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[Extraído do Livro do Apostolado, Anexo III: EL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA , página 19] 

CAPÍTULO II 

OS SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E DE MARIA UNIDOS DESDE O 
PRINCIPIO DA CRIAÇÃO 

ARTIGO I: O CORAÇÃO, SEDE DA PRESENÇA DE DEUS 

O coração representa a sede dos afetos e sentimentos. A Sagrada 
Escritura revela o amor infinito de Deus, que nos criou a sua Imagem, com 
um coração capaz de amar. Jesus, com amor, cumpriu o mandamento 
principal de Deus: “amarás ao Senhor teu Deus, com todo teu coração, com 
toda tua alma, com toda tua mente e com todas tuas forças” (Dt 6,5; Mc 
12,30). 

O coração sempre representou o lugar físico onde seriam abrigadas as 
emoções, os desejos, os afetos, as atitudes, os sentimentos do ser humano. 
Mas também a falta deles. 

Nas Sagradas Escrituras, a palavra “coração” é mencionada 
aproximadamente 1200 vezes. Assim, como geralmente o coração 
representa a parte mais elevada das almas, simbolizando a perfeição inferior, 
também se refere ao espaço onde tem lugar as dúvidas, as tentações, as 
más ações, desejos e pecados: “Estavam ceando e já o diabo havia metido 
no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de trair a Jesus” (Jo 
13,2) 

Daí a importância de procurar que nosso coração cristão, esteja 
consagrado e se mantenha sempre unido aos Sagrados Corações de Jesus 
e de Maria. Em sendo assim, o mal não encontrará nele, um lugar para o 
pecado. Não é surpresa para os homens, que nestes últimos tempos, se nos 
apresente aos Corações Unidos de Jesus e de Maria, como o único remédio 
para mudar o coração do mundo. E é através de tantos apóstolos destes 
Sagrados Corações Unidos que se deve propagar a devoção e seu Triunfo. 
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ARTIGO II: OS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE 
MARIA UNIDOS NO PRINCIPIO 

Quando Adão e Eva foram tentados, caíram na tentação, movidos pelo 
“não amor” a Deus e aos seus preceitos. Pecaram. Caíram na desgraça de 
perder a comunhão com Deus. Por isso, quando uma alma peca e cede à 
tentação, perde a comunhão com o Altíssimo. O Pai Eterno ao ver os 
homens caídos no pecado, anunciou então o remédio para nosso mal: a Mãe 
e o Filho (cf. Gn 3,15). 

Desde o princípio da Obra da Redenção, o Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, tinha um especial encargo e uma missão muito 
particular: vencer a sede da soberba do demônio. O Pai Eterno disse à 
serpente: “porei inimizado entre ti e a mulher. Ela te esmagará a cabeça e tu 
lhe morderás o calcanhar” (cf. Gn, 3,15). 

A Mãe Maria ao dizer “Fiat”, uniu-se totalmente a Deus Trino e Uno, e 
com seu “Fiat”, uniu-se totalmente ao seu Filho Deus-homem, esmagando 
com seu Imaculado Ser (que Deus se dignou escolher e preservar) esta 
serpente. Assim mesmo, a Mãe Maria seguirá fazendo com a força que baixa 
do Alto, e que fez da Mãe um Santuário para Deus Espirito Santo. Ao 
receber Maria ao Filho, fez-se Arca da nova Aliança, que custodia ao Filho 
Unigênito de Deus, encarnado e nascido, crucificado e ressuscitado. 

Já o Eterno Pai, desde o início da criação, havia anunciado a Era do 
Triunfo dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, no Amor Santo 
e Divino. Assim, esta Nova Eva – Nova Árvore - e este Novo Adão – Novo 
fruto (Alimento Eucarístico da Árvore Eucarística que é Maria) fazem-se por 
desígnio supremo da Divina Vontade, o auxílio da humanidade caída. 

O Filho entrega-se ao Pai, através do Fiat corredentor de Sua Santa 
Mamãe. Com o Fiat corredentor desta Gloriosa Rainha, Jesus dignificou 
novamente o homem, dirigindo-o de novo ao projeto do Pai, redimindo o 
mundo inteiro, no Santo Sacrifício da Cruz de Amor. 

O Pai Eterno, com esta Nova Eva e Novo Adão (os Dois Corações) 
iniciou o projeto salvífico, que desde o princípio dos séculos tinha disposto: o 
Triunfo da Mãe e do Filho. 

Nós, como linhagem desta Mulher, que esmaga o mal, e irmãos deste 
Cordeiro, que triunfa sobre a morte e o pecado, devemos invocar este 
Triunfo e Reinado, com orações, sacrifícios e penitências, preparando 
nossas almas, e as almas de nossos irmãos, para este Reino de Deus, este 
Reino dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria. 
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ARTIGO III: OS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE 
MARIA SÃO UMA COMUNIDADE DE AMOR 

Os Sagrados Corações Unidos, são uma Comunidade de Amor. Por 
obra do Espirito Santo, Jesus foi formado como homem, com um Coração 
humano, no Ventre Imaculado de Maria. Os Dois Sagrados Corações 
estiveram unidos desde o princípio de uma maneira maravilhosa. 

O Coração de Maria foi o primeiro a adorar ao Coração de Jesus. E 
nesta adoração, compreendeu mais claramente a profundidade de seu Amor. 
A Mãe, como educadora, modela o Coração do Filho. E quando nos 
entregamos totalmente à Mãe, Rainha dos corações, educará nosso coração 
segundo o Coração de seu Filho Jesus Cristo. 

Às vezes, nos esquecemos que nossa Mãe Bendita foi assunta ao Céu 
em alma e corpo (Dogma de Fé, proclamado pelo Santo Padre Pio XII, em 
1950). Este Coração assunto ao Céu, este Coração de carne, da Virgem 
Maria, está na Glória, eternamente transfigurado, à semelhança do Coração 
de seu Filho. E assim como o Filho na terra tomou os traços humanos de sua 
Mãe, a Mãe, no céu, recebeu do Filho, os traços de Glória que são próprios 
de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo, a Mãe está com seu corpo no céu. 

Este Deus Filho, nesta Bendita Comunhão de Amor, quer se formar e 
se encarnar todos os dias (por meio de nossa querida Mãe) em toda sua 
Igreja, em todo seu Exército e apóstolos. Por isso disse: “Toma a Israel por 
herança”, que é como que se dissesse: “Deus Pai me deu em herança todas 
as nações da terra; a todos os homens, bons e maus, predestinados e 
réprobos. A uns os conduzirei com a vara de ouro, a outros com a vara de 
ferro. Para aqueles serei Pai e Advogado. Destes, Zeloso Vingador. De todos 
serei Juiz. Mas vós, Querida Mãe Minha, só tereis por herança e possessão, 
aos predestinados, que estão figurados por Israel. E como boa Mãe sua, dar-
lhes-ei vida; os alimentareis, os conduzireis e os defendereis.” 

Estas almas predestinadas, que desejam formar parte desta 
Comunhão de Amor dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, 
hão de voltar a nascer do Espirito Santo, que está em Maria, (cf. Lc 1,35; Jo 
3, 3-6), e da água da graça, mediante o arrependimento, a conversão, a vida 
sacramental e os dons e carismas que Deus misericordioso derramará, 
através desta Rainha excelsa e Medianeira de Todas as Graças, aos 
predestinados. 

Estes homens e mulheres far-se-ão filhos por adoção do Pai, pelo 
batismo; dados à luz na Igreja, por Maria, no Espirito Santo, que quer formar 
em Maria e por Maria aos seus eleitos; ao Resto Fiel. 
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Maria é o dom, o presente da Santíssima Trindade. E Jesus é o fruto 
do ventre de Maria (cf. Lc 1,42), obra do Espirito Santo, que está em Maria. 
De maneira que se algum fiel, tem Jesus Cristo formado em seu coração, 
tem que ter antes a Maria e ao Espirito Santo, porque o que possui essa 
alma redimida em seu coração é seu afeto, seu filho e seu fruto, Deus-
homem. 

Sem Maria, jamais se poderia gozar de Jesus Cristo. E à Mãe aplica-se 
esta verdade: eu produzo todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus 
Cristo, Meu Filho, seja formado neles na plenitude de sua idade. 

Para ser partícipe desta Comunhão de Amor, devemos ser 
conformados à imagem do Filho de Deus: Filho Unigênito de Deus e 
verdadeiro Filho de Maria; e ocultar-nos neste Sio Materno onde Deus-
homem abraça ao homem; onde o divino se encontra com o humano. 

Esta Mãe nos dará luz; jogará em nós as sementes divinas, as palavras 
de Seu Filho, que guardava em Seu Coração (cfe. Lc 2,19). Assim, com 
Maria e por Maria, daremos frutos do Espirito Santo, sendo partícipes desta 
Comunhão de Amor. 

ARTIGO IV: ORIGEM BÍBLICA DA DEVOÇÃO AOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA 

A devoção aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria tem 
raízes e fundamentos nas Sagradas Escrituras, independentemente que dita 
devoção fosse conhecida em formas especiais e com distintas graças que 
se deram ao longo de nossa história. Como as revelações dadas a muitas 
almas escolhidas, que apoiam e confirmar o dito na Santa Escritura. 

No primeiro mandamento entregue a Moises, o próprio Deus nos 
manda que O amemos com todo nosso coração, com toda nossa alma e com 
todas nossas forças (cf. Dt 6,5). 

Inobstante, sabendo que nossos corações são limitados para sentir o 
amor infinito que se deve a um Deus infinito, o Senhor prometeu, desde a 
antiguidade, que Ele nos daria um coração e um espírito novo, permitindo-
nos cumprir com seu mandato, desde o Amor-Fiat. 

Este novo coração é o Coração de Jesus, seu Filho, cuja encarnação 
vem dar cumprimento a várias profecias: “Dar-lhes-ei um coração novo e 
colocarei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de sua carne esse 
coração de pedra e lhes darei um coração de carne.” (Ez 36,26). 



 

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

5 

Quando vamos descobrindo os mistérios da fé, com a divina luz do 
Espirito Santo, o Sagrado Coração de Jesus dá-se nos a conhecer, como o 
símbolo do amor de Deus por seu povo. 

Um Amor tão grande, que no Calvário seu Coração foi traspassado e 
se abriu por nós: “um dos soldados abriu-Lhe o Lado com a lança e naquele 
instante saiu Sangue e Água. Isto aconteceu para que se cumprisse a 
Escritura que diz: contemplarão ao que traspassaram” (Jo 19,34-37) 

A Sagrada Escritura nos ensina que a Mãe “guardava tudo em seu 
Coração” (cf. Lc 2,29; 2, 51). A Mãe Maria atesourava todas suas vivências 
ao lado de Seu Filho Jesus. 

No mesmo Evangelho de São Lucas, encontramos a profecia do ancião 
Simeão, o qual, ao conhecer ao menino Jesus às portas do templo, predisse 
que uma espada de dor atravessaria seu Coração de Mãe (cf. Lc 2,35), 
referindo-se a dor que sofreria a Mãe com paixão e morte de Nosso 
Redentor. 

Esta espada de dor que sofre a Mãe em seu Coração, nos revela que a 
Mãe Maria compartilhou a dor do Sagrado Coração de Jesus, quando 
atravessaram seu lado com a lança. Em consequência, a Mãe é 
Corredentora, porque sofreu com Seu Filho por nós. 

Estes Dois Sagrados Corações são espelhos entre eles mesmos. Um 
reflete ao outro. Um anuncia ao outro. 

Estão tão unidos que são “um só coração” em seu ser; no sentir e no 
seu atuar, no Calvário e no Altar. 

Isto o podemos comprovar quando o profeta Isaías disse: “que o sinal 
será a virgem que dará à luz” (cf. Is 7,14): essa virgem é “o sinal” da chegada 
do Messias; é a aurora que precede ao sol. 

O Messias foi anunciado pelo Coração virginal da Mãe, e a Mãe 
sempre é profetizada juntamente com seu Filho, a quem dará à Luz. Maria 
está unida a Jesus, e Jesus está unido a Maria. E a única razão de ser desta 
União de Amor, é sempre esse Fiat que Jesus aprendeu de sua Mãe e que 
sua Mãe o viveu plenamente contemplando ao Seu Filho na Cruz. 

União de Corações que se realiza pelo Espirito Santo, que está Neles e 
Os tem Unidos. Assim, estes Dois Corações são nossa meta. E nosso maior 
anelo deve ser unirmo-nos a Eles, desde o Amor-Fiat. 

“Jesus e eu nos amamos tanto na terra que éramos um só Coração.”  
(A Santíssima Virgen Maria à Santa Brígida) 
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Os apóstolos dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 
devem ser “um com Eles”. E com “um só coração” implorar a vinda desta Era 
de Amor e de Paz, de Jesus e de Maria, no Reino de Deus. 

“Dei-vos este admirável Coração de Minha amadíssima Mãe, que é um 
comigo, para que seja autenticamente vosso coração.” 

(Nosso Senhor Jesus Cristo a São João Eudes)  

“Tudo a Jesus por Maria. Tudo a Maria para Jesus”  
(São Marcelino Champagnat) 

 

 


