
APOSTOLADO DOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA   

O Escapulário do Apostolado 

 

Do Livro do Apostolado, páginas 86 a 88: 
https://sagradoscoracoesunidos.org/livro-de-oracoes-oficiais

Revelação do Escapulário pelo Senhor Jesus a Manoel de 
Jesus 

= 04 de junho de 2014 = 
“Ó filho Meu: Eu venho a 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. 
[Manoel: Jesus neste momento me impõe um escapulário, que em sua parte 
dianteira, tem uma Cruz branca e os cinco pontos de Sangue na parte das 
Feridas. Atrás, sobre as costas, está o Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
rodeado com três rosas brancas, vermelha e amarela, uma adaga ou espada 
pequena, atravessando-a, e, na ponta, uma gota de Sangue. O Escapulário era 
vermelho queimado, mais ou menos marrom.]
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Por hoje, meu apóstolo querido, venho novamente para 
consagrar-te com meus dois Raios misericordiosos que enchem teu 
ser interior. 

Filho Meu: o caminho é duro, mas Comigo torna-se transitável.  
Já é hora que o mundo retorne ao meu Coração.  
Consagro-te, por isso, com este Escapulário. Não é novo. Já está 

presente no mistério da minha vida. Hoje serás meu pregoeiro.  
Eu virei em breve para reinar em cada coração. 
Filho: cada coração será tocado, e 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 o sacrifício e as Férias que se abrem para 

alcançar com Minha Misericórdia ao mundo. A Cruz simboliza a Mim. 
Eu sou o branquíssimo Cordeiro, que está no Trono. (Cf. Apocalipse 
5,13). 

Está também Minha Mãe, Minha Seguidora por excelência, a 
Santa Mãe está também em Minha Glória, assim como sofreu a 
ignominia da Paixão.” 

Explicação que recebeu Manoel de Jesus, do Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria sobre o Sagrado Escapulário 

= 05 de julho de 2014 = 
“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, branca, vermelha e amarela, também sobre o fundo 
branco, mas sobre o Coração de Maria.  

A cor marrom significa a vida de entrega e de sacrifício de Jesus.  
Esta cor significa e representa a vida de Jesus e de Maria e seu 
sacrifício expiatório”. 
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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 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. 
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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 u m a s e r i e d a d e , c o mp r o m i s s o e r e s p o n s a b i l i d a d e 
importantíssima o que nos diz nesta mensagem. 

Serão vocês os que tragam Meu Triunfo final.  
Filhos, consagrem-se ao Meu 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”. 

A Santa Mãe disse em 18 de setembro de 2014: 
“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 
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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 lhes 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. Tudo está ali. É por isso que lhe digo para concentrarmo-nos na 
imensidade desta Obra. “ 

“Filhos: consagrar-se ao Meu Coração significa: 
•Fazer vida sua consagração batismal. 
•Viver seu compromisso da confirmação da fé em Meu Filho e 

Sua Igreja. 
•Pregar, testemunhar e evangelizar. 
•Ajudar aos seus Pastores na tarefa da salvação de suas almas. 
•Viver as virtudes da fé, esperança, caridade, humildade, 

obediência, abnegação, paz, mas sobretudo o sacrifício, a oração e 
penitência. Tendo como único programa de vida a Lei de Deus e o 
Evangelho de Meu Filho.” 
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RITO PARA A IMPOSIÇÃO DO SAGRADO ESCAPULÁRIO 
DOS APÓSTOLOS DOS ÚLTIMOS TEMPOS 

DESCRIÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO, APLICÁVEL: 

•a-) Com Presença Sacerdotal. 
•b-) Em Seu Grupo De Cenáculo, Com Um Dirigente. 
•c-) Ou Individualmente. 

1 - Renúncia a Satanás e Renovação das Promessas de 
Batismo. 

a-) De pé, com as velas acesas em suas mãos, renunciam a 
Satanás e renovam as promessas do batismo. 

b-) O sacerdote, dirigente ou o próprio apóstolo pronuncia estas 
palavras: 

"Queridos irmãos: 
Pelo Mistério Pascal fomos sepultados com Cristo no batismo, 

para que vivamos uma vida nova. 
Portanto, na ordem de receber nosso Escapulário, Sacramental 

do Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e de Maria, renovemos as 
Promessas do Santo Batismo, com as que em outro tempo 
renunciamos a Satanás e a suas obras, e prometemos servir fielmente 
a Deus, na Santa Igreja Católica.” 

Assim, pois: 
Sacerdote, dirigente ou você mesmo: 
Renuncias ao pecado, para viver na liberdade dos filhos de Deus? 

Todos: 
Sim, renuncio. 

Sacerdote, dirigente ou você mesmo: 
Renuncias a todas as seduções do mal, para que não domine em 

vós o pecado? 
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Todos: 
Sim, renuncio. 

Sacerdote, dirigente ou você mesmo: 
Renuncias a Satanás, pai e príncipe do pecado? 

Todos: 
Sim, renuncio. 
Sacerdote, dirigente ou você mesmo: 
Crês em Deus, Padre todo-poderoso, criador do céu e da terra? 

Todos: 
Sim, creio. 

Sacerdote, dirigente ou você mesmo: 
Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que nasceu 

da Santa Maria Virgem, morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os 
mortos e está sentado à direita do Pai? 

Todos: 
Sim, creio. 

Sacerdote, dirigente ou você mesmo: 
Crês no Espirito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão 

dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida 
eterna? 

Todos:  
Sim, creio. 

E conclui o Sacerdote, dirigente ou você mesmo: 
"Que Deus Todo-poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 

nos regenerou pela água e o Espirito Santo, e que nos concedeu a 
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remissão dos pecados, nos guarde em Sua graça, no mesmo Jesus 
Cristo, Nosso Senhor, para a vida eterna. Amém." 

Antífona 
O Sacerdote, dirigente ou você mesmo: 

- Aspergir o povo ou a si mesmo, com água benta, enquanto todos 
cantam este ou outro canto. 

"Vi que manava água do lado direito do templo, Aleluia. 
E haverá vida em qualquer lugar que chegue a corrente e 

cantarão: Aleluia, Aleluia”.  

Nas ladainhas pode-se acrescentar alguns nomes de santos, 
especialmente o do titular da Igreja (se aplicável), ou dos Patronos do 
lugar e/ou o dos que vão receber o Escapulário. 

2. Ladainhas dos Santos 

Senhor, tende piedade,                                                         Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade,                                                                             Cristo, tende piedade.

Senhor, tende piedade,                                                                         Senhor, tende piedade.

Santa Maria, Mãe de Deus,                                                                                 Rogai por nós.

São Miguel,                                                                                                              Rogai por nós.

Santos Anjos de Deus,                                                                                          Rogai por nós.

São João Batista,                                                                                                    Rogai por nós.

São José,                                                                                                                   Rogai por nós.

Santos Pedro e Paulo,                                                                                           Rogai por nós.

Santo André,                                                                                                           Rogai por nós.

São João,                                                                                                                  Rogai por nós.

Santa Maria Madalena,                                                                                        Rogai por nós.

Santo Estevão,                                                                                                        Rogai por nós.
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Santo Inácio de Antioquia,                                                                                  Rogai por nós.

São Lourenço,                                                                                                         Rogai por nós.

Santas Perpetua e Felicidade,                                                                            Rogai por nós.

Santa Inês,                                                                                                               Rogai por nós.

São Gregório,                                                                                                           Rogai por nós.

Santo Agostinho,                                                                                                    Rogai por nós.

São Atanásio,                                                                                                          Rogai por nós.

São Basilio,                                                                                                              Rogai por nós.

São Martinho,                                                                                                         Rogai por nós.

São Bento,                                                                                                                Rogai por nós.

Santos Francisco e Domingo,                                                                             Rogai por nós.

São Francisco Xavier,                                                                                           Rogai por nós.

São João Maria Vianey,                                                                                     Rogai por nós.

Santa Catarina Sena,                                                                                            Rogai por nós.

Santa Teresa de Jesus,                                                                                         Rogai por nós.

Santos e Santas de Deus,                                                                                     Rogai por nós.

Mostrai-vos propício,                                                                                   Livrai-nos, Senhor. 

De todo mal,                                                                                                    Livrai-nos, Senhor.

De todo pecado,                                                                                             Livrai-nos, Senhor.

Da morte eterna,                                                                                           Livrai-nos, Senhor.

Por vossa encarnação,                                                                                Livrai-nos, Senhor.

Por vossa morte e ressurreição,                                                               Livrai-nos, Senhor.

Pelo envio do Espírito Santo,                                                                     Livrai-nos, Senhor.

Nós, que somos pecadores,                                                                 Vos rogamos, ouvi-nos.
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3. Oração do Apóstolo dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria.  

"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.” 

4. 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…) consagro-me a Vós, como servo do Fiat e 
Evangelizador, sendo Apóstolo de Vosso Doloroso e Imaculado 
Coração. 

Desejo viver minha consagração, levando Cristo em mim, e 
cobrindo com minha oração ao Santo Padre, Cardeais, Bispos, 
Sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, missionários, catequistas 
e seculares. 

Mãe: desejo levar minha consagração às famílias e casais, nos 
quais o inimigo está centrando para a destruição do reino de DEUS. 
Desejo ser servo de Vossa tarefa universal, de salvar à 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 almas benditas do purgatório e também 
apóstolo da vida, apadrinho todos as crianças inocentes abortadas. 
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Peço ao Escapulário dos Sagrados Corações Unidos, a conversão 
do mundo; peço a paz e a justiça, e desejo viver em oração, sacrifício, 
reparação, expiação e 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."  

5. De joelhos, e com profunda devoção, impor-se o  
Escapulário  

Colocar a Cruz Gloriosa na frente, e entre as escápulas, o Doloroso 
e Imaculado Coração de Maria. 

6. Fazer o Sinal da Cruz  
En Nome do pai, do Filho e do Espirito Santo. Amém! 
Junto com todos vocês, Meu Coração Doloroso e Imaculado 

triunfará. Amo-os e os abençôo a todos. 
Meu Doloroso e Imaculado Coração abraça o mundo inteiro. 

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

www.sagradoscorazonesunidos.blogspot.com 

www.sagradoscorazones.org 

www.sagradoscoracoesunidos.org 
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