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1 - Introdução 
Vivendo em um mundo de visão e de som, 

de ver para crer, não devemos nos tornar 
escravos destes estímulos; mas antes, devemos 
responder ao Chamado de Amor dos Corações 
Unidos. 

A Adoração Eucarística constitui a 
aproximação mais intensa à Presença de Jesus 
Eucaristia. 

Nesse silêncio curador, nosso amoroso 
Redentor nos pede desde Seu Getsêmani, ainda 
presente hoje, que velemos junto a Ele: Amando, 
Reparando e Acompanhando-O em Sua dor. Dor 
invisível, mas palpável para o coração, que,  
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tocado pelo campanário de Seu Chamado, sabe e 
conhece Sua Presença. 

Almas, respondamos, entregando-nos a 
esta Hora Santa, com urgência. Que Nosso 
Senhor não tenha que retornar repetidamente a 
despertar-nos e a pedir-nos que O 
acompanhemos. 

Venham almas! 
Prontos… juntos reparemos e amemos ao AMOR. 
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DEVOÇÃO REPARADORA EUCARÍSTICA 

DEVOÇÃO REPARADORA EUCARÍSTICA 
DO APOSTOLADO DOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE 

MARIA 
Para Vigílias de Reparação, nas quintas-

feiras, nas Horas do Getsêmani, para as 
primeiras sextas-feiras e primeiros sábados, e 
para as visitas a Jesus no Santíssimo 
Sacramento. 

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. 
Ó Deus, vinde em minha ajuda. Senhor, 

apressai-vos em me socorrer. 
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2 - ORAÇÃO PELA INTENÇÃO DESTA 

HORA SANTA 
Jesus, sou vosso pobre nada; a mais 

pequena de vossas criaturas. Mas em 
minha pequenez, eu reconheço, com a 
Assistência do Espirito Santo, vossa 
Grandeza e vosso Amor Infinito por mim, e 
desejo, com meu pequeno coração, render-
vos todo o amor de meu coração, em 
reparação ao Vosso Amor Divino, tantas 
vezes rejeitado, esquecido e ignorado. 

Eu, ingrata criatura, desejo consolar 
vosso Sagrado Coração Eucarístico, tantas 
vezes ofendido e traído, inclusive por 
vossos próprios amigos; adorar-vos no 
Santíssimo Sacramento, onde estais 
realmente presente, e dar-vos todo o amor 
e a reparação pelos pecados contra a 
Santa Eucaristia; pela apostasia 
generalizada; pela perda de consciência do 
pecado. 

Jesus, em vossa Divina Vontade, quero 
consolar vosso Coração Manso e Humilde,  
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com minhas lágrimas de arrependimento, 
pelos pecados contra a pureza; pelo 
escândalo do mundo. Meu Amado Jesus, e 
unindo através do Espirito Santo, meu 
coração ao Vosso Sagrado Coração e aos 
Santíssimos Corações da Mamãe Maria e 
do Pai São José, quero reparar pelos 
pecados contra a família e a vida. 

Jesus, quero acompanhar-vos no 
Getsemani destes tempos, e Velar e orar 
para permanecer junto a Vós, durante toda 
vossa Dolorosa Paixão Eucarística, e assim, 
acompanhar a Santa Igreja, no Caminho da 
Cruz, orando e reparando por todos os 
Sacerdotes, Religiosos e todos os 
Batizados, membros de vosso Corpo 
Místico. 

Ó Sagrado Coração de Jesus, que 
dissestes a Santa Margarida Maria: 

” Faz reparação pela ingratidão dos 
homens. Dedica uma hora a oração, para 
aplacar a Divina Justiça; para implorar  
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Misericórdia pelos pecadores; para honrar-
Me; para consolar-Me em Meu amargo 
sofrimento, quando Me vi abandonado por 
meus Apóstolos, ao não velarem uma hora 
Comigo.” 

Em vossa Divina Vontade, meu 
Adorável Jesus, quero reparar e consolar 
vosso Coração Eucarístico, pela dor que vos 
causaram os Apóstolos, ao deixar-vos só, e 
pelas numerosas horas e instantes, nas 
quais eu mesmo vos abandonei. 

Peço-vos humildemente, perdoeis 
minha tibieza e frieza. De igual modo, 
imploro-vos, meu Divino Jesus Hóstia, por 
todos os pecadores, dos quais eu sou o 
primeiro, e assim consolar-vos em vosso 
contínuo Sofrimento. 

Coração Dolorido de Jesus, permiti-me 
colocar na Sacratíssima Chaga de vosso 
Lado, um bálsamo de amor e ternura, e que 
com minha mortificação generosa e entrega 
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perfeita, vele convosco e repare por vós. 
Amém. 
3 - ORAÇÃO AO CORAÇÃO DOLOROSO E 

IMACULADO DE MARIA 
Doloroso e Imaculado Coração de 

Maria, Habitação Pura e Santa, cobri minha 
alma com vossa Maternal Proteção. Por 
este meio permanecerei fiel à 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. 

Divino Coração, protegei-me agora e 
sempre. Amém.  
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4 - OFERECIMENTO DA DEVOÇÃO 

REPARADORA 
Meu Doce Jesus! Meu amor 

Eucarístico! Desejo passar estes momentos 
de reparação Convosco, para dar-vos toda 
a adoração de meu coração, para consolar-
vos, e para reparar por meio do amor de 
meu pobre coração, em união com o 
Espirito Santo e o Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, pela Agonia que 
sofrestes no Getsemani. 

Naquela Hora Solitária fostes 
abandonado, e as criaturas que Vós 
criastes para amar-Vos, não Vos amaram. 
O peso de todos os pecados caiu sobre 
Vós, e o dos meus também. E pela dor que 
eu Vos causei então com meus pecados, 
me esforçarei em satisfazer-Vos com meu 
amor. Fortalecei-o meu Jesus, para que, 
ainda que seja uma pequena amostra do 
meu amor, por meio das Mãos de minha 
Amada Mãe Maria, e unido ao seu Doloroso 
e Imaculado Coração, Vos console e dê 
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alívio ao Vosso Sagrado Coração 
Eucarístico. Amém. 

Ó Santíssimo Sacramento! Ó 
Sacramento Divino! Todo louvor e ação de 
graças Vos sejam dados, por meio do 
Coração Doloroso e Imaculado e Maria, em 
todo o momento. 
5 - 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. 
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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 
5.1 - 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  
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Inflamado de Amor dos Corações Unidos de 
Jesus e Maria. Amém. 

6 - 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. 

7 - ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO 
São Miguel Arcanjo, defendei-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. 
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8 - 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, rogamos-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. 

8.1 - 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  
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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. 
8.2 - Oração para Pedir Graças ao Coração 

Doloroso e Imaculado de Maria 
(Ditada em 21 de outubro de 2014). 

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

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

8.3 - 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. 

8.4 - Oração que prepara nossas almas 
para escutar a Sagrada Escritura 

(Ditada em 18 de outubro de 2014). 

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  
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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. (Jaculatória dada por 
Deus Pai) 
8.5 - Do Evangelho de São Mateus (26, 36-

46) 
A oração no Getse ̂mani 
“36Jesus chegou com eles a uma 

propriedade chamada Getse ̂mani e disse 
aos discípulos: “Sentai-vos, enquanto eu 
vou orar ali!” 37Levou consigo Pedro e os 
dois filhos de Zebedeu e começou a ficar  
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triste e angustiado. 38Enta ̃o lhes disse: 
“Sinto uma tristeza mortal! Ficai aqui e 
vigiai comigo!” 39Ele foi um pouco mais 
adiante, caiu com o rosto por terra e orou: 
“Meu pai, se possível, que este cálice 
passe de mim. Contudo, não seja feito 
como eu quero, mas como tu queres.” 

40Quando voltou para junto dos discípulos, 
encontrou-os dormindo. Disse então a 
Pedro: “Não fostes capazes de ficar 
vigiando uma só ́ hora comigo? 41Vigiai e 
orai, para não cairdes em tentação; pois o 
espírito esta ́ pronto, mas a carne e ́ fraca”. 
42Jesus afastou-se pela segunda vez e 
orou: “Meu Pai, se este cálice não pode 
passar sem que eu o beba, seja feita a tua 
vontade!” 43 Voltou novamente e encontrou 
os discípulos dormindo, pois, seus olhos 
estavam pesados. 44Deixando-os, afastou-
se e orou pela terceira vez, repetindo as 
mesmas palavras. 45Enta ̃o voltou para junto 
dos discípulos e disse: “Ainda dormis e 
descansais? Chegou a hora! O Filho do 
Homem esta ́ sendo entregue as mãos dos  
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pecadores. 46Levantai-vos, vamos! Aquele 
que vai me entregar esta ́ chegando”.  

Palavra do Senhor. Glória a Vós, 
Senhor Jesus. 
8.6 - Chamado de Amor e de Conversão do 

Sagrado Coração de Jesus – 14.04.2014 
“Têm-Me em um Eterno Getsêmani” 
Eu Sou Jesus, vosso Redentor, que se 

entregou por vocês, até a última gota de 
Sangue. 

Queridos filhos: se soubessem quanto 
os amo, deixariam de ofender-Me. 

Eu sofro continuamente por vossos 
pecados. Não se dão conta do mal que fazem 
às suas almas. Quantas almas se perdem. 

Mas há um Bem Eterno ao qual devem 
aspirar. Vossas vidas, não são de vocês, pois 
foram criados para viver em Comunhão com 
o Pai, Eu Sou, seu Deus. 

Porquê não abrem seus corações às 
Graças do Meu Sagrado Coração? Têm-me  
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em um Getsemani eterno. Mas não se 
preocupam em saber o quê é que Nossos 
Corações Unidos estão lhes pedindo. 

O dragão do Apocalipse (Ap 12,3) já 
está se aproximando do mundo, e lhe 
abrem as portas, e as fecham para a Minha 
Misericórdia.  

Procurem os Sacramentos. Façam 
tudo por amor a Mim. Não acreditam filhos, 
que Sou seu Deus? 

Eu entreguei Minha Vida por vocês, já 
estão próximos os dias de vossa purificação 
(Hebreus, 1,3). Queridos filhos: confessem-
se; comunguem. 

A alma que não comunga perde a Vida 
Eterna. Comungar é um assunto de Vida ou 
morte eterna. 

Filhinhos: abram seus corações para 
Minha Bênção: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

Ave Maria Puríssima, sem pecado 
concebida. 
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9 - ORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO DO ALTAR 
Senhor meu, Jesus Cristo: que pelo 

Amor que tendes aos homens, permaneceis 
dia e noite neste Sacramento, cheio de 
Misericórdia e Ternura, esperando, 
chamando e acolhendo a todos os que vêm 
visitar-Vos, eu creio que estais aqui 
presente. 

Adoro-vos desde o abismo do meu 
nada. Dou-vos graças, por todos os 
favores, e especialmente, por haver-vos 
dado a Vós mesmo a mim, neste 
Sacramento; por me haverdes concedido a 
Maria, Vossa própria Mãe, como 
Intercessora e Corredentora; e por me 
haverdes chamado para estar nestes 
momentos Convosco. 

Eu saúdo hoje ao vosso Amadíssimo 
Coração e desejo adorá-lo, em 
agradecimento, por este grande Dom, em 
reparação de todos os ultrajes, que Vós,  
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meu Amado Jesus, recebeis neste 

Sacramento, de vossos inimigos. 
Ó meu Jesus, amo-vos de todo o 

coração. Arrependo-me de haver-vos 
ofendido tantas vezes. 

Proponho-me, com vossa graça, não 
vos ofender mais de ora em diante, e agora, 
ainda que esteja cheio de faltas e 
imperfeições, consagro-me todo ao Vosso 
Coração Eucarístico. 

Fazei de mim o que vos agrade. Eu só 
vos peço e só desejo vosso Santo Amor, e a 
perseverança até o fim. 

Encomendo-vos também, as almas do 
purgatório, especialmente aquelas que 
foram mais devotas do Santíssimo 
Sacramento e de Maria Imaculada. 

Por fim, meu Amado Salvador, uno 
todos meus afetos aos de vosso Amoroso 
Coração Eucarístico, e ofereço-os ao Vosso 
Pai Eterno, suplicando-Lhe que, por Amor a 
Vós, sirva-se em aceitá-los e escutá-los. 
Assim seja. 
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10 - ATO DE FÉ E ADORAÇÃO 

Creio, Ó Jesus, com minha mais viva 
fé, que estais realmente presente, aqui, 
diante de mim, sob as Espécies 
Eucarísticas. 

Vós, o Verbo eterno do Pai, Gerado 
desde todos os séculos, e mais tarde 
Encarnado nas Entranhas da Virgem Mãe, 
Jesus Cristo, Redentor e Rei. 

Creio, realmente, que estais presente 
na Verdade Inefável de vossa Divindade e 
de Vossa Humanidade. Jesus, sois o 
mesmo de Belém, o Divino Menino que 
aceitou por mim, o aniquilamento, a 
pobreza e a perseguição. 

Sois o Jesus de Nazaré, que por meu 
amor abraçou o ocultamento, as fadigas e a 
obediência. 

Sois o Divino Mestre, aquele que veio 
para ensinar-me as doces verdades da fé, a 
trazer o grande Mandamento do Amor: 
Vosso Mandamento. 
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Sois o Salvador Misericordioso, que se 

inclina sobre todas minhas misérias, com 
Infinita Compreensão e comovedora 
Bondade, sempre pronto a perdoar, a curar, 
a renovar. 

Sois a Vitima Santa, Imolada para 
Glória do Pai e bem de todas as almas. 

Sois o Jesus, que por mim suou Sangue 
no Horto de Getsêmani; quem por mim 
sofreu a condenação de tribunais humanos, 
a Dolorosíssima Flagelação, a cruel e 
humilhante Coroação de Espinhos, o Martírio 
cruel da Crucifixão. 

Sois quem quis Agonizar e Morrer por 
mim. Vós sois Jesus Ressuscitado, o 
Vencedor da morte, do pecado e do inferno. 

Quem está desejoso de comunicar-me 
os tesouros da Vida Divina, que é a própria 
Divina Vontade, que Possuis em toda sua 
Plenitude. 

Meu Jesus, Vos encontrais aqui, 
presente na Hóstia Consagrada, com um  



 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria -  26 

 
Coração Desbordante de Ternura; um 
coração que Ama Infinitamente. 

Em Vosso Coração Eucarístico, Jesus, 
encontro o Amor Infinito, a Caridade Divina: 
Deus, Princípio de Vida, Existente e 
Vivificante. 

Que doce me Sois, Meu Deus, 
Trindade Santíssima, adorar-vos neste 
Sacrário, no qual agora estais! 

Porque no Santíssimo Sacramento 
estais Vós, Jesus, unido ao Pai e ao 
Espirito, sendo também uma Realidade 
Trinitária. Por isto, uno-me aos Anjos e 
Santos, os quais, invisíveis, mas presentes 
e vigilantes junto ao Vosso Sacrário, Vos 
adoram incessantemente. 

Uno-me, sobretudo, a Vossa 
Santíssima Mãe, e aos Sentimentos de 
Profunda Adoração e de Intenso Amor que 
brotaram de Sua Alma, desde o Primeiro 
Instante de Vossa Encarnação, e quando 
vos levava em Seu Seio Imaculado. 
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E, enquanto Vos adoro neste Sacrário, 

quero, em Divina Vontade, difundir-me e 
adorar-vos, especialmente naqueles 
Sacrários, nos quais estais mais 
abandonado e esquecido. 

Adoro-Vos em cada Hóstia 
Consagrada que existe entre o Céu e a 
terra. 

Adoro-vos, Deus Pai, porque, por meio 
de Cristo, descestes até minha humanidade, 
e porque, por Seu Eucarístico Coração 
Adorável, Vos unistes tão estreitamente ao 
homem, a mim, pobre criatura ingrata. 

Adoro-vos em Espirito e Verdade, 
diante Vossa Presença sempre Atual e 
sempre Eterna, de Vosso Ser Divino.  

Prostro-me até o nada, em adoração, 
diante de Vossa Majestade Soberana. Mas, 
ao mesmo tempo, o amor me eleva até Vós. 

Adoro-vos, Deus Pai, e Vos amo. O 
amor e a adoração estão totalmente 
confundidos e mesclados em minha alma.  
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Tanto que, não saberia dizer se mais 

adoro que amo, ou se mais amo que adoro. 
Adoro-vos, porque encontro em Vós, 

todo o Poder e toda a Santidade, Justiça e 
Sabedoria, porque Vós sois meu Criador e 
meu Deus. 

Amo-vos, porque encontro em Vós 
toda Beleza, toda Bondade, toda Ternura e 
toda Misericórdia. 

Amo-vos, porque me fizestes o 
Presente de um Tesouro Inestimável. 

Jesus, sois meu Tesouro. Sois meu, e 
a cada instante posso tirar graças Dele, de 
mãos cheias, pois o encontro sempre 
abundante. 

Dele, tomo quanto necessito, para 
pagar minhas dívidas; para remediar 
minhas necessidades; encontrar delícia; 
ganhar uma coroa. 

Que Dom Inefável é este Jesus Hóstia, 
com Seu Coração desbordante de ternuras! 
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Um Tesouro que jamais se esgota: 

quanto mais tiro, mais Ele aumenta. 
Ó Deus Pai! Tanto amastes as vossas 

criaturas, que lhes destes o Vosso Único 
Filho. E para que a Majestade de Vosso 
Verbo não nos infundisse temor, e nossas 
almas pudessem se dirigir para Ele com 
confiança, O revestistes de uma Carne 
semelhante à nossa. 

O embelezastes com as Graças mais 
atraentes, e sobretudo, destes-Lhe um 
Coração Infinitamente Perfeito, tanto que 
devia ser a Morada de Vossas Delícias, 
porque Vossa Divina Plenitude vive Nele, e 
a mais humilde das criaturas, tem ali, seu 
lugar de privilégio. 

Esse Adorado Coração Sacramentado, 
Imenso como Vós, meu Deus, porque Vos 
contém, é também minha Morada, pois me 
ama. 

Nele, me encontro com Vossa 
Divindade, e ao ver-me neste Sagrado Asilo,  
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Vossa Justa Ira se aplaca e Vossa Justiça 
se desarma. 

Adoro-vos, Deus Pai, por Jesus e em 
Jesus, em uma só Alma, com minha Mamãe 
Celestial, e em seu próprio Coração. 

Adoro Jesus, Vosso Filho, Quem por 
Sua Humanidade é meu Irmão, e por Sua 
Divindade é meu Deus. 

Amo-vos por Jesus e com Jesus. 
Amo-vos pelo Coração Eucarístico de 

Jesus, que o amor fez meu. 
Amo-vos em Jesus. Por Ele vos chega 

meu amor. Por Ele posso alcançar-vos e 
abraçar-vos. 

11 - ATO DE AGRADECIMENTO 
Depois de haver-me prostrado, para 

adorar-vos no Coração Eucarístico de 
Jesus, quero agradecer-vos. 

Agradeço-vos, meu Deus, porque Vós 
sois o Amor, e vos agradeço pelos Dons de 
Vosso amor. E já que os Dons mais  
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apreciados, os da Vida Sobrenatural, no-los 
destes por Jesus, é também por Ele, com 
Ele e Nele, que quero elevar até Vós, o hino 
de reconhecimento. 

Em união com Jesus e em Seu Divino 
Querer, agradeço-vos Deus Pai, por todas 
as graças pessoais que me tendes 
concedido. 

Vós me destes a vida, tirando-me do 
nada e ma conservastes dia-a-dia, até este 
momento. 

Mas Vós, me destes outra vida mais 
valiosa: a da Graça, que me faz partícipe de 
Vossa própria Vida Divina, e depois da 
Primeira Graça, com a qual me santificastes 
no dia do Batismo, quantas Graças me 
foram concedidas, que conservaram, 
aumentaram, e talvez, reconquistaram a 
Vida Sobrenatural! 

Penso nos Dons de Vosso Amor, 
dos que tanto tenho gozado: 
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• Na Igreja, que me destes para que seja 
minha mestra e guia para a eternidade. 
• Nos Sacerdotes, que me outorgaram 
os Dons de Vosso Amor. 
• Na Eucaristia, que tem sido para mim, 
Alimento, Sustento e Consolo. 
• Na Virgem, que é minha Boa Mãe, 
minha Consoladora, minha Ajuda, minha 
especial Protetora em cada instante de 
minha vida. 
• No Paraíso, que me preparastes e que 
com Vossa Graça espero alcançar. 
• Contemplo minha vida semeada de 
alegrias e dores, e compreendo que tudo 
nela tem sido amor. 
• Tudo, ó meu Deus! Porque de Vosso 
Coração Amante não pode sair nada que 
não seja Graça e Amor. 
• Por tudo isto, R/. Dou-vos graças, meu 
Deus! 
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• Pelas alegrias que permitistes gozar, 
assim como pelas dores e as provas com 
que semeastes meu caminho, R/. 
• Pelas Graças conhecidas e pelas 
desconhecidas, R/. 
• Pelos Favores do passado e os do 
futuro, R/. 
• Por tudo o que fizestes em mim e por 
mim, e por tudo o que ainda quereis fazer 
no futuro, R/. 
• Sobretudo, por haver-me chamado ao 
conhecimento de Vosso Amor e para 
consagrar-me a Ele, R/. 
• Pela Luz e a Alegria Vossas, que estou 
tão longe de merecer, R/. 
• Pela Luz e a Alegria, que o 
conhecimento de Vosso Amor trouxe à 
minha vida, R/. 
• Pela possessão de Vosso Amor que Vos 
fez meu, e a mim, me faz Vosso, R/. 
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• Mas não quero e não posso dar-vos 
graças só por mim. 
• Dou-vos graças também, por todos os 
dons que Vosso Amor derramou na Igreja. 
• Pelos Benefícios outorgados aos Anjos 
e aos Santos, louvores perenes de Vosso 
Amor. 
• Sobretudo, pelos benefícios 
inumeráveis que fizestes a Maria 
Santíssima, Nossa Doce Mãe, Corredentora 
e Medianeira de todas as Graças. 
• Dou-vos graças, por havê-la feito tão 
Grande, tão Santa, tão Bela. 
• Dou-vos graças pelos Privilégios que 
Lhe concedestes; pelo Trono de Glória, 
sobre o qual a colocastes; pela Missão que 
lhe confiastes. 
• Dou-vos graças por haver feito desta 
Criatura Predileta, uma Mãe, na qual posso 
e devo colocar todas minhas esperanças. 
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12 - ATO DE AMOR 

• Para que meu reconhecimento seja 
mais eficaz, permito-me, ó Senhor, vivificá-
lo com o amor! 
• Por isso Vos digo e Vos repito: que 
Vos amo com todo meu coração, com toda 
minha alma, com toda minha mente e com 
todas minhas forças. 
• Deus meu! Sumo Bem. Quisera haver-
vos amado sempre. 
• Deus meu! Detesto o tempo em que 
não vos amei! 
• Como pude viver tanto tempo sem 
vosso Santo Amor? 
• E vós, Deus meu, como pudestes 
sofrer-me? 
• Dou-vos graças, Deus meu, por vossa 
Grande Paciência! 
• Mas agora quero amar-vos sempre. 
• Desejo morrer antes que deixar de 
amar-vos. 
• Tirai-me Deus meu, a vida, quando 
tenha de deixar de amar-vos. 
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• Uma graça vos peço: a de amar-vos 
sempre. 
• Com vosso Amor serei ditoso. 

Gloria ao Pai. 
• Desejo Deus meu, ver-vos amado por 
todos. 
• Ditoso eu, se pudesse dar meu 
sangue para que todos vos amassem. 
• O que não vos ama, é 
verdadeiramente cego. 
• Iluminai-o, meu Deus! 
• É uma verdadeira desgraça o não 
amar a Vós, Sumo Bem. 
• Eu, Deus meu, não quero ser do 
número daqueles infelizes que não vos 
amam. 
• Deus meu, sois minha Alegria, e todo 
meu Bem. 
• Quero ser todo vosso, para sempre. 
• Quem poderá separar-me jamais de 
vosso Santo Amor? 
• Vinde, criaturas todas, para amar ao 
meu Deus. 
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Gloria ao Pai. 

• Quisera, meu Deus, ter mil corações 
para amar-vos. 
• Quisera ter os corações de todos os 
homens para amar-vos. 
• Alegrar-me-ia que houvesse mais 
mundos para que todos vos amassem. 
• Ditoso o que pudesse amar-vos com 
os corações de todas as criaturas 
possíveis. 
• Vós o mereceis, Deus meu. 
• Meu coração é demasiado pobre e frio 
para amar-vos. 
• Ó fatal frieza dos homens em amar ao 
Sumo Bem. 
• Ó deplorável cegueira dos mundanos, 
que não conhecem o Verdadeiro Amor! 
• Ditosos vós, Moradores do Céu, que O 
conheceis e O amais. 
• Ó ditosa necessidade a de amar a 
Deus! 

Gloria ao Pai. 
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• Quando será, Deus meu, que eu arda 
em vosso Amor?  
• Que feliz e venturosa sorte será esta 
para mim! 
• Mas já que não sei amar-vos, gozo ao 
menos, em que tenha tantos outros que vos 
amem verdadeiramente, com todo seu 
coração. 
• Tenho um gozo especial em que sejais 
amado de todos os Anjos e Bem-
aventurados do Céu. 
• Uno meu pobre coração com o coração 
de todos eles. 
• Quero amar-vos de um modo especial, 
com o amor com que vos amaram aqueles 
Santos que estiveram mais enamorados de 
Vós. 
• E assim, quero amar-vos com o 
mesmo amor com que vos amaram Santa 
Maria Madalena, Santa Catarina e Santa 
Teresa. 
• Com aquele amor com que vos 
amaram Santo Agostinho, São Domingos,  
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• São Francisco Xavier, São Felipe Neri 
e São Luís Gonzaga. 
• Com o mesmo amor com que vos 
amaram os Santos Apóstolos, 
particularmente São Pedro, São Paulo e o 
discípulo amado. 
• Com o mesmo amor com que vos 
amou o Grande Patriarca São José. 

Gloria ao Pai... 
• Quisera amar-vos com aquele Amor 
com que vos amou Maria Santíssima na 
terra. 
• Com aquele amor em particular, com 
que vos amou quando Concebeu em seu 
Seio Virginal ao vosso Divino Filho, e 
quando deu-lhe à Luz; quando o 
amamentou, e quando o viu morrer. 
• Quero amar-vos também com aquele 
amor com que vos ama e amará sempre no 
Céu. 
• Mas, para amar a Vós, Deus meu de 
Infinita Bondade, nem ainda isto basta. 
• E assim, quisera amar-vos como vos 
amou o Verbo Divino feito Homem. 
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DEVOÇÃO REPARADORA EUCARÍSTICA 

• Como vos amou quando Nasceu. 
• Quando vos amou quando Expirou na 
Cruz. 
• Como vos ama continuamente 
naqueles Sagrados Tabernáculos onde está 
Oculto. 
• Com aquele mesmo Amor com que vos 
ama e vos amará no Céu, por toda a 
eternidade. 
• Finalmente, quero amar-vos com 
aquele Amor com que vós amais a Vós 
mesmo. Mas já que isto é impossível, fazei, 
Deus meu, por piedade, que vos ame 
quanto mais saiba e possa, e quanto seja 
de vosso agrado. Amém 

Gloria ao Pai... 
Amo-vos, ó meu Deus! Meu único 

desejo é amar-vos até o último suspiro de 
minha vida. Amo-vos, ó infinitamente 
Amoroso Deus, e prefiro morrer amando-
vos, que viver um instante sem Vós! 
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Amo-vos, ó meu Deus, e tão só desejo 

ir ao Céu para ter a felicidade de amar-vos 
perfeitamente! 

Amo-vos, ó meu Deus, e meu temor é 
só ir para o inferno, porque aí nunca teria a 
doce consolação de vosso Amor. 

Ó meu Deus! Se minha língua não 
pode dizer cada instante que vos amo, pelo 
menos, quero que meu coração o repita 
cada vez que respiro. 

Dai-me a graça de sofrer, enquanto vos 
amo; e de amar-vos, enquanto sofro; e o dia 
que morrer, de sentir que vos amo. 

Suplico-vos, que quanto mais próxima 
esteja de minha hora final, aumenteis e 
aperfeiçoeis meu amor por Vós. Tudo vos 
confio, por meio do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria. Amém. 

13 - ATO DE REPARAÇÃO E 
ARREPENDIMENTO 

Senhor: em Divina Vontade, quero 
fazer diante de Vós, reparação. Ó Jesus! 
Vitima Divina de nossos Altares. Grande e  
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Único Reparador. Eu também me uno a 
Vós, para cumprir Convosco e por meio de 
Vós, o ofício de pequena alma reparadora. 

Dirijo-me ao Coração Doloroso e 
Imaculado da Mamãe Celestial, para que, 
assim como no Calvário ofereceu ao Pai o 
Seu Jesus, em união com o Espirito Santo 
que se imolava por sua glória e pela 
salvação das almas. 

Assim se renove neste momento, o 
Místico Oferecimento. Mas em Divina 
Vontade, serei eu mesmo. 

Ó Jesus! Ó Mamãe! Quem se ofereça 
ao Eterno Pai como holocausto, sendo com 
meu Jesus Sacramentado e Nele Mesmo, 
uma só Hóstia de Amor Santo e Divino. 

No cálice de Vosso Doloroso e 
Imaculado Coração, oferecei, Virgem Doce, 
as dores de Jesus junto às Vossas, para 
invocar a Divina Misericórdia sobre mim e 
sobre o mundo inteiro. 
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Pai Celestial: depois de haver-vos 

dado graças por Vossos Dons sem fim, 
como posso não me confundir à vista de 
minhas culpas e de minhas infidelidades? 

Com quanta ingratidão e frieza tenho 
respondido aos vossos Benefícios! 
Prostrado diante de Vós, que tanto me 
tendes amado, cheio de confusão e de 
arrependimento, invoco Vosso Perdão e 
Vossa Misericórdia. 
• Pelo mau uso que fiz dos Dons 
naturais recebidos: minha vida, minhas 
energias, meu tempo, meus sentidos, 
minha inteligência, minha língua, R/. Ó 
Jesus, tende piedade de mim! 
• Pelas desobediências, pequenas e 
grandes à Vossa Lei, R/. 
• Pelos deveres descuidados ou mal 
cumpridos, R/. 
• Pelo bem que pude fazer não fiz, R/. 
• Porque deixei triunfar muitas vezes em 
mim, as más inclinações do orgulho, da 
vaidade e do egoísmo, R/. 
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• Porque não pratiquei o Mandamento 
da Caridade, como Vós ordenastes, R/. 
• Porque deixei estéreis em mim, tantas 
Graças, R/. 
• Pela tibieza com que pratiquei minha 
vida de piedade, R/. 
• Pela indiferença e frieza com que 
respondi aos Dons de Vosso Amor, R/. 
• Por haver preferido, muitas vezes, as 
criaturas e as satisfações humanas, em vez 
de Vós e de vossas Consolações, R/. 
• Pela pouca fidelidade e generosidade 
com que tenho vivido minha consagração, 
R/. 
• Pela falta de fé e abandono em Vosso 
Amor, R/. 
• Pela falta de dedicação às almas e à 
Igreja, R/. 
• Por minhas rebeliões e meu pouco 
amor a Vossa vontade e a Vossa cruz, R/. 

Prostro-me junto a Vós, ó Jesus, 
Hóstia Divina, Redentor e Salvador meu, 
como um dia Santa Madalena o fez! E se 
bem é certo, que sou indigno de vosso  
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amor, estou certo que tereis para mim, a 
mesma Ternura Misericordiosa. 

Senhor, meu Deus! Espero por Vossa 
Graça, a remissão de todos meus pecados. 
E depois desta vida, alcançar a Eterna 
Felicidade, porque Vós o prometestes, que 
sois Infinitamente Poderoso, Fiel, Benigno e 
cheio de Misericórdia. Quero viver e morrer 
nesta esperança. Amém. 

14 - ATO DE AMOR REPARADOR 
Bom e Misericordioso Salvador: é 

desejo de meu coração corresponder ao 
vosso Amor Divino, com Amor. 

É minha maior pena, que não sejais 
amado por todos, e em particular, que meu 
coração seja tão frio, tão egoísta, tão 
desagradecido. 

Profundamente reconhecedor de 
minha própria debilidade e pobreza, confio 
em que Vossa própria Graça fará que 
possa oferecer-vos um ato de Amor Puro, e 
desejo oferecer-vos este Ato de Amor, em 
reparação da frieza e da negligência, que  
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vossas criaturas vos mostram no 
Santíssimo Sacramento de Vosso Amor. 

Jesus, meu Soberano Bem! Amo-vos 
não pela recompensa que tendes 
prometido aos que vos amam, senão por 
ser puramente Vós Mesmo. 

Amo-vos sobre todas as coisas que 
possam amar-se, sobretudo os prazeres, e 
enfim sobre mim mesmo, e sobretudo o que 
não sejais vós Mesmo, confessando diante 
do Céu e da terra, que quero viver e morrer 
pura e simplesmente em vosso Santo Amor. 
E se para amar-vos assim devo padecer 
persecução e sofrimento, estou 
perfeitamente satisfeito, e direi sempre com 
São Paulo: “nada me separará do Amor de 
Cristo.” 

Ó Jesus! Dono Supremo de todos os 
corações: eu vos amo, adoro-vos, glorifico-
vos, dou-vos graças. Porque agora sou 
todo vosso. Governai-me e transformai 
minha alma a semelhança de Vós mesmo, 
imperando vosso Divino Querer em mim. 
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Governai-me e transformai minha alma 

a semelhança de Vós mesmo, para que 
possa bendizer-vos e glorificar-vos para 
sempre, na Morada dos Santos. Amém. 
15 - RECONHECIMENTO DE JESUS CRISTO 

REI DO UNIVERSO 
Ó Cristo Jesus! Reconheço-vos por 

Rei universal. Tudo o que foi feito, foi 
criado para Vós. Exercei sobre mim todos 
vossos direitos. 

Renovo minhas promessas de 
Batismo, renunciando a satanás, às suas 
pompas e às suas obras, e prometo viver 
como bom cristão. 

E muito em particular, comprometo-me 
a fazer triunfar, segundo meus meios, os 
direitos de Deus e de vossa Igreja. 

Divino Coração de Jesus: ofereço-vos 
minhas pobres ações, para que todos os 
corações reconheçam vossa Sagrada 
Realeza, e que assim, o Reinado de vossa 
Paz se estabeleça no Universo inteiro. 
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Sagrado Coração Eucarístico de 

Jesus, Rei e Centro de todos os corações: 
concedei-nos a Paz, por meio do Advento 
de vosso Reino Eucarístico, através do 
Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria. Amém. 

16 - REPARAÇÃO AO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 

Dulcíssimo Jesus, cuja Caridade 
derramada sobre os homens, se paga tão 
ingratamente com o esquecimento, o 
desdém e o desprezo. Olhai-nos aqui, 
prostrados diante Vosso Altar. 

Queremos reparar, com especiais 
manifestações de honra, tão indigna frieza, 
e as injúrias, com as quais, em todas as 
partes, é ferido pelos homens, vosso 
Amoroso Coração.  

Recordando, inobstante, que também 
nós nos manchamos tantas vezes com o 
mal, e sentindo agora vivíssima dor, 
imploramos diante de tudo, vossa 
Misericórdia, para nós, dispostos a reparar  
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com voluntária expiação, não só os 
pecados que cometemos nós mesmos, 
senão também os daqueles, que perdidos e 
afastados do caminho da saúde, recusam 
seguir-vos como Bom Pastor e Guia, 
obstinando-se em sua infidelidade, e hão 
sacudido o Jugo Suavíssimo de Vossa Lei, 
pisoteando as promessas do Batismo. 

Queremos expiar todo o cúmulo de tão 
deploráveis crimes. Propomo-nos reparar 
cada um deles, em particular, os vícios, as 
almas indiferentes e tíbias; os que causam 
escândalos e são prisioneiros da luxúria; a 
imodéstia e as torpezas da vida e do vestir; 
as insídias que a corrupção estende às 
almas inocentes; a profanação dos Dias 
Santos; o materialismo e o progresso 
diabólico; as miseráveis injúrias dirigidas 
contra Vós e contra Vossos Santos; os 
insultos lançados contra Vosso Vigário, o 
Santo Padre e a Ordem Sacerdotal. 

As negligências e os horríveis 
sacrilégios, com que se profana o próprio 
Sacramento do Amor Divino e, enfim, as  
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culpas públicas das nações, que 
menosprezam os direitos e o magistério da 
Igreja por Vós fundada. 

Oxalá, possamos nós, lavar com nosso 
sangue estes crimes! 

Entretanto, como reparação da honra 
Divina conculcada, vos apresentamos, 
acompanhando-a, com as expiações de 
Vossa Mãe, a Santíssima Virgem, de todos 
os Santos, e dos fiéis piedosos, aquela 
satisfação que Vós mesmo oferecestes um 
dia na Cruz ao Pai, e que renovais todos os 
dias nos Altares. 

Prometemos-vos, com todo o coração, 
compensar enquanto estiver de nossa parte, 
e com o auxílio de Vossa Graças, os 
pecados cometidos por nós e pelos demais; 
a indiferença a tão Grande Amor, com a 
firmeza da fé, a inocência da vida, a 
observância perfeita da Lei Evangélica, 
especialmente da Caridade; e impedir, além 
disto, com todas nossas forças, as injúrias 
contra Vós, e atrair a quantos possamos, ao 
Vosso seguimento. 
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Aceitai, rogamos-vos, Benigníssimo 

Jesus, por intercessão da Bem-aventurada 
Virgem Maria Reparadora e Adoradora por 
excelência, o voluntário oferecimento de 
expiação. E com o grande Dom da 
perseverança, conservai-nos fidelíssimos, 
até a morte, no Culto e Serviço para Vós, 
para que cheguemos todos um dia, à Pátria 
onde Vós, com o Pai e com o Espirito 
Santo, viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos. Amém. 

17 - SANTO ROSARIO 
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  
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devoção, como se fosse o último da minha 
vida. Vos pedimos 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 aos infernos; ao terceiro 
dia ressuscitou dentre os mortos; 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. 
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18 - JACULATÓRIAS DO APOSTOLADO 

DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA 

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. 
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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,  
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Nossa Santa Mãe, seja para sempre 

adorado. Amém. 
MISTÉRIOS DOLOROSOS DE 

REPARAÇÃO 
Primeiro Mistério: A Agonia de Jesus no 
Horto de Getsemani 

Minha alma está triste até a morte. Ó 
Divina Tristeza de Jesus, que salvastes o 
mundo e preparastes para nós, os gozos do 
Paraíso, remediai nossas penas; aceitai 
nossa dor, por haver ofendido tão 
gravemente ao Senhor nosso Deus, e na 
Divina Vontade, queremos acompanhar-vos 
em todos os Sacrários sós, abandonados e 
descuidados, onde estais padecendo vossa 
Agonia, e compartilhá-la convosco! 

Na Divina Vontade, quero fundir-me 
com Vosso Coração Agonizante, meu 
Amado Jesus, e estar velando e em 
Oração, reparando pelas Três Horas de 
Agonia, que padecestes no Getsemani. 

Santíssima Trindade, Pai, Filho e 
Espirito Santo, adoro-vos profundamente, e  
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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. Amém. 

Pai Nosso. 
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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Dez Ave Maria dos últimos tempos: 
Ave Maria, cheia de Graças, o Senhor 

é 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. 
Segundo Mistério: Jesus é Açoitado 

na coluna 
Povo meu: Que é que te fiz? Açoitas-Me 
com ao ínfimo dos escravos! 

Ó Jesus! Perdoai os excessos de 
impiedade contra a Santa Igreja, que é 
Vosso Corpo Místico, e na Divina Vontade, 
imploro o Triunfo da Fé Católica, e desejo 
dar-vos com todo o amor de meu pobre  
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coração, reparação e consolo, pelos 
pecados contra a carne e a pureza. 

Peço-vos, meu Jesus, por todos os 
homens que promovem o escândalo, a 
impureza e a imodéstia, para que 
conheçam logo, vosso Amor Infinito, e 
arrependidos, também se convertam em 
almas reparadoras. 

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 Méritos Infinitos do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
pela conversão dos pobres pecadores e 
pela paz do mundo. Amém. 
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Pai Nosso; Ó Maria!...; 10 Ave-Marias 

e Glória ao Pai. 
Jaculatórias. 
Terceiro Mistério: Jesus é Coroado 

de Espinhos 
Sou verme e não homem. 

Ó Jesus, saturado de ultrajes neste 
Mistério. Com que eloquência nos mostrais 
que, saídos da terra, à terra retornamos de 
novo. Que esta divina lição humilhe nosso 
orgulho, e aumente nossa Caridade para 
com as criaturas. 

Entrego-vos, Jesus, em Vosso Divino 
Querer, à todas as autoridades, 
governantes e líderes, e ofereço-vos 
reparação e consolo, por todos os pecados 
de orgulho e abuso de autoridade. 

Peço-vos perdão, Jesus, e reparo, em 
nome dos que exercem alguma liderança 
sobre outros, por quantas vezes induziram 
ao exercício do mal e do pecado, para que 
logo conheçam e recebam Vosso Amor 
Misericordioso. 
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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 Méritos Infinitos do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
pela conversão dos pobres pecadores e 
pela paz do mundo. Amém. 

Pai Nosso; Ó Maria!...; 10 Ave-Marias 
e Glória ao Pai. 

Jaculatórias. 
 

Quarto Mistério: Jesus leva a Cruz 
às costas. 

Obrigaram ao Cireneu, que ajudasse a 
carregar a Cruz. 
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Também nós recebemos cada dia 

nossas cruzes de vossa Mãe, para nosso 
próprio bem. 

Ó Jesus Manso! Concedei que 
possamos leva-las, não pela força, mas por 
amor, e na Divina Vontade. Recebei-nos 
como vossas pequenas almas reparadoras, 
e queremos consolar vosso Coração 
Eucarístico, por todas as criaturas que 
esquecem ou ignoram seus deveres 
espirituais, para com Deus, pela 
desobediência aos Dez Mandamentos, e 
pelos que perseguem a Santa Igreja. 

Neste caminho pela rua da Amargura, 
quero reparar, meu Jesus, por vossas Três 
Quedas; por vosso Encontro com nossa 
Dolorosíssima Mamãe. E assim, como 
neste caminho, vosso Adorável Rosto, 
gravou-se no Véu da piedosa Verônica, 
também se grave em meu coração vossa 
Santa Face, e se funda em toda minha vida 
e atos. 
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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 Méritos Infinitos do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
pela conversão dos pobres pecadores e 
pela paz do mundo. Amém. 

Pai Nosso; Ó Maria!...; 10 Ave-Marias 
e Glória ao Pai. 

Jaculatórias. 
Quinto Mistério: Jesus Morre na 

Cruz. 
Eis aí tua Mãe. 

Dou-vos graças, ó Salvador meu, por 
este admirável Dom; esta Última Vontade 
de vosso Amor Santo! Concedei que possa  
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corresponder a este infinito Dom, com um 
amor generoso a vossa Santíssima Mãe, 
sendo escravo de seu Reino do Fiat 
Supremo, e pequeno apóstolo do Triunfo de 
seu Doloroso e Imaculado Coração, em 
todos os corações, obedecendo e vivendo 
seus Chamados de Amor e de Conversão. 
Quero consolar vosso Sagrado Coração, 
pelo ódio, pela violência, pelas guerras e 
pelos abortos. E que, sobre toda a maldade 
do mundo, triunfe o Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria Imaculada, Rainha da 
Paz, destruindo o reino de satanás com seu 
Calcanhar Imaculado e Humilíssimo. 

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. 
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Ofereço-vos os Méritos Infinitos do 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
pela conversão dos pobres pecadores e 
pela paz do mundo. Amém. 

Pai Nosso; Ó Maria!...; 10 Ave-Marias 
e Glória ao Pai. 

Jaculatórias. 
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. 
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LADAINHA AO SAGRADO CORAÇÃO 

EUCARÍSTICO DE JESUS 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Pai Celeste que sois Deus,  
tende piedade de nós. 
Filho, Redentor do mundo, que sois 

Deus, 
tende piedade de nós. 
Espírito Santo, que sois Deus, tende 

piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só 

Deus, tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, 

R/. Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, formado pelo 

Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, R/. 
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Coração de Jesus, unido 

substancialmente ao Verbo de Deus, R/. 
Coração de Jesus, de majestade 

infinita, R/. 
Coração de Jesus, templo santo de 

Deus, R/. 
Coração de Jesus, tabernáculo do 

Altíssimo, R/. 
Coração de Jesus, casa de Deus e 

porta do céu, R/. 
Coração de Jesus, fornalha ardente de 

caridade, R/. 
Coração de Jesus, receptáculo de 

justiça e de amor, R/. 
Coração de Jesus, cheio de bondade e 

de amor, R/. 
Coração de Jesus, abismo de todas as 

virtudes, R/. 
Coração de Jesus, digníssimo de todo 

o louvor, R/. 
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Coração de Jesus, Rei e centro de 

todos os corações, R/. 
Coração de Jesus, no qual estão todos 

os tesouros da sabedoria e ciência, R/. 
Coração de Jesus, no qual habita toda 

a plenitude da divindade, R/. 
Coração de Jesus, no qual o Pai põe 

as suas complacências, R/. 
Coração de Jesus, de cuja plenitude 

nós todos participamos, R/. 
Coração de Jesus, desejo das colinas 

eternas, R/. 
Coração de Jesus, paciente e 

misericordioso, R/. 
Coração de Jesus, rico para todos os 

que vos invocam, R/. 
Coração de Jesus, fonte de vida e 

santidade, R/. 
Coração de Jesus, propiciação pelos 

nossos pecados, R/. 
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Coração de Jesus, saturado de 

opróbrios, R/. 
Coração de Jesus, atribulado por 

causa de nossos crimes, R/. 
Coração de Jesus, feito obediente até 

à morte, R/. 
Coração de Jesus, atravessado pela 

lança, R/. 
Coração de Jesus, fonte de toda a 

consolação, R/. 
Coração de Jesus, nossa vida e 

ressurreição, R/. 
Coração de Jesus, nossa paz e 

reconciliação, R/. 
Coração de Jesus, vítima dos 

pecadores, R/. 
Coração de Jesus, salvação dos que 

esperam em vós, R/. 
Coração de Jesus, esperança dos que 

expiram em vós, R/. 
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Coração de Jesus, delícia de todos os 

santos, R/. 
Cordeiro de Deus, que tirais os 

pecados do mundo, R/. Perdoai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os 

pecados do mundo, R/. Ouvi-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os 

pecados do mundo, R/. Tende piedade de 
nós. 

V. Jesus, manso e humilde de coração, 
R. Fazei nosso coração semelhante ao 

vosso. 
Oremos 

Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno! Olhai 
o Sagrado Coração de Vosso Amantíssimo 
filho, realmente presente na Sagrada 
Eucaristia, e os louvores e satisfações que 
em nome dos pecadores vos tributa; e 
concedei, aplacado, o perdão a estes que 
pedem vossa Misericórdia, em nome de 
Vosso mesmo Filho Jesus Cristo, Quem  
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convosco Vive e Reina pelos séculos dos 
séculos. Amém. 

19 - ORAÇÕES PARA CONSOLAR AO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

EUCARISTIA 
19.1 - Oração de Reparação, pela Coroa de 

Espinhos 
Meu Jesus Crucificado, adoro 

devotamente as Chagas Dolorosas de 
Vossa Divina Cabeça. 

Pela dor tão imensa que sentistes, e 
pelo Sangue, que por minha culpa 
derramastes, peço-vos perdão Jesus, 
porque foi minha maldade e falsa 
humildade, a que lacerou Vossa Sagrada 
Cabeça, colocando-vos uma Coroa de 
Espinhos, que traspassaram Vossa 
Adorável Fonte, e penetraram, ferindo-vos 
e causando-vos uma dor indescritível. 

Divino Templo de Sabedora Eterna, 
Tabernáculo do Conhecimento de Deus, 
Eterno e Presente Pensamento de meu 
Deus, perdoai-me por quantas vezes rejeitei  
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vossas Divinas Inspirações; por todas as 
inumeráveis vezes que esqueci que Vós 
sempre estais vendo minhas más ou boas 
ações; pelas vezes que utilizei minha 
capacidade intelectual para planejar a 
maldade. 

Meu Jesus: perdoai-me, por ferir Vossa 
Sagrada Cabeça; por coroar-vos de 
Espinhos; por transpassar Vosso 
Santíssimo Rosto e Olho Direito; pelos 
espinhos pontiagudos; por afundar ainda 
mais em vossa Adorável Cabeça, com 
minha arrogância e prepotência, os 
espinhos, com a vara do orgulho, que, igual 
que o ferro, não se humilha e se dobra, 
diante de Vosso Amor Infinito. Perdão, 
Amado meu. Amém. 

Orar três vezes: 
Pelo dilacerar da Pele; pela 

Hemorragia Abundante; pela Dor 
indescritível que eu vos causei com esta 
tortura, coroando-vos de espinhos. Perdoai-
me Jesus; que aceitastes padecer  
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esta Dor, para redimir-me do pecado. Tudo 
por Amor a minha alma. Amém. 
19.2 - Oração de reparação ao Divino Rosto 

Sofrente de Jesus 
Eterno Pai, Deus de infinito Amor, 

Bondade e Misericórdia, pelo Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria, e em união 
com o Casto e Amante Coração de São 
José, e de todos os Anjos e Santos, e em 
nome de todos os homens e das almas do 
purgatório, ofereço-vos o Rosto Chagado, 
ensanguentado e inundado de lágrimas de 
Vosso muito Amado Filho. 

Ofereço-vos este Santíssimo e 
Adorável Rosto de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, para expiar os pecados de todo o 
mundo, as blasfêmias, sacrilégios e 
irreverências; para a iluminação de Vossos 
Sacerdotes e Religiosos, e pela conversão 
de todos os pecadores, e especial, dos 
mais obstinados, como também para a 
libertação ou alívio das almas do purgatório. 
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Em Vosso Rosto, desfigurado pela dor, 

reconheço a imensidão de Vosso Amor 
para mim. 

Imprimi em meu coração a imagem de 
vossa Divindade, e dai-me um amor 
ardente para Vós, para que um dia possa 
ver Vossa Face glorificada. Amém. 

19.3 - Reparação e Adoração às Santas 
Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo 

Chagas de meu Jesus: saúdo-vos e 
reparo, na Onipotência do Pai, que vos 
decretou; na Sabedoria do Filho, que vos 
sofreu, e na Bondade do Espirito Santo, 
que por vosso meio redimiu o mundo. 

Recomendo-vos minha alma, 
Sacrossantas Chagas, protegei-me contra 
as insídias do tentador, na vida e na hora 
de minha morte. 

 “Eterno Pai, ofereço-vos as Santas 
Chegas de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
para curar as chagas de nossas almas.” 

Dez vezes: 
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“Meu Jesus, perdão e misericórdia, 

pelos méritos de Vossas Santas Chagas.” 
19.4 - Oração de reparação à Chaga do 

Coração Eucarístico de Jesus 
Ó dulcíssimo Jesus meu! Seja a Chaga 

de vosso Sacratíssimo Coração, meu 
Refúgio, minha Força e Proteção contra 
vossa Justa Ira; contra o pecado, e em 
especial, contra o pecado mortal, contra os 
enganos da carne, do mundo e do demônio, 
e defesa contra meu amor próprio, contra 
todos os males do corpo e da alma. 

Seja Vossa Chaga Sacratíssima, a 
tumba onde sepultar meus inumeráveis 
pecados, os quais detesto e aborreço, 
jogando-os no abismo aberto desta 
Santíssima Chaga, aberta pelo Amor, para 
nunca jamais voltar a ver. 

Ó Amabilíssimo Jesus! Pela Chaga de 
Vosso Coração Eucarístico, concedei-me 
uma só Gota desse Sangue Preciosíssimo 
que dela flui, como Prenda de Eterno Perdão 
de meus pecados. 
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Nesta Chaga profunda, escondei-me e 

guardai-me ali, como prisioneiro de amor, ali, 
purificai-me, dissolvei-me, mudai-me em um 
amante de Vosso Coração Chagado. 

Convertei-me em outro Coração de 
Jesus, para que assim não pense, nem diga, 
nem faça nada, senão o que é de Vosso 
maior agrado. Assim seja. 

19.5 - Oração de Reparação à Chaga do 
Ombro de Jesus Cristo 

Ó Amantíssimo Jesus! Cordeiro 
Mansíssimo de Deus. Eu, miserável 
pecador, saúdo, venero e reparo a Chaga 
Sacratíssima do Ombro, em que levastes 
vossa pesada Cruz, que dilacerou vossa 
Carne, e descobriu vossos Ossos, 
causando-vos uma dor maior que a de 
qualquer outra Chaga de vosso 
Sacratíssimo Corpo. 

Eu vos adoro, ó Aflito Jesus! Vos louvo, 
bendigo e glorifico, e dou-vos graças por 
esta Sacratíssima e Dolorosíssima Chaga, 
rogando-vos, por sua excessiva Dor, e pelo  
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enorme peso de vossa Cruz, tenhais 
Misericórdia de mim, pecador; me perdoeis 
todos os pecados mortais e veniais, e me 
conduzais ao Céu, pelo caminho de vossa 
Cruz. Assim seja. 

Deus meu! Meu Único Bem e meu 
Tudo. Vós sois tudo para mim. Seja eu tudo 
para Vós. Amém. 

19.6 - A Santa Chaga da Mão Direita 
Adoro e reparo, Senhor, Vossa 

Santíssima Chaga da Mão Direita, e 
suplico-vos, pela Dor que então sentiu 
vossa Alma Puríssima, que minha alma 
seja penetrada de dor e sentimento, por 
haver empregado minhas ações, em 
ofensas contra vossa Divina Majestade, e 
haver rejeitado continuamente vosso Amor 
Santo. Amém. 

Pai Nosso. Ave Maria. Glória. 
19.7 - A Santa Chaga da Mão Esquerda 

Adoro e reparo, Senhor, Vossa 
Santíssima chaga da Mão Esquerda, e 
suplico-vos, pela Dor que então sentiu  
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vossa Alma Puríssima, que meu espirito 
seja penetrado do mais firme propósito e 
resolução, de nunca jamais desviar-se do 
caminho que conduz à Gloria, e, em meu 
caminhar, por esta vida, dar testemunho do 
Reinado de Vosso Sagrado Coração 
Eucarístico. Amém. 

Pai Nosso. Ave Maria. Glória. 
19.8 - A Santa Chaga do Pé Direito 
Adoro e reparo, Senhor, Vossa 

Santíssima Chaga do Pé Direito, e suplico-
vos, pela Dor que então sentiu Vossa Alma 
Puríssima,  

Que meu coração conceba os desejos 
mais eficazes de manter-me sempre firme 
na observância de Vossos Divinos 
Mandamentos e viver fielmente em Vosso 
Divino Querer. Amém. 

Pai Nosso. Ave Maria. Glória. 
19.9 - A Santa Chaga do Pé Esquerdo 

Adoro e reparo, Senhor, Vossa 
Santíssima Chaga do Pé Esquerdo, e vos  
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suplico, pela Dor que então sentiu Vossa 
Alma Puríssima. Que todas minhas ações e 
movimentos sejam encaminhados para 
vosso Amor e Serviço, vivendo 
constantemente em uma vida de reparação, 
sacrifício e oração. Amém. 

Pai Nosso. Ave Maria. Glória. 
19.10 - A Santa Chaga do Costado e do 

Sagrado Coração de Jesus 
Adoro e reparo, Senhor, Vossas 

Santíssimas Chagas de Vosso Lado e de 
Vosso Sagrado Coração, e suplico-vos, 
pela Dor que então sentiu vossa Alma 
Puríssima. Que meu coração seja 
transpassado com a Dor das culpas, e que 
o Espirito Santo, em união com o Doloroso 
e Imaculado Coração de Maria, me 
consagrem eternamente em uma pobre 
oferenda para Vosso Divino Amor, como 
uma alma vitima eucarística. Amém. 

Pai Nosso. Ave Maria. Glória. 
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20 - ORAÇÕES PARA ACOMPANHAR A 

JESUS EUCARISTIA 
20.1 - A Jesus Hóstia Abandonado 
Ó Divino Jesus! Solitário em tantos 

Sacrários; sem visita e nem adoradores; em 
Sacrários sós e abandonados, ofereço-vos 
meu pobre coração. Seja cada um de seus 
palpitares, um ato de amor à Vós. Sempre 
estais Velando sob as espécies 
Sacramentais. Vosso Amor Eucarístico não 
dorme nunca, e nunca vos cansais em 
vosso velar pelos pecadores. 

Ó Solitário e Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus! Que a chama de meu 
coração arda e brilhe sempre em Vossa 
Companhia. Amém. 

20.2 - Oração pelo aumento das Santas 
Comunhões diárias 

Dulcíssimo Jesus Eucarístico, que 
viestes a este mundo para dar a todos a 
Vida de Vossa Graça, e para conservá-la e 
sustenta-la, quisestes que a Comunhão  
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fosse o Remédio de nossas fraquezas 
diárias e nosso Alimento Diário. 

Humildemente vos suplicamos, por 
Vosso Sagrado Coração Eucarístico, que é 
todo Fogo Divino por nosso Amor, que 
infundais sobre todos Vosso Santo Espirito, 
para que, os que desgraçadamente 
estejam em pecado mortal, possam 
converter-se a Vós, e recobrar a Vida da 
Graça, que perderam. E, os que por vossa 
Misericórdia Divina ainda vivem nestas 
Graças, possam aproximar-se diariamente 
a Vossa Santa Mesa, na qual recebemos 
cada dia o antídoto de nossas faltas 
veniais. 

E, nutrindo a vida da Graça de vossas 
almas, e purificando-as mais e mais em 
seus corações, possam ao final, chegar a 
gozar Convosco da Eterna Vida, por meio 
do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria, e a proteção do Amante e Casto 
Coração de São José. Amém. 
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20.3 - Oração pelos Agonizantes 

Misericordioso Jesus, Amante das 
almas. Suplico-vos, pela Agonia de Vosso 
Sacratíssimo Coração Eucarístico, e pelas 
Dores de vossa Mãe Imaculada. 

Que purifiqueis com vosso Sangue 
Precioso aos pecadores de todo o mundo, 
que estão agora em agonia, e vão morrer 
hoje, e por aquelas almas que agora estão 
em seu Juízo Particular, diante do Eterno 
Pai. Amém. 

20.4 - Oração pelas Santas Almas do 
Purgatório 

Pai Misericordioso, em união com a 
Igreja Triunfante no Céu, suplico-vos, 
tenhais piedade das almas do Purgatório. 
Recordai vosso Eterno Amor por elas, e 
mostrai-lhes os Infinitos Méritos de vosso 
Amado Filho. 

Dignai-vos livrá-las das penas e dores, 
para que logo gozem da paz e felicidade. 
Deus, Pai Celestial, dou-vos graças pelo  
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Dom da perseverança, que concedestes às 
almas dos Fiéis Defuntos. 

Amável Salvador Jesus Cristo: Sois o 
Rei dos reis, no país da felicidade. Peço-
vos, que por vossa Misericórdia, ouçais 
minha oração e liberteis as Almas do 
Purgatório, em particular N.... Levai-as da 
prisão das trevas à Luz e Liberdade dos 
filhos de Deus, no Reino de Vossa glória. 

Amável Salvador, dou-vos graças por 
haver redimido as pobres almas, com vosso 
Preciosíssimo Sangue, salvando-as da 
morte eterna. 

Deus Espirito Santo, acendei em mim 
o Fogo de vosso Divino Amor. Avivai minha 
fé e confiança. Aceitai benignamente as 
orações que vos ofereço pelas almas que 
sofrem no Purgatório. 

Quero aplicar os méritos desta 
Devoção Reparadora Eucarística em favor 
de toda Igreja Sofrente, e em especial, por 
meus defuntos, Pais, irmãos, irmãs,  
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benfeitores, parentes e amigos. Atendei 
minha oração para que possamos 
reunirmos no Reino de vossa glória. 

Deus Espirito Santo, dou-vos graças 
por todos os benefícios com que tendes 
santificado, fortalecido e aliviado a estas 
benditas almas, e em especial, por consolá-
las nos atuais sofrimentos com a certeza da 
Felicidade Eterna. 

Que logo se unam Convosco, e ouçam 
aquelas Benditas Palavras que as chamam 
ao Lar do Céu: “Venham, os Benditos por 
meu Pai! Tomem posse do Reino que foi 
preparado para vocês, desde o princípio do 
mundo.” (Mt 25,34) 

Jesus: em vosso Divino Querer, 
imploro-vos que os rogos e oferecimentos 
das benditas almas do Purgatório, 
aproximem logo vosso Reinado Eucarístico 
à humanidade, através do Triunfo do 
Doloroso e Imaculado Coração da Mamãe 
Celestial. Amém. 
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20.5 - Oração de reparação pelo pecado do 

aborto 
Senhor: em vossa Divina Vontade, 

queremos reparar por todos aqueles 
abortos cometidos na humanidade, que 
feriram profundamente vosso Amoroso 
Coração, realmente presente na Sagrada 
Eucaristia. Queremos reparar com um 
pouco de amor, o grande dano que cada 
morte inocente causou à humanidade. 

Nós queremos oferecermos ao vosso 
Eterno Coração, para acompanhar-vos e às 
santas crianças inocentes, nestes 
momentos de dor, porque sabemos que 
Vós nos amais, e que muitos, estamos 
rejeitando Vosso Amor Divino. Queremos 
reparar por todos os que não reconhecem 
que sois o Deus que dá a vida. 

Aceitai, Senhor, esta reparação por 
todos os abortistas, que não veem o grave 
pecado do aborto. 
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Por todas as Mãe que não se deram 

conta que em seus ventres levam vida, e 
vida em abundância. 

Por todos os Pais, que empurram para 
esse pecado. Por todos os lugares onde se 
cometem os abortos. 

Jesus: queremos fazer uma reparação 
ao vosso Sagrado Coração Eucarístico e ao 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
nossa querida Mãezinha, em nome de todas 
as almas, que de uma ou outra forma, 
aprovam o pecado do aborto. 

Não queremos que sofram, senão, que 
gozem de alegria, de vermos desejando tão 
profundamente que vocês, recebam muitas 
gotinhas de amor e felicidade. Esperamos 
vosso Reino Eucarístico, ó Sagrado Coração 
de Jesus! E que as santas crianças 
inocentes intercedam pelo Triunfo do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 
Amém. 
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21 - ORAÇÕES PELA SANTA IGREJA 

21.1 - Oração pelo Santo Padre, o Papa 
Ó Jesus! Rei e Senhor da Igreja: 

renovo em vossa presença, minha adesão 
incondicional ao vosso Vigário na Terra, o 
Papa. Nele Vós quisestes mostrar-nos o 
caminho seguro e certo que devemos 
seguir no meio da desorientação, da 
inquietude e do desassossego. 

Creio firmemente, que por meio dele 
Vós nos governais, ensinais e santificais, e 
sob seu cajado, formamos a verdadeira 
Igreja: uma, Santa, Católica e Apostólica. 

Concedei-me a graça de amar, viver e 
propagar, como filho fiel, seus 
ensinamentos. 

Cuidai sua vida, iluminai sua 
inteligência, fortalecei seu espirito. 
Defendei-o das calunias e da maldade. 
Aplacai os ventos erosivos da infidelidade e 
da desobediência, e concedei-nos que, em 
torno dele, vossa Igreja se conserve unida,  
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firme no crer e no obrar, e seja assim o 
instrumento de vossa redenção. 
Que o Santo Padre seja o primeiro apóstolo 
de seus Sagrados Corações Unidos: Vosso 
Coração Eucarístico e o Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria. Amém. 

Pai Nosso, Ave Maria e Glória, pelas 
intenções do Santo Padre e as 
necessidades da Santa Igreja. 

21.2 - Oração pela Santificação dos 
Sacerdotes 

Jesus: que instituístes o Sacerdócio 
para continuar na terra a Obra Divina de 
salvar as almas, protegei aos vossos 
Sacerdotes no Refúgio de vosso Sagrado 
Coração Eucarístico. 

Guardai sem mancha, suas mãos 
consagradas, que diariamente tocam vosso 
Sagrado Corpo, e conservai puros seus 
lábios tingidos com vosso Precioso Sangue. 

Fazei que se preservem puros seus 
Corações, marcados com o Selo Sublime  
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do Sacerdócio, e não permitais que o 
espirito do mundo os contamine. Jesus: 
aumentai o número dos Apóstolos 
Sacerdotais de vosso Sagrado Coração 
eucarístico, e que vosso Santo Amor os 
proteja de todo perigo. 

Abençoai seus trabalhos e fadigas, e 
que como fruto de seu Apostolado, 
obtenham a salvação de muitas almas; que 
sejam seu consolo aqui na terra e sua 
coroa eterna no Céu. 

Jesus: que os Sacerdotes sejam 
ardentes adoradores da Santa Cruz, como 
João, o discípulo amado e fiel; e devotos 
filhos do Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria. Amém. 

21.3 - LADAINHA AO CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO DE JESUS PELOS 

SACERDOTES 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

zelar por Vossa Honra e Vossa Glória, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

aumentar nossa fé, 
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dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

sustentar Vossa Igreja, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

pregar Vossa Doutrina, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

defender Vossa Causa, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

contrapor ao erro, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

aniquilar as seitas, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

sustentar a Verdade, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

dirigir nossas almas, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

melhorar os costumes, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
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Coração Eucarístico de Jesus, para 

desterrar os vícios, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

iluminar o mundo, 
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

ensinar as Riquezas de Vosso Sagrado 
Coração,  

dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

fazer-nos amar o Espirito Santo,  
dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

que todos Vossos Ministros sejam luz do 
mundo e sal da terra,  

dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

acelerar o Triunfo do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria,  

dai-nos Sacerdotes Santos. 
Coração Eucarístico de Jesus, para 

que venha a nós o Reinado Eucarístico em 
Vossa Divina Vontade,  
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dai-nos Sacerdotes Santos. 

 
21.4 - Oração a Maria, Mãe dos Sacerdotes 

Maria, Mãe de Jesus Cristo e Mãe dos 
sacerdotes: aceitai este título com o qual 
hoje vos honramos, para exaltar vossa 
Maternidade e contemplar convosco o 
Sacerdócio de vosso Filho unigênito e de 
vossos filhos. 

Santa Mãe de Deus e Mãe de Cristo, 
que ao Messias Sacerdote, destes um 
corpo de carne, pela Unção do Espirito 
Santo, para salvar aos pobres e contritos 
de coração: custodiai em vosso Seio e na 
Igreja, os sacerdotes, Mãe do Salvador. 

Mãe da fé, que acompanhastes ao 
Tempo o Filho do homem, em cumprimento 
das promessas feitas a nossos Pais: 
apresentai a Deus Pai, para sua glória, os 
Sacerdotes de vosso Filho, Arca da 
Aliança. 

Mãe da Igreja, que com os discípulos 
no Cenáculo, imploráveis o Espirito para o 
novo Povo e seus Pastores: alcançai para a  
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ordem dos presbíteros a plenitude dos 
Dons, ó Rainha dos Apóstolos. 

Mãe de Jesus Cristo, que estivestes 
com ele no começo de sua Vida e de sua 
Missão, O procurastes como Mestre entre a 
multidão, O acompanhastes na Cruz, 
exausto pelo Sacrifício Único e Eterno; e 
tivestes a vosso lado a João, como filho 
vosso: acolhei desde o princípio, os 
chamados ao Sacerdócio. Protegei-os em 
sua formação e acompanhai a vossos filhos 
em sua vida e em seu ministério. Ó Mãe 
dos Sacerdotes! Coração Doloroso, 
Imaculado e Sacerdotal de Maria, rogai por 
todos os Sacerdotes. Amém. 

21.5 - Oração pelas vocações 
Jesus! Pastor Eterno das almas. 

Dignai-vos olhar com Olhos de Misericórdia 
a esta porção de vossa grei amada. 

Senhor: gememos na orfandade; dá-
nos vocações; dá-nos sacerdotes, 
religiosos e Seculares santos. 
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DEVOCIÓN REPARADORA EUCARÍSTICA 

Vô-lo pedimos pela Imaculada Virgem 
Maria, vossa doce e Santa Mãe e por São 
José, nosso Patriarca, modelo de entrega 
aos seus Sagrados Corações. 

Ó Jesus! Dá-nos Sacerdotes, 
Religiosos e Seculares santos, segundo 
vosso Sagrado Coração! Que sejam 
verdadeiros apóstolos dos Sagrados 
Corações Unidos da Sagrada Família de 
Nazaré. Amém. 

21.6 - Oração para a Perseverança Final 
Sagrado Coração de meu Salvador: 

por vosso Amor Eucarístico; pelo Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria e pelo 
Casto e Amante Coração de São José, com 
a intercessão dos Santos Arcanjos Miguel, 
Rafael e Gabriel, e de meu Santo Anjo 
Custódio, suplico-vos, me concedais Santa 
Perseverança e paciência; dai-me graça e 
valor, para que possa empregar com 
eficácia os meios que Vós me destes. 
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Fortalecei-me naquela hora, com os 

braços vigorosos de vossos Sacramentos e 
com a fresca fragrância de vossos 
consolos. 

Que se pronunciem sobre mim, as 
palavras absolutórias, e que seja assinalado 
e selado com os Santos Óleos.  

Que vosso próprio Corpo seja meu 
alimento, e que seja aspergido com vosso 
próprio Sangue. 

Permiti que me alente minha doce Mãe 
Maria, e que meu Anjo me sussurre com 
uma mensagem de paz, e que meus 
Gloriosos Santos me sorriam: para que em 
sua companhia e por sua mediação, receba 
eu o Dom da perseverança, e morra, tal 
como desejo viver, em vossa fé, em vossa 
Igreja, em vosso Santo Serviço, e em vosso 
Amor. Amém. 

22 - ORAÇÕES FINAIS 
22.1 - Oração do Lembrai-vos 

Lembrai-vos, ó Nossa Senhora do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, do  
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inefável Poder que vosso Filho Divino vos 
deu sobre seu Coração Adorável! 

Cheios de confiança em vossos 
Merecimentos, acudimos a implorar vossa 
Proteção. 

Ó Celeste Tesoureira do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, desse 
Coração que é Manancial inesgotável de 
todas as Graças, e que o podeis abrir ao 
vosso gosto, para derramar sobre os 
homens, todos os Tesouros de Amor e de 
Misericórdia, de Luz e de Salvação que 
encerra! 

Concedei-nos, vos suplicamos, os 
favores que solicitamos. Não podemos 
receber de Vós, Mãe, desprezo algum; e 
posto que sois nossa Mãe, ó Nossa 
Senhora do Sagrado Coração, acolhei 
favoravelmente nossos rogos e dignai-vos 
atende-los. Assim seja! 

Nossa Senhora do Sagrado Coração, 
rogai por nós! 
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22.2 - Comunhão Espiritual 

Creio, meu Jesus, que estais real e 
verdadeiramente 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 todo a Vós. Senhor, 
não permitais que jamais me aparte de Vós. 
Amém. 
Alma de Cristo.................... Santificai-me 
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.......................... Escutai-me 
Dentro de vossas Chagas... Escondei-me 
Não permitais que me separe de vós. 
Do inimigo maligno................. Defendei-me. 
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Na hora de minha morte......... Chamai-me. 

E mandai-me ir para Vós, para que 
com os Anjos e os Santos, vos louve e vos 
bendiga pelos séculos dos séculos. Amém. 

22.3 - 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. 

22.4 - Ó Jesus, que viveis em Maria! 
Vinde, ó Jesus, que viveis em Maria! 

Vinde para Viver e Reinar em nós. Que 
vossa vida se expresse em nossa vida, 
para viver tão só para Vós. Forjai em nossa 
alma, ó Cristo, vossas Virtudes, vosso  
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Espirito Divino e Santidade, vossas 
Máximas Perfeitas e vossas Normas, e o 
Ardor de vossa Eterna Caridade. 

Dai-nos parte, Senhor, em vossos 
Mistérios, para que possamos vos imitar. 
Vós que sois Luz de Luz, dai-nos Vossas 
Luzes, e atrás de Vós, poderemos 
caminhar. 

Reinai, ó Cristo, em nós, por vossa 
Mãe, sobre o demônio e a natureza, em 
virtude de vosso Nome Soberano, para a 
glória do Pai celestial. Amém. 

22.5 - 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. 
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Rogo que recebais esta humilde 

oferenda do meu ser. Utilizai-me com 
queirais, 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. 
22.6 - Consagração do gênero humano ao 

Sagrado Coração de Jesus pelo Papa Pio XI 
Dulcíssimo Jesus: Redentor do gênero 

humano. Olhai-nos humildemente 
prostrados diante de vosso Altar. Vossos 
somos, e vossos queremos ser. E a fim de 
poder viver mais estreitamente unidos 
Convosco, todos e cada um, 
espontaneamente nos consagramos neste 
dia ao vosso Sacratíssimo Coração. 

Muitos, por desgraça, jamais vos 
conheceram. Muitos, desdenhando vossos 
Mandamentos, os desprezaram. Ó Jesus 
Benigníssimo! Compadecei-vos de uns e de  
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outros, e atraí-os a todos ao vosso Coração 
Santíssimo. 

Ó Senhor! Sede Rei! Não só dos filhos 
fiéis, que jamais se afastaram de Vós, mas 
também dos pródigos, que vos 
abandonaram. Fazei que regressem logo 
para a Casa Paterna, para que não 
pereçam de fome e de miséria. 

Sede Rei daqueles que por sedução do 
erro, ou pelo espírito de discórdia, vivem 
separados de Vós. Devolvei-os ao porto da 
verdade e da unidade da fé, para que em 
breve se forme um só rebanho, sob um só 
Pastor. 

Sede Rei dos que permanecem ainda 
envoltos nas trevas da idolatria ou do 
islamismo. Dignai-vos atraí-los a todos à 
Luz de vosso Reino. 

Olhai, finalmente, com Olhos de 
Misericórdia, aos filhos daquele povo, que 
em outro tempo foi vosso predileto. Desça 
também sobre eles, Batismo de Redenção e  
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de Vida, o Sangue que um dia contra si 
reclamaram. 

Concedei, ó Senhor, incolumidade e 
liberdade segura à Vossa Igreja. Outorgai a 
todos os povos a tranquilidade na ordem. 
Fazei que de um confim a outro da terra, 
não ressoe senão esta voz: Louvado seja o 
Coração Divino, causa de nossa saúde; a 
Ele se entoem cânticos de honra e de glória, 
pelos séculos dos séculos! Amém.  
22.7 - 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 encaminham 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. 
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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. 
22.8 - 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. 

Consagro meu país, minha família, 
meus atos, tudo o que tenho, o que sou e o  



 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria -  103 

 
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. 

23 - OFERECIMENTO DA PAIXÃO DE 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO AO 

ETERNO PAI 
Pai Eterno, nos unimos à Igreja 

Triunfante, Purgante e Militante, para 
oferecer-vos, em Divina Vontade, por meio 
do Doloroso e Imaculado coração de Maria, 
em união do Espirito Santo, a Dolorosa 
Paixão Redentora de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que, por nosso Amor e nossa 
Salvação Eterna, quis padecer em 
reparação e expiação de nossos pecados e  
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da humanidade, passada, presente e 
futura. 

De maneira especial, Amadíssimo Pai 
Nosso, queremos implorar-vos: pelas almas 
estagnadas no pecado e nos vícios; pelas 
almas que estão em perigo de condenar-se; 
pela libertação das almas do Purgatório; 
pelas almas que neste instante estão em 
seu Juízo Particular; pela Santa Igreja 
Católica, o Santo padre e todos os 
Consagrados; pela destruição do mal, que 
ainda existe nos corações humanos; pela 
destruição dos planos e do reino de 
satanás; para que o mundo inteiro 
reconheça o Coração Eucarístico de Jesus, 
como único Deus, Senhor e modelo a 
seguir. 

Meu Pai: que em vosso Santo Querer, 
minhas orações cheguem até Vós, por meio 
do Coração Doloroso e Imaculado de minha 
Mamãe Celestial, e seja recebido meu 
clamor, como se toda a humanidade 
estivesse orando. 
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Assim, minha oração humilde, seja 

expansiva para todos meus irmãos e irmãs, 
e o Orvalho do Novo Pentecostes seja 
derramado em todos os corações, e 
vivamos os Frutos de Vosso Reino 
Eucarístico, que são o Amor e a 
Misericórdia. 

Orar 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! 

24 - JACULATÓRIAS REVELADAS A 
MANOEL DE JESUS 

No silêncio dos Santos Sacrários, 
segui clamando nestes últimos tempos, 
Senhor. Amém. (19-Junho-2014) 

Maria, Corredentora das almas e da 
Igreja, rogai por nós. (15-julho-2014) 

Ó Jesus, meu único Senhor! Meu único 
Deus! Peço pelas almas do mundo. Que  
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Vosso Precioso Sangue se derrame sobre o 
mundo. Ó Sagrado Coração de Jesus, 
perdoai-nos e tende Misericórdia. Amém. 
(26-Agosto-2014) 

Sagrado Coração de Jesus, perdoai-
nos e salvai o mundo. (30-agosto-2014) 

Eterno Coração do Pai Javé, tende 
misericórdia: Vos Amamos e reparamos 
nossos pecados. Amém. Pai, destruí-me e 
em minhas ruínas levantai Vosso Santuário. 
(2-Junho-2016) 

† Em nome do Pai e do Filho e do 
Espirito Santo. Amém. 
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Sentindo-se chamado a conhecer mais de perto esta bela 
missão evangelizadora, ou para converter-te em um membro 
do Apostolado, estes são os links de contato via Internet: 
 

(Português) 
https://sagradoscoracoesunidos.org 

 
(Espanhol) 

https://sagradoscorazonesunidos.blogspot.com/  
 

(English) 
https://unitedsacredhearts.blogspot.com.es/ 
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DEVOCIÓN REPARADORA EUCARÍSTICA 

 

DEVOÇÃO REPARADORA EUCARÍSTICA 

 
 
 

 
 

Então lhes disse: "Minha alma está triste até o ponto de 
morrer; ficai aqui e velai comigo". (São Mateus 26:38) 
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SANTA MARÍA, MÃE DE DEUS E MÃE NOSSA, 
CORREDENTORA DAS ALMAS. 

 


