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Apostolado dos Sagrados Corações Unidos 
de Jesus e de Maria 

ANÚNCIO PARA TODO O APOSTOLADO 
Queridos irmãos apóstolos! 
Com grande alegria hoje este anúncio. 
Como vocês talvez fazemos observaram, nos assuntos Diários, que 

através da semana realizamos, sempre houve um “dia livre”, ou seja, um 
dia que não tinha dedicação.  

Pois bem, hoje queremos dar a conhecer, que esse “vazio” estava 
calculado pelo Céu, e que agora, com grande prazer lhes participamos, 
que o Chefe Principal da Milícia Celestial, São Miguel Arcanjo vem 
ocupar esse espaço! 

Vem unir-se a nós em oração, todos as terças-feiras.  
Vem para recrutar a armada da Mãe Maria, e alistar-nos no exército 

Dela, como os escolhidos. 
Vem para convidar-nos a Consagrarmo-nos ao Doloroso e 

Imaculado Coração de Maria, para aprofundar em nosso FIAT. 
Vem como sua Espada, e nela o Fogo Abrasador. É o Fogo de Amor 

Divino, que acende esta Espada Gloriosa. 
Vem recrutando essas almas dispostas, que, desde suas ações e 

seus apostolados, com seus testemunhos e compromisso, levarão 
adiante a batalha espiritual. 

Vem para entregar-nos a Coroa Angélica, a qual vamos orar por 
nove dias: Novena a São Miguel Arcanjo, de 4 a 11 de novembro, com 
a qual diremos SIM, para ser parte do Exército Mariano.  

Assim, nos consagramos ao nosso Protetor e Patrono do 
Apostolado, São Miguel Arcanjo, obtendo todas as graças que a 
Santíssima Trindade e o Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
Corredentora, Medianeira e Advogada nossa, distribui sobre os apóstolos 
e guerreiros deste Final dos Tempos. 

Posteriormente, o Apostolado manterá a batalha espiritual e 
manterá viva esta união, orando a Coroa angélica, a cada terça-feira. 
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Vem para entregar-nos um novo sacramental de proteção, pela 
Vontade do Altíssimo: a Couraça Trinitária. Uma Medalha Estandarte 
dos Últimos Tempos para o combate, o qual terá lugar muito breve, 
e está atribuída aos guerreiros dentro do Apostolado.  

“Todos unidos ajudarão as miríades de Anjos, com todo o 
Apostolado e seus guerreiros de oração.” 

Nesta Medalha já estão escritos os nomes dos signatários do Céu, 
para o Resto Fiel.  

É um Sacramental de Proteção, que nos fará invisíveis aos 
dardos do maligno. 

Que se abençoem e se consagrem à sua proteção. 
Promessas de sua Couraça ou Estandarte Trinitário e da Coroa 

Angélica: 
 

                        
1º.- Acudirá logo, em ajuda de suas almas consagradas, para cegar 

com seus dardos ao inimigo. 
2º.- Cada um de seus Coros imprime a graça concedida em cada 

coração, quando se o invocar. 
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3º.- Sua espada os protegerá até a eternidade, de todo ato ou 
maquinação do maligno. 

4º.- Para aqueles que façam sua Coroa Angélica, como ato de amor 
e reverência cada dia, ter-lhes-á especial assistência na hora de sua 
morte, e será levado para o gozo eterno, sem sofrer a purificação do 
purgatório, em união com toda sua família. 

5º.- Promete aos seus devotos proteção para todos seus seres 
queridos, nos momentos das ciladas do inimigo. 

“Quem como Deus? Ninguém como Deus!”  
Que é meu chamado para estender meu manto sobre suas almas e 

custodiá-las, defendo-as do maligno. 
Por estar a Coroa de São Miguel Arcanjo incluída na Coroa 

Angélica, entende-se que as Indulgências concedidas pelo Papa Pio IX e 
as Promessas que São Miguel Arcanjo concedeu a quem a reze, ficam 
incluídas: 

INDULGÊNCIAS: 
O Papa Pio IX concedeu as seguintes indulgências aos que rezarem 

a Coroa: 

1º.- Indulgência Parcial - aos que rezem esta Coroa com o coração 
contrito. 

2º.- Indulgência Parcial - cada dia que levem consigo a Coroa ou 
beijem a Medalha dos Santos Anjos, que pendam dela. 

3º.- Indulgência Plenária - para aqueles que a rezarem uma vez 
ao mês, no dia que escolherem, verdadeiramente contritos, confessados 
e comungados, rogando pelas intenções de Sua Santidade. 

4º.- Indulgência Plenária - com as mesmas condições, nas festas 
da Aparição de São Miguel Arcanjo (29 de setembro); na Festa dos 
Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael (8 de maio) e na Festa dos 
Santos Anjos Custódios (2 de outubro). 

PROMESSAS: 
O Arcanjo São Miguel prometeu a quem reze a Coroa: 

1º.- Enviar um Anjo escolhido de cada Coro Angelical, para 
acompanhar os devotos na hora da Comunhão. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 
 

 
apostoladosagradoscoracoesunidos.org 

4 

2º.- Aos que recitarem estas Nove Saudações todos os dias, 
assegura-lhes que: 

• Desfrutará de sua assistência continua durante esta 
vida e também depois da morte. 

• Serão acompanhados de todos os Anjos e serão, com 
todos seus seres queridos, parentes e familiares, 
libertados do Purgatório. 
 

Cubram-se com esta Medalha e com o Escapulário! 
 

Quem como Deus? Ninguém como Deus! 
 
Será a frase que nos prodigará celestial poder, porque acudirá 

Miguel com toda sua Corte, para libertar-nos de qualquer cilada do inimigo. 
 

********************** 
 

 
 

Talha de São Miguel Arcanjo na Basílica das Mercês, Barcelona, capital de Catalunha, 
Espanha. 

Fonte da Imagem: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barcelona_-_Basilica_de_la_Merced_19.jpg 


