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CENÁCULO DE ORAÇÃO DO CASTO E AMANTE 
CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ 

(Para cada quarta-feira e nas primeiras quartas-feiras de cada mês) 
 

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. 
Vinde ó Deus em meu auxilio.  Senhor, apressai-vos em socorrer-

me. 

Oração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Aposento Puro e Santo, 

protegei minha alma com vossa Maternal Proteção. Por este meio, 
permanecerei fiel a Voz de Jesus, e minha alma poderá corresponder ao 
seu Amor, e obedecer a 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 Eucarístico de vosso 
Divino Filho. 

Pelos méritos de vossas Virtudes e Angústias, cravai-me neste 
Divino Coração, protegei-me agora e sempre. Amém. 

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. 

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. 
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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. 

Oração ao Divino Espirito Santo 
(Ditada pelo Coração Doloroso e Imaculado de Maria em 15 de agosto de 2014) 

Divino Espírito Santo, Esposo de Maria, meu Deus e Senhor, 
acendei em cada alma o Fogo de um Novo Pentecostes, para que nos 
consagreis como Apóstolos do Doloroso e Imaculado Coração de Maria 
e Apóstolos dos últimos tempos. Protegei com vossa Sombra a Igreja. 
Salvai a almas do mundo, e realizai o Reino Inflamado de Amor dos 
Corações Unidos de Jesus e Maria. Amém. 

Ato de Contrição 
Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e 
Redentor meu; por serdes Vós quem sois, e porque vos amo sobre todas 
as coisas, arrependo-me de todo o coração, de todo o mal que fiz, e de 
todo o bem que deixei de fazer, porque pecando ofendi a Vós, que sois o 
Sumo Bem, e digno de ser amado sobre todas as coisas. Ofereço minha 
vida, obras e trabalhos, em satisfação de meus pecados. Proponho 
firmemente, com a ajuda de Vossa graça, fazer penitência, não voltar a 
pecar e fugir das ocasiões de pecado. Senhor, pelos méritos de Vossa 
Paixão e Morte, com os quais Vos expiastes por meus peados, 
oferecendo uma dor tão grande e intensa, que vos fez suar Sangue, 
apiedai-vos de mim. Minha Mãe do céu, alcancai-me de Jesus este 
suspirado perdão. Amém. 

Oração a São Miguel Arcanjo 
São Miguel Arcanjo, protegei-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. 

Oração ao Anjo da Guarda 
Enviai, Senhor, os Anjos da Guarda de nossas almas, e aspergi-nos 

com vosso Precioso Sangue. Da mesma forma, ó Deus Misericordioso, 
rogamos-vos que abençoeis este Cenáculo de Oração de Jesus e de 
Maria, e a cada um dos que aqui oram, e aqueles que se encomendam 
às nossas humildes súplicas, e que vossos Santos Arcanjos, São Miguel, 
São Gabriel e São Rafael, nos acompanhem. Amém. 

Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. 
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São José, Terror dos demônios, Pai Adotivo do Sagrado Coração de 
Jesus, Rogai por nós. 
Santos Anjos do Senhor, rogai por nós. 

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 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. 

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. 

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

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. 
Nota Explicativa: Esta oração seguinte, Nosso Senhor Jesus Cristo a 
ditou, para que preparemos nossa alma e coração, para escutar suas 
Palavras. Esta oração, prepara nosso interior para que sua Palavra não 
suba de novo até o Trono de Seu Pai, sem dar fruto em nós (Is. 55,11). 

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. 
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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 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. 

Jaculatoria (ditada por Deus Pai em 21 de Julho de 2016) 
Amado Pai, que o Reino da Palavra de Deus, venha logo aos 

nossos corações. Maria, Rainha do Reino da Palavra de Deus, rogai por 
nós 
- Lê-se o Evangelho do dia que a Igreja propõe.  
- Em seguida lê-se um Chamado de Amor e de Conversão. 
- Páginas Web onde pode-se ler os Chamados de Amor e de Conversão: 
 

Português: 
https://sagradoscoracoesunidos.org 

Español: 
https://sagradoscorazonesunidos.blogspot.com 

English: 
https://unitedsacredhearts.blogspot.com 

Petições 
Pedimos para as intenções do Casto e Amante Coração de nosso 

Pai São José, realizem-se em nossa vida e no Apostolado, e pedimos sua 
Poderosa Intercessão por nossas necessidades. 

Oferecimento 
Glorioso Patriarca São José, eficaz consolo dos aflitos e seguro 

refúgio dos moribundos, dignai-vos aceitar o obséquio deste exercício que 
vou rezar, em memória das vossas Sete Dores e Gozos. E assim como 
em vossa feliz pascoa, Jesus Cristo e sua Mãe Maria vos assistiram e 
consolaram tão amorosamente, assim também Vós, assisti-me naquele 
passo para a eternidade, para que, não faltando eu à fé, à esperança e à 
caridade, me faça digno, pelos méritos do Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, e de vosso patrocínio, alcançar a vida eterna, e, portanto, 
de vossa companhia no Céu. Amém. 
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Jaculatórias entre cada Dor e Gozo 
Sagrado Coração de Jesus, venha a nós Vosso Reino Eucarístico, 

através do Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, nossa 
Mãe, na Divina Vontade, 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 de Maria e protetor da Igreja, rogai por nós 
que nos refugiamos em vós. Amém. 

Sacratíssimos Corações Unidos de Jesus, Maria e José, triunfai em 
todos os corações e trazei o Reino Eucarístico na Divina Vontade. Amo-
vos. Salvai as almas. Salvai os consagrados. Salvai as famílias. Salvai ao 
mundo inteiro. Amém.  

Intenções de reparação para as Primeiras Quartas-feiras de mês. 
1 - A rejeição ao Amor de Deus. 
2 - A infidelidade, a ignorância e a desobediência aos Mandamentos do 
Senhor. 
3 – Reparar aos Três Sagrados Corações Unidos da Santa Família de 
Nazaré. 
4 – Reparar pelos pecados e a infidelidade dos sacerdotes do Senhor. 
5 – Reparar pelos pecados e a infidelidade dos religiosos e religiosas. 
6 – Reparar pelos pecados e a infidelidade de todos os batizados, 
membros do Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja. 
7 - Reparar pelas almas que vivem submergidas em qualquer classe de 
vicio e pecado, especialmente pelos pecados contra a pureza. 

Primeira Dor E Gozo: 

A DOR DA PERTURBAÇÃO DE SÃO JOSÉ SOBRE O GRAVIDEZ DA 
VIRGEM MARIA, E A ALEGRIA DE SABER QUE MARIA SERÁ A 

MÃE DE DEUS 
Primeira intenção: reparar a rejeição ao Amor de Deus (primeira 
quarta-feira do mês) 

Estando desposada sua Mãe Maria com José, antes de coabitarem, 
ela havia concebido em seu seio por obra do Espírito Santo. (Mat. 1,18).  

O Anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho 
de Davi, não temas receber Maria tua esposa, pois o concebido nela é do 
Espírito Santo. Dará à luz um Filho, e lhe porás por nome, Jesus (Mat. 1, 
20-21). 
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15 de março de 2017 
Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de 

São José 
“Minha primeira Dor e Gozo” 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: desejo que meditemos juntos a 
Primeira Dor do Meu Casto e Amante Coração, quando a Rainha Celestial 
me disse que o que estava gestando em seu Ventre, era fruto do Espirito 
Santo. Mas o que me perturbou não era a Obra Divina da Encarnação, 
senão que Eu pensava, como humano, que a Mãe havia faltado ao Seu 
Voto de Virgindade. Isso perturbou Meu Coração. Pensei deixá-la em 
segredo. 

Mas o Espirito Santo me fez saber, dando-Me uma alegria eterna em 
Meu Coração, que a Mãe não havia faltado à Sua Virgindade, e que seguiria 
sendo Virgem perpetuamente. 

E assim, sendo Mãe do Filho de Deus, foi grande alegria para Mim, 
ver a Minha Prometida ser Mãe de Deus, Rainha do Céu; e me senti tão 
pequeno, impotente, ignorante. 

Quando me confiaram cuidar de Maria, não entendia, não sabia como 
faze-lo, mas acreditei, obedeci. E as respostas que esperava, não mas 
deram com palavras, senão com fatos concretos, com ações prodigiosas 
realizadas pelo Amor de Deus. 

Aprendam, pequenos, com esta dor e gozo, que não é necessário 
que entendam tudo, que compreendam tudo. O importante é acreditar, 
obedecer; e o Espirito Santo de Deus lhes guiará, como o fez em Mim. 
Mostrar-lhes-á a Verdade, como a Mim me mostrou, e lhes levará ao pleno 
conhecimento de Deus, como a Mim Me levou a conhecer os Sagrados 
Mistérios de Deus e de Sua Mãe. Caminhem, confiem e esperem. 

Dou-lhes Minha Benção Patriarcal:  
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.  Jaculatórias. 

Segunda Dor E Gozo: 

A DOR PELA REJEIÇÃO DO POVO DE BELÉM E A ALEGRIA DO 
NASCIMENTO DO MENINO JESUS 

Segunda intenção: reparar pela infidelidade, a ignorância e a 
desobediência aos Mandamentos do Senhor. (Primeira quarta-feira 
do mês) 

Veio aos seus, e os seus não o receberam (Jo 1,11). Foram 
depressa e encontraram Maria, José, e o menino, reclinado no presépio. 
(Lc 2,16) 



APOSTOLADO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA 

sagradoscoracoesunidos.org 9 

22 de março de 2017 
Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de 

São José 
“Minha segunda Dor e Gozo” 

Queridos filhos do Meu Casto e Amante Coração: meditemos no 
Nascimento de Jesus. Com Minha Amada Esposa, chegamos a Belém, e 
ao pedir uma pousada, para que a Virginal Senhora desse à luz ao Deus 
Filho, nos negaram. Fecharam as portas dizendo-nos: Não há espaço. 

Isto acontece agora, no mundo, na família, inclusive na infância. Já 
não há espaço. Não há espaço para os Três Corações, e se fecham as 
portas, porque é mais cômodo o mundo e suas distrações, que a oração 
e o serviço. 

Chegando logo a uma Gruta pequena, abandonada, fria, suja, que 
nos acolheu, a Mãe Maria e Eu arrumamos esta gruta, a limpamos e a 
organizamos. Tiramos todo o inservível, e tudo o que obstaculizava, que 
esse pequeno lugar se transformasse em um Sacrário, no Primeiro 
Sacrário. 

O Ventre de Maria se transformou em todo o presépio, onde, junto ao 
Filho de Deus, já nascido, fui acolhido, Eu também, e todos os homens, 
para sermos Seus filhos e irmãos de Cristo, a Palavra Encarnada. 

Deu-Me Grande Dor ver ao Filho de Deus e Sua Mãe, Minha Virginal 
Esposa Maria, em tão grande pobreza. Mas a presença dos Dois Corações 
transformou esse Lugar, e transformou Minha Vida em uma Eterna Alegria, 
porque me encontrava ante o Prodígio da Virgem que dava à luz o Redentor 
do mundo. 

E fui, por Misericórdia, escolhido para ser o Primeiro dos homens, ver 
tão grande Prodígio Celestial. 

Intercedo para que seus corações se encontrem verdadeiramente 
com Maria; sejam perfeitos colaboradores com Ela, e recebam e se 
encontrem com o Deus Que Salva. 

Amo-os e os abençoo, como o Patriarca da Gruta de Belém:  
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.  
Jaculatórias. 
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Terceira Dor E Gozo: 

A DOR DA CIRCUNCISÃO DO MENINO JESUS E A ALEGRIA DA 
IMPOSIÇÃO DO SANTO NOME DE JESUS 

Terceira intenção: reparar aos Três Sagrados Corações Unidos da 
Santa Família de Nazaré. (Primeira Quarta-feria do mês) 

Quando se cumpriram os oito dias para circuncidá-lo, puseram-Lhe 
por nome, Jesus, como O havia chamado o Anjo, antes de que fosse 
concebido no seio materno (Lc 2,21). 

Dará à luz um filho e lhe porás por nome, Jesus, porque Ele salvará 
o seu povo dos seus pecados. (Mat. 1,21) 

29 março 2017 
Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de 

São José. 
“Minha terceira Dor e Gozo” 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: convido-os a contemplar com o 
Coração, o Mistério da Circuncisão de Jesus. Foi o Primeiro 
derramamento do Preciosíssimo Sangue. Foi a Primeira pequena 
crucifixão do Redentor feito Menino. A dor humana do Menino Jesus 
traspassou Meu Coração, porque desde sua Concepção Imaculada no 
Seio da Mãe Maria, conheceu a dor, o sofrimento, a Cruz. Desde Menino 
enfrentou e conheceu a dor. Mas a alegria invadiu Meu Coração, ao 
impor-lhe, como Seu Pai Legal, o Nome Poderoso de Jesus, que quer 
dizer: “Deus Salva”. 

Jesus Menino derramou por primeira vez seu Precioso Sangue, 
porque Ele estava destinado a salvar o mundo inteiro. 

No Nome Poderoso de Jesus, estão as delícias do Pai. 
No Nome Poderoso de Jesus está a manifestação do Espirito Santo 

de Deus.  
No Nome Poderoso de Jesus, Sua Mãe e Eu nos alegramos de 

adorar este Nome, que está sobre todo Nome, e no Nome Poderoso de 
Jesus, se encontra a salvação do mundo inteiro. 

Adorem o Precioso Sangue do Menino Jesus, derramado na 
Circuncisão! 

Eu vosso Pai Protetor, amo-os e os abençoo: 
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.  
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.  Jaculatórias. 
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Quarta Dor E Gozo: 

A DOR DA PROFECIA DO PROFETA SIMEÃO E A ALEGRIA DA 
SALVAÇÃO DAS ALMAS 

Quarta intenção: reparar pelos pecados de infidelidade dos 
sacerdotes do Senhor. (Primeira Quarta-feira do mês) 

Simeão os abençoou e disse a Maria, Sua Mãe: “Olha, este foi posto 
como sinal de contradição, para que se descubram os pensamentos de 
muitos corações” (Lc 2, 34-35). Porque meus olhos viram tua salvação, a 
que preparaste ante todos os povos; luz para iluminar as nações (Lc 2, 
30-31). 

5 de abril de 2017 
Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de 

São José. 
“Minha quarta Dor e Gozo” 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: naquele tempo, segundo a Lei 
de Moisés, estava escrito que todo o primogênito seria apresentado ao 
Senhor e a purificação da Mãe. Jesus o Filho de Deus, e Maria, a 
Imaculada, humildemente se submeteram à Lei do Senhor, para cumprir 
por amor, e não como por obrigação, o mandado pelo Senhor. E Eu, como 
o Patriarca da Santa Família, levei Minha Família aos pés do Todo-
Poderoso. 

Que dor sentiu Meu Casto e Amante Coração, quando nos 
encontramos com o profeta Simeão, que anunciou o futuro sacrifício de 
Jesus e a paixão espiritual do Coração Imaculado de Maria, que, como 
Corredentora, se uniria aos sofrimentos de Seu Filho! 

Mas a alegria que invadiu Meu Coração, foi quando apresentamos 
o Menino ao Senhor, e recebeu do Espirito Santo a unção como Messias, 
no Templo de Deus. Ninguém se dava conta, exceto nós, seus pais, 
Simeão e a profeta Ana, que o Redentor já estava entre os homens. 

Filhos: apresentem-se vocês junto ao Menino Jesus, em união com 
Ele ao Pai Eterno, como uma só Hóstia, que se sacrifica no Altar, para 
que se tornem santos e irrepreensíveis aos olhos do Senhor. 

Vivam, queridos filhos, este Mistério da Apresentação do Menino 
Jesus, continuamente! Nunca afastando de seus corações, que Deus está 
em vocês sempre. Ele sempre permanece em vocês. 

Abençôo-lhes, como o Pai do Menino Apresentado no Templo:  
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.  Jaculatórias. 
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Quinta Dor E Gozo: 

A DOR DA FUGA PARA O EGITO E A ALEGRIA DO CUMPRIMENTO 
DAS PROFECIAS 

Quinta intenção: reparar pelos pecados e pela infidelidade dos 
religiosos e religiosas. (Primeira Quarta-feira do mês) 

O Anjo do Senhor apareceu em sonho a José, e lhe disse: Levanta-
te, toma o menino e sua Mãe, e foge para o Egito; e fica ali até que eu te 
avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. (Mat. 2,13) 

E esteve ali até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que 
disse o Senhor pelo profeta: “Do Egito chamei ao meu filho.” (Mat. 2,15) 

12 de abril de 2017 
Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de 

São José. 
“Minha quinta Dor e Gozo” 

Filhos queridos do Meu Castíssimo Coração: o Céu chama a todos 
os Apóstolos dos Sagrados Corações, que junto a Mim desejam estar ao 
serviço e a entrega total a Jesus e a Maria, a percorrer o caminho do 
deserto. 

Queridos filhos: o Anjo do Senhor Me advertiu que Herodes queria 
assassinar a todos os recém-nascidos de Belém, entre os quais se 
encontrava Meu Filho Adotivo. E para proteger a vida e a missão do 
Menino Jesus e Sua Mãe, a Santíssima Virgem, devíamos fugir para o 
Egito. 

Percorri este caminho, de Belém ao Egito, com grande dor em Meu 
Coração, sem saber, sem compreender, somente com minha fé e minha 
obediência. 

Não queria que faltasse nada para a Mãe e o Filho. 
Mas ao chegar ao Egito, Meu Coração se transformou em um 

refúgio para Jesus e Maria, e a alegria invadiu Meu Coração, ao ver o 
Filho de Deus chegar às terras pagãs e destruir, só com Sua Presença e 
com a Imaculada Senhora, os deuses pagãos do Egito. Agora, abram 
seus corações, e permitam que Eu vosso Pai, São José, leve Jesus e 
Maria ao Egito dos corações, e seja derrubado tudo o que ocupa seus 
corações, e os afasta do Senhor, e se transformem em Terra Santa, 
escolhida e bendita. 

Dou-lhes Minha Benção de Patriarca:  
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.  
Jaculatórias. 
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Sexta Dor E Gozo: 

A DOR DE SABER QUE REINAVA ARQUELAU E A ALEGRIA DA 
VIDA FAMILIAR EM NAZARÉ 

Sexta intenção: reparar pelos pecados e a infidelidade de todos os 
batizados, membros do corpo Místico de Cristo que é a Igreja. 
(Primeira Quarta-feira do mês) 

Ele se levantou, tomou o Menino e sua Mãe, e regressou a terra de 
Israel. Mas ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai 
Herodes, temeu ir para lá. (Mat., 2, 21-22) 

E foi viver em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse 
o dito pelos profetas: será chamado Nazareno. (Mat., 2, 23) 

19 de abril de 2017 
Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de 

São José. 
“Minha Sexta Dor e Gozo” 

Queridos filhos: convido-os a meditar e a aprofundar, através da 
oração, e dirigir seus corações para nosso Pequeno Refúgio, em terras 
do Egito. Quando o Anjo Mensageiro do Senhor Me foi enviado 
novamente, para anunciar-Me que Herodes havia morrido, e que o 
Menino não corria perigo, novamente agradecemos com minha Esposa 
Virginal a Deus, por Suas Misericórdias, cantamos hinos e salmos de 
ação de graças a Nosso Deus, porque havia novamente renovado Suas 
Promessas, para com nossa Pequena Família. 

Caminhamos de regresso o deserto até Nazaré. Entristecia-Me 
saber que Herodes filho reinava, mas confiava na Promessa do Senhor 
que o perigo para o Menino já havia cessado. Em Nazaré retornamos ao 
Nosso Lar, à nossa Terra, à nossa Fé, e construímos junto a Mãe 
Celestial, um Lar para o Senhor, onde crescesse em Idade, Santidade e 
Sabedoria. 

Pequenos: percorram o deserto, e depois de havê-lo percorrido, 
purificando nas tormentas, na sequidão, no fogo, seus corações, 
regressem a Nazaré, guiados por Mim, seu Protetor. 

Regressem a Nazaré, e com seus corações dispostos e abertos. 
Façam-se membros de nossa Sagrada Família, vivendo em Caridade. 
Crescendo em Caridade. Amando ao Amor, que é Deus. Amando ao Deus 
que é Amor, e amando ao vosso próximo com o coração. 

Eu lhes dou Minha Benção Patriarcal: 
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.  Jaculatórias. 
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Sétima Dor E Gozo: 

A DOR DA PERDA DO MENINO JESUS DURANTE TRÊS DIAS E A 
ALEGRIA DE ENCONTRÁ-LO NO TEMPLO 

Sétima intenção: reparar pelas almas que vivem submergidas em 
qualquer classe de vício e pecado, especialmente pelos pecados 
contra a pureza. (Primeira Quarta-feira do mês) 

Estiveram procurando entre os parentes e conhecidos e ao não 
encontra-lo, retornaram a Jerusalém em sua procura. (Lc 2, 44-45) 

Ao cabo de três dias o encontraram no Templo, sentado no meio 
dos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. (Lc 2,46) 

26 de abril de 2017 
Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de 

São José. 
“Minha Sétima Dor e Gozo” 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: convido-os a contemplar a 
peregrinação da Sagrada Família para o Templo de Jerusalém, sobre o 
qual habitava a “Shekinah”, a Glória de Deus. 

Levávamos o Menino, com doze anos de idade. Em todo o caminho 
íamos orando e compartilhando a Palavra.  

Ao chegar ao Templo, nos estremecemos de amor ao sentir a 
presença do Pai Eterno, e oferecemos Nosso Sacrifício ao Senhor, 
profetizando o Sacrifício do Verdadeiro Cordeiro: Jesus Cristo. 

Recordamos no Templo a profecia do profeta Simeão, como o 
Espirito Santo havia se manifestado todo este tempo em nós, confirmando 
a Palavra de Deus. Nós regressávamos à nossa terra, e durante o 
regresso, nos demos conta que Jesus não ia conosco. O procuramos em 
toda a peregrinação. 

Regressamos a Jerusalém procurando-o na rua, nas praças e no 
Templo, durante três dias. Três dias o perdemos, como três dias o perdeu 
Sua Amadíssima Mãe, quando Ele estava no sepulcro. 

Achamos o Menino falando com os doutores e mestres do Templo. 
Que angústia sentiu Nosso Coração! Assim deveriam angustiar-se os 
corações, que pelo pecado, perdem a Jesus. 

Mas nos enchemos de alegria, ao saber que o Menino ia 
compreendendo também, Sua Missão, de estar nas coisas do Pai. 

Filhos Meus: é um Chamado para que todos se consagrem ao 
Serviço de Deus, e as duas melhores formas de crescer na vida espiritual 
é o jejum, nas quartas-feiras, pela Igreja, pelos pecadores, por suas 
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intenções, e nas sextas-feiras, em reparação, expiação, desagravo e 
consolo aos Corações de Jesus e de Maria; e a oração em todo o tempo. 

Pequenos abram seus corações e anseiem o amor e a santidade. 
Fiquem na paz! Amo-os e os abençoo:  
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.  Jaculatórias. 

Antífona 
O próprio Jesus era tido por filho de José, quando começava a ter, 

como uns trinta anos. Rogai por nós São José, para que sejamos dignos 
das Promessas de Cristo. 

Oração 
Ó Deus, que com inefável Providencia, vos dignastes escolher ao 

Bem-aventurado José por esposo de Vossa Santíssima Mãe, Rogamo-
vos que nos concedais ter como intercessor nos Céus, ao que na terra 
veneramos como Protetor! Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos. Amém. 

CONSAGRAÇÃO DO APOSTOLADO AO CASTO E AMANTE 
CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ 

Glorioso Patriarca São José, Protetor dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria, consagro-me ao Vosso Casto e Amante 
Coração paternal e também consagro e entrego minha família terrena à 
Vossa Paternal Proteção, para que nos mantenhais em resguardo 
discreto e seguro nestes tempos. 

Ajudai-nos, Pai São José, a viver Vosso exemplo de amor, servindo 
a Deus e a nossos irmãos. Dai-nos Vossa fé e confiança na Divina 
Providência, e que vivamos unidos aceitando sempre em nossa vida, a 
Divina Vontade de Deus.  

Ajudai-nos a viver Vossa Esperança, para que sejamos verdadeiras 
testemunhas do Evangelho, que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou; 
que como família nos assemelhemos a vossa Sagrada Família, e sejamos 
testemunhas de entrega, e completo abandono em Deus Nosso Pai. 

Que nossa família seja um Cenáculo de oração e Igreja doméstica. 
Não permitais, Amado São José, que nem um só se perca, 

morrendo sem os ritos sacerdotais e sem Vossa amável e amante 
presença ao lado de cada moribundo de nossa família. Confiamos a Vós 
nossa família, que é o maior bem que o Céu nos emprestou, para juntos 
alcançarmos a Glória Celestial. 

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

Sacratíssimos Corações Unidos de Jesus, Maria e José, triunfai em 
todos os corações e venha o Reino Eucarístico da Divina Vontade. Amo-
vos. Salvai as almas. Salvai os consagrados. Salvai as famílias. Salvai o 
mundo inteiro. 

Ladainha Do Apostolado Ao Casto e Amante Coração de São José 
São José, pai virginal de Jesus, rogai por nós. 
São José, Esposo Virginal de Maria, rogai por nós. 
São José, homem justo segundo o Coração de Deus, rogai por nós. 
São José, Custódio Fiel da Mãe e do Filho de Deus, rogai por nós. 
São José, Confidente Íntimo dos Sagrados Corações de Jesus e de 

Maria, rogai por nós. 
São José, fiel imitador das virtudes destes Sagrados Corações, 

rogai por nós. 
São José, modelo de vida oculta e de íntima união com os Sagrados 

Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. 
São José, modelo de generosidade para com os Sagrados 

Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. 
São José, consolado em vossas provas por estes Sagrados 

Corações, rogai por nós. 
São José, que vivestes em Nazaré, na paz dos Sagrados Corações 

de Jesus e de Maria, rogai por nós. 
São José, Revestido de Autoridade Paternal sobre o Sagrado 

Coração de Jesus Cristo, rogai por nós. 
São José, ardente em amor para os Sagrados Corações de Jesus 

e de Maria, rogai por nós. 
São José que aprendestes a doçura, a humildade e a misericórdia, 

na escola destes Sagrados Corações, rogai por nós. 
São José, instruído na vida interior, na escola destes Sagrados 

Corações, rogai por nós. 
São José, que participais no céu das delicias destes Sagrados 

Corações, rogai por nós. 
São José, que ocupais no Céu um lugar próximo de Jesus e de 

Maria, rogai por nós. 
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São José, Poderoso Protetor da Igreja, rogai por nós. 
São José, Compassivo Advogado da Igreja, rogai por nós. 
São José, Pai do Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de 

Jesus e de Maria, rogai por nós. 
Adiantai com vossas súplicas o Triunfo da Igreja, ó São José! 

Poderoso com o Coração de Jesus! 
Consolai e protegei ao Santo Padre, ó São José, poderoso com o 

Coração de Jesus! 
Cuidai e defendei a nossa amada pátria, ó São José, poderoso com 

o Coração de Jesus! 
Pedi para nós o amor dos Sagrados Corações Unidos, ó São José, 

poderoso com o Coração de Jesus! 
Rogai por todas as famílias, ó São José, poderoso com o Coração 

de Jesus!  
Rogai por todas as Congregações Religiosas, ó São José, poderoso 

com o Coração de Jesus! 
Rogai pelos Sacerdotes e os Missionários, ó São José, poderoso 

com o Coração de Jesus! 
Rogai por todos os Apóstolos dos Dois Corações, ó São José, 

poderoso com o Coração de Jesus! 
Rogai por todos os pecadores e os que estão no erro, ó São José, 

poderoso com o Coração de Jesus! 

Oração 
Ó Deus, que ofereceis o Casto e Amante Coração de São José, 

como modelo da verdadeira devoção aos Sagrados Corações de Jesus e 
de Maria, e no-lo dais como Patrono, em meio das provas que afligem ao 
mundo e a Igreja! Concedei-nos por sua intercessão, a graça de chegar 
a sermos verdadeiros filhos destes Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria. Vo-lo pedimos pelo mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Em Nome do Pai e do Filho e do Espirito Santo. Amém! 
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Emblema do Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 


