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COROA DE REPARAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE 
PELOS PECADORES. 

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai, de 11 de outubro de 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Deus Pai: 

“À alma que ore esta Coroa lhe prometo: 

- Conversão e desejo profundo de santidade, amor e fome insaciável 
pelo Pão Eucarístico durante esta vida, fazendo-se totalmente um ser 
eucarístico. 

- A conversão até a quinta geração e o alivio ou a libertação de seus 
familiares no Purgatório. 

- Com esta Coroa intercederão para que também os mais obstinados 
pecadores se convertam e se façam almas escolhidas como Apóstolos 
dos Sagrados Corações neste Fim dos Tempos. 

- Obterá paz em seu coração e paciência para expiar seus pecados. 

 

É uma Coroa completamente mariana, trinitária e eucarística.  

1 - Começar-se-á fazendo o Sinal da Cruz: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém. 

2 - A invocação a Deus Espirito Santo, como te foi revelada. 

Dirás três vezes: 
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"Vinde meu Deus Espirito Santo através da poderosa intercessão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa." 

3 - A seguir, a oração ao Espirito Santo, que também foi revelada: 

“Divino Espirito 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 Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria e Apóstolos dos Últimos Tempos. Protegei com 
vossa Sombra a Igreja. Salvai as almas do mundo e realizai o 
Reino Inflamado de Amor dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria. Amém. ” 

4 - Um Pai Nosso; uma Ave Maria; um Gloria e um Credo. 

5 - Nas contas grandes do Rosário comum dizei: 

“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 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. ” 

6 - Nas dez contas dirás: 

“Meus Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão 
pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.“ 

7 - Na jaculatória, ao final de cada mistério, dirás: 

“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós que nos 
refugiamos em vós. Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, venha 
a nós 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. ” 

“Meu Jesus, perdoai nossos pecados, livrai-nos do fogo do inferno 
e levai para o Céu todas as almas, especialmente as que mais 
precisarem de vossa Misericórdia. Amém. ” 
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8 - Ao terminar o Rosário dirás três vezes: 

“Deus Pai: olhai o Rosto sofrente e o Coração Traspassado de 
vosso Filho Jesus Cristo, e convertei em eleitos aos pobres 
pecadores. ” 

9 - Ao final, recitas a Consagração ao Coração Eucarístico de Jesus 
que a Santíssima Virgem deu em Akita: 

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. Rogo que recebais esta humilde oferta 
do meu ser. Utilizai-me como queiras, 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. “ 

10 - Terminas a Coroa: 

"Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém." 

 

www.sagradoscoracoesunidos.org 
www.sagradoscorazonesunidos.blogspot.com.br 


