
 

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

1 

 
 

[Extraído do Livro do Apostolado, Anexo V: LIVRO DE ORAÇÕES DO 
APOSTOLADO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA , 

página 118] 

 
2. OUTRAS ORAÇÕES E CONSAGRAÇÕES 
 

Consagração aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 
(ditada em 10 de agosto de 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; tomais 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: uní 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. 

Consagração ao Sagrado Coração de Jesus (Santa Margarita Maria 
De Alacoque) 

Eu ..... me entrego e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Ofereço-lhe minha pessoa e minha vida; minhas ações, minhas 
dores e sofrimentos, para que não deseje fazer uso de nenhuma parte de 
meu ser, que não seja para honrar, amar e glorificar ao Sagrado Coração, e 
para fazer tudo em seu divino querer. 
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Este é meu propósito inamovível, principalmente, ser completamente 
Dele, e fazer todas as coisas por amor a Ele; ao mesmo tempo renunciando 
com todo meu coração a tudo o que não Lhe seja agradável. Portanto, tomo-
vos, Sagrado Coração, como o único objeto de meu amor, o guardião de 
minha vida, minha segurança de salvação, o remédio de minha debilidade e 
inconstância, para a expiação por todas as faltas de minha vida e meu 
refúgio seguro para a hora da morte. 

Sede então, ó Coração de bondade, minha justificação ante Deus Pai, 
e afastai de mim os golpes de Sua justa ira! 

Ó Coração de amor, ponho toda minha confiança em Vós, já que temo 
a tudo por minha própria maldade e fragilidade, mas tenho esperança de 
todas as coisas por vossa bondade e generosidade! 

Apartai de mim tudo o que possa desgostar-vos ou que resista a vossa 
santa vontade. Permiti que vosso amor puro imprima vossa imagem tão 
profundamente em meu coração, para que nunca possa esquecer-vos ou 
separar-me de Vós. 

Que eu obtenha de vossa amada bondade, a graça de ter meu nome 
escrito em vosso Coração, porque em Vós desejo pôr toda minha felicidade e 
glória, vivendo e morrendo como vosso escravo, apóstolo e membro de 
vosso exército eucarístico para estender vosso reinado eucarístico com o 
triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, em todas as almas, na 
Igreja, em minha família e em meu próprio coração. Amém. 

 
Consagração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria (São Luís 

Maria Grignon de Montfort) 
Eu me consagro ao vosso Doloroso e Imaculado Coração, Filha 

Amadíssima do Pai Eterno. 
Ave Maria, a Mãe mais admirável do Filho.  
Ave Maria, a mais fiel Esposa do Espirito Santo. 
Ave Maria, a Mãe mais querida, Senhora mais amorosa, Rainha mais 

poderosa.  
Ave Maria, minha alegria, minha glória, meu coração e minha alma. 
Vós sois toda minha, pela misericórdia de Deus, e vos tomo como a 

corredentora de minha alma e a medianeira de todas as graças que a 
Santíssima Trindade queira dar-me em amor, graça e misericórdia. Mas eu 
sou vosso em justiça. Inobstante, não vos pertenço o suficiente, e por isso, 
uma vez mais, como um escravo de amor que sempre pertence ao seu amo, 
me entrego completamente a vós, sem reservar nada para mim ou para 



 

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

4 

outros. Se vós, todavia vedes algo em mim que não vos tenha entregado, por 
favor tomai-o agora. 

Convertei-vos na dona completa de todas minhas capacidades. Destruí 
em mim tudo o que não seja agradável a Deus. Erradicai e fazei-o nada. 
Implantai em mim tudo o que considerais bom. Melhorai-o e fazei que cresça 
em mim. 

Que a luz de vossa fé dissipe a obscuridade de minha mente. Que 
vossa profunda humildade tome o lugar do meu orgulho. 

Que vossa contemplação celestial ponha fim às distrações de minha 
imaginação errante. Que vossa visão contínua de Deus encha minha 
memória com Sua presença. 

Que o ardente amor de Vosso Coração, inflame a frieza do meu. Que 
vossas virtudes tomem o lugar de meus pecados. Que vossos méritos sejam 
meu adorno e que compensem minha falta de mérito ante Deus. Finalmente, 
minha queridíssima Mãe, concedei-me, se é possível, que não tenha nenhum 
outro espirito que o vosso, para conhecer a Jesus e a Sua Divina Vontade. 

Que não tenha outra alma que vossa para louvar e glorificar ao Senhor.  
Que não tenha outro coração mais que o vosso, para amar a Deus, 

pura e ardentemente como Vós o amais.  
Amém. Assim seja, a tudo que fizestes na terra.  
Amém. Assim seja, a tudo o que estais fazendo agora no Céu. 
Assim seja, a tudo o que estás fazendo em minha alma. 
Desta maneira, Vós e somente Vós, glorificareis a Jesus em mim, 

durante toda minha vida e através da eternidade. Assim me ajudareis a 
estender o Reinado Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus e implantar o 
Triunfo de Vosso Doloroso e Imaculado Coração nas almas, na Igreja, em 
minha família, em meu próprio coração. Amém. 

Entrega a Jesus Vítima Divina 
Coração de Jesus, fazei de mim vossa vitima e sarça ardente de amor 

por Vós. Fazei que nada possa aproximar-se de mim sem ser queimado. 
Coração de Jesus, Vitima Pura e Santa, fazei de mim uma vela acesa, 

que arda e se consuma em silêncio, para sustentar o sacerdócio, para cada 
um dos sacerdotes em sua luta. 

Coração de Jesus, fazei de mim holocausto para a corredenção 
sacerdotal e universal, sobre o Altar do Sacrifício com a Vitima Divina e 
semelhante ao grão de incenso que o Fogo consome, para que suba ao Céu 
para converter-se em graças de salvação que recaem sobre a terra e o 
sacerdócio. 
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Coração de Jesus, fazei de mim o que queiras. Sou vossa vitima. Não 
posso já objetar. Sou vosso. Já não me pertenço. 

Coração de Jesus, esvaziai-me de mim mesmo. Enchei-me de Vós. Só 
por Vós, eu vivo. 

Coração de Jesus: Vós sois o único a quem considero. Vós sois o 
único de quem me preocupe de contentar. Sou vosso. Tendes, portanto, o 
direito sobre mim. Todo direito de usar-me e gastar-me como queiras, 
qualquer coisa que Vós façais comigo, para mim está bem. Dai-me só a força 
do “sim” e a perseverança no “sim”, em vosso amor. 

Coração de Jesus: agradeço-vos pelas desilusões; pelas humilhações. 
As necessitava para desprender-me dos bens do coração e da terra. 

Coração de Jesus: sejais Bendito quando me provardes, me 
despedaçardes; me anulardes; me consumirdes; me destruirdes. Quanto Vós 
fizerdes, sereis justo; sereis bom e eu Vos bendigo por minha indigência. Só 
anseio Vos amar bastante. 

 

 


