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NOVENA DO APOSTOLADO AO CORAÇÃO 

DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA 
Novena de preparação para o Triunfo do 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria e seu 
Reinado, junto ao Sagrado Coração Eucarístico de 

Jesus 
Pode fazer-se nove dias antes de cada solenidade 

ou festa em honra a Nossa Senhora, especialmente 
nove dias antes de 15 de julho, dia da Revelação, do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

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 
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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, alcançai-
me de Jesus este suspirado perdão. Amém. 

Oferecimento da novena. 
Ó Maria! Digna Mãe de Deus, e terna Mãe 

nossa, que aparecendo como o Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria, nos mostrastes 
novamente, em Vosso Coração Maternal, um 
asilo e refúgio seguríssimo; e em Vosso Rosário, 
uma arma vitoriosa contra o inimigo de nossas 
almas, dando-nos também, rica promessa de paz 
e vida eterna! 

Com o coração contrito e humilhado por 
minhas culpas, mas cheio de confiança em 
Vossas Bondades, venho oferecer-vos esta 
novena de louvores e petições. 

Recordando, Senhora benigníssima, as 
palavras de Jesus na Cruz: “Aí tens tua Mãe”, 
digo-vos, com todo afeto: “Mãe, aqui tendes 
Vosso filho(a)!” Recebei meu coração, e já que 
é palavra Vossa, “Quem Me achar, achará a 
vida”, dai-me que, amando-Vos com amor filial, 
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ache e goze aqui, a vida da graça, e depois, a vida 
da glória. Amém. 

Reflexão correspondente para cada dia da 
novena 

1º Dia - Reinado do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria. 

Disse a Virgem aos pastorzinhos de Fátima: 
“Jesus que estabelecer no mundo a devoção ao 
Meu Imaculado Coração”. Em verdade, pode 
haver coisa mais justa e digna? Ouçamos o que 
diz o Padre Claret: “Haverá quem pergunte, 
porquê veneramos o Coração de Maria?” 

Já se meditou bem a excelência deste 
Coração e as perfeições sobre-humanas e mais 
que angélicas que o adornam? 

Ó, com que alegria contempla o Senhor o 
Coração de Maria! Ao que nenhuma mancha 
desfigura, nem faz feio germe algum de paixão 
má. No qual não existe sobra de defeito que 
possa faze-lo indigno, e cujas afeições são todas 
celestiais! 

Ou, por falar com mais propriedade, com 
que satisfação não se contempla a Si mesmo, 
naquele espelho fiel, onde encontram-se 
retratados todos os traços de sua semelhança, 
apagados no resto dos homens! 
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E afirma São Bernardino de Sena, que “para 
exaltar os sentimentos do Coração Virginal de 
Maria, não bastam as línguas de todos os 
homens, nem ainda as dos Anjos”. Tão digno e 
santo é! 

Ó alma devota! Deus o quer. Deus honrou 
sobremaneira o Coração de Maria. Honra tu 
também. Ama e obsequia quanto possas, o 
Coração amantíssimo de tua doce Mãe. 

A grandeza do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Ó Coração de Maria, cuja grandeza admira 
o universo! Fazei-nos igualmente grandes de 
coração, e alcançai-nos ânimo, Mãe querida 
Vestida de Sol, para esquecer toda sorte de 
injúrias, e ser tudo para todos, a fim de ganhá-los 
para Jesus Cristo. 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
Mãe de Deus e minha, Corredentora: Venero-Vos 
e bendigo-vos, por esta excelsa prerrogativa, que 
vos exalta sobre todos os homens e Anjos. Por 
ela, peço-vos que vos compadeçais de mim, em 
minhas necessidades. Amém. 

Orações para todos os dias: 
Saudações ao Doloroso e Imaculado 

Coração de Maria 
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Saudações ao Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria 

1. Saúdo-vos, Coração Santíssimo de 
Maria, com o coro dos Serafins, e vos 
suplico que me alcanceis um coração 
verdadeiramente grande, para amar e 
servir a Deus, e para fazer bem a todos 
os homens.  

Uma 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. 

2. Saúdo-vos, puríssimo Coração de 
Maria, com os Querubins, e rogo-vos, 
me alcanceis uma caridade cheia de 
amabilidade.  

Uma 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. 
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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. 

3. Saúdo-vos, Perfeitíssimo Coração de 
Maria, com o Coro dos Tronos, 
confiando que me obtereis a graça de 
ser compassivo de coração. 

Uma 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. 

4. Saúdo-vos, Coração amantíssimo de 
Maria, com o Coro das Dominações, 
suplicando me concedais o verdadeiro 
fervor. 

Uma Ave Maria dos Últimos Tempos: 
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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. 

5. Saúdo-vos, Coração Retíssimo de 
Maria, com o Coro das Virtudes, 
esperando me concedais a limpeza de 
coração. 

Uma 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. 

6. Saúdo-vos, Coração Fidelíssimo de 
Maria, com o Coro das Potestades, e 
rogo-vos que me alcanceis a mansidão. 

Uma Ave Maria dos Últimos Tempos: 
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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. 

7. Saúdo-vos, Coração Clementíssimo de 
Maria, com o Coro dos Principados, 
esperando que me ajudeis a ser 
humilde de coração. 

Uma 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. 

8. Saúdo-vos, Coração piedosíssimo de 
Maria, com o Coro dos Arcanjos, 
confiando que me alcanceis fortaleza, 
para cumprir sempre a santa Lei de 
Deus. 
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Uma 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. 

9. Saúdo-vos, Coração prudentíssimo de 
Maria, com o Coro dos Anjos, 
suplicando me alcanceis a paciência e 
resignação nos trabalhos e 
sofrimentos.  

Uma 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. 

10. Saúdo-vos Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, a Mulher Vestida 
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de Sol, como Rainha dos Anjos, dos 
homens e de toda a criação, suplicando 
me concedais a perfeita escravidão 
mariana. 

Uma 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. 

Súplicas 
Ó Doloroso e Imaculado Coração de Maria! 

Compadecei-vos dos incrédulos; despertai os 
indiferentes; dai a mão aos desamparados; 
convertei os blasfemos e profanadores dos dias 
do Senhor.  

Uma 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 
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Chama de Amor, de vosso Doloroso e Imaculado 
Coração sobre toda a humanidade, agora e na 
hora de nossa de morte. Amém. 

Ó Doloroso e Imaculado Coração de Maria! 
Aumentai a fé dos povos; fomentai a piedade; 
sustentai as famílias verdadeiramente católicas; 
apagai os ódios e vinganças nos que abraçam o 
mundo.  

Uma 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 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. 

Ó Doloroso e Imaculado Coração de Maria! 
Salvai os mundanos, purificai os desonestos; 
retornai ao bom caminho a tantas vítimas do vício 
e do erro.  

Uma 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. 
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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. 

Ó Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
convertei a todos os perseguidores da Igreja; 
dirigi patrões e operários; iluminai com luz 
celestial aos maus escritores e governantes; 
santificai aos maus católicos. 

Uma 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. 

Ó Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
suscitai muitos santos Sacerdotes, Religiosos e 
Religiosas, Missionários e fiéis, que sejam 
apóstolos dos Sagrados Corações Unidos, e 
trabalhem na conversão dos pecadores e na 
salvação das almas de todo o mundo; e dai-nos a 
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todos a perseverança final no santo amor e temor 
de Deus. Assim seja. Ave Maria. 

Uma 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. 

Ó Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
guiai e protegei o Apostolado dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus de Maria. Que o 
Apostolado seja um verdadeiro Exército Marino e 
a autênticos Apóstolos do Coração Eucarístico de 
Vosso Filho Jesus Cristo. 

Uma 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 
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Coração sobre toda a humanidade, agora e na 
hora de nossa morte. Amém. 

Oração suplicante ao Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria, para todos os 

dias: 
Ó Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

o mais amável e compassivo dos corações depois 
do de Jesus, Trono das misericórdias divinas em 
favor dos miseráveis pecadores! 

Eu, reconhecendo-me sumamente 
necessitado(a), acudo a Vós, em quem o Senhor 
colocou o Tesouro de suas Bondades, com 
pleníssima segurança de ser por Vós 
socorrido(a). Vós Sois me refúgio, meu amparo, 
minha esperança. Por isto vos digo e vos direi: 

Em todos meus apuros e perigos, Doloroso 
e Imaculado Coração de Maria, sede a salvação 
de todas as almas e da minha alma! 

Quando a enfermidade me afligir, ou me 
oprimir a tristeza, ou o espinho da tribulação 
chagar minha alma, ó Doce Coração de Maria, 
sede a salvação de todas as almas e da minha 
alma! 

Quando o mundo, o demônio e minhas 
próprias paixões, coligados para minha eterna 
perdição me persigam com suas tentações, e 
queiram fazer-me perder o tesouro da Divina 
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Graça, ó Doce Coração de Maria, sede a 
salvação de todas as almas e da minha alma! 

E quando minha alma pecadora se 
apresentar diante o Tribunal de Jesus Cristo, para 
render-lhe conta de toda sua vida, vinde Vós à 
defende-la e ampará-la, e então, agora e sempre, 
ó Doce Coração de Maria, sede a salvação de 
todas as almas e da minha alma! 

Estas graças, espero alcançar de Vós, ó 
Coração Dulcíssimo e Amantíssimo de Maria, 
Mãe de Deus e minha Mãe, de quem tenho 
recebido continuamente tantos benefícios e 
favores! Eu vos venero e vos dou graças, e com 
ternura de filho(a) vos estreito contra meu pobre 
coração. 

Permiti-me, minha Mãe, que com toda 
confiança Vo-lo entregue; santificai-o com Vossa 
Bênção, e transformai-o em belo jardim, onde 
possa recrear-se Vosso Santíssimo Filho, a fim de 
que possa ver-Vos e gozar de Deus, em Vossa 
companhia, por toda a eternidade no Céu. 

Ó Doloroso e Imaculado de Maria, 
confiamos em Vós. Não nos desampareis neste 
vale de lágrimas, até ver-nos junto a Vós no Céu.  

Virgem Imaculada, concebida sem pecado! 
Os movimentos de Vosso Doloroso e Imaculado 
Coração foram sempre dirigidos a Deus e 
obedientes à Sua Divina Vontade. Obtende-me a 
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graça de odiar o pecado, com todo meu coração, 
e aprender de Vós a viverem perfeita 
conformidade com a Vontade de Deus. 

Maria! Admiro a profunda humildade que 
turvou Vosso Puríssimo Coração, ao anunciar-
vos o Anjo Gabriel, que éreis a escolhida para ser 
a Mãe do Filho do Altíssimo. Não vos 
considerastes mais que humilde escrava de 
Deus. Minha própria altivez me envergonha! 

Suplico-vos, me concedais a graça de um 
coração contrito e humilhado, para que reconheça 
minha baixeza, e alcance a glória prometida aos 
verdadeiros humildes de coração. 

Santíssima Virgem! Guardastes em Vosso 
Coração o precioso tesouro das Palavras de 
Jesus, Vosso Filho; e meditando os sublimes 
mistérios que contém, vivestes unicamente para 
Deus, envergonha-me a frieza de meu coração! 

Querida Mãe, obtende-me a graça de 
meditar sempre na Santa Lei de Deus, e procurar 
seguir Vosso exemplo, praticando com fervor 
todas as virtudes cristãs. 

Gloriosa Rainha dos Mártires! Durante a 
paixão de Vosso Filho, traspassou cruelmente 
Vosso Coração, a espada que vos havia 
anunciado o santo ancião Simeão, fazendo de 
Vosso Coração Imaculado, um Coração 
Doloroso. 
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Obtende-me um coração magnânimo e de 
santa paciência, para suportar os sofrimentos, 
provas e dificuldades desta vida. 

Que eu me porte como verdadeiro(a) 
filho(a), crucificando a carne e todos os seus 
desejos, com a mortificação da Cruz. 

Maria, Rosa Mística, Vosso amável 
Coração, ardendo com vivo fogo de amor, nos 
adotou por vossos filhos ao pé da Cruz, e por isso 
sois nossa mais Terna Mãe. 

Fazei-me sentir a doçura de Vosso Maternal 
Coração, e o poder de Vossa intercessão, porque 
sois a Onipotência Suplicante diante de Jesus, 
em todos os perigos que encontre durante a vida, 
em particular na hora de minha páscoa para a 
eternidade. 

Que meu coração esteja sempre unido ao 
Vosso Doloroso e Imaculado Coração, e ame ao 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus agora e 
para sempre. Amém. 

Ladainha Ao Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Senhor, tende piedade. 
Cristo tende piedade. 
Cristo tende piedade. 
Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, escutai-nos. 
Deus Pai Celestial, 
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Tende misericórdia de nós. 
Deus Filho, Redentor do mundo, 
Tende misericórdia de nós. 
Deus Espirito Santo, 
Tende misericórdia de nós. 
Santa Trindade, um só Deus,  
Tende misericórdia de nós. 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

responder a cada clamor: rogai por nós! 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

cheio de graça, 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

vaso de amor mais puro, 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

consagrado íntegro a Deus, 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

preservado de todo pecado, 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

morada da Santíssima Trindade, 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

delícia do Pai na Criação, 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

instrumento do Filho, na Redenção, 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, a 

esposa do Espirito Santo, 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

abismo e prodígio de humildade, 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 

medianeiro de todas as graças, 
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Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
pulsando em uníssono com o Coração de Jesus, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
gozando sempre da visão beatífica, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
holocausto de amor divino,  

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
advogado diante da justiça divina, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
traspassado de uma espada, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
coroado de espinhos por nossos pecados, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
agonizando na Paixão de Vosso Filho, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
exultando na ressurreição de Vosso Filho, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
triunfando eternamente com Jesus, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
fortaleza dos cristãos, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
refúgio dos perseguidos, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
esperança dos pecadores, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
consolo dos moribundos, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
alívio dos que sofrem, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
laço de união com Cristo, 
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Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
caminho seguro ao Céu, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
prenda de paz e santidade, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
vencedor das heresias, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, da 
Rainha dos Céus e da Terra, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, da 
mãe de Deus e da igreja, 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
que por fim triunfareis, 

Coração Doloroso e Imaculado e Maria, a 
Mulher Vestida de Sol, 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, Perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, Escutai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, Tende misericórdia de nós. 

V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
R. Para que sejamos dignos de alcançar as 

promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Oremos 

Deus Pai, Vós que nos preparastes no 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, uma 
digna morada de Vosso Filho Jesus Cristo, 
concedei-nos a graça de viver sempre conforme 
aos Seus ensinamentos, e de cumprir Seus 
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desejos. Por Cristo, Vosso Filho, Nosso Senhor. 
Amém. 

Oração final para todos os dias: 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 

desbordante de amor a Deus e à humanidade, e 
de compaixão pelos pecadores, consagro-me 
inteiramente à Vós. 

Confio-vos a salvação da minha alma. Que 
meu coração esteja sempre unido ao Vosso, para 
que me separe do pecado, ame mais a Deus e ao 
próximo, e alcance a vida eterna, juntamente com 
aqueles que amo. 

Medianeira de todas as graças e 
Corredentora de minha alma, Mãe de 
misericórdia, recordai o tesouro infinito que Vosso 
Divino Filho mereceu com seus sofrimentos, e 
que confiou a nós, Seus filhos. 

Cheios de confiança em Vosso Maternal 
Coração, que venero e amo, acudo a Vós, em 
minhas urgentes necessidades.  

Pelos méritos de vosso Amável, Doloroso e 
Imaculado Coração, e por amor ao Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, obtende-me a 
graça que peço (pede-se a graça). Mãe 
amadíssima, se o que peço não for conforme a 
vontade de Deus, intercedei para que se conceda 
o que seja para a maior glória de Deus e o bem 
de minha alma. 
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Que eu experimente a Bondade Maternal de 
Vosso Coração Doloroso e Imaculado, e o poder 
de sua pureza, intercedendo diante de Jesus, 
agora na minha vida, e na hora de minha morte. 
Amém. 

2º Dia - Desagravo ao Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria. 

A Virgem pediu em Fátima, às três crianças, 
que oferecessem sacrifícios em reparação das 
ofensas que se inferem ao Seu Imaculado 
Coração. Pediu em particular a comunhão a 
comunhão reparadora dos primeiros sábados. 

O que sustenta este mundo pecador, é o 
espirito de reparação, que chega ao seu valor 
mais alto na Missa, onde Jesus encabeça as 
reparações e desagravos da Igreja toda ao seu 
Eterno Pai. 

Ofende-se a Deus, e ofende-se muito 
também à Sua amadíssima Mãe, cujo Coração 
geme, atravessado com a simbólica espada. 

 “Esse vaso de santidade – exclama São 
Boaventura – como se mudou em mar de 
penalidades?” A Virgem Mãe pode responder: 
“Filhos que criei e exaltei, mas eles me 
desprezaram." 

Penitência, nos diz Maria em Fátima, 
como em Lourdes! 
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Sim: Fátima é um pregão de penitência para 
esta época, em que se nega a gravidade do 
pecado. Nesta geração, glorifica-se o 
sensualismo e se concretizam aspirações para 
gozar desta vida.  

Não voltar a pecar: Isto é o primeiro no 
verdadeiro penitente. E logo, mortificar-se e 
sofrer algo por Deus. Ouçamos, pois, o clamor de 
Maria. Ofereçamos orações, boas obras e 
sacrifícios em desagravo ao seu aflito Coração. 

Amabilidade do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Ó Maria! Ó Mãe nossa! Vós tendes um 
Coração digno de amor, porque dominastes com 
toda perfeição, as paixões. Alcançai-nos fortaleza 
para sobrepor-nos a elas, e para recordar e 
guardar sempre a lei da caridade, com a qual 
seremos também imagem de Vossa doçura.  

Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
Mãe nossa, lembrai-vos que Jesus, pendente na 
Cruz, vos constituiu Mãe dos homens, e nos 
colocou sob Vosso cuidado. Mostrai-vos como 
nossa Mãe. Amém. 

Finalizar com as orações para todos os 
dias 

3º Dia - O Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, íris de paz. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

sagradoscoracoesunidos.org  
24 

O mundo desconhece a Deus. É um ímpio. 
E está escrito: “Não há paz para os ímpios”. 
Haverá nele muita inteligência, muito braço, muita 
máquina. Mas falta coração. E por isso, falta 
amor, concórdia, paz! 

Em Fátima aparece e brilha como nunca, 
um Coração. Um Coração de Mãe, capaz de unir 
os corações e leva-los a Deus. 

“Nesse Coração – diz Ricardo de São 
Lourenço – a justiça e a paz se beijaram”. Porque, 
como explica São Bernardo, “Maria recebeu do 
próprio Coração do Eterno Pai no Seu próprio 
Coração, o Verbo”, que é nossa paz e 
reconciliação. 

Por acaso não é dever próprio da mãe 
aplacar o Pai com os filhos, e pacificá-los entre 
si? Sala destes armistícios é o coração de toda 
mãe. 

E de Maria é a Arca de onde sai sempre a 
Pomba Mensageira da Paz, cujos raminhos de 
oliveira caem e germinam nas terras 
ensanguentadas pelo ódio. 

“Abre, pois, ó Maria - suplica-lhe São 
Bernardo – a porta do Coração aos chorosos 
filhos de Adão.” Ante esse “áureo altar de paz” 
venham todos depositar sua oferenda, 
reconciliados já com seus irmãos. 
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Roguemos ao Coração Doloroso e 
Imaculado da Rainha da Paz, que também em 
Medjugorje ressoa sua Mensagem de Paz, dê 
a paz aos povos e famílias. Mas, mais, muito 
mais, aos pecadores, que estão afastados de 
Deus e tiranizados pelo demônio. 

Compaixão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Mãe cheia de compaixão, fazei-nos 
compassivos! 

Vosso Coração de Rainha, não pode ver 
sem comover-se pela dor e pela miséria. Acendei 
o nosso na mais ardente caridade, que nos mova 
a remediar as necessidades espirituais e 
temporais, próprias e de nosso próximo. 

Imaculado Coração de Maria, Rainha 
dos Céus e da terra e da paz, manifestai em 
nosso favor, o grande poder que Deus vos 
concedeu, e peço-vos, defendei-me em todas 
as tentações do inimigo de minha alma. 
Amém. 

Finalizar com as orações para todos los 
dias 

4º Dia - O Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria e os pecadores. 
Não uma, senão varias vezes, exortou a 

Virgem as crianças de Fátima, a Bernardete, às 
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meninas de Garabandal, para orar e sofrer pela 
conversão dos pecadores, e pediu 
expressamente o culto ao seu Coração, como 
meio de conversões. 

Dizem muitos: “Pequei, e o quê de mau me 
aconteceu?” Não falariam assim, a pouca fé e 
pouca reflexão que tiveram? Veriam que o 
pecado mortal mata a alma; rouba a paz e todos 
os méritos, inimiza com Deus, e escraviza sob 
o poder de satanás. O que morre no pecado 
mortal, condena-se para sempre. Que 
espantosa desgraça! 

Uma Ave Maria diária, rezam os 
arquiconfrades do Coração de Maria, pelos 
pecadores. E Maria inspira-lhes 
arrependimento, confissão, emenda, e assim 
torna-lhes a vida, antes insuportável, doce e 
feliz. 

“Quanto não devemos ao tesouro de 
consolos que encerra o Coração Imaculado de 
Maria!” exclamava o Padre Faber, convertido por 
esse Coração de Maria. 

“Ó Maria – dizia-lhe São Afonso Maria de 
Ligório – se Vosso Coração chega a ter 
compaixão de mim, não poderá deixar de 
proteger-me.” 

O Papa, em nome de toda a humanidade 
pecadora, ora deste modo:  
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“Estamos seguros de obter misericórdia e 
de receber graças, não por nossos méritos, os 
quais não presumimos, senão unicamente pela 
imensa bondade de Vosso Materno Coração.” 

Acode tu também a este Trono de 
Misericórdia, e pede-lhe a conversão dos 
pecadores empedernidos. 

Fervor do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Amabilíssima Mãe! Vós obrastes sempre 
com o maior fervor; e Vós conheceis minha 
debilidade, preguiça e apatia, com as quais não 
posso agradar a Deus, a quem a tibieza produz 
náuseas. Eu acudo, Minha Mãe, a Vós, para que 
me tireis de tão miserável estado. 

Assim como comunicastes Vosso fervor a 
Isabel e a São João Batista, dispensai-me a 
mesma graça. Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria, Medianeira de Todas as Graças e 
Corredentora de todas as almas, já que Deus 
dispôs que as recebamos todas de Vossa 
mão, alcançai-me as que mais necessito para 
a salvação de minha alma. Amém. 

Finalizar com as orações para todos os 
dias. 
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5º Dia - A Grande Promessa do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 

Esta promessa será sem dúvida, o que mais 
perpetue o nome de Fátima, através dos séculos 
e traga mais frutos de salvação. 

“Prometo – disse a Virgem – assistir na hora 
da morte, com as graças necessárias para a 
salvação, aos que nos cinco primeiros sábados 
do mês, seguidos, comunguem e rezem o Rosário 
Meditado”. 

Ante este alarde de misericórdia do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, o 
mundo se comoveu. O próprio soberano Pontífice 
põe no princípio da Missa do Coração de Maria, 
aquele convite: “Vamos com confiança a esse 
Trono de Graça.” 

E cada um dos fiéis, desejosos de 
assegurar o que mais importa, o porvir eterno, 
beneficia-se com seus cinco primeiros sábados, 
evita interrompê-los, alegra-se de coroá-los e se 
compraz em repeti-los. 

É interessante o dado evangélico: Jesus 
outorgava seus favores e prodígios 
preferentemente em sábado. E interrogava a seus 
detratores: É lícito curar no sábado? Sua Mãe 
Divina parece responder: os sábados são os dias 
de minha predileção, a favor de meus devotos na 
terra e no purgatório. 
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O Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e 
o Coração Doloroso e Imaculado de Maria, nos 
Chamados de Amor e de Conversão, dados ao 
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos, 
revelaram, que cada Primeira Sexta-feira e cada 
Primeiro Sábado, Seus Dois Sagrados Corações, 
aparecem para orar, pedindo ao Pai Eterno que o 
mundo inteiro conheça o Amor de Deus. 

Ó alma, reza o Rosário e comunga em 
ditos dias, com gratidão, com fervor, em espirito 
de reparação, e não duvides. Albergado nesse 
Coração, que é, segundo São Boaventura, 
"deliciosíssimo paraíso de Deus”, passarás ao 
paraíso eterno. 

Pureza do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Minha Santíssima Mãe! Vós, 
incomparavelmente mais que nenhuma outra 
criatura, fostes limpa de coração. Vós 
resplandeceis mais em pureza, que todos os 
justos e Anjos. Vós, pela formosura de Vosso 
Coração, enamorastes o Altíssimo e O atraístes 
ao Vosso seio. 

Alcançai-nos, Senhora, essa pureza de 
coração. Rogai por nós, para que saibamos 
vencer nossas más inclinações, e viver no 
candor com que Vós fostes adornada, à fim de 
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que possamos ver a Deus e morar com Ele 
eternamente. 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
Virgem Puríssima e sem mancha, alcançai-nos as 
graças de passar por este mundo, tão cheio de 
pecados, de maneira que nos conservemos puros 
do lodo de tanta sensualidade. Amém. 

6º Dia - O Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria o Rosário 

Como em Lourdes, em Fátima, em Cuapa 
ou em Medjugorje, Nossa Senhora pede a reza do 
Rosário, e pede que o rezemos diariamente, pela 
paz e pelos pecadores. Quer dizer: “pela paz das 
armas e pela paz das almas”, segundo frase do 
Papa. 

Necessitaremos mais convites para dar-nos 
a esta dulcíssima e salvadora devoção? 
Dulcíssima, pois como diz São Anselmo de Luca, 
“deveria transbordar celeste doçura de nossa 
boca, ao saudar a tão benigna Senhora, e 
bendizer o fruto de Seu ventre, Jesus.” 

Salvadora, pois diz Montfort: “Não sei o 
como nem o porquê, mas é uma verdade, que 
para conhecer se uma pessoa é de Deus, basta 
examinar se gosta de rezar a Ave Maria e o 
Rosário.” 

Disse a Virgem a Santo Antonio Maria 
Claret: “Quero que sejas o Domingo de Gusmão 
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destes tempos.” E ele propagou o Rosário com 
zelo indizível, transformando os lares. 

Ao Bem-Aventurado Padre Bernardo de 
Hoyos, declarou-lhe a própria Senhora: “Até 
agora, ninguém se condenou e nem se condenará 
futuramente, que tenha sido verdadeiro devoto do 
Meu Rosário.” 

Rainha do Santíssimo Rosário! Assim 
começa o Papa a Consagração ao Coração de 
Maria, para indicar-nos seu apreço ao Rosáiro. 
Alma fiel: o Rosário seja para ti um tesouro. Reza-
o em família ou em particular todos os dias de tua 
vida. 

No Apostolado dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria, o Céu dá um 
importante impulso: a Reza do Santo Rosário, 
com as citações bíblicas, acrescentando uma 
oração para estes últimos tempos, a Ave Maria, 
revelando assim a Ave Maria dos Últimos 
Tempos. 

Mansidão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Virgem soberana, Rainha e Mãe, cheia de 
mansidão! Vosso coração mansíssimo repreende 
ao nosso, tão imortificado. Queremos imitar-vos. 
Desde hoje nos propomos reprimir os 
movimentos de ira, e praticar a mansidão. 
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Alcançai-nos, Senhora, a graça que para isto 
necessitamos. 

Imaculado Coração de Maria, Advogada 
e Protetora dos homens! A Vós acudimos em 
todos os perigos, e vos pedimos, nos protejais 
durante toda a vida. Mas sobre tudo no 
instante de nossa morte. Amém. 

Finalizar com as orações para todos os 
dias. 

7o Dia - O Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria e a meditação 

A Virgem de Fátima prometeu o céu aos que 
nos cinco primeiros sábados comunguem e 
rezem o Rosário, meditando seus mistérios, 
reafirmando essa promessa nos Chamados de 
Amor e de Conversão, dados ao Apostolado. Até 
pediu, que cada um dos cinco Mistérios do Santo 
Rosário do Primeiro Sábado, se oferecesse para 
reparar por uma intenção especial. 

Na história do cristianismo, que conta vinte 
séculos, é a primeira vez que a Virgem convida ao 
mundo para a prática da meditação ou oração 
mental. No Apostolado Nossa Senhora pediu, que 
não só oremos com o Santo Rosário, senão que, 
oremos e meditemos, com a Palavra de Deus e 
com os Chamados de Amor e de Conversão. 

Sabe muito bem que a irreflexão é a 
característica de nossa época, cheia de 
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desolação, porque não há quem medite de 
coração. E quem poderá convidar-nos à 
meditação, que Maria, que em seu. Coração, que 
é Testemunha do Evangelho, guardava, meditava 
e analisava todas as Palavras e Ações de Jesus 
Menino, de Jesus Adolescente, de Jesus Homem, 
e assim se santificava de dia em dia? 

Para Maria sim, que as Palavras de Jesus 
eram Palavras de Vida Eterna. E, pois, o homem 
vive de toda Palavra que procede da Boca de 
Deus. Delas se alimentava a Virgem, como de 
uma verdadeira Eucaristia. 

Se São João Eudes chama o Coração de 
Maria “Livro da Vida”, é porque nas páginas 
delicadas de seu Coração, a Virgem imprimia e 
relia tudo o que dizia e fazia Jesus, durante 
aqueles trinta anos, para ser depois, o Arquivo 
Divino da Igreja nascente. 

“Eia, pois – diz São João Crisóstomo – o 
que Maria meditava em seu Coração, meditemo-
lo no nosso.” Nos mistérios do Rosário está a vida 
de Jesus e de Maria. Quem os medite, não pecará 
jamais. 

Humildade do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Ó Virgem humildíssima! Vós sois 
Senhora, e vos chamais escrava! Vós fostes 
Eleita para o lugar mais distinto, e pretendeis o 
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último! Vós conheceis o mérito da humildade, e 
por isso, a arraigais constantemente. Alcançai-me 
esses sentimentos de humildade de que Vós 
estais animada. Fazei que Vos imite nesta 
humildade de coração, de que me dais tão 
brilhante exemplo. 

Imaculado Coração de Maria, Mestra e 
Guia dos homens, iluminai-nos com divina luz, 
para conhecer a vaidade das coisas terrenas, 
e a suprema realidade das coisas celestiais e 
eternas. Amém.  

Finalizar com as orações para todos os 
dias. 

8º Dia - O Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria e o Papa. 

Em suas aparições de Fátima, Montichiari, 
Akita, assim como, nos Chamados de Amor e de 
Conversão dados Ao Apostolado, a Mãe a Virgem 
menciona várias vezes com amor o Santo Padre, 
e pede se ore muito por ele. 

O Papa é, entre todos os mortais, o 
primeiro filho do Coração de Maria, por ser o 
“Jesus visível”, ou como dizia Santa Catarina de 
Sena, “o Doce Cristo na terra.” O Papa é nosso 
Pai. 

Ó se tivéssemos aquele amor filial que lhe 
professava São João Bosco, quem por ser fiel à 
sua consigna “com o Papa até a morte”, tanto 
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sofreu dos inimigos da Igreja, e o Padre Claret, 
que em pleno Concílio Vaticano manifestou que 
ansiava derramar todo seu sangue em defesa 
da infalibilidade pontifícia! 

É nosso Pai amantíssimo: temos de 
professar-lhe amor, respeito e obediência; não 
consentir jamais se lhe ataque e persiga; rogar 
para que o Coração de Maria o ilumine e guarde 
de todo perigo, o faça feliz na terra e o coroe de 
glória no céu. 

Fortaleza do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Minha Mãe! Vós conheceis minha covardia 
e debilidade, que por desgraça me 
acompanharam quase sempre. Pelo admirável 
valor que tanto vos distinguiu, rogo-vos que 
infundais em meu coração a fortaleza necessária 
para confessar a fé, para guardar a santa Lei de 
Deus, e para prescindir de todo respeito humano 
na prática das virtudes. 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
Zeladora da glória de Deus e da salvação das 
almas, fazei que imitemos vossas virtudes na 
terra, e que possamos acompanhar-vos na glória 
do Céu. Amém. 

Finalizar com as orações para todos os 
dias. 
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9º Dia - Consagração ao Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria 

O Papa Pio XII, no 25o Aniversário das 
aparições de Fátima, consagrou o mundo ao 
Imaculado Coração de Maria, secundando de 
cheio a petição da aparecida Senhora. E em 
sintonia com ele, inumeráveis Prelados 
consagraram-Lhe suas dioceses, províncias e 
nações. 

Apareceu o foco da benignidade da 
Salvadora do mundo, e este a saudou com 
transportes de júbilo. Desse foco de amor 
maternal já não haverá quem se esconda. 

“Tenho-os em Meu Coração”, pode dizer-
nos Maria, melhor que São Paulo aos Filipenses. 
Nesta Arca de Salvação, nos refugiou a todos, o 
Santo Padre, para salvar-nos do dilúvio de males 
e vícios. Quando? Quando disse solenemente: 
“Ao Vosso Coração Imaculado nos confiamos e 
nos consagramos, não só em união com a Santa 
Igreja, senão também com todo o mundo.” 

Agora, toca a cada um de nós, repetir a 
consagração, e viver de acordo com ela, levando 
uma conduta digna de filhos do Coração de Maria, 
uma vida de pureza, de oração, de mansidão, de 
caridade, de paciência, de mortificação. Virtudes 
que nos farão semelhantes a Nossa Mãe, e fiéis 
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discípulos de Jesus, nosso adorável Redentor, e 
nos outorgarão direito a eterna bem-aventurança.  

No Apostolado dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria, Nossa Senhora 
sinalou a importância da consagração total, 
indicando ao seu instrumento e através dele, a 
todo o Apostolado, a urgência de promover a 
consagração total a Jesus, por Maria, escrita por 
São Luís de Montfort. 

Em muitos dos Chamados de Amor e de 
Conversão, Jesus, Maria e São José  
expressaram a importância de viver a 
consagração ao Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria, como requisito prévio, para viver o 
Grande Triunfo do Coração Maternal de Maria, e 
assim chegar ao Reino da Divina Vontade do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. 

Paciência do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Mãe sempre paciente! Pela multidão e 
veemência de Vossas Dores, suplicamos-vos nos 
alcanceis a paciência e a resignação que 
necessitamos, para sofrer com mérito as 
amarguras e penalidades que nos afligem. 

Senhora, a paciência nos é necessária. 
Vós nos destes o exemplo mais admirável dela. 
Intercedei por nós, para que saibamos imitar-
vos. 
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Imaculado Coração de Maria, Mártir e 
Rainha de todos os Mártires! Pelo muito que 
padecestes neste mundo, peço-vos me alcanceis 
paciência e conformidade nos trabalhos desta 
vida terrena. Amém. 

 


