemente se 
submeteram à Lei do Senhor, para cumprir por amor, e não como por obrigação, o 
mandado pelo Senhor. E Eu, como o Patriarca da Santa Família, levei Minha 
Família aos pés do Todo-Poderoso.

Que dor sentiu Meu Casto e Amante Coração, quando nos encontramos com 
o profeta Simeão, que anunciou o futuro sacrifício de Jesus e a paixão espiritual do 
Coração Imaculado de Maria, que, como Corredentora, se uniria aos sofrimentos de 
Seu Filho!

Mas a alegria que invadiu Meu Coração foi quando apresentamos o Menino 
ao Senhor, e recebeu do Espirito Santo a unção como Messias, no Templo de 
Deus. Ninguém se dava conta, exceto nós seus pais, Simeão e a profetisa Ana, que 
o Redentor já estava entre os homens.

Filhos: apresentem-se vocês junto ao Menino Jesus, em união com Ele ao Pai 
Eterno, como uma só Hóstia, que se sacrifica no altar, para que se tornem santos e 
irrepreensíveis aos olhos do Senhor.

Vivam, queridos filhos, este Mistério da Apresentação do Menino Jesus 
continuamente!

Nunca afastem seus corações, que Deus está em vocês sempre. Ele sempre 
permanece em vocês.

Abençoo-lhes como o Pai do Menino Apresentado no Templo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso , Ave Maria e Glória. 
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Jaculatórias

QUINTA DOR E GOZO: A DOR DA FUGA PARA O EGITO E A ALEGRIA 
DO CUMPRIMENTO DAS PROFECIAS.

"O Anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o 
menino e sua Mãe, e foge para o Egito, e fica ali até que eu vos avise, porque 
Herodes vai procurar o menino para matá-lo”. (Mt 2,13)

"E esteve ali até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que disse o 
Senhor pelo profeta: “Do Egito chamei ao meu filho.” (Mt 2,15)

12 Abril 2017

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  Coração de 
São José.

“Minha quinta Dor e Gozo”
Filhos queridos do Meu Castíssimo Coração: o Céu chama a todos os 

Apóstolos dos Sagrados Corações, que junto a Mim desejam estar ao serviço e a 
entrega total a Jesus e a Maria, a percorrer o caminho do deserto.

Queridos filhos: o Anjo do Senhor me advertiu que Herodes queria assassinar 
a todos os recém nascidos de Belém, entre os quais se encontrava Meu Filho 
Adotivo. E para proteger a vida e a missão do Menino Jesus e sua Mãe, a 
Santíssima Virgem, devíamos fugir para o Egito.

Percorri este caminho, de Belém ao Egito, com grande dor em Meu Coração, 
sem saber, sem compreender, somente com minha fé e minha obediência.

Não queria que faltasse nada para a Mãe e o Filho.
Mas ao chegar ao Egito, Meu Coração se transformou em um refúgio para 

Jesus e Maria e a alegria invadiu Meu Coração, ao ver o Filho de Deus chegar às 
terras pagãs e destruir, só com sua Presença e com a Imaculada Senhora, os 
deuses pagãos do Egito.

Agora, abram seus corações e permitam que Eu vosso Pai, São José, leve 
Jesus a Jesus e Maria ao Egito dos corações, e seja derrubado tudo o que ocupa 
seus corações, e os afasta do Senhor, e se transformem em Terra Santa, escolhida 
e bendita.

Dou-lhes Minha Benção de Patriarca: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso, Ave Maria e Glória. 

Apostolado dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


�36

Jaculatórias

SEXTA DOR E GOZO: A DOR DE SABER QUE REINAVA ARQUELAU E 
A ALEGRIA DA VIDA FAMILIAR EM NAZARÉ.

“Ele se levantou, tomou o menino e sua Mãe e regressou a terra de Israel. 
Mas ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu 
ir para lá". (Mt, 2, 21-22)

“E foi viver em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o dito 
pelos profetas: será chamado Nazareno". (Mt, 2, 23)

19 Abril 2017

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  Coração de São José.

“Minha Sexta Dor e Gozo”
Queridos filhos: convido-os a meditar e a aprofundar, através da oração, e 

dirigir seus corações para nosso Pequeno Refúgio, em terras do Egito.
Quando o Anjo Mensageiro do Senhor me foi enviado novamente, para 

anunciar-me que Herodes havia morrido, e que o Menino não corria perigo, 
novamente, agradecemos com minha Esposa Virginal a Deus, por Suas 
Misericórdias, cantamos hinos e salmos de ação de graças a Nosso Deus, porque 
havia novamente renovado Suas Promessas, para com nossa Pequena Família.

Caminhamos de regresso o deserto até Nazaré. Entristecia-Me saber que 
Herodes filho reinava, mas confiava na Promessa do Senhor que o perigo para o 
Menino já havia cessado.

Em Nazaré retornamos ao Nosso Lar, à nossa Terra, à nossa Fé, e 
construímos junto a Mãe Celestial um Lar par o Senhor, onde crescesse em Idade, 
Santidade e Sabedoria.

Pequenos: percorram o deserto e depois de havê-lo percorrido, purificando 
nas tormentas, na sequidão, no fogo, seus corações, regressem a Nazaré, guiados 
por Mim, seu Protetor.

Regressem a Nazaré e com seus corações dispostos e abertos. Façam-se 
membros de nossa Sagrada Família, vivendo em Caridade. Crescendo em 
Caridade. Amando ao Amor, que é Deus. Amando ao Deus que é Amor, e amando 
ao vosso próximo com o coração.

Eu lhes dou Minha Benção Patriarcal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso, Ave Maria e Glória. 
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Jaculatórias.

SÉTIMA DOR E GOZO: A DOR DA PERDA DO MENINO JESUS 
DURANTE TRES DIAS E A ALEGRIA DE ENCONTRÁ-LO NO 

TEMPLO
"Estiveram procurando entre os parentes e conhecidos e ao não encontrá-lo, 

retornaram a Jerusalém em sua procura". (Lc 2, 44-45)
"Ao cabo de três dias o encontraram no Templo, sentado no meio dos 

doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas.”.(Lc 2,46)

26 Abril 2017

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  Coração de São José.

“Minha Sétima Dor e Gozo”
Filhos do Meu Castíssimo Coração: convido-os a contemplar a peregrinação 

da Sagrada Família para o Templo de Jerusalém, sobre o qual habitava a 
“Shekinah”, a Glória de Deus.

Levávamos o Menino, com doze anos de idade. Em todo o caminho íamos 
orando e compartilhando a Palavra.

Ao chegar ao Templo, nos estremecemos de amor ao sentir a Presença do 
Pai Eterno, e oferecemos Nosso Sacrifício ao Senhor, profetizando o Sacrifício do 
Verdadeiro Cordeiro: Jesus Cristo.

Recordamos no Templo a profecia do profeta Simeão, como o Espirito Santo 
havia se manifestado todo este tempo em nós, confirmando a Palavra de Deus. Nós 
regressávamos à nossa terra, e durante o regresso nos demos conta que Jesus 
não ia conosco. O procuramos em toda a peregrinação.  

Regressamos a Jerusalém procurando-o na rua, nas praças e no Templo, 
durante três dias. Três dias o perdemos, como três dias o perdeu Sua Amadíssima 
Mãe quando Ele estava no sepulcro.

Achamos o Menino falando com os doutores e mestres do Templo. Que 
angústia sentiu Nosso Coração! Assim, deveriam angustiar-se os corações que, 
pelo pecado, perdem a Jesus.

Mas nos enchemos de alegria, ao saber que o Menino ia compreendendo 
também, Sua Missão, de estar nas coisas do Pai.

Filhos Meus: é um Chamado para que todos se consagrem ao Serviço de 
Deus, e as duas melhores formas de crescer na vida espiritual é o jejum, nas 
quartas-feiras, pela Igreja, pelos pecadores, por suas intenções e nas sextas-feiras, 

Apostolado dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


�38

em reparação, expiação, desagravo e consolo aos Corações de Jesus e de Maria; e 
a oração em todo o tempo.

Pequenos abram seus corações e anseiem o amor e a santidade.
Fiquem na paz! 
Amo-os e os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

Amém.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória. 
Jaculatórias

Antífona
O próprio Jesus era tido por filho de José, quando começava a ter, como uns 

trinta anos. Rogai por nós São José, para que sejamos dignos das Promessas de 
Cristo.

Oração Final
Ó Deus! Que com inefável Providencia, vos dignastes escolher ao Bem-

aventurado José por esposo de Vossa Santíssima Mãe, vos rogamos que nos 
concedais ter como intercessor nos Céus, ao que na terra veneramos como 
Protetor.

Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.

CONSAGRAÇÃO OFICIAL DO APOSTOLADO AO CASTO E AMANTE 
CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ

Glorioso Patriarca São José, Protetor dos Sagrados Corações  Unidos de 
Jesus e de Maria, me consagro ao Vosso Casto e Amante Coração paternal e 
também consagro e entrego minha família terrena à Vossa Paternal Proteção, para 
que nos mantenhais em resguardo discreto e seguro nestes tempos.

Ajudai-nos, Pai São José, a viver Vosso exemplo de amor, servindo a Deus e 
a Nossos irmãos. Dá-nos Vossa fé e confiança na Divina Providência, e que 
vivamos unidos aceitando sempre em nossa vida a Divina Vontade de Deus. 

Ajudai-nos a viver Vossa Esperança, para que sejamos verdadeiras 
testemunhas do Evangelho, que Nosso  Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que 
como família nos assemelhemos a  vossa Sagrada Família, e sejamos testemunhas 
de entrega e completo abandono em Deus Nosso  Pai.

Não permitais, Amado São José, que nem um só se perca, morrendo sem os  
ritos sacerdotais e sem Vosso amável e amante presença ao lado de cada 
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moribundo de nossa família. Confiamos a Vós,  esta, que é o maior bem que o Céu 
nos emprestou para juntos alcançarmos a Glória Celestial.

Casto e Amante Coração de São José, Custódio dos  Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria e Protetor da Igreja, rogai por nós que nos refugiamos 
em Vós.

Sacratíssimos Corações Unidos de Jesus, José e Maria, triunfai em todos os 
corações e trazei o Reino Eucarístico na Divina Vontade. Amo-vos. Salvai as almas. 
Salvai os consagrados. Salvai a nossa família. Salvai o mundo inteiro.

Sagrado Coração de Jesus, venha a nós Vosso Reino Eucarístico, através do 
Triunfo do Doloroso e  Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama  de Amor 
Santo Divino em todos os corações. Amém.

PRECES OFICIAIS DO APOSTOLADO A SÃO JOSÉ CUSTÓDIO DOS 
CORAÇÕES  DE JESUS E DE MARIA

São José, pai virginal de Jesus, rogai por nós.
São José, esposo virginal de Maria, rogai por nós.
São José, homem justo segundo o Coração de Deus, rogai por nós.
São José, custódio fiel da Mãe e do Filho de Deus, rogai por nós.
São José, confidente íntimo dos  Sagrados Corações  de Jesus e de Maria, 

rogai por nós.
São José, fiel imitador das virtudes destes Sagrados Corações, rogai por nós.
São José, modelo de vida oculta e de íntima união com os  Sagrados 

Corações  de Jesus e de Maria, rogai por nós.
São José, modelo de generosidade para com os  Sagrados Corações  de 

Jesus e de Maria, rogai por nós.
São José, consolado em vossas provas por estes Sagrados Corações, rogai 

por nós.
São José, que vivestes em Nazaré, na paz dos  Sagrados Corações  de 

Jesus e de Maria, rogai por nós.
São José, revestido de autoridade paternal sobre o Sagrado Coração de 

Jesus Cristo, rogai por nós.
São José, ardente em amor para os Sagrados Corações  de Jesus e de 

Maria, rogai por nós.
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São José que aprendestes a doçura, a humildade e a misericórdia na escola 
destes Sagrados Corações, rogai por nós.

São José, instruído na vida interior, na escola destes Sagrados Corações, 
rogai por nós.

São José, que participais no céu das delicias destes Sagrados Corações, 
rogai por nós.

São José, que ocupais no Céu um lugar próximo de Jesus e de Maria, rogai 
por nós.

São José, poderoso protetor da Igreja, rogai por nós.
São José, compassivo advogado da Igreja, rogai por nós.
Adiantai com vossas súplicas o Triunfo da Igreja, Ó São José! Poderoso com 

o Coração de Jesus!
Consolai e protegei ao Nosso Soberano Pontífice Ó São José! Poderoso com 

o Coração de Jesus!
Cuidai e defendei a nossa amada pátria, Ó São José! Poderoso com o 

Coração de Jesus!
Pedi para nós o amor dos  Sagrados Corações, Ó São José! Poderoso com o 

Coração de Jesus!
Rogai por todas as famílias, Ó São José! Poderoso com o Coração de Jesus! 
Rogai por todas as Congregações Religiosas, Ó São José! Poderoso com o 

Coração de Jesus!
Rogai pelos Sacerdotes e os  Missionários, Ó São José! Poderoso com o 

Coração de Jesus!
Rogai por todos os  Apóstolos dos  Dois Corações, Ó São José! Poderoso 

com o Coração de Jesus!
Rogai por todos os  pecadores e os  que estão no erro, Ó São José! 

Poderoso com o Coração de Jesus!

Oração
Ó Deus, que ofereceis São José como modelo da verdadeira devoção aos  

Sagrados Corações  de Jesus e de Maria, e no-lo dais como Patrono em meio das 
provas que afligem ao mundo e a Igreja! Concedei-nos por sua intercessão, a graça 
de chegar a sermos verdadeiros filhos destes Sagrados Corações. Vo-lo pedimos 
pelo mesmo Jesus Cristo Nosso  Senhor. Amém.
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OS SACRAMENTAIS DO APOSTOLADO

ÁUDIO DE 11.10.2017 DE MANOEL DE JESUS, DESTE APOSTOLADO DOS 
SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA, CONVERTIDO EM 
TEXTO:

Todo sacramental é um sinal de Deus. 
Os sacramentais são aqueles objetos abençoados, piedosos, como a bênção 

de uma mamãe ou de um papai aos seus filhos; ou a bênção dos alimentos.
Os sacramentais nos recordam continuamente a presença de Deus; obtém 

em nosso favor as graças de Deus, pela intercessão da bênção da Igreja, e som 
sinais que nos recordam que Deus sempre está conosco.

Nossa Mãe Bendita, há muito tempo revelou estes símbolos, estes sinais 
sacramentais. Temos o Escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Temos a 
Medalha Milagrosa, dada a Santa Catarina Labouré.

Temos o Santo Rosário dado a São Domingo de Gusmão. E ao longo destas 
autênticas revelações a santos e místicos da Igreja, Nossa Senhora enfatizou em 
uma mensagem, muitas vezes silenciosa, oculta, mas é a veneração à Devoção 
aos Sagrados Corações.

Desde que a Mãe revela a Medalha Milagrosa a Santa Catarina Labouré, na 
parte de trás da medalha, encontra-se o Sagrado Coração de Jesus e o Coração 
traspassado de Maria por uma espada. Desde esse momento, nossa Mãe anuncia 
já a devoção que mais ama o Céu, e a devoção que mais urge para a terra, a 
sociedade e a Igreja.

Os Sagrados Corações de Jesus e de Maria, dentro das revelações ao 
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos, também nos deram sacramentais. 
Sacramentais próprios do Apostolado ou Sacramentais que a Mãe confirmou que 
são autênticos, mas que o deu em outros lugares.

Por exemplo, é o caso dos Estandartes, que foram dados em outras 
revelações autênticas, e que a Mãe os retoma e os dá aqui, dentro dos Chamados 
de Amor e de Conversão. Dentro destes sacramentais do Apostolado dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria temos o Emblema do Apostolado.
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O Emblema dos Sagrados Corações Unidos

O Emblema do Apostolado é uma reunião de graças do Céu, emblema 
contém os presentes do Céu para os corações.

Poderia dizer-se, e assim é, uma culminação de graça para os Apóstolos de 
Jesus e os Filhos de Maria. Ao redor do emblema, na parte superior está escrito: 
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria.

O Apostolado é uma ação. É uma missão especial de um apóstolo fazer 
apostolado. Fazer testemunho não só com palavras, mas com obras de amor, com 
um coração sincero e disposto.

É anunciar a Cristo com o coração que mais O ama e mais O conhece: o 
Coração Doloroso e Imaculado de nossa Mamãe.

Na parte inferior do Emblema do Apostolado, em latim, está escrito: COR 
IESU ADVENIAT REGNUM TUUM, ADVENIAT PER MARIAM, que em português, 
quer dizer: Coração de Jesus Venha Vosso Reino, Venha por Maria.

O Reino de Deus é a presença de Deus nos Corações que O amam. E quem 
mais que Jesus e que Maria, Dois Corações, que junto ao Coração de São José, 
amaram a Deus?

O reino de Deus está dentro de nós. É por isso que ao consagramo-nos aos 
Sagrados Corações, estendemos esse reino de amor e da Divina Vontade entre os 
homens.

Por isso se clama que Jesus envie seu Reino sobre os corações.Mas que o 
envie por Maria, como Rainha e como Medianeira de todas as Graças.
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Ao redor de todo o Emblema encontra-se uma franja de cor vermelha, que 
representa o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor, preço de nossa redenção; 
sangue que nos lavou e purificou de todo o pecado.

Como apóstolos do Sagrado Coração de Jesus devemos estar consagrados 
ao Precioso Sangue; Sangue que nos Redimiu e Sangue que brotou de seu 
Sagrado Coração.

E por que esse Sangue dentro do Apostolado? E por que é o Apostolado a 
Obra Magna do Coração de Jesus?

No Livro do Apocalipse, Capítulo 7, 14-15 se afirma: “A multidão vinha 
louvando ao Senhor, mas eram os que haviam lavado suas vestes com o 
Sangue do Cordeiro. “

Isso agora devemos ser os apóstolos consagrados aos Sagrados Corações, 
purificados através deste Precioso Sangue que honra, que amam, que adoram o 
preço de sua Redenção.

No centro do Emblema encontra-se o Eterno Pai, que com o Espirito Santo 
nos oferece aos dois Santos Corações inflamados em uma Chama de Amor, que 
recebem do Divino Espirito esse fogo aceso de amor por Deus.

Assim os Dois Corações de Jesus e de Maria estão acesos no Amor, e estão 
unidos no Espirito Santo, mas estão unidos no centro da Cruz.

A Cruz Glorioso representa o Reinado Eucarístico do Sagrado Cordeiro de 
Deus, o Sagrado Coração de Jesus, que reinará desde a Cruz, mas com Maria.

É o advento do Reinado Eucarístico do Sagrado Coração. Desde a sombra do 
triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, ao pé da Cruz Glorioso, está 
escrita a palavra “FIAT”, que representa esse reino glorioso onde viveremos. Esse 
“FAÇA-SE”, onde faremos tudo o que nos manda Jesus no Evangelho.

Desde o Pai e desde a Cruz, brotam raios de luz para o mundo. É a graça 
misericordiosa que brota sobre todas as nações, sobre todos os lugares, sobre 
todas as pessoas que escutam o Evangelho, orando e preparando-se para esse 
Novo Pentecostes, que derramará o Senhor sobre todo espirito.

Este Emblema representa um Segundo Pentecostes. O Segundo Pentecostes 
virá para toda a terra, mas com o Coração Doloroso e Imaculado de Maria. Quando 
todos com a palavra ”Fiat” escrita no coração, seremos inflamados com a Chama 
Divina do Espirito Santo, que vai nos devolver o caminhar, vai nos guiar para o 
caminho da santidade, do amor, da justiça.

Apostolado dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


�44

O Quadro dos Sagrados Corações Unidos

Outro sacramental muito importante do Apostolado é o Quadro dos Corações 
Unidos de Jesus e de Maria.

O Quadro do Apostolado dos Sagrados Corações Unidos representa a união 
de Jesus e de Maria, no momento pleno da existência dos dois, o sacrifício da Cruz, 
onde seus Dois Corações estavam unidos na mesma causa de amor; unidos no 
mesmo sacrifício de misericórdia pelos homens; pela conversão dos pobres 
pecadores, abrindo-nos as portas do Céu ao amor de Deus Pai.

Quando a Santíssima Mãe me pede divulgar a revelação, desde um primeiro 
momento, me pede um quadro onde estejam impressas as duas visões que tenho, 
que o Senhor transmite: do Coração Doloroso e Imaculado de Maria e do Sagrado 
Coração de Jesus.

Tal como a Mãe e o Senhor me revelaram desde o início desta Obra, é que a 
Mãe pede, que os representem em um Quadro.

Este quadro dos Sagrados Corações, pinta no centro a Jesus na Cruz.
Jesus que tem seu Coração encerrado dentro da Eucaristia. Uma hóstia no 

peito de Jesus crucificado. Dentro de essa hóstia, seu Sagrado Coração, aberto, e 
desde essa abertura de seu Coração, brotam os raios de Sangue e Água.

Ao lado direito de Jesus está Nossa Senhora: o Coração Imaculado de Maria.
O coração de Nossa Mãe está exposto e participando neste sacrifício, com 

uma espada que atravessa seu coração, sendo Ela, Corredentora de seu Filho.
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O Coração de Nossa Mãe tem três rosas. Nossa Mãe nos explica que as três 
rosas: a branca representa a Oração; a vermelha o Sacrifício e a dourada, 
Penitência.

E ela me diz que essas três rosas de seu Coração, representam sua única e 
perene mensagem: Oração, Sacrifício e Penitência.

Nossa Senhora também tem o Santo Rosário, que é a cadeia de salvação 
destes Últimos Tempos. A Mãe vestida com um manto dourado.

É o Sol que envolve seu ser. É o Sol de Jesus, que envolve a Maria, “a 
mulher vestida de Sol, cingida em sua cintura, porque está adornada de fitas”, e 
está dando à luz ao seu filho na Cruz.

Ela se transforma em Medianeira de Todas as Graças. Ali ela está vestida 
como Rainha, como Senhora, como Mãe Misericordiosa, que atende ao seu Filho 
na Cruz, e, com seu olhar, se o mundo atende nossos corações, como nossa 
Advogada entre Seu Filho e nós.

O Coração Doloroso e Imaculado de Maria é, portanto, uma advocação 
universal.

Nossa Senhora disse que este título é muito grande, porque Ela não o revelou 
para um profeta, mas que foi a Santíssima Trindade, o Pai, o filho e o Espirito 
Santo, quem lhe deram este título para o Fim dos Tempos: Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria.

É por isso que em nosso Apostolado, os padrões por excelência são: o 
Eucarístico e Sagrado Coração de Jesus, mas Jesus Sacrificado, Jesus 
Sacramentado, Jesus Misericordioso.

Assim que Nossa Mãe neste quadro está nos convidando à devoção, à 
adoração, à contemplação de seu Filho Crucificado, que deve ser o centro de nossa 
vida.

Nosso Senhor pediu que o quadro dos Sagrados Corações seja entronizado 
nos lares e nos membros onde eles estejam, trabalhem, morem ou realizem os 
Cenáculos de Oração.

O Quadro do Apostolado deve ser levado para as missões, aos enfermos, às 
famílias, aos jovens, às crianças, paróquias e comunidades, pois é o Estandarte por 
excelência, é a bandeira única para levar o Reino de Seus Dois Corações.

No Livro de Isaias 11,12: “Levantarás um estandarte que se verá desde o 
estrangeiro, para juntar aos desterrados de Israel, e reunirá aos dispersos de Judá, 
desde os quatro confins da terra. ”
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E não é essa, pois, a missão do Apostolado: reunir, juntar a todo o povo 
novo de Israel? Essa é a grande missão deste Apostolado.  Reunir para chegar 
logo ao Triunfo e ao Reinado Eucarístico dos Sagrados Corações em todo o 
mundo.

Em 10 de outubro de 2015 o Sagrado Coração de Jesus disse: ”As imagens 
peregrinas de Nossos Sagrados Corações obtém uma Bênção: irão no mundo e 
estenderão, com o Triunfo do Imaculado Coração de Minha Mãe, Meu Reino 
Eucarístico. ”

Cada imagem será como uma rede; cada quadro dos Sagrados Corações 
pescará almas para Meu Sagrado Coração. Outorgo-lhes um canal de graças 
através deste Quadro e o dom da conversão e do Meu Amor. Estendam com 
este Quadro o Reinados dos Sacratíssimos Corações”.

O Quadro dos Sagrados Corações nos convida à contemplação e à missão; à 
adoração e à reparação. Jesus tem pedido que este quadro seja entronizado nos 
lares onde fazemos os Cenáculos de Oração; na casa de cada um dos membros do 
Apostolado, porque vai proteger de calamidades, de tribulações, de guerras.

Diante deste quadro Satanás foge.
Mas o mais importante, a maior promessa é que este quadro tem o dom 

da conversão e do amor.
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Os Dois Estandartes dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria

Estandarte do Reinado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria
“Este estandarte reúne em sua própria imagem o carisma, a missão e o chamado de todas 

as almas consagradas aos Dois Corações, que estão inflamados pela Chama de Amor do Espirito 
Santo.

Suas cores nos indicam que estamos em uma guerra espiritual, que se resolverá com o 
Triunfo dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria.

Esse exército que leva a Cruz e o Rosário como únicas armas de artilharia. Um exército 
que, com voz clara e inquebrantável exclama: Somos o exército militante de Maria. Lutamos para 
estender esse Império do Reino de Amor de Deus Pai nos Corações de Jesus e de Maria. “

Outro sacramental do Apostolado é o Estandarte do Reinado dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria. Este estandarte consta de duas partes: 
uma parte, de cor branca e outra rocha; uma cruz com um rosário e de cada lado o 
Coração de Jesus e o Coração de Maria.

O estandarte do Reinado e as cores vermelha e branca representam 
martírio e exército.

Este estandarte reúne em si mesmo o carisma, a missão e o chamado de 
todos os apóstolos consagrados aos Dois Corações.

Suas cores nos indicam que estamos em uma guerra espiritual. Esse exército 
que leva a cruz e o rosário, são sua única arma de artilharia que já profetizaria São 
Luís Grignion de Monfort.
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Estes apóstolos aguerridos levarão o Rosário e a Cruz.
Assim que nos convertemos com este estandarte em um exército com voz 

clara e inquebrantável.
Exclama sem temor: “Somos o Exército de Maria. Lutamos para estender 

o Reino Eucarístico da Santíssima Trindade em todos os corações”.
E logo está o Estandarte do Triunfo dos Sagrados Corações de Jesus e 

de Maria.
Estandarte que foi revelado nas manifestações de Dozulé.

Estandarte do Triunfo dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria
“Este estandarte não só é um símbolo, é uma predição um símbolo, é uma profética que 

anuncia o Triunfo da Imaculada, que vestida de Sol, leva aos Filhos do Reino para o Triunfo do 
Cordeiro Eucarístico. “

Este estandarte é o Estandarte do Triunfo dos Corações Unidos na Cruz. Não 
só é um símbolo, mas que é uma predição profética, porque ao ver essas cores: 
azul e branca, Triunfo da Imaculada e o Triunfo da Eucaristia.

E por isso na parte superior do estandarte diz: “Já estou chegando”. Jesus já 
está anunciando que chega esse Reino. Mas ao final, na parte já inferior, esse 
exército redimido responde: “Vem senhor Jesus com Maria Nossa Mãe”.

Este estandarte nos leva ao Reinado da Eucaristia, que trás a Imaculada. 
Jesus anuncia: “Já estou chegando” e seu exército responde: “Vinde Senhor, mas 
vem com Maria”.
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Um estandarte representa a luta, a peregrinação, a conquista, a guerra 
espiritual, mas o outro estandarte representa já o triunfo, já a vinda, já o 
cumprimento das profecias.

O Escapulário dos Sagrados Corações Unidos

Outro sacramental, muitíssimo importante do Apostolado, que em toda sua 
contextura, que em tudo o que o faz como tal, é um signo, é uma mensagem, um 
sinal.

Primeiro, cada um de nós, quando nos impomos este escapulário, nos 
fazemos consagrados aos Sagrados Corações. É nosso sinal externo de nosso 
coração que já está selado com os nomes de Jesus e de Maria.

O Escapulário foi revelado pela primeira vez, em 4 de junho de 2014. O 
Sagrado Coração de Jesus me disse: “Filho meu: venho à tua alma para que tu, 
meu soldado, sejas todo meu. Hoje te consagro como apóstolo da luz, do amor, e te 
escolho como arauto da Minha Segunda Vinda, porque eis aqui que eu venho. “

Neste momento preciso Jesus me impôs um escapulário: 
“Na parte dianteira tem uma Cruz Branca, com os cinco pontos do Meu 

Sangue, nas partes das Feridas de suas mãos, de seus pés, de seu lado, o seu 
coração e sua cabeça.

Mas na parte de trás, estava um coração, com uma adaga, rodeada por três 
rosas: branca, vermelha e amarela.

Na ponta da adaga, uma gota de Sangue. O Escapulário era de cor café, que 
se unia na parte dianteira com a parte de trás, por meio, também, de duas cintas 
cor café. “

E Jesus continua:
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“Por hoje Meu apóstolo querido, venho novamente consagrar-te. Meus dois 
Raios Misericordiosos enchem teu ser. Filho: o caminho é duro, mas comigo se 
torna transitável. Já é hora que o mundo retorne ao Meu Coração! Consagro-te, por 
isso, com este Escapulário”.

Jesus esclarece: 
“Não é novo. Já está presente no mistério da Minha vida e por isso tu serás 

pregoeiro dele. Eu virei reinar em cada coração. Cada coração será tocado; cada 
ser retornará à justiça e viverá na ordem que foi criada. Hoje chamo a todos Meus 
filhos para usar este Escapulário. Minha Cruz simboliza Meu sacrifício. As Feridas 
são as que se abrem para alcançar Misericórdia para o mundo. A Cruz simboliza a 
Mim, o Branquíssimo Cordeiro que está no Trono. Mas também está Minha Mãe, a 
seguidora por excelência, porque também Minha Mãe sofreu Minha Dolorosa 
Paixão”.

Em 5 de julho de 2014, Nossa Senhora me disse: 
“O Escapulário é de duas tiras, fitas muito finas, de cor café”. “Na parte 

dianteira uma cruz, com borda azul celeste, representando na Cruz os lugares das 
feridas do Senhor, pés, mãos, lado e cabeça.

Atrás está o Coração de Maria, traspassado por uma espada com três rosas. 
A cor significa a vida de entrega e de sacrifício. Esta cor significa e representa a 
vida de Jesus e de maria e seu sacrifício expiatório”.

A Cruz significa o máximo Amor de Deus. Todo apóstolo de Jesus e de Maria 
deve aspirar a unir-se a esta cruz. A cor branca da Cruz significa o Triunfo do 
Cordeiro que tira os pecados do mundo. A cor azul-celeste em sua borda, significa a 
companhia da Mãe na vida de Nosso Senhor Jesus”.

Nossa Mãe representada em seu Coração Doloroso e Imaculado vai na parte 
de trás, nas costas, representando-a como a perfeita discípula. As três rosas 
representam os dons que devem viver os apóstolos do Doloroso e Imaculado 
Coração: a oração, o sacrifício e a penitência”.

Em 17 de setembro, a Santa Mãe disse: 
“Desde muito tempo, pequeno meu, já se havia anunciado que ao final se 

suscitariam apóstolos, aqueles que levariam a grande, nova, única e final 
evangelização sobre a terra. Pois em seu coração houve um novo cenáculo e nele 
se derramou o Espirito Santo.

“Chegou o tempo, filho meu, tempo de evangelizar; tempo de consagrar cada 
alma, cada família cada rincão do mundo. Quero que cada consagrado ao Meu 
Coração renasça no amor. Estes apóstolos foram consagrados, foram gestados em 
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meu ventre, pois os dou à luz, com a vida divina. Eva os deu à luz para a terra. Eu 
os dou à luz para o céu. “

O exército do dragão vermelho está preparando e seu exército está 
conformado pelo ateísmo, a maçonaria, o terrorismo e muitos outros filhos das 
trevas e da escuridão.

Assim também Meu exército está formado por todos Meus filhos 
consagrados: sacerdotes, religiosos e fiéis.

A Santíssima Trindade me envia para reunir aos fiéis justos e humildes.
Não é um novo carisma. Não é uma nova missão. São Meus apóstolos.
São aqueles que muito a sério as palavras do Meu Filho: “Ide e Anunciai”. 

Eles estão acesos no fogo do Amor Divino.
O zelo da casa de Meu Pai os consome. Pregam a tempo e a destempo. 

Levam a Palavra do Meu Filho como sua Regra de Ouro e seu único tesouro. 
Ajudam os sacerdotes; ajudam aos seus pastores; saem em busca das ovelhas 
perdidas; amam a Deus; amam ao próximo.

Filhos: consagrem-se ao Meu Coração. Levem à sério os compromissos e 
pedidos da Santa Igreja; vivam a plenitude do seu batismo e confirmação. Não 
importa o carisma espiritual da alma que queira consagrar-se, porque o importante 
é ser sal e luz, onde Meu Filho os colocou; dando seu testemunho que por Meu 
Coração chega ao Coração do Meu Filho. Serão vocês os que tragam Meu Triunfo 
final.

Isto é muito importante enfatizar: Serão vocês os que tragam Meu Triunfo 
final.

É uma seriedade, compromisso e responsabilidade importantíssima o que nos 
diz nesta mensagem.

Serão vocês os que tragam Meu Triunfo final. 
Filhos, consagrem-se ao Me Coração.
Levemos o Triunfo do Meu Filho e sua Igreja e destruamos a Satanás. Filhos: 

consagrar-se ao Meu Coração significa fazer vida sua consagração batismal; viver 
seu compromisso da Confirmação, do Meu Filho e as Igreja; pregar, testemunhas e 
evangelizar.

Ajudar aos seus pastores na tarefa de salvação das almas; viver as virtudes 
da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da obediência, da abnegação, do 
sacrifício, da oração e da penitência, tendo como único programa de vida a Lei de 
Deus e do Evangelho de Meu Filho”.

E no dia 18 de setembro de 2014, Nossa Senhora voltou a dizer:
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Queridos filhos: hoje venho novamente anunciar o próximo retorno em Glória 
e Majestade do Meu Filho jesus, o Cristo, Rei do Universo, e o Reinado do Meu 
Doloroso e Imaculado Coração.

Querido filho: quero explicar-te o significado do Escapulário que te foi 
entregue. 

Filho: a cor marrom ou café, significa, representa a vida de Nossos Coações: 
vida de sacrifício, de penitência, dor e expiação.

Todo o escapulário é de cor café, significa que carregam sobre seus ombros 
os 33 anos de vida do Meu Filho na terra. E como Meu Filho devem dar testemunho 
de amor a Deus

A Cruz Branca significa a redenção. Além disto, é sinal destes tempos.
É o sinal que iluminará o céu. É o grande sinal prometido a Santa Faustina: é 

a cruz, Cruz do Triunfo.
Já não é o lenho seco do Calvário, é o lenho verde e glorificado. Jesus Cristo 

que vem comigo ao mundo.
A parte azul é a intercessão e Minha presença maternal. É a cruz do amor. É 

o sinal prometido em Meus Santuários Marianos.
Significa que devem ser vocês os novos cristos da humanidade. E que guiará 

Meu Exército Mariano.
O Coração é Meu Coração Doloroso e Imaculado, traspassado pela espada 

de dor. Dor que é causada pela perda grave de muitas almas. Atrás, porque Eu Sou 
a Escrava do Senhor.

A Gota do Meu Sangue que cai sobre a adaga é a graça da Minha 
Corredenção. Com este Escapulário são os Apóstolos dos Últimos Tempos 
anunciado em La Salette e profetizado por São Luís Grignion de Monfort. O 
Escapulário é o escudo espiritual para as almas.  

Eu os amo, e lhes dei este tesouro do Céu para vocês, porque sou Mãe que 
vela por seus filhos, porque sou a Corredentora das almas.

Como podem ver, meus queridos irmãos, o Escapulário é um dos 
sacramentais do Apostolado que mais promessas tem; que mais mensagens de 
importância se deu, porque é a vida de Jesus, o Triunfo Eucarístico, o Reino de 
Maria, o sinal prometido. Tudo está ali.

A cor café que também nos faz alusão o escapulário carmelita. A cruz branca 
no Escapulário faz alusão à Cruz Branca do Escapulário, que as meninas viram em 
Garabandal. No Escapulário que em sua mão trazia Nossa Senhora. Tudo está ali. 
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Tudo está ali. É por isso que lhe digo para concentrarmo-nos na imensidade desta 
Obra. “

O Azeite de Rosas e Mel

E outros sacramentais que Nossa Senhora deu para o Fim dos Tempos, como 
remédios espirituais e corporais.

Em 18 de outubro de 2015 disse: 
”Querido menino: o tempo em que o Senhor lhes deu a oportunidade de estar 

é um tempo de grande Misericórdia, pois foi derramado no amor e compaixão, 
chamando-lhes a uma sincera conversão, a uma mudança de coração.

Querido filho: é esta era, onde a maldade e o pecado dominam e as Graças e 
a Misericórdia abundam. Estas graças se recebem com amor e com fé.

Filhinho: preparo o Meu Exército, desde La Salette. Preparo meu Exército 
para a grande batalha que enfrentam agora, a justiça e o pecado. Uma batalha 
terrível de guerra espiritual e de divisão.

A Igreja é sacudida, mas não será vencida. Ainda que fique um resto de 
almas fiéis, fiquem em pé, ali está a Igreja para a salvação das almas.

Assim, querido menino, o Senhor iniciará uma nova humanidade, entregue ao 
Pai Eterno, por Minhas Mãos Maternas.

Meu menino: mas o mundo não escuta. Minhas palavras são ignoradas e até 
rejeitadas.
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Chamo ao Meu Exército Mariano, e lhes digo que formem e que tomem com 
seriedade meu Chamado. O tempo é sério. A crise aumentará, por, causa do 
próprio homem. Quando o pecado aumenta, aumentam também suas 
consequências.

Meus filhos: os que devem preparar-se, devem consagrar-se ao Meu Coração 
Imaculado e através de Mim, ao Sagrado Coração do Meu Filho, a quem devem 
adorar no Santíssimo Sacramento.

Filhinho: cai uma chuva de água, fogo e terra sobre o mundo, que deve 
ser purificado. A água afundará os fundamentos do reino de Satanás. O fogo 
exterminará o mal. A terra cobrirá suas maldades até que desapareçam, para 
que o Senhor tome novamente o Poder e a Vontade Divina em seu Amor. O Amor é 
o Poder de DEUS, que reinará em todos os corações.

Filho: guardem alimentos, roupas, água, especialmente armazenem 
recipientes de água. Guardem água da minha Fonte da Graça e Misericórdia 
para vossas famílias, para vossos irmãos. Guardem o necessário para 
manter-se no tempo que o Pai envia para o bem de vossas almas. Selem suas 
casas com o Sangue de Meu Filho e Minhas Lágrimas Maternas.

Em vossos lares deve haver um altar principal, ou um Santuário, ou um 
Refúgio Familiar; a Cruz; o Quadro dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
de Maria; a Sagrada Escritura; água e velas bentas. Não tirem de seus corpos 
os sacramentais. Unjam com o azeite bento de Minhas rosas, suas posses e 
famílias. Asperjam água benta em todo seu lar.

Filho, chegou o tempo de que prepares Meu Exército. 
Filho: não acreditam e não se deixem confundir por datas e números. Tudo 

acontecerá na hora, tempo e dia do Pai Celestial. Só lhes toa estar preparados para 
esse momento.

Filhinho: ensina ao Meu povo que Meu Chamado é sério, com seriedade, por 
amor e não por obrigação, deve obedecer e responder com o Fiat. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Em 23 de outubro de 2015, o Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

transmite um novo Chamado de Amor e de Conversão:
“Querido filho do Meu Coração Imaculado: assim como no Antigo Testamento 

e no Novo Testamento, e inclusive algumas obras realizadas por Meu Filho, assim 
também no Céu, que é Meu Filho, porque Ele é a Vida Eterno, vem pedir-lhes que 
guardem e conservem sinais, elementos da natureza e a ajuda material da Criação 
do Pai para estes últimos tempos de calamidade, sofrimento e provas. Assim como 
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Meu Filho utilizou sinais para curar tantos corações, assim lhes pedimos aproveitar 
os remédios que através de muitos servos e profetas lhe temos revelado.

Virão novas enfermidades muito dolorosas, sobretudo para os tecidos 
do corpo, por causa da radiação solar e a energia nuclear, que escapa ao 
ambiente, causando muitas enfermidades, vírus e epidemias que Meus filhos 
ignoram sua origem.

Para isto temos oferecidos muitos remédios. Um deles que agora lhes 
entrego é o uso do mel. Deve estar abençoado, já que ao ser ingerida três 
vezes ao dia curará as feridas do corpo e do coração.

Também usem águas. Guardem as águas que tomam de Minha Fonte, que a 
abençoei. As rosas que põem em Meus altares servirão para múltiplas 
enfermidades. Podem comer-se suas pétalas ou fazer suas pétalas em chá.

Filho: as rosas bentas, submersas no azeite puro de oliva, devem deixa-
las repousar no azeite por nove dias, treze dias ou 33 dias, sobre o altar que 
exista em seus lares ou em Meus Refúgios Marianos. Não importa se 
depositam no azeite a rosa inteira ou as pétalas. A quantidade não é 
necessária.

O azeite será um bálsamo suave, que terá Minha proteção para que se unja 
com ele sempre, e os enfermos sintam Minhas Carícias de Mãe.

É muito importante, mas não substitui o Sacramento da Unção dos Enfermos
As uvas bentas serão provisão para Meus filhos. Usem a Medalha conhecida 

como Milagrosa, ainda que é medalha de Nossos Sagrados Corações Unidos.
Usem as medalhas de São Bento, o Escapulário do Carmo e o 

Escapulário dos Sagrados Corações, que lhes dei para estes Últimos Tempos. 
Mas que reúne nele todas as graças e promessas.

Tenham imagens e livros santos, especialmente as Sagradas Escrituras 
e as Mensagens dos Chamados de Amor e de Conversão que lhes temos 
entregue. Em vossas mãos o Santo Rosário não deve faltar.

Filho: dei para a humanidade numerosos conselhos de Mãe. Utilizai-os bem. 
São um canal de graças, escudos e couraças para que lhes protejam das 
represálias do Meu adversário.

Amo-os e abençôo-lhes.
Obedeçam Meus Chamados de Amor e de Conversão.
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. “
Nossa Santíssima Mãe e o Senhor Jesus só querem preparar-nos, fazer-nos 

fortes para esta batalha que já estamos vivendo. Os sacramentais serão como um 
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escudo para o espirito; serão graças para nosso espirito que os darão força, 
fidelidade e perseverança.

Como disse Nossa Mãe, é o momento de tomar seu Chamado de Amor e de 
Conversão, que são o resumo (a síntese) de suas autênticas revelações dadas no 
mundo. É momento de abrir o coração e cooperar com Nossa Senhora, para com 
seus planos de amor e de salvação dos homens. 

Fiat. Fiat. Amém.

RITO PARA A IMPOSIÇÃO DOSAGRADO 
ESCAPULÁRIO  

Filhos meus: antes de colocar o Escapulário, fazei:
A renuncia a Satanás.
Renovar vossa fé batismal.
Ladainha dos Santos.
Oração do Apóstolo dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria.
Oração de Consagração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria, antes 

de impor o Escapulário:
Minha querida Mãe, que tanto amais minha alma e sua salvação, uno-me 

totalmente a Vós, e me despojo do homem velho e suas obras (Efésios 4,22), para 
morrer para o mundo e viver escondido em Vosso

Coração. Por isso eu (nome) me consagro a Vós, como servo fiel do Fiat e 
evangelizador, sendo Apóstolo de Vosso Doloroso e Imaculado Coração. Desejo 
viver minha Consagração, levando Cristo em mim; cobrindo com minha oração ao 
Santo Padre, Cardeais, Bispos, Sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, 
missionários, catequistas, seculares.

Mãe, desejo levar minha consagração às famílias e casais, nos quais o 
inimigo está se centrando, para a destruição do Reino de Deus. Desejo ser servo 
de Vossa tarefa universal de salvar a humanidade e apóstolo de Vosso Triunfo.

Renuncio a Satanás. Renovo meu batismo. Confirmo minha fé em Jesus 
Cristo e aceito Sua divina vontade em mim. Quero ser sacrário vivo de Jesus, 
protetor das benditas almas do purgatório e também apóstolo da vida. Apadrinho a 
todas as crianças inocentes abortadas.

Peço o Escapulário dos Sagrados Corações Unidos e a conversão do mundo. 
Peço a paz e a justiça e desejo viver em oração, sacrifício, repa-ração, expiação e 
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penitência, implorando ao Pai o breve retorno de Seu Filho e prometo viver com 
Maria, para Maria, em Maria e por Maria, desde hoje até minha total e definitiva 
entrega ao Pai Eterno. Amém. Junto com todos vocês, meu Coração Doloroso e 
Imaculado triunfará. Amo-os e os abençoo a todos. Meu Doloroso e Imaculado 
Coração abraça o mundo inteiro.

A Grande Obra Universal dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria. 

Apostolado dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


�58

 

“Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o Vosso Reino eucarístico através do Triunfo do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina Vontade, e o Triunfo da 

Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama de Amor Santo e Divino, em todos os 
corações. Amém. “ 

*****************
Significado do Emblema Oficial do Apostolado, na imagem 

acima:

“Deus Pai, o Espirito Santo, e no Centro da Cruz, os Dois 
Corações. Ao pé da Cruz a palavra: “Fiat". Os raios de Amor e 
Misericórdia que saem da Santíssima Trinidade sobre o mundo. “

www.sagradoscorazonesunidos.blogspot.com 

www.sagradoscorazones.org 

www.sagradoscoracoesunidos.org  
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