
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 
 

 

NOVENA AOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA 

(Em 2018, inicia-se na quarta-feira, 30 de maio) 

Recomenda-se consagrar-se em 08 de junho as 23:55 horas (Festa do Coração de Jesus) e 
terminá-la em 09 de junho as 00:05 horas (Festa do Coração de Maria.) 

 

Oração preparatória para todos os dias da Novena 

Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 

Eu sinto alegria imensa e confiança sem limites, ao 
contemplar os numerosos favores que concedeis a quantos 
acodem a Vós com fé e humildade. 

Movido pela confiança em Vosso Amor e Misericórdia, Vos 
ofereço com todo o fervor de que sou capaz esta Novena de 
louvores e súplicas, para obter a graça que Vos peço, se é para 
maior glória vossa e bem de minha alma, e em caso contrario, 
um aumento de graças, para conformar-me inteiramente com 
Vossos Adoráveis Desígnios neste assunto que vos encomendo. 
Amém. 
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1.0 Dia 
Oração preparatória para todos os dias 

Oração do dia: 
Ó Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria! 

Pela heroica fé que professaram todos os santos do Céu, 
peço-vos encarecidamente, que além da graça particular desta 
Novena, me concedais o ser sempre fiel a vossos desejos, com 
prontidão e generosidade, afim de que a fé recebida no Batismo 
cresça e se desenvolva sem cessar em minha alma. Amém. 

Petição... Pai Nosso, Ave-Maria e Glória. 

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

20 Dia 
Oração preparatória para todos os dias 

Oração do dia: 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 

Por aquela esperança inquebrantável que manteve os santos 
do Céu durante o curso de suas vidas, e confiando cegamente em 
Vossa Providencia, vos suplico humildemente que além da graça 
particular desta Novena, me concedais não desfalecer jamais nas 
adversidades da vida, mas antes, animado com a esperança do 
Céu, viver sempre confiado em Vosso Amor Misericordioso. Amém 

Petição... Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória. 

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

3.0 Dia 
Oração preparatória para todos os dias 

Oração do dia: 
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Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 

Por aquela caridade abrasadora que os bem-aventurados do 
Céu sentiram para seus irmãos, e especialmente para os pobres 
necessitados, vos rogo me concedais a graça particular desta 
Novena, de que meu coração se inflame mais e mais, cada dia, 
naquele Amor Divino em que os abrasais, e no que tanto anelais 
ver inflamados a todos os homens. Amém. 

Petição... Pai Nosso, Ave-Maria e Glória. 

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

4.0 Dia 
Oração preparatória de todos os dias. 

Oração do dia: 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 

Por aquela humildade profunda que adornou as almas santas e 
que lhes fez obedecer cega e constantemente as Leis Divinas e da 
Santa Igreja, fazei, vos suplico, que além da graça particular desta 
Novena, jamais me deixe dominar em meus pensamentos, palavras 
e obras, pela paixão da soberba, que tanto vos ofende e tantos 
males acarreta ao mundo e a quantos seguem suas máximas. 
Amém. 

Faça sua petição... Pai Nosso, Ave-Maria e Glória. 

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

5.0 Dia 
Oração preparatória para todos os dias 

Oração do dia 
Ó Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria! 
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Por aquele zelo inextinguível que devorou aos santos 
apóstolos e missionários em prol do bem espiritual e temporal de 
seus irmãos, chegando até o extremo de dar sua vida por eles, vos 
rogo humildemente que além da graça particular desta Novena, 
façais que me ocupe mais dos meus interesses espirituais e da 
salvação dos demais. Amém. 

Faça sua petição... Pai Nosso, Ave-Maria e Glória. 

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

6.0 Dia 
Oração preparatória para todos os dias 

Oração do dia: 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 

Por aquele amor ao trabalho que caracterizou a cada bem-
aventurado do Céu, em todas suas ocupações, por ordinárias e 
cansativas que fossem, vos suplico humildemente que além da 
graça particular desta Novena, me concedais um grande espírito de 
fé, para ver no aproveitamento do tempo presente, o meio mais 
eficaz de procurar a glória de Deus, a salvação das almas e minha 
própria santificação. Amém. 

Faça sua petição... Pai Nosso, Ave-Maria e Glória. 

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

7.0 Dia 
Oração preparatória para todos os dias 

Oração do dia: 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria. 
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Por aquela constância e fortaleza dos santos mártires em meio 
a suas tribulações e sofrimentos, vos rogo humildemente, que além 
da graça particular desta Novena, façais que aceite sempre com a 
vista posta em Deus, todas as penas e contrariedade da vida. 
Amém. 

Faça sua petição... Pai Nosso, Ave-Maria e Glória. 

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

8.0 Dia 
Oração preparatória para todos os dias 

Oração do dia: 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria. 

Por aquela devoção tão terna que todos os santos do Céu 
professaram sempre à Santíssima Virgem, vos suplico ardentemente 
que, além da graça particular desta Novena, me concedais o portar-
me sempre e em tudo, como filho amante vosso, afim de merecer 
um dia a dita de ser apresentado por Ela ante vosso tribunal, para 
gozar para sempre no céu de vossa companhia. Amém. 

Faça sua petição... Pai Nosso, Ave-Maria e Glória. 

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

9.0 Dia 
Oração preparatória para todos os dias 

Oração do dia: 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria. 

Por aquele acendrado amor que professaram as Beatas almas 
do Céu à Divina Eucaristia, já como Manjar de sua alma em suas 
Missas e Comunhões, já como prazer de seu espírito em suas 
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fervorosas adorações ante o Sagrado Tabernáculo, vos peço 
encarecidamente que, além da graça particular desta Nova, façais 
que cresça mais em mim, a devoção ao Santíssimo Sacramento, e 
cada dia prepare melhor meu coração para recebe-lo com o máximo 
fruto. 

Faça sua petição... Pai Nosso, Ave-Maria e Glória. 

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

CONSAGRAÇÃO AOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA 

Recomenda-se consagrar-se em 23 de junho as 23:55 horas (Festa do 
Coração de Jesus) e terminá-la em 24 de junho as 00:05 horas (Festa do 

Coração de Maria.) 

Escolher uma das seguintes consagrações ditadas a Manuel 
de Jesus: 

a-) Primeira consagração (ditada em 10/08/2014) 

Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, eu vos amo 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 tempo vivente. Vos quero com toda minha alma e 
só vos peço ajudar-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 por 
vossos Corações Unidos. 

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

b-) Segunda Consagração (ditada por São Pio de Pietrelcina 
em 14/09/2014). 

Queridíssimos Corações de Jesus e de Maria que tanto sofrem 
e tanto amam. Tomai meu corpo e minha alma, elevando-me à 
Sacrossanta e Trinitária Glória. 

Eu...(dizer o nome), quero consagrar-me a Vós, em corpo e 
alma; entregar minhas obras e minha vida para ser apóstolo de 
Vossos Corações Gloriosos. 

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 Espírito 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. 

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

 

 

 

 

 
Site do Brasil do Apostolado Dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria: 

http://sagradoscoracoesunidos.org 


