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APRESENTAÇÃO 
Pe. Teófilo do Consolador 

Assessor Espiritual deste Apostolado 

 
Paz e Alegria! 
Nos Corações Triunfantes de Jesus e de Maria. 
“Sucederá nos últimos dias, diz Deus: Derramarei Meu Espirito 

sobre todo mortal, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas; vossos 
jovens verão visões e vossos anciãos sonharão sonhos. E também sobre 
meus servos e sobre minhas servas derramarei meu Espirito…” (Atos 
2,17-18) 

Desde o momento da Encarnação do Verbo no Ventre Puríssimo de 
Maria, inicia-se o que conhecemos como os ‘Últimos Tempos” ou “Últimos 
Dias”.  Não há que confundir com o fim do mundo, que só o Deus Pai conhece 
o dia da consumação. 

O Espirito Santo de Deus, que cobriu com sua sombra a Maria, desde a 
Anunciação (Lucas 1,35), estabeleceu a União dos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria, para estabelecer na humanidade, e em toda a criação, o 
que haviam perdido nossos primeiros pais: Adão e Eva. Tudo por causa da 
desobediência a Deus, e que deu origem ao pecado e à morte. 

“O Filho de Deus manifestou-se para desfazer as obras do diabo” 
(1 João 3,8). Veio para que tenhamos vida, e vida em abundância (João 
10,10). É o Caminho, a Verdade e a Vida que conduz ao Pai (João, 14,6). 
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Toda sua Vida Pública, foi um mostrar-nos o Rosto Misericordioso de 
seu Pai. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que peçamos seu Reino 
e que se faça sua Vontade “Assim na terra como no céu.” (Mt 6,10) 

Sabemos que em nenhum período da história passada ou presente da 
humanidade, temos aprendido a viver na Vontade de Deus. Mas isso não quer 
dizer que Deus Pai não possa conceder num futuro, o desejo de seu Filho 
Amado: “...Para que todos sejam um como Tu Pai, em mim e eu em ti. Que 
eles também sejam um em nós. Para que o mundo creia que Tu me 
enviaste. Eu lhes dei a Glória que Tu me desse, para que sejam um como 
nós somos um...” (João 17,21-22) 

Através dos séculos, Deus suscitou em sua Igreja, instrumentos 
proféticos que foram, em seu momento, perseguidos, difamados, censurados 
e muitos outros, martirizados por sua fé. 

Quando um profeta é autêntico, Deus não o livra da Cruz. Mas se 
encarrega a seu tempo, de demonstrar sua autenticidade. A lista na Igreja 
Católica é longa, sobretudo quando corresponde às revelações privadas. Por 
exemplo, custou séculos que a Devoção ao Coração de Jesus fosse aceita a 
nível universal. 

Os quatro grandes Dogmas Marianos, foram um longo processo de 
controvérsias teológicas, antes que a Igreja proclamasse sua definição. 

Mais recentemente, temos as revelações de Fátima, que ainda quando 
não seja dogma de fé, crer em suas aparições, não se pode negar o impacto 
universal e sobretudo na Igreja. 

Dela referiu-se o Papa Emérito Benedito XVI, que afirmava que Fátima 
é um tema não concluído. 

É ali, em Fátima, que se profetizou o Triunfo do Imaculado Coração de 
Maria. 

Ela se apresenta com dor, no meio da primeira Guerra Mundial, e adverte 
que se não obedeceu ao seu pedido, como embaixadora de Deus Pai, viria 
uma Guerra pior, como ocorreria na Segunda Guerra Mundial. Suplicou que 
deixássemos de ofender ao seu Filho, que estava demasiado ofendido. 

São João Paulo II esteve muito vinculado aos acontecimentos de Fátima, 
já que atribuiu à Virgem, de havê-lo livrado da morte, em 13 de maio de 1981. 

São Pio de Pietrelcina também foi testemunha do favor da Virgem do 
Rosário de Fátima. Sabemos que todas as profecias estão condicionadas a 
nossa resposta de arrependimento e convidam à penitência e conversão. 

Recordemos a seguinte passagem evangélica: “Pensam que aqueles 
galileus sofreram tudo isso porque eram mais pecadores que os demais 
galileus?” 
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Digo-lhes que não; e se vocês não se arrependem, acabarão como 
eles. Ou acreditam que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre 
de Siloé e os matou, eram mais culpados que o resto dos habitantes de 
Jerusalém? Digo-lhes que não; e se vocês não se arrependem, acabarão 
como eles. (Lc 13,1-5) 

O Diário de Santa Faustina teve proibida sua divulgação, por mais de 
vinte anos, até que, o então Cardeal Carol Wojtyla, hoje São João Paulo II, 
revogou por completo a proibição. 

Nele encontramos a seguinte mensagem de Jesus à Santa Faustina e 
ao mundo: “Fala ao mundo de minha Misericórdia... é um Sinal dos 
últimos tempos. Depois dela, virá o dia da justiça (Diário 848); prepararás 
o mundo para minha última vinda. (Diário 429). Fala às almas desta 
grande Misericórdia Minha. Porque está próximo o dia terrível, o dia de 
Minha Justiça. (Diário 965)  

Antes do dia da Justiça, envio o dia da Misericórdia (Diário 1588). 
Estou prolongando o tempo da Misericórdia. Mas aí deles, se não 
reconhecem este tempo de minha visita (Diário 1160). 

O Papa São João Paulo II, no dia da Canonização de Santa Faustina, 
em 30 de abril de 2000, domingo da Misericórdia, entre outras coisas, disse 
em sua homilia: “Jesus disse a Soror Faustina: a humanidade não 
conseguirá a paz, até que não se dirija com confiança à minha 
Misericórdia (Diário 306). Através da Obra da Religiosa Polaca, esta 
mensagem vinculou-se para sempre ao século XX. Último do segundo 
milênio, parte para o terceiro.” 

Todavia resta tempo, para que recorram à Fonte da Minha 
Misericórdia (Diário 848). Quem não quiser passar pela porta da Minha 
Misericórdia, tem que passar pela porta da Minha Justiça... (Diário 1146). 

As mensagens, conhecidas como “Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão à humanidade” são uma recapitulação de todas as 
Manifestações que estão em fidelidade ao Magistério da Igreja, e submetidas 
ao seu Juízo definitivo. 

O instrumento que Deus escolheu para esta missão, chama-se Manoel 
de Jesus, quem desde criança, foi favorecido de graças místicas. Até pouco 
tempo, esteve no anonimato. 

Em 9 de abril de 2015 o Senhor Jesus lhe disse: “Os Raios de minha 
Misericórdia abraçarão ao mundo inteiro; que com o Amor que brota de 
meu Sagrado Coração, dissiparei todo o mal e as tristezas daquelas 
almas que aceitem minhas palavras com a Santa Fé.” 

Um ano antes que o Papa Francisco proclamasse o ano da Misericórdia, 
recebe o seguinte Chamado: “Meus queridos filhos, estamos nos tempos 
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da Misericórdia, onde virei para reunir ao meu povo fiel. Para aqueles que 
tiveram um encontro vivo comigo, serei Eu, quem reunirei o meu 
rebanho, junto à Divina Pastora das almas, que as conduzirá, guiará e 
ensinará a glória do meu Reino, estendendo-se como uma Chama de 
Amor em Mim... orem, orem, orem.” 

Foi-me pedido, acompanhar espiritualmente a este instrumento de Deus, 
e ao Apostolado que lhe foi confiado. 

Todos aqueles que professam, em qualquer parte do mundo, devoção e 
amor aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, são parte deste 
Chamado e apóstolos dos últimos tempos, sob a Fiel Proteção e Custódia de 
nosso amado São José. 

Fiat, Fiat, Fiat. 
Pe. Teófilo do Consolador 

******************** 
[São Paulo VI aprovou um Decreto da Sagrada Congregação para a Doutrina 
da Fé (AAS, 58, n.0 16, de 29.12.1966), permitindo a publicação de escritos 
desta índole, que não contradigam ou ponham em perigo a Fé e o Dogma da 
Santa Mãe Igreja Católica.] 
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TESTEMUNHO DE MANOEL DE JESUS 

Em verdade, não ama o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus quem 
não ama ao Doloroso e Imaculado Coração de Maria. 

O Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria é um 
Apostolado anunciado desde muito tempo atrás. É o sinal de que ser apóstolo 
de Jesus é ser filho de Maria. Também São Luís de Monfort havia anunciado 
um exército de almas consagradas a Jesus por meio da Mãe Maria, para ser 
apóstolo completo. 

A Mãe, ao revelar este Apostolado, não é um novo carisma, senão que 
é um chamado a comprometermo-nos com nossa fé; viver nossa fé desde o 
batismo; cumprir com nosso compromisso adquirido no Sacramento da 
Confirmação. É fazer vida nossa fé Católica, Apostólica e Mariana. É lutar sob 
uma mesma bandeira para que o triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria traga sobre toda a humanidade o Reinado Eucarístico do Sagrado 
Coração de Jesus. 

O Senhor ainda hoje, fala para nosso tempo, chamando-nos à 
conversão, e para um verdadeiro compromisso com seu Filho Jesus Cristo. 

Toda manifestação de Jesus e Maria é uma bênção de Deus para a 
humanidade. É parte da Comunhão da Igreja. É dizer, a Comunhão de nós, a 
Igreja peregrina, com a Igreja Triunfante. Por isso, Jesus e Maria seguem 
manifestando-se, porque nos amam. E é seu Amor o que Os move para 
aproximar-se de nós. O testemunho de Manoel de Jesus, é uma graça de 
Misericórdia de Jesus, para sua alma. 

O Senhor manifestou Sua misericórdia em minha vida. Este pequeno 
caminho espiritual divide-se em três etapas, com muita profundidade 
espiritual. 

A primeira etapa inicia desde muito pequeno. O Senhor encheu meu 
espírito com graças muito especiais, místicas, profundas, que as vezes são 
uma cruz para mim, porque não compreendo algumas vezes tantas graças e 
o próprio Senhor se encarrega de educar-me e guiar-me com a Santa 
Presença Materna de Maria. 

Desde muito criança tive uma grande devoção a Maria, e foi com Ela que 
aprendi a amar mais a Jesus. Recordo que ainda pequeno tinha visões de 
Maria sob a advocação de Maria Rosa Mística, Nossa Senhora de Lourdes ou 
como Nossa Senhora de Fátima.  
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Sempre em minhas orações em meu quarto. Quando rezava o Santo 
Rosário, a Mãe se apresentava e ficava comigo todo o tempo que durasse a 
recitação do Santo Rosário. 

A Mãe me instruía sempre desde o segredo. Nossa Mãe sempre nos faz 
viver o Evangelho. É o primeiro passo em nosso caminhar. Por isso a Mãe 
Bendita cumpria em mim aquela citação das Sagradas Escrituras do 
Evangelho de São Mateus (Cap. 6, 6): “Mas tu, quando rezardes, entra em teu 
quarto, e quando tenhas fechado a porta, ora a teu Pai que está no segredo, 
e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará.” 

E pouco a pouco fui crescendo espiritualmente e em idade. A Santíssima 
Mãe ia formando-me de coração a coração; instruía-me internamente, como 
diz o Salmo 94, versículo 12: “Bem-aventurado o homem a quem corriges, 
Senhor e o instrui em Tua Lei.” 

E assim a Santíssima Mãe, como boa mãe, foi educando-me, ensinando-
me, guiando-me, e cada vez mais, crescia mais meu amor por seu Filho Jesus 

Sempre pecador; sempre imperfeito; sempre humano, o Senhor ia 
edificando-me, destruindo-me para construir sobre minhas ruínas Seu 
Santuário, Seu Templo. 

Este é o caminho que nos convida a seguir Jesus e Maria, com os 
chamados privados, com os quais instruíam-me inicialmente. 

A revelação da missão 

No dia 15 de Julho do ano de 2013 apresentou-se Nossa Senhora em 
meu quarto novamente e revelou esse dia a Missão que me havia 
encomendado e iniciado comigo e a Mãe me disse:  

“Este quarto é minha casinha. Daqui sairá minha Gloria e meu Amor. 
Aqui vivo contigo e meu amado Filho Jesus. Nosso amor se fará um, e Nossos 
Corações Unidos estarão contigo. Eu sou Maria, Mãe da Graça, Mãe do 
Coração Doloroso e Imaculado, a que te ama. 

A segunda etapa: 

Depois deste dia, comecei a experimentar mais visões, mais 
mensagens, que o Eterno Pai Yhavé me indicou que chame “Últimos 
Chamados de amor e conversão a humanidade.” E inclusive experimento a 
agonia dos Sagrados Corações Unidos que sofrem misticamente ainda hoje 
pelos pecados da humanidade. 
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Em algumas destas experiências que o Senhor compartilha com minha 
alma, permite-me sentir sua dor, por tantas coisas que Ele mesmo vai 
mostrando: aborto, infidelidade, o não amor, a violência, a destruição das 
famílias, a desunião dos cristãos, sobretudo nossa falta de amor a Deus; o não 
reconhece-Lo como nosso Pai e Criador. E todas essas experiências 
ajudaram-me a crescer, compartilhando as dores de Jesus e Maria pela 
humanidade. 

Os Últimos Chamados de Amor e de Conversão à Humanidade: 
O Senhor pediu-me revelar os Chamados. Coisa que fiz primeiramente 

em um pequeno Cenáculo de Oração. Seguiu-se e se segue trabalhando no 
silêncio e no anonimato, assim como Nossa Mãe o ia pedindo, com prudência, 
mas com perseverança. 

Nestes Chamados, Jesus e maria nos ajudam a caminhar este novo 
êxodo, para sair de nossa escravidão e caminhar para esse Reino do Fiat 
Supremo, onde não teremos mais divisão, e seremos um só coração, no 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria; um só Cenáculo de oração, de amor, 
em seu Triunfo Final, e no Reino Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus, 
Rei do Universo. 

A terceira etapa: 

A mãe ensina a caminhar seu filho pequeno, e revela a urgência de um 
Apostolado, mundial, Eucarístico e Mariano. A própria Mãe, junto aos 
chamados que dá o Senhor Jesus, as nomeou: Apostolado dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria, o qual, em um de seus chamados: 

9 de abril de 2014 
Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de Jesus 

Os raios da minha Misericórdia abraçarão o mundo inteiro, que com o 
amor que brota de meu Sagrado Coração, dissiparei todo o mal e as tristezas 
daquelas almas que aceitem minhas palavras com a santa fé.” 

“Meus queridos filhos: estamos nos tempos da Misericórdia (dois anos 
antes do Ano Santo da Misericórdia, de 2016), onde virei reunir meu povo fiel.” 

“Para aqueles que tiveram um encontro vivo comigo, serei Eu quem 
reunirei meu rebanho junto a Divina Pastora das almas, que os conduzirá, 
guiará e ensinará a Gloria do meu Reino, estendendo-se como uma Chama 
de Amor em todos os corações, que creiam em Mim... orem, orem, orem...” 
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Este Apostolado dos Sagrados Corações Unidos, é a mesma Família de 
Nazaré, Jesus, José e Maria, que viviam como uma pequena Igreja, 
governada pelo Espírito de Deus. 

O Senhor deseja que retornemos todos juntos como Igreja, a seus 
Corações Unidos; a depender deles; para aprender com Eles, que desde sua 
vida simples de Nazaré, estendiam pouco a pouco o reinado de Deus.  

Este apostolado não é um novo carisma ou um novo movimento. É um 
chamado. É uma vida, e todos podem ser parte do Apostolado, estendendo 
desde suas vidas, de suas orações, em suas próprias famílias, o Reinado dos 
Sagrados Corações Unidos em todos os corações.  

Pois o Reino de Deus está no coração do homem, como diz o evangelho 
de São Lucas 17, 21: nem dirão: “Olha, aqui está!” Ou: “Ali está! Porque eis 
aqui o Reino de Deus entre vós está.” 

Em muitos dos chamados, também se nos faz um chamado a unidade. 
Unidade na diversidade, disse a Santíssima Mãe. Não importa o carisma 
espiritual ou o estado daqueles que desejam consagrar-se a nosso 
Apostolado.  

O importante é estender o Reinado dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria. Assim que lhes exorto a que os unamos todos juntos, 
trabalhando para que o Reinados dos Sagrados Corações Unidos e suas 
intenções para a humanidade e a Santa Igreja Católica, sejam realizadas. 

E depende de nós e de nossa resposta desde o amor e com a oração. 

Nossa Senhora também nos dá conselhos para nossa vida espiritual em 
nosso Apostolado. Aos irmãos que formam um apostolado, a doutrina da 
Santa Igreja os denomina: fiéis de vida apostólica. É dizer, sua vida é um 
testemunho Evangélico e apostólico. Por isso Jesus e Maria nos convidam a 
esse apostolado. É dizer, a uma vida de testemunho, de compromisso, de 
entrega. 

Extratos dos Chamados de Amor e de Conversão: 
 

15 de setembro do ano 2014 
Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e Imaculado 

de Maria. 

“Meus apóstolos levam uma vida de consagração”. 
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Queridos filhos: meu Coração Doloroso e Imaculado só quer que meus 
filhos vivam uma vida de consagração. Quero que meus filhos vivam 
consagrados ao Senhor, amando e servindo a seus irmãos. Meu Filho e Eu só 
lhes pedimos uma vida de consagração, de oração, sacrifício e penitência, e 
assim preparar a humanidade para o próximo retorno de meu amado Filho. 

† Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

15 de setembro de 2014 
Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de Jesus. 

Conheçam meu Amor.” 

Hoje guio meus passos a terra para inundá-la de amor. Amor que está 
ali esperando como fonte. Esta fonte de amor espera que as almas venham 
bebê-la. 

No silencio do meu Sagrado Coração, afastem-se do ruído do mundo. 
Na solidão de minha Cruz, vivam em minha Divina Vontade, esvaziando-se do 
pecado; mortificando seus sentidos e rezando, salvar-se-ão muitas almas. 
Meu Sagrado Coração hoje desce o mais alto do Céu, para abraçar cada alma 
e aliviar tanta dor. Conheçam-Me, porque no Me conhecem e como não Me 
conhecem, não Me amam. Adentrem-se nas profundidades de Meu Amor 
Celestial. Nos raios de Minha misericórdia sejam abençoados. 

† Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amem. 

12 de Outubro de 2014 
Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e Imaculado 

de Maria 

Sou Vossa Mãe” 

Querido filho, broto de Minhas Puríssimas Entranhas. Filho, hoje te digo 
Meu pequeno aluno. Desde muitos séculos atrás, o Pai quis a presença da 
Mãe, de Vossa Mãe, que estivesse presente em Seu Povo e como Mãe, tenho-
os ido guiando, educando, formando, cumprindo missões importantes em cada 
etapa da vida de Minha Igreja, Minha Filha. 

Filho Meu: Eu quis guiar cada alma. Sou Mãe e Sou Mestra. 

Em Fátima, revelou-se o Grande Mistério de Me Amor: Meu Coração 
Doloroso e Imaculado. Eu permito ensinar-lhes aos meus filhos (refere-se aos 
três pastorzinhos de Fátima), quis propagar Meu Amor, que é a presença de 
Meu Senhor em Mim, Sua Chama de Amor Ardente, a Chama, o Fogo que 
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Meu Filho desejou que arda em Seu Povo, (“Vim a jogar um Fogo sobre a 
Terra e ¡quanto desejaria que já estivesse aceso!”) São Lucas 12, 49-53. A 
Chama que acenderá as almas de Amor por Jesus. 

Filho Meu: como já te disse, quero que propagues a Devoção ao Meu 
Coração. Eu tenho Me mostrado para teu interior muitas vezes, e assim, Meu 
menino, como Me viste nesta Sagrada Imagem, reúno todos os Mistérios de 
Meu Coração, todas as Relíquias de Meu Amor e todas as Advocações e 
Mensagens que o Pai vos envia através de Mim, a Escrava do Senhor. Assim 
como vês, broto de minha alma, assim Eu apresento a porta de salvação ao 
mundo.  

Assim Eu trago uma vez mais reunidas todas Minhas manifestações. Por 
isso te chamei Apóstolo de Meu Doloroso e Imaculado Corações, porque te 
confiei todos os desejos de Minha Alma; todos os Segredos de Meu Doloroso 
e Imaculado Coração; todas as lágrimas de Minha Dor. Agora és Apóstolo e 
és Meu filho, porque te dei tudo o que recebi do Pai (“Porque Eu lhes dei as 
palavras que me deste; e as receberam e entenderam que em verdade saí de 
Ti e creram que Tu me enviaste”) São João 17,8. 

Ao final virá um Grande Novo Pentecostes. Será a Chama de Amor em 
cada alma e ao último tempo, Meu Doloroso e Imaculado Coração triunfará 
(Fátima 1917). 

Assim serão um só povo, uma só Igreja, um só rebanho. Mas agora vos 
digo, lutai pela unidade e a propagação do Reino de Deus-Reino de Maria. 
Unidos, filhos meus, venceremos. Unido, Meu Coração em cada alma 
vencerá. Nesta Sagrada Imagem venho reunir todas Minhas Graças. Amém. 
Eu te amo e te abençoo. 

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

Esta advocação “Coração Doloroso e Imaculado de Maria” é o cume 
de todas as Advocações Mariana. 

O Sagrado Coração de Jesus e o Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria, são as advocações que salvarão a humanidade. Por isto não 
esperemos a Nosso Senhor Jesus Cristo vir como rei ou um poderoso. Nosso 
amado Jesus virá na Cruz, como nos redimiu; virá ensinando seu Coração 
rasgado, manifestando sua Misericórdia Divina e o Precioso Sangue que é 
nosso preço de Salvação. 

Por isto devemos rezar; comprometer-nos em estender o Reinado 
Eucarístico dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, e cumprir suas 
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intenções, colaborando com nossos sacrifícios e orações que é o objetivo de 
nosso Apostolado. Reunimo-nos como um só exército eucarístico e mariano; 
uma só Igreja e um só rebanho de Jesus Mestre.  

Oremos sempre juntos pela Igreja, por nossos pastores, os sacerdotes, 
por todas as almas consagradas, e por todos nós batizados, para que 
respondamos ao chamado do Senhor, abrindo nosso coração com fé, com 
esperança e caridade, e rezando e testemunhando de que Jesus e Maria 
vivem, Triunfam e Reinam em nossos corações. 

Que os Sagrados Corações Unidos de Jesus, José e Maria triunfem e 
reinem em nossas vidas, em nossa Igreja, em nossa sociedade; dissipem todo 
mal e libertem nossas almas para serem fiéis servidores do Eterno Pai Yhavé, 
que nos criou por amor, em sua infinita Misericórdia. Amém. 

Em Jesus e Maria, Manuel de Jesus. 
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Orações do Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de 
Maria 

ORAÇÕES DE CONSAGRAÇÃO DIÁRIAS 

† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Abri, Senhor, meus lábios, e minha boca proclamará vossos louvores. 
Vinde, ó Deus em meu auxílio! Senhor, vinde depressa socorrer-me! 

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

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. 

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 em 15 de agosto de 2014) 
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Divino Esposo de Maria Santíssima, meu Deus e Senhor Espirito Santo, 
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 as 
almas do mundo, e realizai o Reino Inflamado de Amor dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de 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 Vós expiastes por 
meus pecados, 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. 

Oração a São Miguel Arcanjo 
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso amparo contra 

a perversidade e ciladas do demônio. Reprima-o Deus, o pedimos suplicantes, e 
vós Príncipe da Milícia Celestial, pelo divino poder precipitai no inferno Satanás 
e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. 
Amém. 

Adoramos com Nossa Mamãe Celestial as Santas Chagas de Nosso 
Senhor Jesus Cristo 

1 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro 
as Chagas de Vossa Sagrada Cabeça, com dor profunda e verdadeira. Permiti 
que todos os pensamentos neste dia sejam atos de adoração a Vós. 

2 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro a 
Chaga de Vosso Sagrado Ombro, com dor profunda e verdadeira. Permiti que 
todos os trabalhos, penas e enfermidades neste dia, sejam atos de amor a Vós. 

3 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro 
as Chagas de Vossas Sagradas Mãos, com dor profunda e verdadeira. Permiti 
que todo o trabalho de minhas mãos neste dia, seja um ato de amor por Vós. 

4 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro 
as Chagas de Vossos Sagrados Pés, com dor profunda e verdadeira. Permiti 
que cada passo que de neste dia seja um ato de amor por Vós. 
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5 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro a 
Chaga de Vosso Sagrado Lado, com dor profunda e verdadeira. Permiti que 
cada pulsar do meu coração neste dia seja um ato de amor por Vós. 

Consagração do Apostolado a Deus Pai Terno e Misericordioso 
[Dada no Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai Terno e Misericordioso de 

5 de maio de 2019, Primeiro Domingo do mês, com a Coroa de Deus Pai Terno e 
Misericordioso] 

Deus Pai Terno e Misericordioso, nossa miséria vos atrai. Senhor, em 
nossas misérias, vos glorificais. Não quereis a morte do pecador, senão que 
se salve e tenha vida eterna (Ezequiel 33,11) 

Deus Pai Terno e Misericordioso, Vós quereis que todos vossos filhos 
regressem à Vós. Transformai com Vosso Divino Espirito, e com o Coração 
da Mamãe Celestial, nossos corações. Assim como o fogo solidifica o barro, 
assim vosso Divino Fogo de Amor, através do Espirito Santo, venha solidificar 
nossa fé. 

Deus Pai Terno e Misericordioso, estamos vivendo tempos de escuridão, 
dai-nos Vossa Luz, Vosso Filho Jesus Cristo, que é a Luz do mundo. 

Amado Pai, que passando estes tempos de apostasia, paganismo e 
trevas, venha o Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, e que este 
Triunfo de seu Coração Maternal, seja a Porta pela qual venha o Reino 
Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus. 

Deus Pai Terno e Misericordioso, os Sagrados Corações Unidos de 
Jesus, Maria e José, reinarão desde Vosso Coração de Pai e Deus. Faça-se 
em mim vossa Divina Vontade. Amém. 

Oração de Consagração do Apostolado a Deus Espirito Santo 
Espirito Santo! Divino Espirito de Luz e Amor! Consagro-vos meu 

entendimento, meu coração, minha vontade e todo meu ser, no tempo e na 
eternidade. Recebei ó Espirito Santo, a consagração absoluta de todo meu 
ser, que vos faço neste dia, para que vos digneis ser de ora em diante, em 
cada um dos instantes de minha vida, em cada uma de minhas ações, meu 
Diretor, minha Luz, meu Guia, minha Força, e todo o Amor de meu Coração! 

Que meu entendimento esteja sempre submisso às vossas Divinas 
Inspirações e Ensinamentos da Doutrina da Igreja Católica, que Vós guiais 
infalivelmente. Abandono-me sem reservas às vossas Divinas Operações, e 
quero ser sempre dócil às vossas Santas Luzes. 

Que meu coração se inflame sempre na Chama de Amor Santo e Divino 
de Deus Trino e Uno, para ser um fiel servidor de Jesus Cristo e de Maria 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Devocionário dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José 20 

Santíssima e do próximo, especialmente dos que mais sofrem na alma e no 
corpo. Que minha vontade esteja sempre conforme a Vossa Divina Vontade. 

Deus Espirito Santo, infinito amor do Pai e do Filho, pelas mãos 
puríssimas de Maria, vossa Esposa Imaculada, ponho-me hoje e todos os dias 
de minha vida, sobre vosso Altar Escolhido, o Sagrado Coração de Jesus, 
unido profundamente ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria, como um 
sacrifício em vossa honra, ó Fogo Consumidor, com firme resolução, agora 
mais que nunca, de ouvir vossa voz e cumprir em todas as coisas vossa 
Santíssima e Adorável Vontade. 

Que toda minha vida seja fiel imitação da vida e virtudes de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e de nossa Santíssima Mãe Maria, vossa Castíssima 
Esposa. Ó Santo Espirito! Dignai-vos formar-me com Maria e em Maria, 
segundo o modelo de meu amado Jesus. 

A Jesus Cristo verdadeiramente presente na Sagrada Eucaristia, 
convosco e o Pai Eterno, seja dada toda honra e glória para sempre. 

Glória ao Pai Criador. Glória ao Filho Redentor. Glória ao Espirito Santo 
Santificador. 

Consagração do Apostolado ao Sagrado Coração de Jesus 
Eu (...) entrego-me e consagro-me ao Sagrado Coração de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, e ofereço-Lhe minha pessoa e minha vida, minhas 
ações, minhas dores e sofrimentos, para que não deseje fazer uso de 
nenhuma parte de meu ser, que não seja para honrar, amar e glorificar ao 
Sagrado Coração Eucarístico, e para fazê-lo tudo em seu Divino Querer. 

Este é meu propósito inamovível, principalmente, ser completamente 
Dele, e fazer todas as coisas por amor a Ele, ao mesmo tempo, renunciando 
com todo meu coração, a tudo o que não Lhe seja agradável. 

Portanto, tomo-vos, Sagrado Coração Sacramentado, como o único 
objeto de meu amor; o guardião de minha vida; minha segurança de salvação; 
o remédio de minha debilidade e inconstância; a expiação por todas as faltas 
de minha vida e meu refúgio seguro na hora da minha páscoa para a 
eternidade. 

Sede, então, ó Coração de bondade, minha justificação diante de Deus 
Pai, e afastai de mim, os golpes de sua justa ira. Ó Coração de amor! Ponho 
toda minha confiança em vós, já que temo a tudo, por minha própria maldade 
e fragilidade, mas tenho esperança de todas as coisas por vossa bondade e 
generosidade. 
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Apartai de mim, tudo o que possa desgostar-vos, ou que resista a vossa 
Santa Vontade. Permiti que vosso Amor Puro, imprima vossa imagem tão 
profundamente em meu coração, para que nunca possa esquecer-vos ou 
separar-me de Vós. 

Que eu obtenha de vossa amada bondade, a graça de ter meu nome 
escrito em vosso Sagrado Coração, porque em Vós, desejo colocar toda 
minha felicidade e glória, vivendo e morrendo como vosso escravo por amor, 
apóstolo e membro do exército mariano, para estender vosso Reinado 
Eucarístico com o Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, em 
todas as almas, na Igreja, em minha família e em meu próprio coração, na 
Divina Vontade. 

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. 

Consagração do Apostolado ao Doloroso e Imaculado Coração de Maria 
Eu (...) consagro-me ao vosso Doloroso e Imaculado Coração, Filha 

Amadíssima do Pai Eterno. Ave Maria, a Mãe mais admirável do Filho. Ave 
Maria, a mais fiel Esposa do Espirito Santo. Ave Maria, a Mãe mais querida; 
Senhora mais amorosa; Rainha mais poderosa. Ave Maria, minha alegria, 
minha glória, meu coração e minha alma. 

Vós sois toda minha, pela Misericórdia de Deus, e tomo-Vos como a 
Corredentora de minha alma, e a Medianeira de todas as graças, que a 
Santíssima Trindade queira dar-me em amor, graça e misericórdia. Mas eu 
sou todo vosso em justiça. 

Ainda assim, não vos pertenço o suficiente; e por isso, uma vez mais, 
como um escravo de amor, que sempre pertence ao seu amo, entrego-me 
completamente a vós, sem reservar nada para mim, ou para outros. Se ainda 
vedes, Mãe, algo em mim, que não vos tenha entregue, por favor, tomai-o 
agora. 

Convertei-vos na Senhora completa de todas minhas capacidades. 
Destruí em mim tudo o que não seja agradável a Deus. Erradicai-o e fazei-o 
nada. Implantai em mim tudo o que considereis bom; melhorai-o e fazei que 
cresça em mim. 

Que a Luz de vossa Fé, dissipe a escuridão de minha mente. 
Que vossa Profunda Humildade, tome o lugar do meu orgulho. 
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Que vossa Contemplação Celestial, ponha fim às distrações de minha 
imaginação errante. 

Que vossa Visão contínua de Deus, encha minha memória com Sua 
presença. 

Que o ardente amor de vosso Coração Doloroso e Imaculado, inflame a 
frieza do meu. 

Que vossas Virtudes tomem lugar de meus pecados. 
Que vossos Méritos sejam meu adorno e que compensem minha falta 

de mérito diante de Deus. 
Finalmente, minha queridíssima Mãe, concedei-me, se é possível, que 

não tenha nenhum outro espirito que não seja o vosso, para conhecer a Jesus 
e a sua Divina Vontade. 

Que não tenha outra alma, que não seja a vossa, para louvar e glorificar 
ao Senhor. Que não tenha outro coração mais que o Vosso, para amar a Deus, 
pura e ardentemente, como Vós o amais. 

Amém, assim seja, para tudo o que fizestes na terra! Amém, assim seja, 
para tudo o que estais fazendo agora no Céu! Amém, assim seja, para tudo o 
que estais fazendo em minha alma! 

Desta maneira, Vós, e só Vós, glorificareis a Jesus em mim, durante toda 
minha vida, e através da eternidade. Assim me ajudareis a estender o Reinado 
Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus e implantar o Triunfo de vosso 
Doloroso e Imaculado Coração, nas almas, na Igreja, em minha família, em 
meu próprio coração, na Divina Vontade. 

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. 

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 os 
refugiamos em Vós. Amém. 

Arcanjo São Miguel, rogai por nós. 
Arcanjo São Rafael, rogai por nós. 
Arcanjo São Gabriel, rogai por nós. 
Anjos Custódios, rogai por nós. 

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, 
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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 nenhum só se perca, morrendo sem os 
Sacramentos, 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 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. 

Oração diária à Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
de Maria 

Jesus de Nazaré! Triunfo da morte! Vosso Reino é eterno. Vindes a vencer 
o mundo e o tempo. 

Piedade, meu Deus, por aqueles que vos blasfemam. Perdoai-os, eles não 
sabem o que fazem. 

Piedade, meu Deus, pelo escândalo do mundo. Livrai-os do espirito de 
satanás. 

Piedade, meu Deus, por aqueles que fogem de Vós. Dai-lhes o gosto, pela 
Santa Eucaristia. 
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Piedade, meu Deus, por aqueles que venham a arrepender-se ao pé da 
Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria; que 
encontrem ao pé da Cruz, paz e alegria, pronunciando o Fiat da Santa Mamãe, 
à Deus nosso Salvador. 

Piedade, meu Deus, para que venha vosso Reino Eucarístico, através do 
Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

Jesus Salvador! Salvai-os! Estão em tempo, ainda. 
“Porque o tempo está próximo. E eis que Eu venho!” 
Vinde, Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, com o Doloroso e 

Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe. Amém. 
Orar:  
- 1 Pai Nosso  
- 10 Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama 
de Amor, de vosso Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, 
agora e na hora de nossa morte. Amém. 

- 1 Glória. 
Jaculatória: Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, derramai sobre o 

mundo inteiro, os Tesouros de Vossa Divina e Infinita Misericórdia. Amém. 
Comunhão Espiritual do Apostolado 

Creio, meu Jesus que estais real e verdadeiramente presente 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 em Divina Vontade, espiritualmente ao meu 
coração. E como já vos recebi, abraço-vos e me uno todo a Vós, Senhor. Não 
consintais, Senhor, que de vós jamais me aparte de Vós. Amém. 

Meu Jesus, abraço-vos e estreito-vos fortemente em meu coração. Vós, 
abraçai-me e ficai em mim, e eu em Vós. Mamãe e Rainha minha, dai graças 
a Jesus, e oferecei-Lhe por mim, os atos que Vós fizestes ao recebê-Lo. 
Amém. 

Orar três vezes: 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
Casto e Amante Coração de São José, 

Triunfai e reinai. 
Amém. 
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************************** 

COROA DE PERFEIÇÃO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS 
Dada no Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de Jesus, de 6 de 

setembro de 2018 

Meu pequeno confidente: Escreve em tua alma as Lições de Amor, os 
Ensinamentos profundos e íntimos de Meu Sagrado Coração. 

Filhinho do Meu Coração Eucarístico e esposo da Minha Cruz: desejo 
dar-te uma prenda, profunda em seu significado: “A COROA DOS 
SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS." 

Revelo-te três promessas, para a alma que ore continuamente esta 
Coroa de Amor Reparador: 

1 - A alma, ao orar e contemplar nesta Coroa, avançará no caminho de 
santidade, percorrendo as Moradas de Perfeição de Nossos Sagrados 
Corações Unidos. 

2 - A alma que ore e contemple com esta Coroa, vai fazer um Ato de 
Reparação ao Amor rejeitado de Deus, pois se deixará amar por Mim. 

3 - A alma que ore e contemple esta Coroa aos Nossos Corações 
Unidos, compreenderá Nossos Chamados de Amor, e irá se aperfeiçoando 
com a assistência do Espirito Santo, e do Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria. 

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. 
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 pecados, oferecendo uma dor tão grande e intensa, que 
Vos fez suar Sangue, apiedai-vos de mi. Minha Mãe do Céu, alcançai-me de 
Jesus este suspirado perdão. Amém. 

Oração de Invocação ao Espirito Santo 
(Ditada em 28 de outubro de 2014) 
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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. 

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

Credo dos Apóstolos 
Creio em Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra. Creio em 

Jesus Cristo Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi Concebido por Obra e 
Graça do  Espirito Santo, nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu sob o poder 
de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao 
terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu aos Céus, 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. 

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
Oferecimento 

Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria e José: abro meu 
coração e vontade aos Vossos Corações Unidos, para que o Espirito Santo 
me conduza pelas Moradas de Perfeição em Vossos Sagrados Corações, e 
assim santificar minha vida, percorrendo este itinerário espiritual, nas Moradas 
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de Vossos Sacratíssimos Corações Unidos, e assim, minha vida, coração, 
vontade e espirito, estejam perfeitamente unidos e submergidos na Santíssima 
Trindade, e minhas intenções estejam sempre presentes, em sua Divina 
Presença. Amém. 

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

Os Mistérios 
Primeiro Aposento: o Espirito Santo. 

Divino Espirito: movei minha alma ao arrependimento e revelai-me o 
Infinito Amor de Deus, e iluminai minha vida para ser agradável aos Olhos de 
Deus. 

Na conta do Pai Nosso se ora: 
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, e o Triunfo da Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 

Orar dez vezes: 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 

refugiamos em Vos. Amém. 
Jaculatórias 
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 aos consagrados. Salvai as famílias. Salvai ao mundo 
inteiro. 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. 

Segundo Aposento: O Casto e Amante Coração de São José. 
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Castíssimo Coração de São José, acompanhai-me a percorrer o 
caminho cristão, praticando as virtudes, perseverando na graça e consolando, 
com minha vida obediente, aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria.  

Na conta do Pai Nosso se ora: 
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 e o Triunfo da Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 

Orar dez vezes: 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 

refugiamos em Vos. Amém. 
Jaculatórias 
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 aos consagrados. Salvai as famílias. Salvai ao mundo 
inteiro. 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. 

Terceiro Aposento: O Doloroso e Imaculado Coração de Maria: 
Mamãe Celestial, ajudai-me a dizer “Fiat" aos Desejos de Deus; que seja 

escravo de amor e servo reparador do Coração de Vosso Filho; escrevei em 
meu coração o “Faça-se em mim segundo Vossa Palavra.” 

Na conta do Pai Nosso se ora: 
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 e o Triunfo da Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 

Orar dez vezes: 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 

refugiamos em Vos. Amém. 
Jaculatórias 

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. 
Amém. 
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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. 

 
Quarto Aposento: A Chama de Amor do Coração de Maria 

Mamãe Celestial, com Vossa Chama de Amor, purificai-me de minha 
humana vontade; afervorai meu espirito e enchei de amor e zelo meu coração, 
para incendiar o mundo com o Fogo do Amor Divino. 

Na conta do Pai Nosso se ora: 
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 e o Triunfo da Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 

Orar dez vezes: 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 

refugiamos em Vos. Amém. 
Jaculatórias 

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. 
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. 

 
Quinto Aposento: O Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. 

Jesus abraçai-me com Vosso Coração, e incendiai-me com o Fogo que 
desejais que arda, para estar enamorado de Vós, e obedecer-vos desde o 
amor, e neste amor, minha vontade morra, para viver em Vosso Querer Divino. 

Na conta do Pai Nosso, se ora: 
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 e o Triunfo da Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 

Orar dez vezes: 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 

refugiamos em Vos. Amém. 
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Jaculatórias 
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. 
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. 

Sexto Aposento: A Santíssima Trindade: 
Meus Três Amores, que são um só Querer, única vontade e mesmo 

Deus, recebei meu oferecimento para viver continuamente na mesma 
comunhão, amor e vontade que Vós, Adorável Trindade viveis, e assim estar 
sempre dentro de Vossa Graça Santificante. 

Na conta do Pai Nosso, orar: 
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 e o Triunfo da Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 

Orar dez vezes: 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 

refugiamos em Vos. Amém. 
Jaculatórias 

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. 
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. 

Sétimo Aposento: A União Perfeita com Deus. 
Deus meu, amo-Vos verdadeiramente presente no Santíssimo 

Sacramento. Meu Deus e Senhor, não quero nada que não sejais Vós Mesmo. 
Uno minha vontade à Vossa; meu querer humano ao Vosso Querer Divino; 
meu coração cheio de miséria Vo-lo entrego, e em troca, entregai-me Vosso 
Coração. Concedei-me, Jesus, que minha alma permaneça rendida, unida e 
dependente de Vós, e assim repetir vossa mesma vida, em união perfeita. 
Jesus quero ser uma hóstia viva Convosco. 

Na conta do Pai Nosso, orar: 
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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 e o Triunfo da Cruz no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 

Orar dez vezes: 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 

refugiamos em Vos. Amém. 
Jaculatórias 

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. 
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. 

Ao final da Coroa, orar três vezes: 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
Casto e Amante Coração de São José, 

Triunfai e reinai. 
Amém. 

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 encaminha 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. 
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. 

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 
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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 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.” 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
************************ 

 
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 

COROA ANGÉLICA A SÃO MIGUEL ARCANJO 
(Rev. -19.11.2019) 

Ave Maria Puríssima, sem pecado original 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, os meus lábios, e minha boca proclamará vossos louvores. 
Vinde ó Deus, em meu auxílio! Apressai-vos Senhor, em me socorrer. 

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 
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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 pecados, 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. 

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.  

Oração  
Vinde, Espirito Santo, enchei os corações de vossos fieis e acendei neles 

o Fogo de vosso Amor.  
V/. Enviai vosso Espirito e tudo será́ 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. 
Amem.  

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

Divino Espirito 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 Coração Doloroso e Imaculado de Maria e apóstolos dos 
últimos tempos. Protegei com vossa Sombra a Igreja Católica. Salvai a almas 
do mundo, e realizai o Reino Inflamado de Amor dos Corações Unidos de 
Jesus e Maria. Amem. 

Oração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Habitação Pura e Santa, 

abrigai 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 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 
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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 a este Divino Coração, protegei-me 
agora e sempre. Amém. 

Primeira Saudação 
Em honra do 1º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos SERAFINS, acendei em nossos corações uma chama de perfeita 
CARIDADE. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória. 
Segunda Saudação 

Em honra do 2º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos QUERUBINS, dai-nos uma verdadeira HUMILDADE de coração. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória. 
Terceira Saudação 

Em honra do 3º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos TRONOS, aumentai em nós a FÉ. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  
Quarta Saudação 

Em honra do 4º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
das DOMINAÇÕES, avivai em nós a ESPERANÇA. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória. 
Quinta Saudação 

Em honra do 5º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
das PRINCIPADOS, dai-nos a PUREZA da alma e do corpo. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória. 
Sexta Saudação 

Em honra do 6º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
das POTESTADES, dai-nos o dom do CONSELHO. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  
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Sétima Saudação 
Em honra do 7º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
das VIRTUDES, dai-nos o dom da PIEDADE. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  
Oitava Saudação 

Em honra do 8º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos ARCANJOS, dai-nos o dom da ORAÇÃO. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  
Nona Saudação 

Em honra do 9º Coro Angélico 

Deus meu! Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celestial 
dos ANJOS, dai-nos o dom da PERSEVERANÇA no bem, até a morte. Amém. 

Um Pai Nosso, três Ave Marias dos Últimos Tempos e Glória.  
Quatro Pai Nossos: 

1º em honra de São Miguel. 
2º em honra de São Gabriel. 
3º em honra de São Rafael. 
4º em honra do Anjo da Guarda. 

Oração 
Ó Glorioso Príncipe São Miguel Arcanjo, Chefe Principal da Milícia 

Celestial, Guardião fidelíssimo das almas, Vencedor eficaz dos espíritos 
rebeldes, fiel Servidor no Palácio do Rei Divino! Sois nosso admirável Vigilante 
e Protetor. Vós, que brilhais com excelente resplendor e com virtude sobre-
humana, livrai-nos de todo mal. 

Com plena confiança recorremos a Vós. Assisti-nos com vossa amável 
proteção, para que sejamos mais e mais fiéis ao serviço de Deus, todos os 
dias de nossa vida. Amém. 

V: Rogai por nós, ó Glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Jesus 
Cristo! 

R: Para que sejamos dignos de alcançar Suas Promessas. Amém. 
Onipotente e Eterno Deus! Adoramos e vos bendizemos, porque em 

vossa maravilhosa Bondade, e com o Misericordioso desejo de salvar as 
almas do gênero humano, escolhestes o glorioso Arcanjo São Miguel, como 
Príncipe de vossa Igreja. 
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Humildemente Vos suplicamos, Pai Celestial, que por sua intervenção, 
nos livreis de nossos inimigos, e na hora da morte não permitais que nenhum 
espirito maligno se aproxime de nós, para prejudicar nossas almas. Ó Deus e 
Senhor nosso! Guiai-nos por meio deste mesmo Arcanjo. Enviai-o para que 
nos conduza à presença de Vossa Excelsa e Divina Majestade. Vô-lo pedimos, 
pelos méritos de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

Salve Rainha: 
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia... 

LADAINHA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
V. Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
R. Senhor, tende piedade de nós. 
V. Cristo, ouvi-nos. 
R. Cristo, escutai-nos. 
Deus Pai Celestial, tende piedade de nós. 
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. 
Deus Espirito Santo, tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, um só Deus, tende piedade de nós. 
Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. 
São Miguel,  
São Miguel, cheio da graça de Deus 
São Miguel, Vencedor de Lúcifer. 
São Miguel, Anjo da fé e da humildade. 
São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. 
São Miguel, coroado de honra e glória. 
São Miguel, poderoso Príncipe dos exércitos do Senhor, 
São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. 
São Miguel, guardião do Paraíso. 
São Miguel, guia e consolador do povo israelita. 
São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante. 
São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante. 
São Miguel, luz dos Anjos, 
São Miguel, baluarte dos cristãos, 
São Miguel, força dos que combatem sob o estandarte da Cruz, 
São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, 
São Miguel, socorro seguro, 
São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, 
São Miguel, patrono dos moribundos, 
São Miguel, Companheiro das almas dos defuntos, 
São Miguel, Preservador da santa unção, 
São Miguel, arauto da sentença eterna, 
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São Miguel, consolador das almas que estão no Purgatório, 
São Miguel, a quem o Senhor encomendou receber as almas depois da morte,  
São Miguel, nosso Príncipe, 
São Miguel, nosso Advogado, 

Oremos: 
Senhor Jesus, santificai-nos com uma bênção sempre nova, e concedei-

nos pela intercessão de São Miguel, aquela sabedoria que nos ensina a juntar 
riquezas no Céu, e mudar os bens temporais pelos da eternidade. Vós que 
viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. 

Oremos: 
Rogai pelos Apóstolos dos Últimos Temos, ó Santo Arcanjo Miguel, 

Patrono do Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, 
para que possamos ser dignos das promessas do Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus e do Doloroso e Imaculado Coração de Maria. Amém. 

ORAÇÃO DE PROTEÇÃO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso amparo 

contra a perversidade e ciladas do demônio. 
E Vós, ó Príncipe da Milícia Celestial, com o poder que Deus vos 

concedeu, lançai no inferno a satanás e a todos os demais espíritos malignos 
que vagam pelo mundo para a perdição das almas. 

Glorioso São Miguel Arcanjo, protegei-nos! 
Invocação: 

Glorioso São Miguel Arcanjo! 
Com vossa luz, iluminai-nos. 

Com vossas asas, protegei-nos. 
Com vossa espada, defendei-nos, 

Na Divina Vontade 
 

CONSAGRAÇÕES 
CONSAGRAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO 

CONSAGRAÇÃO DA PESSOA 
Eu ...(nome)..., consagro-me a São Miguel Arcanjo e aos Coros 

Angélicos, de parte de Deus Pai, Filho Espirito Santo e Maria Santíssima. 
São Miguel, Chefe Principal da Milícia Celestial, tomai posse de mim, 

representai-me, protegei-me, defendei-me. Sob vosso comando, fico. Quem 
como Deus? Ponho-me sob vossa proteção, por minha própria vontade, até 
a eternidade.  
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CONSAGRAÇÃO DO REFÚGIO, LAR OU DE UMA OBRA QUE SE VÁ 
COMEÇAR: 

Este lar, o consagramos a São Miguel Arcanjo e aos Coros Angélicos, 
de Parte de Deus Pai, Filho e Espirito Santo e Maria Santíssima. 

São Miguel, Chefe Principal da Milícia Celestial, tomai posse deste lar, 
representai-o, protegei-o, defendei-o. Sob vosso comando, fica. Quem como 
Deus? A Vós, Chefe Principal, vos entregamos esse lar. Desde hoje vos 
pertence, por nossa própria vontade, até a eternidade. São Miguel, entrai e 
possuí esta casa! 

CONSAGRAÇÃO DE SANTA TERESINHA AOS SANTOS ANJOS 
Eu, ...(nome) ..., consagro-me solenemente ao vosso serviço. 
Eu prometo, na presença de Deus e da Santíssima Virgem, ser fiel a vós, 

e esforçar-me por imitar vossas virtudes, principalmente vosso fervor, vossa 
humildade, vossa obediência e vossa pureza. Quero honrar com uma 
particular veneração aos Santos Anjos e a Maria, Vossa Augusta Rainha. 

Trabalharei com todas minhas forças, para corrigir minhas faltas, para 
alcançar as virtudes e para cumprir todas minhas obrigações de cristão. 

† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.  

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

 

 
 

*************************** 
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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. 
Oremos: 
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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 Esposo de Maria Santíssima, meu Deus e Senhor Espírito Santo, 
acendei em cada alma o Fogo de um Novo Pentecostes, para que nos 
consagreis como Apóstolos do Coração Doloroso e Imaculado de Maria e 
Apóstolos dos últimos tempos. Protegei com vossa Sombra a Igreja Católica. 
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, alcançai-me de 
Jesus este suspirado perdão. Amém. 

Oração a São Miguel Arcanjo 
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso amparo 

contra a perversidade e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, pedimo-vos, 
suplicantes, e vós Príncipe da Milícia Celestial, precipitai no inferno, com o 
divino poder, a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam dispersos 
pelo mundo para a perdição das 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, rogamo-
vos que abençoeis este Cenáculo de Oração de Jesus e de Maria, 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. 
São José, Terror dos demônios, Pai Adotivo do Sagrado Coração de 

Jesus, rogai por nós. 
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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. 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 dê 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. 
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Jaculatória 
(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 

Espanhol: 
https://sagradoscorazonesunidos.blogspot.com 

Inglês: 
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 
Páscoa, Jesus Cristo e sua Mãe Maria vos assistiram e consolaram tão 
amorosamente, assim também Vós, assisti-me em meu 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. 

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. 
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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 da 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 viverem juntos, 
ela havia concebido em seu seio por obra do Espírito Santo. (Mt 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 (Mt 1, 20-21). 

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 
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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) 

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. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Devocionário dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José 45 

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 transformou-se 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 diante do Prodígio da Virgem que dava a à luz ao 
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. 

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-feira 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. (Mt 1,21) 

 
29 março 2017 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de São 
José. 
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“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. 

Quarta Dor E Gozo: 
A DOR DA PROFECIA DE 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 diante 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” 
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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. 

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. (Mt 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.” (Mt 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” 
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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. 

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. (Mt, 2, 21-22) 

E foi viver em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o 
dito pelos profetas: será chamado Nazareno. (Mt, 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” 
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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. 

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” 
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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 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 almejem 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 
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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 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. 
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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 dos Sagrados Corações, 
rogai por nós. 

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

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!  
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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 e apóstolos dos 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 

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

COROA DE REPARAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE PELOS 
PECADORES. 

Dada no Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai Terno e Misericordioso, de 
11 de outubro de 2017. 

É uma Coroa completamente mariana, trinitária e eucarística.  
Promessas para a alma que orar esta Coroa: 
- Conversão e desejo profundo de santidade, amor e fome insaciável 

pelo Pão Eucarístico durante esta vida, fazendo-se um ser totalmente 
eucarístico. 

- A conversão até a quinta geração, e o alivio ou a libertação de seus 
familiares do Purgatório. 

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

- Quem a rezar, obterá paz em seu coração, e paciência para expiar seus 
pecados. 

✞ Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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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 pecados, oferecendo uma dor tão grande e intensa, que 
Vos fez suar Sangue, apiedai-vos de mi. Minha Mãe do Céu, alcançai-me de 
Jesus este suspirado perdão. Amém. 

Oração de Invocação a Deus 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. 

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 em 15 de agosto de 2014) 

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

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Gloria. 
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Credo dos Apóstolos 
Creio em Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra. Creio em 

Jesus Cristo Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi Concebido por Obra e 
Graça do  Espirito Santo; nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu sob o poder 
de Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu aos infernos; ao 
terceiro dia ressuscitou dentre os mortos; subiu aos Céus, 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. 

Nas contas grandes do Rosário comum dizer: 
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.” 

Em cada uma das dez contas diz-se: 
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. 
Nas jaculatórias, ao final de cada mistério, diz-se: 
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. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós que nos 
refugiamos em vós. 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. 

Ao terminar o Rosário oramos três vezes: 
Deus Pai: olhai o Rosto sofrente e o Coração Traspassado de vosso 

Filho Jesus Cristo, e convertei em eleitos os pobres pecadores. 
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Consagração ao Coração Eucarístico de Jesus que a Santíssima 
Virgem deu em Akita: 

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 quereis, 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.  

Finaliza-se a Coroa: 
✞ Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

CENÁCULO DE ORAÇÃO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA 

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 me socorrer! 

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. 
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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. 

Oração 
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. 

Oração ao Divino Espirito Santo 
(Ditada 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 Coração Doloroso e Imaculado de Maria e apóstolos dos 
últimos tempos. Protegei com vossa Sombra a Igreja Católica. 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 Vós 
expiastes por meus pecados, 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. 
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Oração a São Miguel Arcanjo 
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso 

escudo contra as perversidades e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, 
pedimos-vos suplicantes, e vós Príncipe das Milícias Celestes, pelo divino 
poder, precipitai no inferno Satanás e aos outros espíritos malignos, que 
andam dispersos pelo mundo, para a perdição das almas. Amém. 

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

vosso Precioso Sangue. Mesmo assim, ó Deus Misericordioso, rogamo-vos 
que abençoeis este Cenáculo de Oração, de Jesus e de Maria, a cada um dos 
que aqui oram, e aqueles que se encomendam à 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. 
São José, Terror dos demônios, Pai Adotivo do Sagrado Coração de 

Jesus, rogai por nós. 
Santos Anjos do Senhor, roguem 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, 
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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. 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. 

Jaculatória  
(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 

Espanhol: 
https://sagradoscorazonesunidos.org 

Inglês: 
https://unitedsacredhearts.blogspot.com 

 
 

******************* 
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Petições 
Oferecemos este Santo Rosário, em desagravo, reparação e consolo ao 

Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria, por 
nossos pecados e os do mundo inteiro; por nossa salvação e conversão; pelas 
Almas Benditas do Purgatório; pelo Santo Padre, bispos, sacerdotes, 
religiosos, religiosas, os fiéis a Igreja estendida por todo o mundo; pelos 
enfermos, as famílias, desconsolados e tristes, mães grávidas, crianças não 
nascidas, crianças abortadas; pela paz do mundo, conversão dos pecadores; 
pelas Intenções dos Sagrado Coração de Jesus e de Maria, e nossas 
intenções particulares. (Em silêncio, cada um confia a Jesus e à Mamãe 
Celestial suas intenções.) 

Adoramos com Nossa Mamãe Celestial as Santas Chagas de Nosso 
Senhor Jesus Cristo 

1 - ✞ Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro 
as Chagas de Vossa Sagrada Cabeça, com dor profunda e verdadeira. 
Permiti que todos os pensamentos neste Dia sejam atos de adoração a Vós. 

2 - ✞ Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro 
a Chaga de Vosso Sagrado Ombro, com dor profunda e verdadeira. Permiti 
que todos os trabalhos, penas e enfermidades neste dia, sejam atos de amor 
a Vós. 

3 - ✞ Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro 
as Chagas de Vossas Sagradas Mãos, com dor profunda e verdadeira. 
Permiti que todo o trabalho de minhas mãos neste dia, seja um ato de amor 
por Vós. 

4 - ✞ Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro 
as Chagas de Vossos Sagrados Pés, com dor profunda e verdadeira. Permiti 
que cada passo que de neste Dia seja um ato de amor por Vós. 

5 - ✞ Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu adoro 
a Chaga de Vosso Sagrado Lado, com dor profunda e verdadeira. Permiti 
que cada pulsar do meu coração neste Dia seja um ato de amor por Vós. 

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 devoção, como se fosse 
o último da minha vida. Pedimo-vos fé viva, firme esperança e ardente 
caridade. Amém. 
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Credo dos Apóstolos 
Creio em Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra. Creio em 

Jesus Cristo Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi Concebido por Obra e 
Graça do  Espirito Santo; nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu sob o poder 
de Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu aos infernos; ao 
terceiro dia ressuscitou dentre os mortos; subiu aos Céus, 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. 

Levantando o Santo Rosário, oramos: 
Com este Santo Rosário, Cadeia de Salvação, que atará o dragão 

(Apocalipse 20,1-3) nos unimos, minha família e eu. Intercedo pela Santa 
Igreja Católica, pelo Santo Padre, bispos e sacerdotes. Com esta Poderosa 
Arma, ato Satanás e seus sequazes; reparo por todos os pecados da 
humanidade, e peço a paz e a conversão para o mundo inteiro, pelo Doloroso 
e Imaculado Coração de Maria, na Divina Vontade.  

Adorado seja o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus Cristo, com o 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Santa Mãe, seja para sempre 
adorado! Amém. 

Jaculatórias Do Apostolado para orar entre cada Mistério do Santo 
Rosário 

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 mais necessitadas da 
vossa Misericórdia! Amém. 

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo; peço-vos perdão pelos 
que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. (Três vezes) 
Amém.  

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

Mistérios Gozosos 
(segunda e sábado) 

1 - A Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria. 
“Entrou o Anjo, e, em sua presença lhe disse: ¡Alegra-te, Cheia de 

Graças, o Senhor está contigo!” (Lucas 1,28). 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta primeira dezena em honra de vossa 

Encarnação no seio de Maria. Pedimo-vos, por este Mistério, e pela 
Intercessão de nossa Santíssima Mãe, humildade profunda. Amém. 

Graças do Mistério da Encarnação desçam em nossas almas. Amém. 
Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
2 - A Visita de Maria Santíssima a Santa Isabel. 
“Ao ouvir Isabel sua Saudação, o menino deu saltos em seu ventre. 

Isabel encheu-se do Espirito Santo e exclamou em alta voz: “Bendita és entre 
todas as mulheres! “(Lucas 1, 41-42) 

Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta segunda dezena em honra da 
Visitação de Vossa Santíssima Mãe a sua prima Santa Isabel, e da santificação 
de São João Batista. E pedimo-vos, por este Mistério, e por Intercessão de 
nossa Santíssima Mãe, a caridade para com o próximo. Amém. 

Graças do Mistério da Visitação, desçam em nossas almas. Amém. 
Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
3 - O nascimento de Jesus na gruta de Belém 
“Deu à luz ao seu Primogênito, o envolveu em faixas, e o reclinou em 

um presépio.” (Lucas 2,7) 
Oferecemo-vos Senhor Jesus esta terceira dezena em honra de Vosso 

Nascimento no presépio de Belém. E pedimo-vos, por este Mistério e pela 
Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, o desapego dos bens deste mundo, o 
menosprezo das riquezas, e o amor a pobreza. Amém. 

Graças do Mistério do nascimento de Jesus, desçam em nossas almas. 
Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Um Glória ao Pai. Jaculatórias. 
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4 - Jesus é apresentado no Templo. 
“Levaram o Menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. “(Lucas 

2,22) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra de Vossa 

Apresentação no Templo e da Purificação de Maria; e vos pedimos, por este 
Mistério e por Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, grande pureza de corpo 
e alma. Amém. 

Graças do Mistério da Purificação, desçam em nossas almas. Amém. 
Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
5 – O Encontro de Jesus no Templo. 
“Depois de três dias o encontraram no Templo, sentado no meio dos 

doutores da Lei, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. “(Lucas 2, 46) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra de haver-

vos encontrado Maria; e pedimo-vos, por este Mistério, e pela Intercessão de 
nossa Santíssima Mãe, a verdadeira sabedoria. Amém. 

Graças do Mistério do Encontro de Jesus, desçam em nossas almas. 
Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 

MISTÉRIOS LUMINOSOS 
(quinta-feira) 

1 – O Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão  
“Logo que foi batizado, Jesus viu o Espirito de Deus descer sobre Ele. 

“(Mateus 3,16) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta primeira dezena, em honra do 

Batismo que recebestes no Rio Jordão, e pedimo-vos por este Mistério e pela 
Intercessão de nossa Santíssima Mãe, a força de cumprir com nossos 
compromissos batismais. Amém. 

Graças do Mistério do Batismo de Jesus, desçam em nossas almas. 
Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
2 - As Bodas de Caná. 
“A Mãe de Jesus disse aos serventes: ‘Façam o que Ele lhes ordenar. 

“(João 2,5) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta segunda dezena em honra, de 

vossa auto-revelação nas Bodas de Caná, e vos pedimos por este Mistério, e 
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pela Intercessão de nossa Santíssima Mãe, a graça de fazer o que Vós nos 
disserdes. Amém. 

Graças do Mistério das Bodas de Caná, desçam em nossas almas. R. 
Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
3 – O Anúncio do Reino de Deus. 
“Convertam-se porque já chegou o Reino dos Céus. “(Mateus 4, 17) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta terceira dezena, em honra de Vosso 

Anúncio do Reino de Deus, com o convite à conversão, e vos pedimos por 
este Mistério, e por Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, uma atitude de 
constante conversão. Amém. 

Graças do Mistério do Anúncio do Reino de Deus, desçam em nossas 
almas. Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
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Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
4 – A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor 
“Levou-os a uma alta montanha e se transfigurou à vista deles. “(Marcos 

2,1) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra de Vossa 

Transfiguração no Monte Tabor, e vos pedimos, por este Mistério, e por 
Intercessão de nossa Santíssima Mãe, que contemplemos com gozo, o Rosto 
de Jesus Cristo nos que nos rodeiam. R. Amém. 

Graças do Mistério da Transfiguração, desçam em nossas almas. Amém. 
Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
5 - A Instituição da Eucaristia 
“Este é Meu Corpo, que por vós é entregue. Façam isto em Minha 

memória. “(Lucas 22, 19) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra da Vossa 

Instituição da Eucaristia no Cenáculo de Jerusalém, e vos pedimos por este 
Mistério, e por Intercessão de nossa Santíssima Mãe, uma profunda vida 
eucarística. Amém. 

Graças do Mistério da Instituição da Eucaristia, desçam em nossas 
almas. R. Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 

MISTÉRIOS DOLOROSOS 
(terças e sextas) 

1 – A Agonia de Jesus no Getsêmani. 
“Entrou em agonia e orava ainda com mais insistência; e seu suor 

converteu-se em grandes gotas de sangue que caiam na terra. “(Lucas 22, 44) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta primeira dezena em honra de vossa 

Agonia mortal no Horto das Oliveiras, e vos pedimos por este Mistério e por 
Intercessão de nossa Santíssima Mãe, a contrição de nossos pecados. R. 
Amém. 

Graças do Mistério da Agonia de Jesus, desçam em nossas almas. R. 
Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
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2 – A Flagelação de Jesus. 
“Pilatos ordenou que tomassem Jesus e o flagelassem.” (João, 19,1) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta segunda dezena em honra de 

Vossa Flagelação sangrenta; e pedimo-vos, por este Mistério, e por 
Intercessão de nossa Santíssima Mãe, a mortificação de nossos sentidos. R. 
Amém. 

Graças do Mistério da Flagelação de Jesus, desçam em nossas 
almas. Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
3 – A Coroação de Espinhos de Nosso Senhor 
“Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate e 

colocaram na Cabeça uma coroa de espinhos que haviam trançado com 
espinhos. “(Mateus 27,28-29) 

Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta terceira dezena em honra de Vossa 
Coroação de Espinhos; e pedimo-vos por este Mistério, e por Intercessão de 
nossa Santíssima Mãe, o desprezo do mundo e a graça de imitar a Humildade 
e Pobreza Evangélica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 

Graças do Mistério da Coroação de Espinhos, desçam em nossas 
almas. R. Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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 
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e todos os homens, e queremos pedir-vos que sejais nossa Mãe, como sois 
Mãe de Jesus no Espirito Santo. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
4 – Jesus carrega a Cruz a caminho do Calvário 
“Ele mesmo carregava a Cruz nas costas, em direção ao lugar chamado 

Calvário “(João 19,17). 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra de Vossa 

Cruz às costas; e pedimo-vos, por este Mistério, e por Intercessão de nossa 
Santíssima Mãe, paciência em todas nossas cruzes, e amando nossa cruz, 
exaltemos vossa Cruz Gloriosa. Amém. 

Graças do Mistério da Cruz nas costas, desçam em nossas almas. 
Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
5 - Jesus morre crucificado. 
“Jesus gritou muito forte: “Pai, em vossas mãos encomendo meu 

espirito. “(João 23,46) 
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Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra de vossa 
Crucifixão e Morte no Calvário; e pedimo-vos por este Mistério, e por 
Intercessão de nossa Santíssima Mãe, a conversão dos pecadores, a 
perseverança dos justos e o alívio das almas do Purgatório. Amém. 

Graças do Mistério da Crucifixão de Jesus, desçam em nossas almas. 
Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 

MISTÉRIOS GLORIOSOS 
(quartas e domingo) 

1 – A Ressurreição de Jesus 
“Ressuscitou. Não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. “(Marcos 

16,6) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta primeira dezena em honra de vossa 

Ressurreição gloriosa; e pedimo-vos, por este Mistério, e por Intercessão de 
nossa Santíssima Mãe, amor de Deus e fervor em vosso santo serviço, como 
verdadeiro apóstolo de Vosso Sagrado Coração. Amém. 

Graças do Mistério da Ressurreição, desçam em nossas almas. Amém. 
Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
2 – A Ascensão de Jesus ao Céu. 
“O Senhor Jesus, depois de falar com eles, foi elevado ao Céu e sentou-

se a direita de Deus. “(Marcos 16,16) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta segunda dezena em honra de 

Vossa Ascensão triunfante; e pedimo-vos, por este Mistério, e por Intercessão 
de nossa Santíssima Mãe, uma vida em santidade, e desejo ardente do Céu, 
nossa pátria querida. Amém. 

Graças do Mistério da Ascensão, desçam em nossas almas. Amém. 
Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
3 – A Vinda do Espirito Santo no Dia de Pentecostes. 
“Ficaram cheios do Espirito Santo e puseram-se a falar idiomas distintos. 

“(Atos dos Apóstolos 2,4) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta terceira dezena, em honra do 

Mistério de Pentecostes, e vos pedimos por este Mistério e por Intercessão de 
Vossa Santíssima Mãe, a vinda do Espirito Santo a nossos corações, e nos 
faça cópias viventes de Maria, e assim ter o zelo pela salvação das almas. 
Amém. 
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Graças do Mistério do Mistério de Pentecostes, desçam em nossas 
almas. Amém. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
4 – A Assunção de Maria ao Céu. 
“Apareceu no Céu um sinal grandioso: uma Mulher vestida de sol, com 

a lua debaixo dos pés. “(Apocalipse 12,1) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra da 

Triunfante Assunção de Nossa Santíssima Mãe ao Céu, e vos pedimos por 
este Mistério e por Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, terna devoção para 
com tão Boa Mãe e que nossa vida seja contínuo louvor à Divina Vontade, 
como o foi na vida de Maria. Amém. 

Graças do Mistério da Assunção, desçam em nossas almas. Amém. 
Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
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Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
5 – A Coroação da Virgem Maria, como Rainha do Céu e da Terra. 
“Em sua Cabeça tinha uma coroa de doze estrelas. Estava grávida. 

“(Apocalipse 12, 1-2) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra da 

Coroação de vossa Santíssima Mãe; e pedimo-vos, por este Mistério, e por 
Intercessão de Vossa Santíssima Mãe, a perseverança na graça, viver o 
Reinado do Coração Maternal de Maria, como escravo de amor e a coroa da 
glória. Amém. 

Graças do Mistério da Coroação, desçam em nossas almas. Amém. 
Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 

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

Mistérios do Santo Rosário para os Primeiros Sábados de cada mês, 
em Reparação do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

1 – A anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria. 
“Entrou o Anjo em sua presença e lhe disse: Alegra-te, Cheia de Graças. 

O Senhor está contigo!” (Lucas 1,28) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta primeira dezena em honra de Vossa 

Encarnação no Seio de Maria, e vos pedimos, por este Mistério, e pela intercessão 
de nossa Santíssima Mãe, humildade profunda. Amém. 

Graças do Mistério da Encarnação, desçam em nossas almas. Amém. 
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Oferecemos este Santo Mistério em reparação ao Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria, para brindar-lhe consolo pelas ofensas à 
sua Imaculada Concepção. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
2 – A Visita de Maria Santíssima a Santa Isabel 
“Ao ouvir Isabel sua Saudação, o menino deu saltos em seu ventre. 

Isabel encheu-se do Espirito Santo e exclamou em alta voz: “Bendita és entre 
todas as mulheres! “(Lucas 1, 41-42) 

Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta segunda dezena em honra da 
visitação de Vossa Santíssima Mãe a sua prima Santa Isabel e da santificação 
de São João Batista; e pedimo-vos, por este Mistério, e pela Intercessão de 
nossa Santíssima Mãe, a caridade para com o próximo. Amém. 

Graças do Mistério da Visitação desçam em nossas almas. 
Oferecemos este Santo Mistério em reparação ao Doloroso e 

Imaculado Coração de Maria, para brindar-lhe consolo pelas ofensas à 
sua Perpétua e Santíssima Virgindade. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
3 – O Nascimento de Jesus na gruta de Belém 
“Deu à luz ao seu Primogênito, o envolveu em faixas e o recostou no 

presépio. “(Lucas 2,7) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta terceira dezena em honra de Vosso 

Nascimento no presépio de Belém; e pedimo-vos, por este Mistério, e por 
Intercessão de nossa Santíssima Mãe, o desapego dos bens deste mundo, o 
menosprezo das riquezas e o amor à pobreza. Amém. 

Graças do Mistério do Nascimento de Jesus desçam em nossas almas. 
Amém. 

Oferecemos este Santo Mistério em reparação ao Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria, para brindar-lhe consolo pelas ofensas à 
sua Divina Maternidade, e pela rejeição de aceita-la como Mãe de toda a 
humanidade. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
4 – Jesus é apresentado no Templo. 
“Levaram o Menino a Jerusalém para apresenta-lo ao Senhor. “(Lucas 

2,22) 
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Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra de Vossa 
Apresentação no Templo e da Purificação de Maria; e pedimo-vos, por este 
Mistério, e por Intercessão de nossa Santíssima Mãe, grande pureza do corpo 
e da alma. R. Amém. 

Graças do Mistério da Purificação desçam em nossas almas. Amém. 
Oferecemos este Santo Mistério em reparação ao Doloroso e 

Imaculado Coração de Maria, para brindar-lhe consolo pelos que 
procuram difundir o ódio, o desprezo e a indiferença à Santíssima Mãe 
Imaculada. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
5 – O Encontro de Jesus no Templo. 
“Depois de três dias o encontraram no Tempo, sentado no meio dos 

doutores da Lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. “(Lucas 2,46) 
Oferecemo-vos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra de haver-

vos encontrado Maria; e pedimo-vos, por este Mistério e pela Intercessão de 
nossa Santíssima Mãe, a verdadeira sabedoria. Amém. 

Graças do Mistério do Encontro de Jesus desçam em nossas almas. 
Amém. 

Oferecemos este Santo Mistério em reparação ao Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria, para brindar-Lhe consolo pelos que a ultrajam com 
palavras, imagens e blasfêmias. 

Pai Nosso. 
A seguir, e antes das dez Ave Marias: 
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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. 

Dez Ave Marias 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória ao Pai. Jaculatórias. 
Orações 
Um Pai Nosso. 
1 - Ave Maria, Filha de Deus Pai, Virgem Puríssima e Castíssima antes do 

parto, por vosso Doloroso e Imaculado Coração, alcançai-nos, Senhora, a 
virtude da Fé. Cheia sois de Graça. O Senhor está convosco. Bendita Sois vós 
entre todas as mulheres, e Bendito é o Fruto de Vosso Ventre Jesus. Santa 
Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Corredentora das almas, rogai por nós 
pecadores e derramai as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de Vosso 
Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de 
nossa morte. Amém. 

2 - Ave Maria, Mãe de Deus Filho, Virgem Puríssima e Castíssima no 
parto, por vosso Doloroso e Imaculado Coração, alcançai-nos, Senhora, a 
virtude da Esperança. Cheia sois de Graça. O Senhor está convosco. Bendita 
Sois vós entre todas as mulheres, e Bendito é o Fruto de Vosso Ventre Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Corredentora das almas, Rogai por 
nós pecadores e derramai as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de 
Vosso Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na 
hora de nossa morte. Amém. 

3 - Ave Maria, Esposa de Deus Espirito Santo, Virgem Puríssima e 
Castíssima depois do parto, por vosso Doloroso e Imaculado Coração, 
alcançai-nos, Senhora, a virtude da Caridade. Cheia sois de Graça. O Senhor 
está convosco. Bendita Sois vós entre todas as mulheres, e Bendito é o Fruto 
de Vosso Ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, 
Corredentora das almas, Rogai por nós pecadores e derramai as graças 
eficazes da vossa Chama de Amor, de Vosso Doloroso e Imaculado Coração 
sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa morte. Amém. 

Glória ao Pai. 
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Uma Salve Rainha pelas Intenções de Nossa Senhora 
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. 

Ladainhas Lauretanas (em louvor) da Santíssima Virgem 
Senhor, tende piedade 
Cristo, tende piedade 
Senhor, tende piedade. 
Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, escutai-nos. 
Deus, Pai Celestial, tende piedade de 
nós. 
Deus Filho, Redentor do mundo, 
tende piedade de nós. 
Deus, Espirito Santo, tende piedade 
de nós. 
Santíssima Trinidade, um só Deus, 
tende piedade de nós. 
Santa Maria, rogai por nós. (repetir 
abaixo) 
Santa Mãe de Deus, 
Santa Virgem das Virgens, 
Mãe de Jesus Cristo,  
Mãe da Igreja, 
Mãe da Divina Graça, 
Mãe Puríssima, 
Mãe Castíssima, 
Mãe Virgem, 
Mãe Incorrupta, 
Mãe Imaculada, 
Mãe Amável, 
Mãe Admirável, 
Mãe do Bom Conselho, 
Mãe do Criador, 

Mãe do Salvador, 
Mãe de Misericórdia, 
Virgem Prudentíssima, 
Virgem digna de veneração, 
Virgem digna de louvor, 
Virgem Poderosa, 
Virgem Clemente, 
Virgem Fiel, 
Espelho de Justiça, 
Trono da eterna Sabedoria, 
Causa de nossa alegria, 
Vaso espiritual, 
Vaso de honra, 
Vaso de insigne devoção, 
Rosa Mística, 
Torre de David, 
Torre de marfim, 
Casa de ouro, 
Arca da Aliança, 
Porta do Céu, 
Estrela da manhã 
Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores, 
Consoladora dos aflitos, 
Auxilio dos cristãos, 
Rainha dos Anjos, 
Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 
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Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 
Rainha dos Confessores, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado 
original, 

Rainha assunta aos Céus, 
Rainha do Santo Rosário, 
Rainha da família, 
Rainha da paz. 
Rainha do Apostolado dos Sagrados 
Corações Unidos,  
Rainha do Exército Eucarístico e 
Mariano, 

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. 
Oração 
Rogamo-vos nos concedais, Senhor Deus nosso, gozar de continua 

saúde de alma e corpo, e pela gloriosa intercessão da Bem-aventurada 
sempre Virgem Maria, ver-nos livres das tristezas da vida presente e desfrutar 
das alegrias eternas. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Salmo 25 (Da Bíblia Hebraica) - (24 da Vulgata) 
1. De Davi. Para vós, Senhor, elevo a minha alma. 
2. Meu Deus, em vós confio: não seja eu decepcionado! Não escarneçam 

de mim meus inimigos! 
3. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido, mas os 

pérfidos serão cobertos de vergonha.  
4. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, e ensinai-me as vossas 

veredas.  
5. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus de minha 

salvação e em vós eu espero sempre. 
6. Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias e de vossas bondades, 

que são eternas. 
7. Não vos lembreis dos pecados de minha juventude e dos meus delitos; 

em nome de vossa misericórdia, lembrai-vos de mim, por causa de vossa 
bondade, Senhor. 

8. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho 
reto. 

9. Dirige os humildes na justiça, e lhes ensina a sua via. 
10. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para aqueles que 

guardam sua aliança e seus preceitos. 
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11. Por amor de vosso nome, Senhor, perdoai meu pecado, por maior que 
seja. 

12. Que advém ao homem que teme o Senhor? Deus lhe ensina o caminho 
que deve escolher. 

13. Viverá na felicidade, e sua posteridade possuirá a terra. 
14. O Senhor se torna íntimo dos que o temem, e lhes manifesta a sua 

aliança. 
15. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque ele livrará do laço os 

meus pés. 
16. Olhai-me e tende piedade de mim, porque estou só e na miséria. 
17. Aliviai as angústias do meu coração, e livrai-me das aflições. 
18. Vede minha miséria e meu sofrimento, e perdoai-me todas as faltas. 
19. Vede meus inimigos, são muitos, e com ódio implacável me perseguem. 
20. Defendei minha alma e livrai-me; não seja confundido eu que em vós 

me acolhi. 
21. Protejam-me a inocência e a integridade, porque espero em vós, 

Senhor. 
22. Ó Deus, livrai Israel de todas as suas angústias.  
Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espirito Santo… 

Magnificat 
Antífona: “Quem é Esta que surge como a Aurora, Bela como a lua, 

Refulgente como o sol, Imponente como um batalhão?” (Cântico 6,10) 
“Proclama minha Alma a Grandeza do Senhor; se alegra Meu Espirito 

em Deus, Meu Salvador. Porque olhou a humilhação de sua Serva. Desde 
agora me felicitarão todas as gerações, porque o Poderoso fez grandes obras 
por Mim. Seu nome é Santo e sua Misericórdia chega aos Seus fiéis de 
geração em geração. Ele faz proezas com seu Braço: dispersa os soberbos 
de coração; derruba do trono aos poderosos e enaltece aos humildes; aos 
famintos enche de bens e aos ricos despede de mãos vazias. Auxilia Israel, 
seu servo, recordando-se de Sua Misericórdia, como havia prometido a 
nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. “(Lucas 
1,46-55) 

Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espirito Santo. 
Antífona: “Quem é Esta que surge como a Aurora, Bela como a lua, 

Refulgente como o sol, Imponente como um batalhão? “(Cântico 6,10) 
V: Ó Maria, sem pecado concebida! 
R: Rogai por nós, que recorremos a Vós. 
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Comunhão Espiritual do Apostolado 
Creio, meu Jesus que estais real e verdadeiramente presente 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 em Divina Vontade, espiritualmente ao meu 
coração. E como já vos recebi, vos abraço e me uno todo a vós, Senhor. Não 
consintais, Senhor, que de vós jamais me aparte de Vós. Amém. 

Meu Jesus, abraço-vos e estreito-vos fortemente em meu coração. Vós, 
abraçai-me e ficai em mim, e eu em Vós. Mamãe e Rainha minha, dai graças 
a Jesus, e oferecei-Lhe por mim, os atos que Vós fizestes ao recebê-Lo. 
Amém. 

Anima Christi 
Alma de Cristo, santificai-me. 
Corpo de Cristo, salvai-me. 
Sangue de Cristo, inebriai-me. 
Água do Lado de Cristo, lavai-me. 
Paixão de Cristo, confortai-me. 
Ó Bom Jesus, ouvi-me. 
Dentro das Vossas Chagas, escondei-me. 
Não permitais que me aparte de Vós. 
Do inimigo maligno, defendei-me.  
Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que 

com os Anjos e os Santos, vos louve e vos bendiga, por todos os séculos dos 
séculos. Amém. 

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. 

Consagração ao Sagrado 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 quereis, para a 
glória do Pai e a salvação das almas. 
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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. 

Consagração ao Doloroso e Imaculado Coração de Maria 
Coração Imaculado de Maria, que em troca de vosso Amor para 

conosco, recebeis tantas ofensas, eu vos ofereço e consagro perpetuamente 
todo meu ser, para corresponder da melhor maneira a vossa Ternura Maternal, 
para reparar as injúrias de que sois objeto de parte de tantos filhos ingratos; e 
para viver, por minha parte, a Consagração do mundo inteiro, tão desejada 
por Vosso Doloroso e Imaculado Coração, e ser apóstolo do Triunfo de vosso 
Coração Maternal. 

Dignai-vos aceitar a este humilde, mas sincero oferecimento da minha 
alma, do meu corpo e da minha vida, que são vossos, e, pois, inteiramente 
vos pertenço. Guardai-me e defendei-me como coisa inteiramente vossa. 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, triunfai no mundo. Amém. 

Consagração aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 
(Ditada em 10 de agosto do 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 encaminha 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. 
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. 

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, e 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 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 
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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. 

Oração pela Unidade da Igreja e pelo Exército Mariano dos Apóstolos 
dos Últimos Tempos 

Mãe, uni vosso Amor ao meu pequeno amor e derramai a Chama de 
Vosso Amor, enchendo-nos dessa força invencível, para lutar contra Satanás 
e o mal. Coração Doloroso e Imaculado de Maria, Rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós.  

Mãe de Deus e Mãe Nossa, Corredentora das almas, salvai-nos pela 
Chama de Amor de Vosso Doloroso e Imaculado Coração. 

Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espirito Santo. Como era no princípio, 
agora e sempre por todos os séculos dos séculos. Amém. 

Rezar 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! 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria 
Casto e Amante Coração de São José 

Triunfai e Reinai 
Amém. 

Pai Nosso, três Ave Marias e Glória, pelas intenções do Santo Padre e 
as necessidades da Santa Igreja, e para que São José nos alcance uma boa 
morte. 

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

COROA DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO 
Dada no Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai Terno e Misericordioso 5 

de maio de 2019 (Primeiro Domingo de mês) 

Querido filho, escreve! 
Nunca esteja triste teu coração, porque é Meu Espirito quem Governa, 

atua e Dirige tua alma. 
Entrego-te um Tesouro Precioso de adoração e conversão: a Coroa de 

Deus Pai Terno e Misericordioso. 
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Esta Coroa estenderá a devoção para Mim, que Sou Deus Pai Terno e 
Misericordioso. Assim quero ser amado, conhecido e adorado. 

Prometo que: 
Por meio desta Coroa, se estabelecerá na humanidade a Devoção a 

Deus Pai Terno e Misericordioso. 
Os que orarem com o coração esta Coroa a Deus Pai, experimentarão 

o Amor, a Ternura e a Misericórdia de Meu Coração de Deus. 
Esta Coroa a Deus Pai, concederá conversão e aproximará mais almas 

ao Amor de Deus Pai. 
† Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de 

nossos inimigos. 
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 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 mal que fiz, e de todo 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 tornar a pecar e fugir das 
ocasiões de pecado. Senhor, pelos Mérito de Vossa Paixão e Morte, com as 
quais Vós expiastes por meus pecados, 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. 

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. 

Oração 
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 em 15 de agosto de 2014) 

Divino Esposo de Maria Santíssima, meu Deus e Senhor Espirito Santo, 
acendei em cada alma o Fogo de um Novo Pentecostes, para que nos 
consagreis como apóstolos do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, e 
Apóstolos dos Últimos Tempos; protegei com vossa sombra, a Igreja Católica; 
salvai as almas do mundo, e realizai o Reino inflamado de amor dos Corações 
Unidos de Jesus e de Maria. Amém. 

Credo dos Apóstolos 
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em 

Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido por Obra e 
Graça do Espirito Santo, nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu sob o poder 
de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao 
terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céus e está sentado à 
direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os 
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. 

Em honra de Deus Pai Terno e Misericordioso: 
Pai Nosso. 
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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, 
de vosso Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e 
na hora de nossa morte. Amém. 

Gloria ao Pai…  
Utilizando um Rosário comum: 
Primeiro Mistério: Deus Pai Terno e Misericordioso, reparamos e vos 

consolamos, pela desobediência dos homens aos vossos Mandamentos, onde 
nos mostrais vossa Divina Vontade, e nos convidais a obedecê-los, para viver 
em vossa Verdade e Amor. Amém. 
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Na conta do Pai Nosso: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, tende misericórdia de nós e de toda a 

humanidade. 
Em cada uma das dez contas, orar: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, pelo Sacrifício eucarístico de Vosso 

Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, tende Misericórdia de nós e de toda a 
humanidade. Amém. 

Jaculatória: 
Sagrado Coração de Jesus, venha a nós vosso Reino Eucarístico, 

através do Triunfo do Doloroso e Imaculado 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. 

Segundo Mistério: Deus Pai Terno e Misericordioso, pedimo-vos 
perdão e vos consolamos, por não termos escutado vossos Santos Profetas, 
que preparavam a chegada do Messias, Jesus Cristo. E em troca, vosso povo 
deu-lhes perseguição e martírio. Amém 

Na conta do Pai Nosso: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, tende misericórdia de nós e de toda a 

humanidade. 
Em cada uma das dez contas, orar: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, pelo Sacrifício Eucarístico de Vosso 

Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, tende Misericórdia de nós e de toda a 
humanidade. Amém. 

Jaculatória 
Sagrado Coração de Jesus, venha a nós vosso Reino Eucarístico, 

através do Triunfo do Doloroso e Imaculado 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. 

Terceiro Mistério: Deus Pai Terno e Misericordioso, pedimo-vos perdão 
e reparamos vosso Amor Divino, tão ofendido por não havermos escutado o 
convite à conversão de Vosso Filho Jesus Cristo, na pregação da Boa Notícia. 
Amém. 
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Na conta do Pai Nosso: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, tende misericórdia de nós e de toda a 

humanidade. 
Em cada uma das dez contas, orar: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, pelo Sacrifício eucarístico de Vosso 

Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, tende Misericórdia de nós e de toda a 
humanidade. Amém. 

Jaculatória: 
Sagrado Coração de Jesus, venha a nós vosso Reino Eucarístico, 

através do Triunfo do Doloroso e Imaculado 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. 

Quarto Mistério: Deus Pai Terno e Misericordioso, pedimo-vos perdão 
e queremos consolar-vos, pela total indiferença que nós homens, temos para 
a Dolorosa Paixão de Vosso Filho Jesus Cristo, Sacrifício com o qual quisestes 
salvar ao mundo. Amém. 

Na conta do Pai Nosso: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, tende misericórdia de nós e de toda a 

humanidade. 
Em cada uma das dez contas, orar: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, pelo Sacrifício eucarístico de Vosso 

Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, tende Misericórdia de nós e de toda a 
humanidade. Amém. 

Jaculatória: 
Sagrado Coração de Jesus, venha a nós vosso Reino Eucarístico, 

através do Triunfo do Doloroso e Imaculado 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. 

Quinto Mistério: Deus Pai Terno e Misericordioso, esperamos o 
Segundo Pentecostes; o Reinado de Vosso Espirito Santo, que Triunfando 
com o Doloroso e Imaculado de Maria, renovará nossos corações e os 
transformará em cópias viventes do Coração da Santa Mamãe. Amém. 
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Na conta do Pai Nosso: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, tende misericórdia de nós e de toda a 

humanidade. 
Em cada uma das dez contas, orar: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, pelo Sacrifício eucarístico de Vosso 

Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, tende Misericórdia de nós e de toda a 
humanidade. Amém. 

Jaculatória: 
Sagrado Coração de Jesus, venha a nós vosso Reino Eucarístico, 

através do Triunfo do Doloroso e Imaculado 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. 

Três vezes: 
Deus Pai Terno e Misericordioso, tende misericórdia de nós e de toda a 

humanidade. 
Consagração do Apostolado a Deus Pai Terno e Misericordioso 
Deus Pai Terno e Misericordioso, nossa miséria vos atrai. Senhor, em 

nossas misérias, vos glorificais. Não quereis a morte do pecador, senão que 
se salve e tenha vida eterna. (Ezequiel 33,11) 

Deus Pai Terno e Misericordioso, Vós quereis que todos vossos filhos 
regressem à Vós. Transformai com Vosso Divino Espirito e com o Coração da 
Mamãe Celestial, nossos corações. Assim como o fogo solidifica o barro, 
assim vosso Divino Fogo de Amor, através do Espirito Santo, venha solidificar 
nossa fé. 

Deus Pai Terno e Misericordioso, estamos vivendo tempos de escuridão, 
dai-nos Vossa Luz, Vosso Filho Jesus Cristo, que é a Luz do mundo. 

Amado Pai, que passando estes tempos de apostasia, paganismo e 
trevas, venha o Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, e que este 
Triunfo de seu Coração Maternal, seja a Porta pela qual venha o Reino 
Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus. 

Deus Pai Terno e Misericordioso, os Sagrados Corações Unidos de 
Jesus, Maria e José, reinarão desde Vosso Coração de Pai e Deus. Faça-se 
em mim vossa Divina Vontade. Amém. 

† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
Novena do Apostolado a Deus Espírito Santo 
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NOVENA DOS APÓSTOLOS DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA AO ESPIRITO SANTO 

Peçamos por uma poderosa efusão do Espirito Santo 

Cristo morreu na Cruz, para que nós sejamos transformados pelo 
Espirito Santo em filhos de Deus, participando de sua Santidade. Mas 
devemos deseja-lo, pedir-Lhe e dispormo-nos a recebe-Lo. 

Oração de Invocação ao Espirito Santo 
(Ditada em 28.10.2014) 

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. 

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 em 15.08.2014) 

Divino Esposo de Maria Santíssima, meu Deus e Senhor Espirito Santo, 
acendei em cada alma o Fogo de um Novo Pentecostes, para que nos 
consagreis como apóstolos do Coração Doloroso e Imaculado de Maria e 
Apóstolos dos Últimos Tempos; protegei com vossa sombra a Igreja Católica; 
salvai as almas do mundo, e realizai o Reino inflamado de amor dos Corações 
Unidos de Jesus e de 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 mal que fiz, e de todo 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 
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ajuda de Vossa Graça, fazer penitência, não tornar a pecar e fugir das 
ocasiões de pecado. Senhor, pelos Mérito de Vossa Paixão e Morte, com as 
quais Vós expiastes por meus pecados, 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. 

Oração de Consagração do Apostolado a Deus Espirito Santo 
Espirito Santo, Divino Espirito de luz e de amor: consagro-vos meu 

entendimento, meu coração, minha vontade e todo meu ser, no tempo e na 
eternidade. Recebei, ó Espirito Santo, a consagração absoluta de todo meu 
ser, que vos faço neste dia para que vos digneis ser, de ora em diante, em 
cada um dos instantes de minha vida, em cada uma de minhas ações, meu 
Diretor, minha Luz, meu Guia, minha Força, e todo o Amor de meu Coração. 

Que meu entendimento esteja sempre submisso a vossas Divinas 
Inspirações e Ensinamentos da Doutrina da Igreja Católica, que Vós guiais 
infalivelmente. Abandono-me sem reservas às vossas Divinas Operações, e 
quero ser sempre dócil às vossas Santas Luzes. 

Que meu coração se inflame sempre na Chama de Amor Santo e Divino 
de Deus Trino e Uno, para ser um fiel servidor de Jesus Cristo e de Maria 
Santíssima e do próximo, especialmente, dos que mais sofrem na alma e no 
corpo. Que minha vontade esteja sempre conforme a vossa Divina Vontade. 

Deus Espirito Santo, Infinito Amor do Pai e do Filho, pelas Mãos 
Puríssimas de Maria, vossa Esposa Imaculada, ponho-me hoje e todos os dias 
de minha vida sobre vosso Altar Escolhido, o Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus, unido profundamente ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
como um sacrifício em vossa honra, ó Fogo consumidor, com firme resolução, 
agora mais que nunca, de ouvir vossa voz, e cumprir em todas as coisas vossa 
Santíssima e Adorável Vontade. 

Que toda minha vida, seja fiel imitação da vida e virtudes de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e de nossa Santíssima Mãe Maria, vossa Castíssima 
Esposa. Ó Santo Espirito, dignai-vos formar-me com Maria e em Maria, 
segundo o modelo de meu amado Jesus! 

A Jesus Cristo, verdadeiramente presente na Sagrada Eucaristia, 
convosco e o Pai Eterno, seja dada toda honra e adoração para sempre. 

Glória ao Pai Criador. Glória ao Filho Redentor. Glória ao Espirito Santo 
Santificador. Amém. 

Oração para todos os dias 
Ó Senhor Jesus Cristo, que antes de ascender ao céu, prometestes 

enviar o Espirito Santo, para completar Vossa obra nas almas de vossos 
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Apóstolos e discípulos, dignai-vos conceder-me o mesmo Espirito Santo, para 
que Ele aperfeiçoe em minha alma, a obra de vossa graça e de vosso amor. 

Concedei-me: 
o Espirito de Sabedoria, para que possa desprezar as coisas 

perecedoras deste mundo e aspirar só as coisas que são eternas; 
O Espirito de Entendimento, para iluminar minha mente com a luz de 

vossa Divina Verdade; 
o Espirito de Conselho, para que possa sempre escolher o caminho 

mais seguro para agradar a Deus e ganhar o Céu; 
o Espirito de Fortaleza, para que possa levar minha cruz convosco, e 

suportar com coragem todos os obstáculos que se oponham a minha 
salvação; 

o Espirito de Conhecimento, para que possa conhecer a Deus e 
conhecer a mim mesmo, e crescer na perfeição da ciência dos Santos; 

o Espirito de Piedade, para que possa encontrar o serviço a Deus, doce 
e amável; 

E o Espirito de Temor de Deus, para que possa ser pleno de reverência 
amorosa para Deus, e que tema desgostá-lo de qualquer maneira. 

Marcai-me, amado Senhor, com o sinal de vossos verdadeiros 
discípulos, e animai-me em todas as coisas com vosso Espirito. Amém. 

Primeiro Dia 
Espirito Santo! Senhor de Luz! Dai-nos, desde vossa clara altura 

celestial, vosso puro radiante esplendor. 
O Espirito Santo 

Só uma coisa é importante: a salvação eterna. Portanto, só uma coisa 
há que temer: o pecado. O pecado condescendido, o resultado da ignorância, 
debilidade e indiferença. O Espirito Santo é o Espirito de Lua, de Força e de 
Amor. 

Com seus Sete Dons, iluminai a mente, fortalecei a vontade, e inflamai 
o coração com o amor de Deus. 

Para assegurar-nos a salvação, devemos invocar ao Divino Espirito, 
diariamente, porque o “Espirito vem em ajuda de nossa fraqueza. Pois não 
sabemos como pedir para orar como convém; mas o próprio Espirito intercede 
por nós.” (Rm. 8,26) 

Oração 
Onipotente e Eterno Deus, que nos regenerastes com a água e o Espirito 

Santo, e nos destes o perdão de todos os pecados, permiti enviar do Céu 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Devocionário dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José 93 

sobre nós, os Sete Dons de vosso Espirito: o Espirito de Sabedoria e de 
Entendimento; o Espirito de Conselho e de Fortaleza; o Espirito de 
Conhecimento e de Piedade, e enchei-nos com o Espirito do Santo Temor. 
Amém. 

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. Amém. 

 
Segundo Dia 

Vinde Pai dos pobres! 
Vinde, Tesouro que sustentais! 
Vinde, Luz de tudo o que vive! 

O Dom do Temor 
O dom do Santo Temor de Deus nos enche com um soberano respeito 

por Deus, e faz que a nada temamos mais, que ofende-Lo pelo pecado. É um 
temor que se eleva, não desde o pensamento do inferno, senão do sentimento 
de reverência e filial submissão a nosso Pai Celestial. 

É o temor, princípio de sabedoria, que nos aparta dos prazeres 
mundanos, que poderiam de algum modo separar-nos de Deus. “Os que 
temem o Senhor, tem coração disposto, e em sua presença se humilham.” 
(Ecl. 2,17) 

Oração 
Vinde, ó Bendito Espirito de Santo Temor, penetrai no mais íntimo de 

meu coração. Que Vos tenha, meu Senhor e Deus, diante meu rosto, para 
sempre. Ajudai-me a fugir de todas as coisas que vos possam ofender, e fazei-
me merecedor, diante os Olhos Puros de vossa Divina Majestade no Céu, 
onde Vós viveis reinais, em unidade da sempre Bendita Trindade, Deus, no 
mundo que não tem fim. Amém. 

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 
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Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós que nos 
refugiamos em Vós. Amém. 

Terceiro Dia 
Vós, de todos os consoladores, o melhor, visitando o coração turbado, 

dais a graça, da prazenteira paz. 
O Dom de Piedade 

O Dom de Piedade suscita em nossos corações, uma filial afetividade 
por Deus, como nosso amorosíssimo Pai. Inspira-nos, por amor a Ele, a amar 
e respeitar as pessoas e coisas a Ele consagradas, assim como aqueles que 
estão investidos com sua autoridade, sua Santíssima Mãe e os Santos, a 
Igreja e sua cabeça visível, nossos pais e superiores, nosso país e seus 
governantes. Quem está cheio do Dom de Piedade, não encontra a prática da 
religião, como dever pesado, senão como deleitante serviço. Onde há amor, 
não há trabalho. 

Oração 
Vinde, ó Bendito Espirito de Piedade, tomai posse de meu coração. 

Acendei dentro de mim, tal amor por Deus, que encontre satisfação só em Seu 
serviço, e por amor a Ele, me submeta amorosamente a toda legitima 
autoridade. Amém. 

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações.  

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. Amém.  

Quarto Dia 
Vós, na fadiga, doce alívio; refresco prazenteiro no calor; consolo em 

meio da miséria. 
O Dom de Fortaleza 

Pelo Dom de Fortaleza, a alma se fortalece diante do medo natural, e 
suporta até o final, o desempenho de uma obrigação.  

A fortaleza comunica à vontade, um impulso e energia, que a move a 
levar a cabo, sem duvidar, as tarefas mais árduas; a enfrentar os perigos; a 
estar acima do respeito humano, e a suportar sem queixar-se, o lento martírio 
da tribulação, ainda de toda uma vida. “O que persevere até o fim, esse se 
salvará.” (Mt 24,13) 
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Oração 
Vinde, ó Espirito de Fortaleza, alçai minha alma no tempo de turbação e 

adversidade; sustentai meus esforços de santidade; fortalecei minha 
debilidade; dai-me coragem contra todos os assaltos de meus inimigos. Que 
nunca seja eu confundido e me separe de Vós, ó meu Deus, e meu máximo 
Bem. Amém. 

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. Amém.  

Quinto Dia 
Luz imortal! Divina Luz! Visitai estes vossos corações, e enchei o mais 

íntimo de nosso ser! 
O Dom do Conhecimento 

O Dom do Conhecimento permite a alma dar às coisas criadas, seu 
verdadeiro valor, em sua relação com Deus. O conhecimento desmascara a 
simulação das criaturas; revela sua vacuidade, e faz notar seus verdadeiros 
propósitos, como instrumentos ao serviço de Deus. Mostra-nos o cuidado 
amoroso de Deus, ainda na adversidade, e nos leva a glorifica-Lo, em cada 
circunstância da vida. Guiados por sua Luz, damos prioridade às coisas que 
devem tê-la, e apreciamos a amizade de Deus, acima de tudo. “O 
conhecimento é fonte de vida para aquele que o possui.” (Prov. 16,22) 

Oração 
Vinde, ó Bendito Espirito de Conhecimento, e concedei-me, que possa 

perceber a vontade do Pai. Mostrai-me a nulidade das coisas da terra. Que 
tenha ideia de sua vaidade, e as use só para vossa glória e minha própria 
salvação, sempre acima delas, olhando para Vós, e para Vossos prêmios 
eternos. Amém.  

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. Amém.  
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Sexto Dia 
Se Vós, Senhor, apartais vossa graça, nada puro permanecerá no 

homem. Tudo o que é bom, se tornará enfermo. 
O Dom do Entendimento 

O Entendimento, como Dom do Santo Espirito, nos ajuda a aferrar o 
significado das verdades de nossa Santa Igreja. Pela fé, as conhecemos. Mas 
pelo Entendimento, aprendemos a apreciá-las e a apetece-las. Permiti-nos 
penetrar o profundo significado das verdades reveladas, e através delas, 
avivar a novidade da vida. 

Nossa fé deixa de ser estéril e inativa, e inspira um modo de vida, que 
dá eloquente testemunho da fé que há em nós. 

Começamos a “caminhar dignos de Deus, em todas as coisas, 
comprazendo e crescendo no conhecimento de Deus.” 

Oração 
Vinde, ó Espirito de Entendimento, e iluminai nossas mentes; que 

possamos conhecer e crer em todos os mistérios da salvação, e que, por fim, 
possamos merecer ver a eterna luz, na Luz; e na Luz da Glória, ter uma clara 
visão de Vós, e do Pai e do Filho. Amém. 

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. Amém.  

Sétimo Dia 
Curai nossas feridas. Renovai nossa força. Em nossa aridez, derramai 

Vosso orvalho. Lavai as manchas da culpa. 
O Dom de Conselho 

O Dom de Conselho dota a alma de prudência sobrenatural, permitindo 
julgar com prontidão e corretamente, o que deve fazer, especialmente em 
circunstâncias difíceis. O Conselho aplica os princípios dados pelo 
Conhecimento e o Entendimento, aos inumeráveis casos concretos, que 
confrontamos no curso de nossas obrigações diárias, tanto como pais, 
docentes, servidores públicos e cidadãos cristãos. 
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O Conselho é sentido comum sobrenatural; um tesouro inavaliável no 
tema da salvação. “E acima de tudo isto, suplica ao Altíssimo, para que 
enderece teu caminho na verdade.” (Ecl. 37,15) 

Oração 
Vinde, ó Espirito de Conselho! Ajudai-me e guiai-me em todos meus 

caminhos, para que sempre faça Vossa Santa Vontade. Inclinai meu coração 
para aquilo que é bom. Apartai-me de tudo o que é mau, e dirigi-me pela senda 
reta de Vossos Mandamentos, à meta da vida eterna, que eu anelo. Amém.  

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. Amém.  

Oitavo Dia 
Dobrai a vontade e o coração obstinado. Fundi o que está gelado. 

Aquecei o que está frio. Guiai os passos que se desviaram. 

O Dom de Sabedoria 
Abarcando a todos os outros Dons, como a Caridade abraça a todas as 

outras virtudes, a Sabedoria é o mais perfeito dos Dons. Da Sabedoria está 
escrito: “Todo o bem veio a mim com Ela; e riquezas inumeráveis, chegaram-
me através de suas mãos.” É o Dom da Sabedoria o que fortalece nossa fé; 
fortifica a esperança; aperfeiçoa a caridade e promove a prática da virtude no 
mais alto grau. 

A Sabedoria ilumina a mente para discernir e apreciar as coisas de Deus, 
diante as quais, os gozos da terra perdem seu sabor, enquanto a Cruz de 
Cristo produz uma divina doçura, de acordo com as palavras do Salvador: 
“Toma tua cruz e segue-Me, porque Meu jugo é doce e Minha carga é leve.” 
(Mt 11,30) 

Oração 
Vinde, ó Espirito de Sabedoria, e revelai à minha alma os mistérios das 

coisas celestiais, sua enorme grandeza, poder e beleza. Ensinai-me a amá-
las, sobretudo e acima de todos os gozos passageiros, e as satisfações da 
terra. Ajudai-me a consegui-las e a possui-las para sempre. Amém. 

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
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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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. Amém.  

Nono Dia 
Vós, naqueles que sempre mais Vos confessam e Vos adoram, em 

Vossos Sete Dons, descei. Dai-lhes alívio na morte. Dai-lhes vida 
Convosco, nas alturas. Dai-lhes os gozos que não têm fim. Amém. 

Os frutos do Espirito Santo 
Os Dons do Espirito Santo aperfeiçoam as virtudes sobrenaturais, ao 

permitir-nos praticá-las com maior docilidade à Divina Inspiração. 
À medida que crescemos no conhecimento e no amor de Deus, sob a 

direção do Santo Espirito, nosso serviço se torna mais sincero e generoso, e 
a prática das virtudes, mais perfeita. Tais atos de virtudes, deixam o coração 
cheio de alegria e consolação, e são conhecidos como frutos do Espirito 
Santo. 

Estes frutos, por sua vez, fazem a prática das virtudes mais ativa, e 
se tornam um poderoso incentivo, para esforços ainda maiores, no 
serviço de Deus. 

Oração 
Vinde, ó Espirito Santo. Enchei meu coração com Vossos Frutos 

Celestiais: caridade, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, 
mansidão e temperança. Que nunca esteja eu cansado no serviço de Deus, 
senão que, por continua e fiel submissão à Vossa inspiração, mereça estar 
eternamente unido Convosco, no amor do Pai e do Filho. Amém. 

Pai Nosso - Ave Maria dos Últimos Tempos - Glória. 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. Amém.  

Oração Pelos Sete Dons Do Espirito Santo 
Vinde, Espirito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, e acendei 

neles a Chama de vosso Amor Divino.  
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Ó, Deus, que com a Luz do Espirito Santo, iluminais os corações de 
vossos fiéis, concedei-nos que guiados pelo mesmo Espirito desfrutemos do 
que é reto, e gozemos com seu consolo celestial. 

1 – Vinde, Espirito Santo, por vosso Dom de Sabedoria, concedei-nos a 
graça de apreciar e estimar os Bens do Céu, e mostrai-nos os meios para 
alcançá-los. Glória.  

2 – Vinde Espirito Santo, por vosso Dom de Entendimento, iluminai 
nossas mentes, a respeito dos Mistérios da Salvação, para que possamos 
compreende-los perfeitamente, e abraça-los com fervor. Glória. 

3 – Vinde, Espirito Santo, por vosso Dom de Conselho, inclinai nossos 
corações para atuar com retidão e justiça, para benefício de nós mesmos e de 
nossos semelhantes. Glória. 

4 – Vinde, Espirito Santo, por vosso Dom de Fortaleza, fortalecei-nos 
com vossa graça, contra os inimigos de nossa alma, para que possamos obter 
a coroa da vitória. Glória. 

5 – Vinde, Espirito Santo, por vosso Dom de Ciência, ensinai-nos a viver 
entre as coisas terrenas, para assim não perder as eternas. Glória. 

6 – Vinde, Espirito Santo, por vosso Dom de Piedade, inspirai-nos a viver 
sóbria, justa e piedosamente nesta vida, para alcançar na outra vida. Glória. 

7 - Vinde, Espirito Santo, por vosso Dom de Temor de Deus, feri nossos 
corpos com vosso Temor, para assim trabalhar pela salvação de nossas 
almas. Glória. 

Orações Finais para Todos os dias 
Oração de súplica ardente, pedindo o Espirito Santo 

Ó Deus, que unistes as nações na confissão de Vosso Nome, concedei-
nos que os que renasceram pela Água do Batismo, tenham a mesma fé em 
seus corações, e a mesma piedade em suas ações! 

Ó Deus, que enviastes o Espirito Santo aos Apóstolos, ouvi as orações 
de vossos fiéis, para que gozem da verdadeira paz, os que por Vossa graça, 
receberam o Dom da verdadeira Fé! 

Suplicamos-vos, ó Deus, que vosso Santo Espirito acenda em nossos 
corações, essa chama que Cristo trouxe à terra, e desejou ardentemente fosse 
acesa! Inflamai, ó Senhor, nossos corações, com o fogo do Espirito Santo, 
para que vos sirvamos castos de corpo e limpos de coração! Enriquecei, 
Senhor, nossos corações derramando com plenitude Vosso Santo 
Espirito, por cuja sabedoria fomos criados, e por cuja providência somos 
governados. 
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Suplicamos-vos, ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que Vosso Santo 
Espirito nos defenda e habite em nossas almas, para que ao final, sejamos 
os templos de Sua glória. Pedimo-vos, Senhor, que segundo a promessa 
de Vosso Filho, o Espirito Santo nos leve ao conhecimento pleno de toda a 
verdade revelada. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Oração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Habitação Pura e Santa, 

abrigai 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 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 de Vosso Divino Filho. Pelos méritos de 
vossas Virtudes e Angústias, cravai-me a este Divino Coração, protegei-me 
agora e sempre. Amém. 

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

NOVENAS DO APOSTOLADO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA 

Oração de Invocação ao Espirito Santo 
(Ditada em 28.10.2014) 

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. 

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. 
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Oração ao Divino Espirito Santo 
(Ditada em 15.08.2014) 

Divino Esposo de Maria Santíssima, meu Deus e Senhor Espirito Santo, 
acendei em cada alma o Fogo de um Novo Pentecostes, para que nos 
consagreis como apóstolos do Coração Doloroso e Imaculado de Maria e 
Apóstolos dos Últimos Tempos. Protegei com vossa sombra a Igreja Católica. 
Salvai as almas do mundo, e realizai o Reino inflamado de amor dos Corações 
Unidos de Jesus e de 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 mal que fiz, e de todo 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 tornar a pecar e fugir das 
ocasiões de pecado. Senhor, pelos Mérito de Vossa Paixão e Morte, com as 
quais Vós expiastes por meus pecados, 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. 

Oração preparatória para todos os dias da Novena 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 
Eu sinto alegria imensa e confiança sem limites, ao contemplar os 

numerosos favores que concedeis a quantos acodem a Vós com fé e 
humildade.  

Movido pela confiança em Vosso Amor e Misericórdia, ofereço-Vos, 
com todo o fervor de que sou capaz, esta Novena de louvores e súplicas, 
para obter a graça que Vos peço, se é para maior glória vossa e bem de 
minha alma, e em caso contrario, um aumento de graças, para conformar-
me inteiramente com Vossos Adoráveis Desígnios. Peço especialmente 
a Graça de ser um verdadeiro filho e apóstolo de Seus Sagrados 
Corações Unidos. Amém. 

Oração do Dia 1 
Ó Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria! 
Pela heroica fé que professaram todos os santos do Céu, suplico-vos, 

encarecidamente, que além da graça particular desta Novena, me concedais 
o ser sempre fiel a vossos Desejos e Intenções, com prontidão e 
generosidade, afim de que a fé recebida no Batismo cresça e se desenvolva 
sem cessar em minha alma. Amém. 
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Fazer a Petição...  
Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos:  
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, 
de vosso Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e 
na hora de nossa morte. Amém. 

Glória. 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espírito 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. 

Oração do Dia 2 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 
Por aquela esperança inquebrantável que sustentou os santos do Céu 

durante o curso de suas vidas, e confiando cegamente em Vossa Providência, 
suplico-vos, humildemente, que além da graça particular desta Novena, me 
concedais não desfalecer jamais nas adversidades da vida, mas antes, 
animado com a esperança do Céu, viver sempre confiado em Vosso 
Amor Misericordioso. Amém. 

Fazer a Petição 
Pai-Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, 
de vosso Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e 
na hora de nossa morte. Amém. 

Glória. 
Sagrado Coração de Jesus, venha vosso Reino Eucarístico através do 

Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina 
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Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espírito 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. 

Oração do Dia 3 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 
Por aquela caridade abrasadora que os bem-aventurados do Céu 

sentiram para seus irmãos, e especialmente para os pobres necessitados, 
rogo-vos, me concedais a graça particular desta Novena, e a de que meu 
coração se inflame mais e mais, cada dia, naquele Amor Divino em que 
se abrasam Vossos Sagrados Corações, e no que tanto anelais ver 
inflamados a todos os homens. Amém. 

Fazer a Petição. 
Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, 
de vosso Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e 
na hora de nossa morte. Amém. 

Glória. 
Sagrado Coração de Jesus, venha vosso Reino Eucarístico através do 

Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espírito 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. 

Oração do Dia 4 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 
Por aquela humildade profunda que adornou as almas santas, e que as 

fizeram obedecer cega e constantemente as Leis Divinas e da Santa Igreja, 
fazei, vos suplico, que além da graça particular desta Novena, jamais me deixe 
dominar em meus pensamentos, palavras e obras, pela paixão da soberba, 
que tanto vos ofende, e tantos males acarreta ao mundo, e a quantos 
seguem suas máximas. Amém. 

Fazer a Petição. 
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Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória. 
Sagrado Coração de Jesus, venha vosso Reino Eucarístico, através do 

Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espírito 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. 

Oração do Dia 5 
Ó Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria! 
Por aquele zelo inextinguível que devorou os santos apóstolos e 

missionários, em prol do bem espiritual e temporal de seus irmãos, chegando 
até o extremo de dar sua vida por eles, rogo-vos, humildemente, que além da 
graça particular desta Novena, façais que me ocupe mais dos meus 
interesses espirituais e da salvação dos demais. Amém. 

Fazer a Petição. 
Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória. 
Sagrado Coração de Jesus, venha vosso Reino Eucarístico através do 

Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espírito Santo, estendendo a Chama de Amor 
Santo e Divino em todos os corações. Amém. 
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Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós que nos 
refugiamos em Vós. Amém. 

Oração do Dia 6 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! 
Por aquele amor ao trabalho que caracterizou cada bem-aventurado do 

Céu, em todas suas ocupações, por mais comuns e agoniantes que fossem, 
suplico-vos, humildemente, que além da graça particular desta Novena, me 
concedais um grande espírito de fé, para ver, no aproveitamento do tempo 
presente, o meio mais eficaz de procurar a Glória de Deus, a salvação das almas 
e minha própria santificação. Amém. 

Fazer a Petição. 
Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória. 
Sagrado Coração de Jesus, venha vosso Reino Eucarístico através do 

Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espírito 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. 

Oração do Dia 7 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria. 
Por aquela constância e fortaleza dos santos mártires, em meio a suas 

tribulações e sofrimentos, rogo-vos, humildemente, que além da graça particular 
desta Novena, façais que aceite sempre, com a vista posta em Deus, todas 
as penas e contrariedade da vida. Amém. 

Fazer a Petição. 
Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos:  
Ave Maria, cheia Sois de graças, o Senhor é Convosco; Bendita sois Vós 

entre as mulheres, e Bendito é o Fruto do vosso Ventre, Jesus. Santa Maria, 
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Mãe de Deus e Mãe nossa, Corredentora das almas, rogai por nós pecadores, 
e derramai as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória. 
Sagrado Coração de Jesus, venha vosso Reino Eucarístico, através do 

Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espírito 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. 

Oração do Dia 8 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria. 
Por aquela devoção tão terna que todos os santos do Céu professaram 

sempre à Santíssima Virgem, suplico-vos, ardentemente, que, além da graça 
particular desta Novena, me concedais o portar-me sempre e em tudo, como 
filho amante do Coração Maternal de Maria, afim de merecer um dia, a 
felicidade de ser apresentado pela Rainha Celestial, como seu escravo de amor, 
diante o Divino Tribunal, para gozar para sempre no Céu, de vossa companhia. 
Amém. 

Fazer a petição. 
Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória. 
Sagrado Coração de Jesus, venha vosso Reino Eucarístico, através do 

Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espírito 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. 
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Oração do Dia 9: 
Ó Sagrados Corações Unidos, de Jesus e de Maria! Por aquele ardente 

amor que professaram as Beatas almas do Céu à Divina Eucaristia, seja como 
Manjar de sua alma, nas Santa Missa e suas Santas Comunhões; seja como 
descanso de seu espírito em suas fervorosas adorações diante o Sagrado 
Tabernáculo, peço-vos encarecidamente que, além da graça particular que peço 
nesta Nova, façais que cresça mais em mim, a devoção ao Santíssimo 
Sacramento do Altar, e cada dia prepare melhor meu coração para recebe-
lo com o máximo fruto. 

Fazer a petição. 
Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Glória. 
Sagrado Coração de Jesus, venha vosso Reino Eucarístico, através do 

Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz no Espírito 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. 

Orações finais de cada dia: 
Consagrações aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria 

ditadas a Manuel de Jesus 
CONSAGRAÇÃO AOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS 

E DE MARIA 
(Ditada em 10/08/2014) 

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 os 
encaminha 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. Fazei-me vosso 
servo e templo vivente. Quero-vos com toda minha alma, e só vos peço: 
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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 por vossos 
Corações Unidos. 

Consagração aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 
(Ditada por São Pio de Pietrelcina em 14/09/2014) 

Queridíssimos Corações de Jesus e de Maria, que tanto sofrem e tanto 
amam, tomai meu corpo e minha alma, elevai-me à 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 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 Espírito 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. 

† Em Nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. 
*********************** 

NOVENA OU COROA AO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS 
Esta Coroa ao Sagrado Coração Eucarístico de Jesus era rezada todos os dias, por 
São Pio de Pietrelcina, por todos aqueles que se encomendavam às suas orações. 

† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
Ó meu Jesus! Vós que dissestes: “Em verdade vos digo: pedi e 

recebereis, procurai e encontrareis, batei e a porta se lhes abrirá”. Eis aqui que 
eu bato, procuro e peço a graça de… 

Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Gloria.  
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Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, eu confio e espero em Vós. 
Amém. 

Ó meu Jesus! Vós que dissestes: “Em verdade vos digo: qualquer coisa 
que peçais ao Meu Pai, em Meu Nome, Ele Vo-lo concederá”. Eis aqui, que 
ao Vosso Pai Terno e Misericordioso, em Vosso Santo Nome, eu peço a graça 
de … 

Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Gloria. 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, eu confio e espero em Vós. 

Amém. 
Ó meu Jesus! Vos que dissestes: “Em verdade vos digo: passarão o Céu 

e a terra, mas Minhas Palavras não morrerão”. Eis aqui, que apoiado na 
infalibilidade de Vossas sanas Palavras, eu peço a graça de (pedir a graça). 

Pai Nosso. 
Ave-Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia Sois 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

Gloria. 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, eu confio e espero em Vós. 

Amém. 
Ó Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, à Quem é impossível não ter 

compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, miseráveis pecadores, e 
concedei-nos as graças que Vos pedimos por meio do Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria, nossa Terna Mãe. 

Coração Doloroso de imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. 
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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. 

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. 

Oramos três vezes: 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria 
Casto e Amante Coração de São José 

Triunfai e Reinai 
Amém! 

† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
 

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

NOVENA DE CONFIANÇA AO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE 
JESUS 

Ó Senhor Jesus Cristo, eu confio esta intenção ao Vosso Sacratíssimo 
Coração Eucarístico: (indicar a petição) 

Olhai-me somente Jesus, e logo fazei que Vosso Sacratíssimo Coração 
Eucarístico Vos inspire. 

Que Vosso Sagrado Coração decida. Eu conto com Ele! Eu confio Nele! 
Eu me entrego à Vossa Divina Misericórdia! Senhor Jesus, Vós não me 
decepcionareis. 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, eu confio em Vós! Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, em creio em Vosso Amor por mim! Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, que venha o Reino da Divina Vontade! 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, eu Vos pedi muitas graças, mas 
imploro ardentemente esta (fazer a petição) 

Tomai-a, e colocai-a em Vosso Sagrado Coração Eucarístico! 
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Quando o Pai Eterno a ver, coberta com Vosso Precioso Sangue, não a 
rejeitará. Já não será minha oração, senão a Vossa. 

Ó Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, eu ponho minha confiança em 
Vós! Que jamais seja confundido. Entrego-vos minhas súplicas, por meio do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, minha doce Mamãe Celestial. 
Amém. 

Oramos três vezes: 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria 
Casto e Amante Coração de São José 

Triunfai e Reinai 
Amém! 
********* 

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 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! 
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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, ache e goze aqui, a vida da 
graça, e depois, a vida da glória. Amém. 

Reflexão correspondente para cada dia da novena 
1.o 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! 

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. 
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Orações para todos os dias: 
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 as graças eficazes da 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. Santa Maria, 
Mãe de Deus e Mãe nossa, Corredentora das almas, rogai por nós pecadores, 
e derramai as graças eficazes da 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 as graças eficazes da 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: 
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, 
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e derramai as graças eficazes da 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 as graças eficazes da 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: 
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 as graças eficazes da 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 as graças eficazes da 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. 

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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
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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 as graças eficazes da 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 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 as graças eficazes da 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 as graças eficazes da vossa 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: 
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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 Deus e Mãe nossa, Corredentora das almas, rogai por nós pecadores, e 
derramai as graças eficazes da 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. Santa Maria, 
Mãe de Deus e Mãe nossa, Corredentora das almas, rogai por nós pecadores, 
e derramai as graças eficazes da 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 as graças eficazes da 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 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 
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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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso 
e Imaculado 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 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 
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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 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. 

Obtende-me um coração magnânimo e de santa paciência, para 
suportar os sofrimentos, provas e dificuldades desta vida. 

Que eu me porte como verdadeiro filho, escravo e apóstolo vosso, 
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. 
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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, 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, 
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, 
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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, 
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 
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. 
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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. 

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. 

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

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. 
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Doloroso e 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 os dias 
4.o Dia - O Coração Doloroso e Imaculado de Maria e os pecadores. 

Não uma, senão varias vezes, exortou a Virgem às crianças de Fátima, 
a Bernadete, às 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: 
“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. 
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Finalizar com as orações para todos os dias. 
5.o 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. 

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 que possamos ver a Deus e morar com Ele 
eternamente. 
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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. 

Finalizar com as orações para todos os dias. 
6.o 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 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 Rosário. 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. Alcançai-nos, Senhora, a graça que para isto necessitamos. 

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

Finalizar com as orações para todos os dias. 
7.o 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 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, realmente 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 bem, 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 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. 
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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 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 ao seu lema “com o Papa até a morte”, tanto 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, tem-me acompanhado 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. 
9º Dia - Consagração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

O Papa Pio XII, no 25.o Aniversário das aparições de Fátima, consagrou 
o mundo ao Imaculado Coração de Maria, secundando inteiramente 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. 
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“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 Doloroso e 
Imaculado 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 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 assinalou 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. 

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. 

Finalizar com as orações para todos os dias. 
 

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

Orações aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 
Orações para as Primeiras Sextas-feiras ou os Primeiros sábados de cada mês, em 

honra ao Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e ao Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria 
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Oração De Preparação Da Consagração Reparadora Para A Primeira 
Sexta-Feira Ou Primeiro Sábado De Cada Mês 

Sacratíssimo Coração Eucarístico de Jesus, Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria: quero consagrar-me e entregar minha pessoa. 

Rogo-vos que me ajudeis a que, no tempo de preparação, possa 
compreender melhor o Amor que tendes para mim, e que possa devolver este 
amor, com uma oração mais profunda, e uma vida mais crista. 

Esmerar-me-ei em rezar com gozo o Cenáculo de Oração dos Sagrados 
corações Unidos e adorar ao Vosso Sacratíssimo Coração Eucarístico, 
presente no Santíssimo Sacramento. 

Esforçar-me-ei e ser mais fiel ao Evangelho, aos Mandamentos e aos 
preceitos da Santa Igreja, especialmente ao mandamento do Amor a Deus e 
ao próximo. 

Participarei de forma mais fervorosa e constante no Santo Sacrifício da 
Missa, e da Devoção das Primeiras Sextas-feiras e dos Primeiros Sábados do 
mês. 

Cheio(a) de confiança refugio-me no albergue de Vossos Amantes 
Corações Unidos. 

Protegei-me em todos os perigos, e conduzi-me, uma vez terminado o 
peregrinar terreno, feliz, à pátria eterna. Amém. 

Oração De Consagração Reparadora Para A Primeira Sexta-Feira Ou 
Primeiro Sábado De Cada Mês. 

Pai Eterno! Quero consagrar-me no Espirito Santo, e oferecer-me aos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, para ser um filho vosso cada 
vez mais entregue e fiel. 

Mãe Maria: Eu (nome), consagro-me hoje, Primeira Sexta-feira/Sábado 
do mês ao Vosso Doloroso e Imaculado Coração. Acolhei-me sob vossa 
proteção maternal e conduzi-me ao Vosso Filho Jesus.  

Senhor Jesus: através do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
consagro-me e entrego ao Vosso Sacratíssimo Coração Eucarístico. Fazei 
que meu coração seja imagem de vosso coração, para que Vós vivais cada 
vez mais em mim.  

Sacratíssimo Coração de Jesus! Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria! Com esta consagração reparadora, devolvo-Lhes o Amor que me 
demonstrastes em toda vossa vida terrena, especialmente no Calvário, e que 
seguis demonstrando ainda hoje.  
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Ao mesmo tempo, renovo minha consagração batismal ao Deus Trino: 
renuncio ao pecado, ao mal e a Satanás. Creio em tudo o que Deus nos 
revelou, e tal como nos ensina a Santa Igreja Católica.  

Prometo cumprir com o mandamento de Jesus, de Amar a Deus e ao 
próximo; de observar os Mandamentos e os preceitos da Igreja, e de obrar de 
acordo com a doutrina do Magistério da Igreja, conduzida pelo sucessor de 
São Pedro. Com isto, quero contribuir para a unidade e o crescimento da 
Igreja.  

Prometo que rezarei com alegria o Cenáculo de Oração dos Sagrados 
Corações Unidos, seja só́, em família ou em outras comunidades, e que, com 
a devoção dos Primeiros Sábados do mês, farei ato de reparação por meus 
pecados, e pelos pecados de toda a humanidade.  

Sacratíssimo Coração de Jesus, Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria: ajudai-me a que acolha o Evangelho em meu coração, e para que viva 
na fé, na esperança e na caridade. Desta maneira, Jesus Cristo, com sua 
Santa Cruz e sua Ressurreição, será́ para mim o Caminho, a Verdade e a 
Vida.  

Que o Pão Celestial da Santa Eucaristia, seja meu alimento, e que viva 
do Sacrifício Eucarístico, para ser capaz de vencer toda a classe de mal, e 
optar sempre pela vida.  

Cheio de confiança me refugio no albergue de vossos amantes 
Corações.  

Rogo-vos que me protejais em todos os perigos, e conduzi-me, uma vez 
terminado o peregrinar terreno, feliz, para a pátria eterna.  

Sagrado Coração de Jesus, venha a nós vosso Reino Eucarístico, 
através do Triunfo do Doloroso e Imaculado 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.  

Oração Para Depois Da Consagração Reparadora Da Primeira Sexta-
Feira Ou Primeiro Sábado De Cada Mês 

Sacratíssimo Coração de Jesus: por meio de Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria, ofereço-vos meus pensamentos, palavras e ações do dia 
de hoje, primeira sexta-feira/sábado do mês.  

Que pela intercessão de Vossa Santa Mãe Maria, toda minha vida esteja 
impregnada de Fé, Esperança e Caridade.  
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Assim, sereis para mim, por vossa Cruz e Vossa Ressurreição, 
Caminho, Verdade e Vida. Amém.  

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

A AVE MARIA DOS ÚLTIMOS TEMPOS 

10 de agosto de 2014 
Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e Imaculado 

de Maria 
“A AVE MARIA DOS ÚLTIMOS TEMPOS” 

Queridos filho! Alma pura e estigmatizado de Meu Coração. Que graças 
recebeis em tua vida mística. Vives escondido em Nossos Corações. 

Filho! Um de Meus Maternais encargos para tua pequena alma, é que 
proclames e anuncies que Eu, vossa Santíssima Mãe, sou a Corredentora, e 
que nenhuma graça chega a vocês, senão é por Minha Bendita Mediação. 

Nestes tempos de caos, é necessário que Me proclameis como a 
Corredentora, a “Theotokos”, a Mãe que entrega sua vida junto aos seus filhos 
fiéis, como a mãe dos santos Macabeus. (2 Macabeus, cap. 7) 

Eu, a Auxiliadora, convido a que Me invoqueis com o Santo Rosário, que 
lhes foi confiado e ponhais a humanidade em Meu Coração. 

Eu serei posto seguro para vocês. Mas lhes digo, filhinhos, faz falta iuto 
naufragar. Segui em Minha esperança e perseverai em Meu Amor. 

Eu prometo que quem Me invoque e me honre com o Santo Rosário de 
Minha Corredenção: 

- Sentirá o efeito de Minha Chama de Amor. 
- Verão Minhas bênçãos, que cairão como orvalho e lágrimas. 
- Eu aliviarei os lares e as famílias.  
- Trarei a paz ao mundo. 
- Protegerei de guerras. 
- Diminuirá o aborto. 
- Serão aliviadas as Almas Benditas do Purgatório. 
- Salvarei com Meu Amor Maternal a muitos sacerdotes, religiosos e 

religiosas, das garras de meu adversário. 
- Minha graça se estenderá no mundo. 
- Haverá saúde de alma e corpo em meus filhos. 
- Guiarei finalmente Meus filhos ao Refúgio Seguro de Meu Coração. 
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- As almas que o rezarem, sentirão o efeito de Minha Corredenção. 
A 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 as graças eficazes da vossa Chama de Amor, 
de vosso Doloroso e Imaculado Coração sobre toda a humanidade, agora e 
na hora de nossa morte. Amém. 

LADAINHA A NOSSA SANTA MÃE CORREDENTORA E MEDIANEIRA DE 
TODAS AS GRAÇAS, REVELADA AO IRMÃO MANOEL DE JESUS: 

Senhor, tende piedade. 
Cristo, tende piedade. 
Senhor, tende piedade.  
Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, escutai-nos. 
Deus Pai Celestial, tende 
misericórdia de nós. 
Deus Filho Redentor do mundo, 
tende misericórdia de nós. 
Deus Espírito Santo, tende 
misericórdia de nós. 
Trinidade Santíssima, um só Deus, 
tende misericórdia de nós. 
Santa Maria, rogai por nós. 
Mãe Corredentora,  
Mãe Medianeira,  
Mãe Advogada  
Nossa Paz,  
Ajuda Segura,  
Mãe Auxiliadora,  
Mãe Socorredora,  
Mãe de Salvação,  

Mãe Conquistadora,  
Mãe, Virgem e Rainha,  
Mãe da Oração, 
Mãe do Sacrificio,  
Mãe da Penitência,  
Mãe da Reparação,  
Mãe da Expiação,  
Vítima pura na Cruz,  
Mãe Crucificada,  
Mãe Dolorosa,  
Mãe Imaculada,  
Mãe de Fortaleza,  
Mãe do Amor,  
Mãe da Unidade,  
Mãe Corredentora das almas,  
Mãe Gloriosa da terra,  
Mãe Luminosa em nossa caridade,  
Mãe portadora de Jesus,  
Mãe da Eucaristia,  
Mãe da Paz,  
Mãe da Oração, 

Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, escutai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende misericórdia 

de nós e dai-nos a paz! 
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Oremos 
Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, mandai agora vosso Espirito sobre a 

terra. 
Fazei que o Espirito Santo habite no Coração de todos os povos, para 

que sejam preservados da corrupção, das calamidades e da guerra. 
Que a Senhora de Todos os Povos, a Santíssima Virgem Maria, seja 

Nossa Advogada. Amém. 
************* 

ORAÇÕES E JACULATÓRIAS REVELADAS A MANOEL DE JESUS  

Eu Sou Jesus, teu pão e vinho. Ensino-te esta jaculatória: 

No silêncio dos Santos Sacrários, segui clamando nestes últimos 
tempos, Senhor. Amém. (19.06.2014)  

Maria, Corredentora das almas e da Igreja, rogai por nós. (Deus Pai – 
15.07.2014)  

Ó Jesus, meu único Senhor, meu único Deus! Peço pelas almas do 
mundo. Que Vosso Precioso Sangue se derrame sobre o mundo. Ó Sagrado 
Coração de Jesus, perdoai-nos e tende Misericórdia. Amém. (26.08.2014)  

Sagrado Coração de Jesus, perdoai-nos e salvai o mundo. (30.08.2014)  

Eterno Coração do Pai Javé́, tende misericórdia: Amamos-Vos e 
reparamos nossos pecados. Amém. Pai, destruí́-me e em minhas ruinas 
levantai Vosso Santuário. (02.06.2016)  

† Em nome do Pai e do Filho e do Espirito Santo. Amém.  

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

Jaculatória do Apostolado pelos não nascidos 
Divino Menino Jesus! Selai-nos com vosso Divino Amor, e com esse 

Eterno Amor, selai a todas crianças por nascer, não só os do ventre materno, 
senão também a todas as almas que ainda não nasceram ao amor de Deus. 
Amém. 

*************** 
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ORAÇÕES TOMADAS DO LIVRO “CENÁCULO NO PURÍSSIMO E 
IMACULADO VENTRE DA SANTÍSSIMA VIRGEM”, DITADAS AO IRMÃO 

MANOEL DE JESUS 

Filho meu: deves compreender e aceitar que vossa limpeza e purificação 
deve começar desde vossos ancestrais e cadeias genéticas, para ir 
purificando vossa vida até chegar a vossa concepção, e desde aí, pedi para 
entrar em meu Ventre Imaculado desta maneira: 

Querida Mãe: deixai-me entrar em vosso Puríssimo e Materno Ventre. 
Concedei-me ser formado pelo Divino Espirito Santo, para ser outro Cristo 
e assemelhar-me mais a Ele. 

Divino Puríssimo Ventre da Virgem Maria: guardai-me. 
Divino Puríssimo Ventre da Virgem Maria: formai-me. 
Amém. 
Só Meu Ventre foi cumulado para dar vida em abundância, que é Cristo 

e Meu Filho, que as quer dar a todos vocês, desde seu trono, que sou Eu. Só 
assim vocês, meus pequenos, devem assemelhar-se a Ele. Escondam-se em 
Meu Ventre dizendo: 

Mãe abrigai-me e apartai-me do mundo para vosso Filho Jesus, 
em vosso Puríssimo Ventre. Selai-me com o Sangue que enchestes 
vosso Filho. Cobri-me com esse Puríssimo Sangue e Carne, e levai-me 
à Verdadeira Vida em Deus, em Sua luz; em Seu Amor. Amém. 

Ide meus pequenos e anunciai que meu Filho vem; que Meu Filho 
está em vós, em vossos lares, em vossas vidas. Clamai ao Pai: 

VINDE PAI E ENVIAI-NOS VOSSO FILHO! 
Esta jaculatória vo-la dou, minhas crianças, desde o mais profundo de 

meu Coração Doloroso e Imaculado, que os ama infinitamente. Amém. 
VINDE SENHOR JESUS PARA FORMAR-ME NO VENTRE DA 

SANTÍSSIMA MÃE. 

Consagração ao Puríssimo e Imaculado Ventre da Santíssima Virgem 
Maria, como um embrião que vai se gestando no ventre de sua mãe, 

venho colocar-me em Vosso Ventre Bendito, em um ato de amor e de 
obediência à Vontade do Pai. Meu Senhor Jesus, que me diz: “Filho! Aí tens 
tua mãe!” 

Com este fim consagro-vos cada um de meus órgãos, membros, 
sentidos e potências, o entendimento, a memória e a vontade, o consciente e 
subconsciente. Consagra-vos cada um dos dons, virtudes e carismas com que 
o Pai criador adornou meu ser: minha liberdade, minha imaginação, meus 
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instintos, minha capacidade para amar e para escolher, minha capacidade de 
movimento, os tempos e espaços em que transcorrerá minha existência. 

Consagro-vos tudo o que há de ser minha infância, minha adolescência, 
minha juventude e minha maturidade. Aprenda a caminhar de vossa mão para 
Deus. Aprenda a rir, a encontrar o conhecimento e o sentido de uma lágrima; 
aprenda em Vós, a triunfar e a fracassar; a esperar, a escutar e respirar; a 
olhar e gostar, e assim não cair na desordem dos sentidos. 

Cresça, cresça, mas não eu, senão Vosso Filho Bendito em mim, para 
que todo meu ser vá crescendo igualmente na fé, na esperança e na caridade, 
no amor para meu Pai Celestial, para meus pais na terra, compreendendo-os, 
respeitando-os, desde sua própria história. Cresça em amor, para com todos 
meus irmãos no mundo, em especial para os mais pobres e desamparados. 
Cresça em mim Vossa pureza, Vossa castidade e Vossa virgindade. 

Fazei-me crescer na justiça, na sabedoria e na prudência, para ser um 
jovem, e mais tarde um homem verdadeiramente livre, verdadeiramente feliz. 
Não uma vitima dos vícios, das idolatrias e das escravidões da morte na vida. 

Minha condição futura: solteiro, casado, viúvo ou vida consagrada; de 
estudante, trabalhador, profissional ou dona de casa, seja vivida em perfeita 
harmonia com meu Pai do Céu; não fazendo idolatrias de nenhum destes 
estados de vida, como tampouco dos dons, graças e carismas que Deus, 
através de Vós, vá desenvolvendo em mim. 

Fazei crescer, também em mim, o amor e o desejo que tivestes, no fazer 
sempre a Vontade do Pai, assim como na fortaleza, para aceitar de Deus, não 
só os bens, senão também os “males” (cf. Jó 1, 21; 2,10), e a sabedoria para 
entender que não são males, porque um Pai não quer o mal para seus filhos. 

E por último Mãe, coloco em Vosso Coração Doloroso e Imaculado, 
minha velhice. Ensinai-me a envelhecer, a viver com ânimo seguro e confiado, 
este belo momento da vida, como Vós o vivestes, confiando no Pai, não nos 
homens, ou nas dificuldades da velhice. E se alguma vicissitude surgir nela, 
podê-la enfrenta-la com inteireza de ânimo, como um digno Filho de Deus, 
como um verdadeiro Filho Vosso, com espírito de oblação, de sacrifício, de 
Eucaristia, como Vosso amado Filho Jesus; e não seja eu, senão Ele em Mim. 

E junto a velhice, consagro-vos também minha irmã morte corporal. 
Seja ela uma contínua experiência de vida em Cristo; um morrer para 

viver. E no último suspiro, minha páscoa para o Céu, seja Vosso Filho Jesus, 
seu Corpo Místico expirando em mim, morrendo em mim, para tudo o que não 
seja de Deus. E nesse belo momento sejais Vós, dando-me à luz para a Vida 
Eterna, para a Nova Jerusalém, para o abraço final do Pai. 

Finalmente, Mãe, que minha experiência de vida cristã, seja um fundir 
minhas raízes em Vós, respirar em Vós: Terra Nova, para que, entrelaçadas 
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minhas raízes às vossas raízes, que são vossas próprias virtudes, possa obter 
de Vós o Fruto Bendito de Vosso Ventre: Jesus. 

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. 

ORAÇÃO DO APOSTOLADO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA, PARA A CONSAGRAÇÃO DA PARÓQUIA E/OU 

DIOCESE 

Ó Sagrado Coração de Jesus, amastes a humanidade até o extremo, de 
deixar-vos transpassar, convertendo-vos na fonte aberta, de onde manam 
abundantemente as graças de salvação e de conversão. 

É de vosso Coração aberto que fluem com força e poder, o Sangue e a 
Água que purificam, transformam, vivificam e libertam nossos corações. É de 
vosso Coração transpassado, sinal visível de vosso Amor, que flui a vida como 
torrente de graça, que traz fecundidade ao mundo. 

É de vosso Coração, aberto por uma lança, e movido por vosso amor e 
misericórdia, que nasce, enche de vossa graça, santidade e fecundidade, a 
Igreja, vossa Esposa, vosso Corpo Místico, e nossa Mãe, que perpetua sobre 
a terra, até a consumação dos séculos, Vossa presença, e constitui o germe, 
e o começo de vosso Reino Eucarístico. 

Hoje, como Pároco desta Igreja/como Bispo desta Diocese, e em 
comunhão de corações com toda a grei a mim encomendada, consagro ao 
vosso Sagrado Coração, Jesus, a Paróquia/Diocese___________. 

Reconhecemos que, por este ato de entrega ao Vosso Sagrado 
Coração, dispomo-nos a viver em comunhão de amor com Vosso Coração 
Eucarístico, centro e ápice de da vida da Igreja. 

Abrimo-nos à ação santificadora de Vosso Espirito, para que nos 
transforme, dando-nos um novo coração semelhante ao Vosso. 

Que na escola de Vosso Coração Sacramentado, todos aprendamos as 
virtudes da humildade e da mansidão; a obediência e a abnegação; a 
generosidade e a caridade. 

Protegei-nos de todo pecado, egoísmo, erro e indiferença. Que vivendo 
dentro de Vosso Coração Misericordioso, e transformados por seu amor, esta 
Paróquia/Diocese seja canal de graça, luz, verdade, justiça, paz, misericórdia 
e caridade, para um mundo tão necessitado. 

Que consagrados ao Vosso Coração, disponhamo-nos a cumprir todos 
os vossos desígnios, e edifiquemos com uma santidade autêntica e uma 
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missão fecunda, a civilização do amor e da vida: o Reinado Eucarístico de 
Vosso Sagrado Coração. 

Ó Coração Doloroso E Imaculado De Maria, transpassado 
espiritualmente ao pé da Cruz, por vossa perfeita e indissolúvel comunhão 
com o Coração de Jesus. 

Também vosso Coração Doloroso abriu-se para acolher com vossa 
maternidade espiritual, a Igreja que nascia do Coração aberto de vosso Filho. 

Vosso Coração Doloroso e Imaculado, ó Mãe, recebe a Igreja na pessoa 
do Apóstolo São João, para cuidá-la, alimentá-la, protege-la e acompanhá-la, 
com a mesma dedicação com que o fizestes com Vosso Filho. 

À Vós, Virgem Mãe, o Coração transpassado de Jesus,  encomenda-vos 
cuidar com coração materno, e com atenta solicitude, a Igreja que caminha na 
história, avançando para o Reino Eucarístico, entre grandes lutas e perigos. 

A Paróquia/Diocese de _________, coloca-se no lugar de São João, e 
acolhe com profundo agradecimento vossa missão maternal, na vida desta 
Paróquia/Diocese, e de cada um de seus membros. 

Ao Vosso Coração Doloroso e Imaculado, consagramo-nos e pedimo-
vos, que sendo Vós a escola vivente de total consagração e dedicação ao 
Coração de Jesus Eucaristia, nos ensineis a amá-Lo sem divisões, a escutá-
Lo com abertura e docilidade; a obedece-Lo com diligência e exatidão; a servi-
Lo com generosidade, e a cooperar ativa e responsavelmente nos desígnios 
de Seu Sagrado Coração Eucarístico, em nosso momento presente. 

Guardai-nos e defendei-nos em Vosso Coração Doloroso e Imaculado, 
que é refúgio seguro de nós, pecadores. Protegei-nos de tudo o que nos 
separa do amor do Coração Sacramentado de Vosso Filho, e de Sua Divina 
Vontade. Defendei-nos, com vosso cuidado materno, dos perigos que 
espreitam nossa vida eterna e terrena. 

Sagrados Corações Unidos e Eucarísticos, de Jesus e de Maria, 
Esperança da humanidade! 

Esta Paróquia/Diocese consagra-se e entrega-se por completo, ao amor 
de Vossos Sagrados Corações Unidos, desde a Cruz Gloriosa Eucarística. 

Dispomo-nos a levar muito alto, como estandarte brilhante, os nomes de 
Jesus e de Maria. Desejamos participar desde nossa pequenez, nos desígnios 
de misericórdia que os Dois Corações estão manifestando em toda a Igreja e 
na humanidade. 

Consagrada esta Paróquia/Diocese aos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria, renovamos com novo ardor, um novo amor e uma nova 
fidelidade, nosso compromisso à Nova Evangelização, a que nos chama o 
Santo Padre, e que é fruto da santidade e da coerência de vida, e do anúncio 
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fiel e entusiasta da verdade, que nos ensina o Magistério da Igreja, formando 
e reunindo Cenáculos de Oração dos Sagrados Corações Unidos, que, junto 
a Maria, reunidos em oração, clamem por um Novo Pentecostes, que, é o 
Reinado do Espirito Santo. 

Que esta Consagração dê frutos de conversão, caridade, justiça, paz, 
generosidade e misericórdia, em cada um dos fiéis desta Paróquia/Diocese. 

Que os Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, estabeleçam 
seu Reinado Eucarístico de amor em cada coração, nos sacerdotes, 
religiosas, fiéis comprometidos no serviço, e em cada um de seus membros, 
para o bem de toda a Igreja, na Divina Vontade. 

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. 

Nome do Pároco/Bispo: ____________ 
Data da consagração: _____________ 

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

ORAÇÃO DO APOSTOLADO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA PARA A CONSAGRAÇÃO DE GRUPOS DE ORAÇÃO 

OU COMUNIDADES RELIGIOSAS 

Pai Eterno! Quero consagrar-me no Espirito Santo, e oferecer-me aos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, para ser um filho Vosso, 
cada vez mais entregue e fiel. 

Mãe Maria: Eu (nome), entrego-me hoje ao Vosso Doloroso e Imaculado 
Coração. Acolhei-me sob vossa proteção maternal e conduzi-me ao Vosso 
Filho Jesus. 

Senhor Jesus, através do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
consagro-me e entrego-me ao vosso Sacratíssimo e Eucarístico Coração. 

Fazei que meu coração seja imagem de Vosso Coração, para que 
Vós vivais cada vez mais em mim. 

Sacratíssimo Coração de Jesus, Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria: com esta consagração e entrega, vos devolvo o Amor que me haveis 
demonstrado em toda vossa vida terrena, especialmente no Calvário, e que 
seguis demonstrando-me ainda hoje. 

Ao mesmo tempo, renovo minha Consagração Batismal à Trindade 
Santíssima. Renuncio ao pecado, ao mal e a Satanás. Creio em tudo o que 
Deus nos revelou, tal e como nos ensina a Santa Igreja Católica. 
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Prometo cumprir com o mandamento de Jesus, de amar a Deus e ao 
próximo; guardar os Mandamentos e os Preceitos da Igreja, e obrar de 
acordo com a Doutrina do Magistério da Igreja, sob a guia segura do Papa, 
Sucessor de São Pedro, e Vigário de Cristo na terra. Com isto, quero 
contribuir para a unidade e o crescimento da Igreja. 

Prometo que rezarei com alegria o Cenáculo de Oração dos Sagrados 
Corações Unidos, seja só, em família ou em outras comunidades, e que com 
a prática reparadora das Primeiras Sextas-feiras e dos Primeiros Sábados do 
mês, farei ato de reparação por meus pecados e pelos pecados de toda a 
humanidade. 

Sacratíssimo Coração de Jesus, Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria: ajudai-me a que acolha o Evangelho em meu coração, e para que viva 
na fé, na esperança e na caridade. Desta maneira, Jesus Cristo, com sua 
Santa Cruz e sua Ressurreição, será para mim, o Caminho, a Verdade e a 
Vida. 

Que o Pão Celestial da Eucaristia, seja meu alimento, e que viva do 
Sacrifício Eucarístico, para ser capaz de vencer toda classe de mal e optar 
sempre pela vida. 

Cheio de confiança, refugio-me no abrigo de vossos amantes 
Corações.  

Rogo-vos que me protejais em todos os perigos, e me leveis, uma vez 
terminado o peregrinar terreno, feliz para a Pátria Eterna. 

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. 

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

ORAÇÃO DO APOSTOLADO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA PARA A CONSAGRAÇÃO DE POVOS E PAÍSES 

13 de setembro de 2015 
Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de Jesus 

“Consagrem vossos povos aos Nossos Sagrados Corações 
Unidos.” 

Assim, seus povos entregues ao Meu Coração e ao Coração Doloroso 
e Imaculado de Minha Mãe, encontrarão a paz, a concórdia, a liberdade, 
segundo o Evangelho e o progresso das almas. Fazei a Consagração de 
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vossos povos antes da hora final, e sejais aspergidos com o Sangue do 
Cordeiro. Consagrem agora. É urgente, filhinhos. 

Fazei-o assim: 

ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO DE NOSSO POVO AOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA 

Sagrado Coração de Jesus, formado no Puríssimo Ventre de Maria 
Imaculada, Medianeira das graças e Corredentora das almas: prostramo-nos 
em humildade, arrependimento, louvor e ação de graças aos vossos pés, na 
Santíssima Eucaristia, e cheios de amor, de obediência e de fé. 

Queremos escutar vossa voz de Bom Pastor. Queremos ser crianças de 
vosso amor e desejar vosso amor desde a pequenez, pois queremos e 
desejamos unir-nos mais ao vosso Sagrado e Eucarístico Coração, presente 
desde a Cruz, de onde manou Água e Sangue para lavar-nos e redimir-nos. 

Jesus Cristo, Senhor da história, dono do tempo, Nome sobre todo nome 
e Príncipe da Paz: rogamos, em nome de Vosso Sagrado Coração Sacrificado 
e Crucificado ao Pai Javé, o Pai Nosso, a libertação de meu povo do jugo do 
pecado e da escravidão do demônio, a cura de seus enfermos, a conversão 
dos pecadores, especialmente os mais empedernidos no pecado, a santidade 
das famílias. Que haja homens e mulheres, que com sua cruz as costas, sigam 
vosso caminho, e ajudem aos pobres, aos marginalizados, aos enfermos, 
sustentem o desvalido, e fortaleçam ao que sofre. 

Aspergi com vosso Sangue Precioso, o mel da Santa Cruz, ao meu povo 
(nome do país), que de um polo a outro meu povo flua como mananciais de 
Misericórdia, o Precioso Sangue do Cordeiro degolado. 

Selai e consagrai especialmente aos vossos fiéis, bispos e sacerdotes, 
religiosos e religiosas, para que sejam exemplos vivos de santidade 
apostólica. 

Selai e consagrai, amado Coração de Jesus, unido profundamente ao 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, que governam e reinam, triunfam e 
conquistam desde a Cruz Gloriosa, as crianças não nascidas e abortadas; 
crianças e jovens; homens e mulheres; anciãos e enfermos; pecadores e 
justos; vivos, como defuntos, e desatai deste povo toda represália, maldição, 
ligamento, atadura de Satanás e seus sequazes. 

Pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo, e de nosso Pai Protetor 
São José, Puro Açoite e Terror dos demônios. 

Ó Coração Doloroso e Imaculado de Maria: protegei ao meu povo. Salvai 
meu povo. Chamai com vossa voz de Mãe, o meu povo. E com esta 
consagração deste povo ao vosso Doloroso e Imaculado Coração, trazei 
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vosso breve Triunfo, e assim se estabeleça em meu povo e no mundo inteiro 
o Reino Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus Cristo, Rei do Universo. 
Vo-lo suplicamos e entregamos tudo na Divina Vontade. Amém. 

Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, reinai em minha vida e na vida 
de todos os homens. 

Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, salvai a Igreja e salvai o mundo. 
Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, libertai as almas e destruí 

Satanás. 
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. 

ORAÇÃO DE CURA E LIBERTAÇÃO DO APOSTOLADO DOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA 

Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria: Triunfai e Reinai. 
Encerrai meu coração em Vossos Corações Unidos. Restaurai minha vida, 
para que eu possa viver, e se dissipe todo o mal e dor em mim. 

Senhor, tende piedade. 
Jesus Cristo, tende piedade. 
Senhor, tende piedade. 
Sanai minha vida com Vosso Preciosíssimo Sangue. Restaurai minha 

alma, desde sua concepção. Sanai as realidades, nas quais fui concebido. 
Libertai-me de toda atadura, maldição e pecado. Sanai-me com Vosso 
Precioso Sangue. 

Entrego-Vos os nove meses de minha gestação no ventre de minha 
mãe. Ofereço-Vos todas as dores e sofrimentos que minha mãe e eu 
tivemos que suportar, desde o ventre materno. 

Rogo-vos, ó Sagrado Coração de Jesus, que vos apiedeis de mim e de 
minha família; que vossos Dois Raios de Misericórdia, de Água e Sangue, que 
brotaram de Vosso Sagrado e Agonizante Coração, limpem minha vida; 
limpem minhas cadeias ancestrais maternas e paternas. 

Peço-vos, que me liberteis e santifiqueis com Vosso Amor e 
Misericórdia; que toda a entrega feita ao inimigo das almas, de minha parte, 
ou por parte de meus antepassados, seja quebrada e destruída, com o poder 
de Vosso Sangue Precioso. 

Senhor, tende piedade. 
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Jesus Cristo, tende piedade. 
Senhor, tende piedade. 
Com Vosso Precioso Sangue, limpo-me e entrego-me, como uma 

criança no Ventre Materno de Maria, minha Mãe, para que seja o Divino 
Espirito Santo, formando-me e fazendo-me semelhante a Jesus, e desde o 
Ventre Materno e Puríssimo de minha verdadeira Mãe Maria, sejais Vós, 
Jesus, dando-me Vosso amor, vossos dons, graças e carismas, para servir-
Vos melhor em Vossa Igreja e irmãos. 

Desde o coração de minha Mãe Maria, ensinai-me e ajudai-me a 
perdoar, a restituir minha vida, a sanar meu coração de tantas feridas de minha 
infância; todas aquelas situações vividas que me feriram. 

Ajudai-me e libertai-me, Ó Sagrado Coração de Jesus! Ofereço-vos 
também, minha adolescência e juventude. Consagro-vos minhas potências, 
minhas capacidades, minha liberdade, minha personalidade, minha 
sexualidade, meu corpo e espirito. 

Sanai-me, Sagrado Coração de Jesus, de tudo aquilo que feriu, 
obstaculizou vossa graça, e por aquelas vezes que ninguém foi capaz de 
mostrar-me o amor que Vós tendes por mim. 

No Sagrado Ventre de Maria, minha Mãe, restaurai minha vida de 
criança, de adolescente, de jovem; enchendo-me dessa pureza que perdi, 
dessa confiança que já não posso restaurar, senão por Vosso amor; dessa 
caridade que já não possa dar, desta esperança que já não tenho e 
portanto, vejo tudo perdido. 

Ó Sagrado Coração de Jesus! Sanai-me. Dai-me forças para levantar-
me, e viver como filho digno do Pai, em liberdade e no amor. 

Senhor, tende piedade. 
Jesus Cristo, tende piedade. 
Senhor, tende piedade. 
Entrego-Vos minha vida, ó Sagrado Coração de Jesus! O estado atual 

que me encontro, solteiro, casado, viúvo ou em pecado. 
Libertai-me Sagrado Coração de Jesus. Que minha vida seja vivida na 

perfeita harmonia com o Pai Celestial; que possa ser livre para cumprir Sua 
Sagrada Vontade. 

Peço-vos perdão, por todos os pecados que cometi em minha vida, 
desde meu primeiro instante, ignorando o amor que sempre me 
demonstrais. Purificai tudo o que fiz de mal durante toda minha vida, e 
ajudai-me a suprir todo o bem que deveria ter feito e que me omiti, com 
minha falta de amor. 
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Ofereço-vos, Sagrado Coração de Jesus, meu passado, à Vossa Divina 
Misericórdia; meu futuro, à vossa Amorosíssima Providência, e meu presente, 
ao Vosso Amor Santo, que é Vosso próprio Amor e Misericórdia, reflexos de 
Vossa Divina Vontade. 

Peço-vos, Sagrado Coração de Jesus, que me saneis de minhas 
enfermidades espirituais, físicas e mentais, para ser livre por vosso Amor e 
Misericórdia (pedir por alguma intenção em especial). 

Ó Sagrado Coração de Jesus! Não me deixeis só em meus sofrimentos. 
Vós, Senhor, conheceis minha debilidade. Não sou mais que um abismo de 
miséria e fragilidade. Senhor, sou como um recém-nascido. Não sei valer-me 
por mim mesmo. 

Sou impotente. Mas me abandono em confiança em Vosso Sagrado 
Coração Misericordioso, e creio que tudo o que pedi, já me concedestes. 

Fazei de mim o que quereis, Jesus. Dai-me a graça de saber amar-Vos 
em todas as circunstâncias de minha vida. Não diminuais, Senhor, o cálice de 
amargura, senão que me deis só a fortaleza de bebe-lo todo. 

Também, Sagrado Coração de Jesus, peço-vos que me saneis de 
alguma enfermidade física que quereis Vós, meu Senhor. Libertai-me. Sanai 
meus órgãos (nominar algum órgão enfermo), 

Curai meus sistemas que constituem meu corpo (nominar os 
sistemas). Peço-vos que saneis meus sentidos (nominar os sentidos do 
corpo). Sanai minhas células e nervos. Sanai meu cérebro, minha 
memória, meu entendimento, minha psique. 

Em Nome de Jesus, e com a intercessão de nossa Mãe Celestial Maria, 
Mãe da Igreja, dos Santos Anjos e Santos do Céu, pedimo-Vos, Pai Santo, 
que nos saneis de qualquer vício que possamos ter (especialmente de…). 

Sanai-nos de todo medo, temor, nervosismo, angústia, ansiedade e 
insegurança, do orgulho e de toda soberba. 

Sanai-nos da depressão, psicose, obsessão, de toda instabilidade 
emocional e mental, decepção, desengano, amargura, de rebeldia, de toda 
idolatria e superstição. 

Senhor: suportastes-me todos estes anos com meus pecados. Mas 
apesar deles, tivestes compaixão de mim. Desgarrei-me em todos os 
aspectos. Mas agora não quero mais pecar. 

Ofendi-Vos e fui injusto. Já não o serei nunca mais. Renuncio ao pecado. 
Renuncio ao demônio. Renuncio à iniquidade que conspurca minha alma. 
Libertai minha alma de tudo o que é contrário à vossa Santidade. 

Suplico-vos, Senhor, que me salveis de todo o mal. Vinde agora, Jesus. 
Vinde agora para habitar meu coração. Perdoai-me, Senhor, e permiti-me 
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descansar em Vós. Porque Sois meu Escudo, meu Redentor e minha Luz, e 
em Vós confio. Desde hoje, Senhor, vos bendirei em todo o momento. 

Repudio o mal e a todos os demais deuses e ídolos, porque Vós sois 
o Altíssimo sobre o mundo inteiro, transcendendo de longe a todos os 
demais deuses. 

Com Vosso poderoso braço, salvai-me da má saúde. Salvai-me de 
estar cativo. Salvai-me dos conflitos e das derrotas de meu inimigo o 
demônio. 

Vinde logo em minha ajuda, ó Salvador! 
Senhor, tende piedade. 
Jesus Cristo, tende piedade. 
Senhor, tende piedade. 
Dou-vos graças, Jesus, por escutar-me. Junto a minha Santíssima 

Mãe, quero ser Vosso escravo, ser apóstolo de Vossos Sagrados Corações 
Unidos. 

Manifestai Vosso Reinado em nossos corações, através de uma vida 
de santidade e virtude, para que assim possamos nestes tempos, cumprir 
a missão de ser apóstolos de Vossos Dois Corações de Amor, e estender 
Vosso Reinado, primeiramente em mim. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que nos 
refugiamos em Vós. 

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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 

************** 
Oração de Consagração de Garabandal 

3 de abril de 2016 
Chamado de Amor e de Conversão do Arcanjo São Miguel 

ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO DA MENSAGEM DE GARABANDAL 

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo, amo-vos e adoro-vos, 
pelo grande Amor que tendes por nossas almas. 

Damos-vos graças por haver enviado a Santíssima Mãe, para entregar-
nos tão importante Mensagem em Garabandal, que esta Imaculada Mãe nos 
confiou, como nossa Corredentora. 
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Que esta Mensagem volte a escutar-se na humanidade, para nosso 
próprio bem, que na Divina Vontade, todo o Profetizado neste Lugar escolhido 
pelo Céu, se realize segundo o Querer de Deus, para que o mundo veja vossa 
Glória e agradeça à Maria, por tanto amor. 

Afastai os inimigos da salvação e protegei Garabandal e suas 
Mensagens, de toda contaminação, desvio e confusão. 

Que o Sagrado Coração de Jesus, estabeleça seu Reinado Eucarístico, 
junto ao Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

Que tudo seja na Divina Vontade, para a maior glória de Deus, com 
Maria e por Maria, à salvação de muitas almas, e nossa conversão. Amém. 

*********************** 
14 de fevereiro de 2017 

Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

CONSAGRAÇÃO DA MENSAGEM DE FÁTIMA AOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA 

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo, que sempre intervém 
na história humana, para a salvação das almas, e que suscitam profetas para 
que anunciem Vossas Palavras de vida e consolo. 

Damos-vos graças, pelo Dom de Fátima, que é um convite à adoração 
eucarística, à reparação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, a viver 
a Santa lei de Deus, e à reconciliação dos homens. 

Permiti-nos Pai, escutar Vosso Filho, que por meio da Força do Espirito 
Santo, nos fala com, e por meio do Imaculado Coração de nossa Santíssima 
Mãe, viver, acolher e obedecer a Santa Mensagem de Fátima, que é o 
arrependimento, sacrifício, penitência, reparação e santidade, e consolar 
assim aos Santíssimos Corações de Jesus e de Maria. 

Santa e adorável Trindade, entregamos-vos as manifestações do Céu, 
e as Mensagens de Fátima, para que a humanidade creia e viva esta Santa 
Mensagem do Anjo da Paz e de Nossa Senhora, para que a Igreja de Jesus, 
creia e obedeça, e assim, como é reponsabilidade anunciar e denunciar como 
profeta, apregoe a Santa Mensagem de Fátima. 

Pedimos-vos Pai, por meio do Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria, venha logo o Reino do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. 

Santíssima Trindade, por intercessão da Santíssima Mãe do Rosário de 
Fátima, se realize logo o Triunfo Final de Seu Coração Imaculado; dissipe as 
trevas que entraram na Casa de Deus, confundindo muitos corações. 
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A paz seja concedida todos, de maneira especial nas famílias, e o mundo 
deixe de ofender a Jesus que já está muito ofendido. 

Entregamos-vos, Santíssima Trindade, Fátima, suas Mensagens e 
sinais, para que se realize seu cumprimento profético, para a maior glória de 
Deus, e a salvação das almas, por intercessão de Lúcia, Francisco, Jacinta e 
o Anjo da Paz. Amém. 

******************** 
16 de fevereiro de 2017 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de Jesus 

CONSAGRAÇÃO DA IGREJA, DO MUNDO E DA RÚSSIA 

Eterno Pai, vossa misericórdia é eterna. Esperais pacientemente que a 
humanidade se arrependa e se salve. Pedimos-vos, em Nome de Vosso Filho 
Jesus, que Vosso Espirito Santo, se derrame sobre a terra, para que os 
corações sejam tocados e movidos à conversão. 

Pai, nestes últimos tempos, onde o perigo da condenação eterna 
predomina, pedimos-vos, que se manifeste a Divina Misericórdia do Sagrado 
Coração de Jesus, para alcançar a paz, consolo e salvação. 

Adorável Santíssima Trindade, que dispusestes agora, que a 
humanidade se restabeleça na ordem e na santidade, através dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria, queremos, como escravos de vosso 
Amor Trinitário, filhos da Mulher Vestida de Sol, e membros de vosso Corpo 
Místico, a Igreja, unidos ao Santo Padre e aos bispos e sacerdotes em 
comunhão com Ele, como reis, sacerdotes e profetas, desde nosso batismo, 
entregar e consagrar, segundo o Pedido de Nossa Senhora em Fátima, a 
Igreja, para que seja limpa e aspergida com o Precioso Sangue, e com as 
Lágrimas Maternas de Nossa Senhora, e aumente na santidade e espirito de 
conversão, a todos seus membros. 

Consagramos-vos a Rússia, através dos Sagrados Corações unidos de 
Jesus e de Maria, para que o orvalho de vosso Espirito reavive, cure e converta 
esta nação, e não seja instrumento de maldade do inimigo e seus agentes; 
que esta Terra cresça e floresça em santidade, piedade e conversão. 

Entregamos-vos o mundo inteiro, para que em cada canto da terra, se 
proclame o Reino Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus, através do 
Coração Triunfante de Maria Imaculada, e que, no mundo inteiro, se suscitem 
apóstolos dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, que 
propaguem por todo lado, a semente da Palavra de Deus e as almas se 
salvem, para consolar Vosso Amor Trinitário, tão ultrajado pelos homens. 
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Recebei nossa consagração pelas Mãos da Mãe Corredentora, e escutai 
e respondei a nossa oração, segundo a Divina Vontade. 

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. Amém. 

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

ORAÇÕES DE SÃO LUÍS DE MONFORT 

Entrega De Si Mesmo, Pelas Intenções Do Doloroso E Imaculado 
Coração De Maria, Para A Humanidade. 

Eu (..…) me entrego, Mãe, à Vossa proteção, e à Vossa guia. Não desejo 
caminhar só, no meio da tempestade deste mundo. 

Ante Vós, apresento-me, Mãe do Divino Amor, com minhas mãos vazias, 
mas com meu coração cheio de amor e esperança em Vossa intercessão. 

Rogo-vos, me ensineis a amar a Santíssima Trindade com Vosso próprio 
Amor, para não ser indiferente aos Seus chamados, nem indiferente à 
humanidade. 

Tomai minha mente, meu pensamento, meu consciente e inconsciente, 
meu coração, meus desejos, minhas expectativas, e unificai meu ser na 
Vontade Trinitária, como o fizestes Vós, para que a Palavra de Vosso Filho 
não caia no terreno árido. 

Mãe, unido(a) a Igreja, Corpo Místico de Cristo, sangrante e desprezado, 
neste instante de escuridão, elevo a Vós minha voz suplicante, para que a 
discórdia entre os homens e os povos, seja aniquilada por Vosso Amor 
Materno. Solenemente consagro-Vos hoje, Mãe Santíssima, toda minha vida, 
desde meu nascimento. 

Com pleno uso de minha liberdade, rejeito o demônio e suas 
maquinações, e entrego-me ao Vosso Imaculado Coração. 

Tomai-me de Vossa Mão, deste este instante, e na hora de minha morte, 
apresentai-me ante Vosso Divino Filho. 

Permiti, Mãe de Bondade, que esta minha consagração seja levada em 
mãos dos Anjos para cada coração, para que se repita ao infinito, em cada 
criatura humana. Amém. 

Ó Espirito Santo, alma de minha alma, adoro-vos! Iluminai-me; guiai-me; 
fortificai-me; consolai-me; dizei-me o quê devo fazer e, ordenai-me. 

Prometo-Vos submeter-me a tudo o que queirais de mim; e aceito tudo 
o que permitais que me suceda. Fazei-me somente conhecer Vossa vontade. 

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

Oração para a Triunfante Vitória do Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria 

Neste despertar do amanhecer de Vosso Triunfo, eu, vosso(a) filho(a), 
unido na resposta ao Vosso chamado maternal, faço minha promessa de 
Consagração ao Vosso Imaculado Coração, participando assim em Vosso 
Triunfo. 

Rogo-vos, querida Mãe, que me leveis em vossas mãos maternais, para 
ser apresentado a Deus Pai, no Céu, e assim, ser escolhido e colocado ao 
serviço de Vosso Filho, de maneira especial, ao aceitar os sacrifícios do 
Triunfo de Vosso Imaculado Coração. 

Neste solene ato, eu me consagro ao Vosso Imaculado Coração. 
Eu, como vosso(a) filho(a), ofereço-vos meu Sim, em uníssono com o 

Vosso próprio; rogo-Vos que seja fortificado e permaneça forte, até o final 
desta batalha, pela culminação das promessas que fizestes em Fátima: a 
conversão da Rússia, a terra de Vossa maior vitória, e por meio da qual virá a 
conversão do mundo inteiro, e o reinado da paz global. 

Rainha dos Apóstolos, Corredentora, guiai-me no meio da escuridão 
deste tempo, no qual os raios de Vossa aurora vêm iluminar meu horizonte. 

Com o refúgio de Vosso Imaculado Coração, como meu farol, mandai-
me para os campos de batalha, com Vossa Espada da Verdade, e com a 
Couraça da Virtude, para ser seu reflexo. 

Com este ato de consagração, quero viver convosco, por meio de Vós, 
todos os compromissos assumidos em minha consagração batismal. 

Comprometo-me a realizar em mim a conversão interior, requerida pelo 
Evangelho, que me livre de todo apego a mim mesmo, dos compromissos 
fáceis com o mundo, para estar como Vós, só disponível para fazer sempre a 
Vontade do Pai. 

Quero confiar-Vos, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, minha existência 
e vocação cristã, para que Vós disponhais dela, para Vossos desígnios de 
salvação nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo. 

Comprometo-me a vivê-la segundo Vossos desejos, com um renovado 
espirito de oração e de penitência; com a participação fervorosa na celebração 
da Eucaristia, e no apostolado, comprometo-me a rezar o Rosário diariamente; 

Comprometo-me a um austero modo de vida conforme o Evangelho; e 
comprometo-me a ser um bom exemplo para os demais, na observância da 
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Lei de Deus, no exercício das virtudes cristãs, e em especial, da caridade, da 
humildade e da pureza, da infinita misericórdia e amor de Deus Pai. 

Prometo-Vos, minha Mãe, a fidelidade ao nosso Santo Padre o Papa, 
como o divino representante de Cristo entre nós. 

Que esta Consagração dê a Ele, a unidade de nossos corações, mentes 
e almas: levar para uma realidade, o Triunfo de Vosso Imaculado Coração, 
para que possa descer sobre a terra, sob seu pontificado. 

Como um apóstolo de Vosso Triunfo, prometo-Vos, Mãe, ser testemunha 
da divina presença de Vosso Filho na Sagrada Eucaristia, a força unificante 
de Vosso poderoso exército. 

Que encontre convicção, confiança no único centro de unidade, que é o 
Santíssimo Sacramento. “Que seja criada por Ele em mim, uma alma de 
perfeição.” Rogo que Seu reflexo brilhe sobre todo o mundo, e sobre todos os 
homens. 

Ó Santíssima Virgem de Pureza, Mediadora de todas as graças 
celestiais, habitai em meu coração, trazei convosco Vosso Esposo, o Espirito 
Santo. Assim, minha consagração será frutífera por meio dos presentes, 
graças e dons infundidos por Sua chegada. 

Com o poder de Sua Presença, permanecerei firme em confiança, forte 
e persistente na oração e entregue em total abandono a Deus Pai. 

Que o Espirito Santo se manifeste sobre o mundo, como um murmúrio 
de orações, através da união de corações. 

Eu (nome), Vosso(a) filho(a), em presença de todos os anjos de Vosso 
Triunfo, de todos os Santos do Céu, e em união com a Santa Mãe Igreja, 
renovo nas mãos do Pai, do Filho e do Espirito Santo, os votos de meu 
Batismo. 

Ofereço-vos, querida Mãe, todo meu passado, meu presente e meu 
futuro; as alegrias e as tristezas; as orações e os sacrifícios, tudo o que sou e 
tudo o que tenho e tudo o que o Pai moldará em mim. 

Dou-Vos, Mãe, meu amor e compromisso, para que sempre estejamos 
unidos no Sim da eternidade e nas profundidades de vosso Triunfante 
Imaculado Coração. Colocai-me em Vosso Coração Imaculado e cobri-me 
com Vosso manto. 

Sagrado Coração de Jesus, vinde 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 Chama de 
Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 

Oração De Oferecimento De Si Mesmo Para O Reino De Jesus E De 
Maria 
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Coração amável e adorável de Jesus! Rei de amor e Rei de glória, que 
estivestes sempre e totalmente entregue às coisas de Vosso Pai; que não 
buscastes Vossa glória, senão a do Pai, que Vos enviou; que dedicastes 
Vossa vida para uma obra única, que dominava e continha todas as demais: 
a glorificação do Pai e o Reino de Deus; que pedistes este Reino, e nos 
ensinastes a buscá-lo e a pedi-lo; que desejastes ardentemente ser batizado 
com um batismo de sangue, para realizar Vosso ideal Divino; quero 
profundidades de Vosso Coração e de Vossa vida, e associar-me à Vossa 
Missão Divina, tendo a humilde, mas firme confiança, de que Vos dignareis 
aceitar-me, sendo como sou, nada e pecado, porque Sois a misericórdia 
infinita. 

Ó Jesus! Meu desejo, minha aspiração, minha esperança e meu único 
ideal, é que Vós reineis nas almas como Soberano incontestado; que Vosso 
reino se apodere delas, até em suas mais íntimas profundidades, e que 
Reineis breve, ó Divino Mestre! 

“Adveniat regnum tuum! Amém! 
Veni Domine et non ibi subsistes!" 

[Vinde Vosso Reino, Senhor! Amém!] 
[Vinde, Senhor, e não tardeis!] 

Lembro-me, Mestre adorado, que não quisestes vir a este mundo, mas, 
que dependendo de Vossa Mãe, de muitas maneiras… Ela Vos foi 
indissoluvelmente associada pelo Pai, no anúncio, na preparação, na 
realização e nas consequências de Vossa vinda. Ela é para Vós, celestial 
Adão, uma Eva amante e fiel em todos Vossos trabalhos, em todos Vossos 
mistérios, sobretudo, nos mais dolorosos. 

Por isso creio firmemente que só por Ela, concluireis o que por Ela 
começastes. Que não triunfareis, senão com Ela e por Ela; e que com Ela e 
por Ela Vós reinareis. 

Ao Vosso reino universal e pleno, ó Rei de Amor, pusestes uma condição 
indispensável e infalível: o Reino de Vossa Santíssima Mãe! 

E pusestes em meu coração, assim como no de Vossos grandes 
preferidos, João, Margarita Maria, Montfort e tantos outros, uma grande 
inclinação para esta divina Mãe. 

Entregastes-me a Ela como seu filho e escravo de amor! 
Que esperais, pois, de mim, Mestre, senão que minha alma e toda minha 

vida passe neste grito suplicante? 
Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariæ! 
Para que venha Vosso Reino (Jesus), venha o Reino de Maria! 
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Fazei chegar o Reino de Vossa Mãe! 
Rainha gloriosa e Mãe amadíssima, o próprio Jesus foi Quem me 

entregou a Vós. 
Ecce venio! 
Eis que venho! 
Aqui tendes vosso escravo, que deseja ardentemente ser Vosso 

apóstolo silencioso e oculto. 
Entrego-me e consagro-me inteiramente e para sempre, ao Vosso reino 

ardentemente desejado. 
Vosso Reino, Rainha minha, será o grande pensamento de minha vida; 

a paixão de meu coração; será meu sonho; minha dita e meu tormento; a vida 
de minha vida; a alma de minha alma. 

Será o ideal único, para o que convergirão todas as energias de meu 
ser. 

Para vosso Reino Bendito, Amadíssima Soberana, entrego-vos todos 
os instantes de minha vida, tanto os mais humildes, como os mais solenes; 
os mais tristes, como os mais consolados. 

Dou-vos todas as horas de trabalho e todas minhas horas de oração, 
ainda mais preciosas. Ofereço-vos todas minhas horas de sacrifícios e 
sofrimentos, sobretudo os mais temidos e sombrios, e as horas de 
humilhação e de abandono, de desgosto e de tristeza; minhas dolências e 
minha última enfermidade, minha luta suprema e minha morte. 

Oxalá, que em todo instante, Soberana minha, como um grão de trigo, 
caia eu em terra e morra para dar-vos uma rica messe de glória e uma rica 
messe de almas! 

Oxalá que saiba diminuir-me, e desaparecer cada vez mais, para que 
Vós cresçais, Rainha minha, nas almas, e a fim de que só Vós glorifique 
Jesus. 

Levantai-Vos, pois, ó Maria, e apressai-vos em reinar! Apressai-vos, 
Rainha, a reinar em todos os corações, para submete-los plenamente ao 
império de amor de Vosso grande e único Jesus! 

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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os corações. Amém. 
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Consagração De Si Mesmo, Para Implorar A Vinda Do Reino De Jesus 
E De Maria 

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e minha Mãe! Rainha gloriosa 
do mundo e Rainha do meu coração! Dou-me e entrego-me inteiramente a 
Vós, não só como vosso escravo, senão também, para ser apóstolo oculto de 
Vosso reino. 

Ofereço-vos especialmente este dia; cada um de seus instantes, tanto 
os mais insignificantes, como os mais importantes. Ofereço-Vos meus 
trabalhos, minhas orações e meus sacrifícios, minhas dores, minhas 
humilhações, todo este dia, enfim. 

Ofereço-vos de novo a jornada inteira de minha vida, sobretudo seu 
entardecer, com suas trevas e terrores, minha última enfermidade, minha 
agonia e minha morte, por vosso reino. 

Por cada olhar e cada palavra, por cada passo e cada suspiro, por 
cada pulsar de meu coração e cada aspiração de minha vontade, quero 
repetir sem cessar: 

Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariæ! 
Para que venha Vosso Reino (Jesus), venha Vosso Reino, Maria! 
Levantai-vos, ó Maria e apressai-vos a reinar! 
Vinde e sereis coroada! 
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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

Consagração ao Doloroso e Imaculado Coração de Maria, como 
Apóstolos dos Últimos Tempos 

Maria Imaculada, doce Soberana minha! Quanto me alegro de ser vosso 
escravo de amor e apóstolo dos últimos tempos. Confio e consagro ao vosso 
Doloroso e Imaculado Coração, meu corpo e minha alma, com todos meus 
bens interiores e exteriores, naturais e sobrenaturais, passados, presentes e 
futuros, vo-los entrego, para a vinda do Reino Eucarístico do Sagrado Coração 
de Jesus. 

Quero também, neste dia, ganhar quantas indulgências possa, e vo-las 
entrego. Coração Doloroso e Imaculado de Maria, minha Mãe, renuncio a 
minha própria vontade, aos meus pecados, às minhas disposições e 
intenções. 

Quero o que Vós quereis. Lanço-me em vosso Coração Maternal, 
Abrasado de Amor Santo e Divino. 
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Minha Mãe: na Divina Forma de Vosso Ventre Imaculado em que devo 
formar-me; no qual me escondo e me perco, para orar, obrar, e sofrer, sempre 
por Vós, em Vós e para Vós, a maior glória do Sagrado Coração Eucarístico 
de Jesus, vosso Divino Filho. 

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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino em todos os Corações. Amém. 

CONSAGRAÇÃO A MARIA IMACULADA DE SÃO MAXIMILIANO KOLBE 

“Ó Imaculada, Rainha do Céu e da terra, Refúgio dos pecadores e Mãe 
nossa amorosíssima, a Quem Deus confiou a economia da misericórdia. Eu 
(nome), pecador indigno, prostro-me diante Vós, suplicando que aceiteis todo 
meu ser como coisa e possessão Vossa. 

A Vós, ó Mãe, ofereço todas as dificuldades de minha alma e meu corpo, 
toda a vida, morte e eternidade. 

Disponde também, se o desejais, de todo meu ser, sem reserva 
nenhuma, para cumprir o que de Vós foi dito: “Ela te aplastará a cabeça.” (Gen 
3,15); e também: “Tu derrotaste todas as heresias no mundo.” 

Fazei que em Vossas mãos puríssimas e misericordiosas, converta-me 
em instrumento útil, para introduzir e aumentar Vossa glória em tantas almas 
tíbias e indiferentes. E deste modo, aumente, quanto seja possível, o bem-
aventurado Reino do Sagrado Coração de Jesus. 

Donde Vós entrais, ó Imaculada, obtendes a graça da conversão e da 
santificação, já que toda graça que flui do Sagrado Coração de Jesus para 
nós, chega-nos através de Vosso Doloroso e Imaculado Coração, e são 
dispensadas por Vossas Santas Mãos. Ajudai-me a louvar-vos, ó Virgem 
Santa, e dai-me força contra Vossos inimigos, que são os mesmos inimigos 
da Igreja de Vosso Filho. 

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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

OS REFÚGIOS MARIANOS, AS IGREJAS DOMÉSTICAS DO APOSTOLADO 
DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS DE MARIA 

Os refúgios Marianos são uma graça especialíssima para o Resto Fiel, 
que se reunirá em pequenos Cenáculos de Oração, como o faziam, no 
princípio do nascimento da Santa Igreja, nossa Santíssima Mãe Maria e os 
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Apóstolos, esperando o Espirito Santo, e que se realizassem as promessas 
de Jesus, para começar a missão apostólica que Jesus lhes havia ordenado: 
“Ide e anunciai.” 

Assim, os Apóstolos e as santa mulheres, em companhia da Mãe 
Bendita, Mãe da Igreja, foram preparados para anunciar a Boa Notícia da 
salvação, para orar, para curar, para pregar, para preparar os homens e 
mulheres de Boa Vontade, para aceitar Jesus Cristo, como Dono, Senhor e 
Redentor dos homens. 

Os refúgios Marianos são uma graça de misericórdia. Pois Nosso 
Senhor e Nossa Mãe, Redentor e Corredentora, dão a graça de voltar a reunir 
seu Resto Fiel: aqueles que guardam a palavra de Deus, e mantém o 
testemunho de Jesus Cristo. 

Aquelas almas que serão sempre fiéis à Doutrina sã e santa, 
Apostólica e Católica; aquelas almas fiéis à tradição e Ensinamento 
Evangélico da Igreja e seus Apóstolos. 

Aquela, que unida a Pedro e os homens que unem sua vida ao 
Sacerdócio de Cristo (Sacerdotes), mantem-se fiéis ao recebido pelo Dono 
e Esposo da Igreja: Jesus Cristo. 

Estes refúgios Marianos conformam-se dentro dos próprios lares, onde 
são entronizados os Corações Unidos de Jesus e de Maria, e as famílias se 
consagram a estes Dois Corações Unidos pelo Amor e no Espirito Santo. 

Nestes lares reunir-se-ão estas almas fiéis, em Cenáculos de Oração, 
para orar, para celebrar os Sacramentos com os Sacerdotes que se 
refugiem nestes lares, para invocar a proteção do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria. 

Será, pois, um centro militar, onde se reunirão, formarão e educar-se-
ão, pela mão de Nossa Mãe, os soldados de Seu Exército vitorioso, que 
combaterão, para logo sair, como disse em La Salette: “Ir para iluminar o 
mundo, fazer frente à iniquidade, anunciar e denunciar.  

Estes refúgios Marianos serão pequenas comunidades de oração, onde 
todos orarão e trabalharão, de acordo ao que saibam fazer. 

Estas famílias, lares e lugares, que se consagrem aos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria, sob a proteção do Casto e Amante 
Pai São José, têm a missão de albergar nestes refúgios Marianos, o 
rebanho de Jesus, o Bom Pastor, que fugirá das perseguições no tempo do 
anticristo. 

É hora de que recondicionemos estes refúgios, porque depois do 
Aviso e Milagre, que estão próximos, virá o desterro, para o povo de Deus. 
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Estes refúgios devem de estar consagrados ao Sagrado Coração de 
Jesus e ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

A partir deste momento, converter-se-ão em Refúgios Marianos, em 
lugares de proteção e albergue, para os filhos da Mãe. 

Estarão custodiados por Anjos, de dia e de noite, e já deixarão de ser 
lugares do mundo, para converter-se em Igrejas Remanescentes (restantes). 

Os refúgios serão fortins de oração; lugares espirituais, onde os filhos 
dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, encontrarão: Paz, 
consolo, teto, alimento material e espiritual, e o mais importante: a presença 
de Deus. 

Os Refúgios Marianos serão pequenas comunidades ou Cenáculos de 
Oração, onde todos orarão e trabalharão, de acordo ao que saibam fazer. 
Todos os dias serão de oração e trabalho. 

A Santíssima Mãe, ao irmão Manoel de Jesus, do Apostolado dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, deu-lhe o seguinte Chamado 
de Amor e de Conversão; uma Mensagem para preparar os lares ou lugares 
destinados a serem refúgios Marianos: 

A Santíssima Mãe: 
Querido filho! O motivo de nossas revelações, é para pedir-lhes consolo, 

reparação e expiação, em honra aos Nossos Corações Unidos. 
Não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido! 
Querido filho! Quero que cada família seja um santuário familiar; um 

lugar especial para compartilhar o amor de Deus. Tenham sobre um altar, a 
Santa Bíblia, o Santo Rosário, Imagens Sagradas (os ícones do 
Apostolado), água benta, Crucifixos, para que meditem a Paixão de Meu 
Filho. Também tenham velas bentas. 

Que Meu Coração Doloroso e Imaculado reine em cada coração. Desejo 
lares e famílias santas. 

Nestes lares ou lugares, que as almas escolherão, por inspiração do 
Espirito Santo, e sob a luz da Divina Vontade, será necessário entronizar aos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, sob as duas Advocações 
finais, que são o ápice (Nota do Tradutor: “ápice”= “ponto mais alto”) de graças 
para esta última hora: O Coração Doloroso e Imaculado de Maria e o Sagrado 
Coração de Jesus. E fazer a Consagração a estes Dois Corações de Amor. 

******************* 
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O ÍCONE DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA, 
DEVE SER ENTRONIZADO EM CADA REFÚGIO MARIANO, LAR, LUGAR, 

EMPRESA, ETC. 

Oração Para Exorcizar a Propriedade e Edificações Como Refúgios 
Marianos dos Últimos Tempos 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
Jaculatória 
V. Nosso auxilio está no Nome do Senhor. 
R. Que fez o Céu e a terra.  

Oração de Exorcismo e Consagração sobre a propriedade 
Pai Celestial: Vós sois o Criador da terra e de tudo o que a preenche. 
Vós sois a fonte de toda vida e de toda bondade, e Vós constantemente 

concedeis Vossas bênçãos sobre aqueles que põem sua confiança em Vós. 
Em Vosso Nome, e no Nome de Jesus Cristo, Vosso Filho, e do 

Espirito Santo, por meio da autoridade espiritual outorgada à Igreja, que é Una, 
Santa, Católica e Apostólica, eu exorcizo esta propriedade e estas 
edificações, de todos os poderes e influências do mal, e ordeno, em Nome 
da Santíssima Trindade, que todo o espirito maligno seja posto em fuga, e 
lhe seja, para sempre, proibido regressar aqui. 

Que cada feitiço, conjuro, encanto, maldição ou forma de engano ou 
opressão, seja quebrada; e que cada plano maligno ou tentação, sejam 
expostos, desmascarados e quebrados, pela Glória da Santíssima 
Trindade, e pela Salvação de todo o povo de Deus, especialmente aqueles 
que vivem ou visitam este lugar. 

Em Nome da Santíssima Trindade, eu consagro esta propriedade ao 
Sacratíssimo Coração Eucarístico de Jesus e ao Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria, a Mãe de Deus, e em Seu Nome, convoco todos os Santos 
Anjos e Arcanjos, para que, de agora em diante, protejam esta propriedade e 
a todos os que aqui vivem, ou venham a este lugar, de toda perversidade e de 
todo dano. 

Através do poder do Espirito Santo, e do Ministério dos Anjos 
designados para este lugar, que quem não esteja chamado a este lugar de 
refúgio, possa ser cegado para todo o trânsito que vem para cá; quem 
pretenda infiltrar-se neste refúgio, com qualquer finalidade contrária à 
Vontade de Deus Todo-poderoso, possa ficar inabilitado para qualquer ato 
profano, e seja condenado de sua culpabilidade pela necessidade de 
arrependimento sincero, e que todos os que venham a este lugar, em 
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reposta à chamada de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, possam manter-
se à salvo, de todo dano físico e espiritual, e estejam verdadeiramente 
abertos às palavras de verdade, proclamadas neste lugar e às bênçãos de 
Deus, concedidas aqui. 

Que todos nós, possamos cumprir a missão que nos foi designada, com 
espirito de gratidão, confiança e humildade, e que possamos ser preenchidos 
com um espirito de sabedoria, coragem e fortaleza. 

Isto o pedimos em Nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor, que vive e 
reina com o Pai e o Espirito Santo, um só Deus, pelos séculos dos séculos. 
Amém. 

Oração de Bênção do Lar dos Apóstolos dos Últimos Tempos, e 
Entronização do Refúgio Mariano aos Sagrados Corações Unidos, 

dada ao irmão Manoel de Jesus 
A bênção de Deus, Pai, Filho e Espirito Santo, desça sobre esta casa 

(sobre este trabalho, empresa, lugar, etc.) e sobre todos os que vivem nela, e 
a graça do Espirito Santo santifique a todos. 

O Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, no qual está toda a salvação, 
derrame copiosamente, saúde e bênção sobre este lar, e sobre todos os que 
moram nele. 

O Coração Doloroso e Imaculado de Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, 
cuide a todos, com Sua materna proteção e liberte a todos dos males da alma 
e do corpo. 

A poderosa intercessão do Casto e Amante Coração de São José, dê 
aos nossos trabalhos, fecundidades e muitos méritos aos nossos sofrimentos. 

Os anjos da guarda protejam a quantos estejam nesta casa, das ciladas 
do inimigo maligno, e nos conduzam para à Pátria Eterna, e ao Triunfo e 
Reinado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria. 

Baixe sobre nós a bênção de Deus Todo-poderoso, Pai, Filho e Espirito 
Santo; desça e permaneça sempre conosco e nos proteja eternamente. 
Amém. 

Tendo sido preparado no lugar principal da casa um “trono” de honra, 
reservado para a Imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, colocar-se-á o Ícone dos Apóstolos dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria em lugar de honra, e como 
expressão explícita da fé do Refúgio Mariano, o Cenáculo de Oração, todos 
rezarão o Credo dos Apóstolos, de pé e em voz alta. 
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Credo dos Apóstolos 
Creio em Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra. Creio em 

Jesus Cristo Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi Concebido por Obra e 
Graça do  Espirito Santo; nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu sob o poder 
de Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu aos infernos; ao 
terceiro dia ressuscitou dentre os mortos; subiu aos Céus, 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. 

Posteriormente se realizará a: 

Consagração da família, Igreja Doméstica, aos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e Maria, como Santuário Familiar do Fim dos Tempos 

Santíssimos Corações de Jesus e de Maria, Unidos no amor Perfeito, 
olhai-nos com misericórdia e carinho. 

Jesus: conscientes de nosso nada e de Vossa Divindade, Misericordioso 
Salvador, em presença de nossa querida Mãe Maria, nossos Anjos Custódios, 
nossos Santos Intercessores do Apostolado, e de toda a Corte Celestial, 
consagramo-nos voluntariamente, e com sinceridade, aos Sagrados Corações 
Unidos, em um mesmo Amor, e em uma mesma Dor. 

Fazemo-nos partícipes do Divino Querer de Amor de Jesus, Maria e 
José. E por isto, consagramo-nos ao Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 
e ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria, e por este solene ato, 
oferecemos nossas almas, nossas vidas e nossa família aos Vossos Sagados 
Corações Unidos, sob a poderosa intercessão do Casto e Amante Coração de 
São José.  

Tomando o exemplo do Lar da Sagrada Família de Nazaré, pedimos 
que sua inefável intimidade tenha vigência em nossa família, para que 
imitando suas virtudes domésticas e sua união no amor, sejamos guiados 
no caminho que o Senhor traçou: O caminho do amor, da bondade, e da 
santidade, sendo ajudados a fugir do pecado, do mal, do egoísmo, e 
resistindo as tentações da soberba, da cobiça, da impureza e da necedade, 
prometemos receber Jesus Eucaristia em nossos corações, como alimento 
espiritual em nossas vidas, observando os Santos Mandamentos, e 
seguindo com Maria, um itinerário de humildade e pureza. 

Que nossa família seja uma autêntica Igreja Doméstica, e verdadeiro 
Cenáculo de Oração dos Sagrados Corações Unidos, na qual, reinando o 
Sagrado Coração de Jesus e o Doloroso e Imaculado Coração de Maria, o 
afeto, a paciência, a tolerância, o respeito mútuo e o perdão, sejam dados 
abundantemente a todos. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Devocionário dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José 159 

Que ao imperar os Sagrados Corações Unidos, nossas orações incluam 
as necessidades dos demais, não somente as nossas. Que sempre estejamos 
ligados aos Sacramentos e ao Santo Rosário. 

Prostramo-nos aos Vossos Pés, Jesus, e agradecemos-Vos, por meio 
do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, a graça que mostrastes para nós, 
ingratas criaturas. Agradecemos-vos especialmente, por libertar-nos, 
mediante Vosso Preciosíssimo Sangue, do poder destruidor de Satanás. 

Queremos dar testemunho de amor e fidelidade, para toda Vossa 
Igreja, ao Santo Padre, aos Bispos, aos Sacerdotes, às pessoas 
consagradas e a todos os fiéis. 

Maria: amamos-Vos como Mãe Nossa, e oferecemos-Vos nossa família, 
para que nos dês a luz, como filhos e servidores dos Sagrados Corações 
Unidos, que sob Vosso manto de Sol, portemos o Triunfo de Vosso Coração 
Doloroso e Imaculado, e semeemos o Reinado do Coração Eucarístico de 
Jesus, no mundo inteiro. 

Ó Divino Salvador! Aspergi-nos e marcai-nos, e a todos nossos irmãos, 
com Vosso Preciosíssimo Sangue, à fim de que Vos amemos! 

Ó Amor Crucificado! De ora em diante, com todo nosso ser, com o 
auxílio de Vossa Doce Mãe, dignamente honraremos o Preço de nossa 
salvação! Jesus e Maria, abençoai a todos os presentes, e também os 
ausentes, tanto os defuntos, como os viventes; que a paz esteja conosco, 
e quando sejamos provados, concedei-nos a resignação cristã à Divina 
Vontade; mantenhais nossa família, próxima de Vossos Sagrados 
Corações Unidos; que vossa proteção esteja sempre conosco. 

Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria: atendei nossas 
orações e transformai nossa família em um Cenáculo Espiritual e em uma 
pequena Igreja Doméstica, Refúgio Mariano do final dos últimos tempos. 

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, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama 
de Amor Santo e Divino, em todos os corações. 

Sob Vosso amparo nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis 
as súplicas que Vos fazemos em nossas necessidades, mas antes, livrai-nos 
de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita! Amém. 
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SAGRADO ESCAPULÁRIO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA 

Rito para a Imposição do Sagrado Escapulário dos Sagrados Corações 
de Jesus e de Maria 

Descrição para a imposição do escapulário, aplicável: 
a-) com presença Sacerdotal, em seu Cenáculo de Oração. 
b-) ou individualmente. 
Renúncia a Satanás e Renovação das Promessas de Batismo. 
De pé, renunciam a Satanás e renovam as promessas do batismo, para 

que vivamos uma vida nova.  
Portanto, na ordem de receber nosso Escapulário, Sacramental do 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e de Maria, renovemos as 
Promessas do Santo Batismo, com as que em outro tempo renunciamos a 
Satanás e a suas obras, e prometemos servir fielmente a Deus, na Santa Igreja 
Católica.” 

Renúncias 
-  Renuncias ao pecado, para viver na liberdade dos filhos de Deus? 
Todos: Sim, renuncio. 
- Renuncias a todas as seduções do mal, para que não domine em vós 

o pecado? 
Todos: Sim, renuncio. 
- Renuncias a satanás, pai e príncipe do pecado? 
Todos: Sim, renuncio. 

Renovar nossa fé batismal. 
Credo dos Apóstolos 

Creio em Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra. Creio em 
Jesus Cristo Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi Concebido por Obra e 
Graça do  Espirito Santo, nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu sob o poder 
de Pôncio Pilatos,  foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao 
terceiro dia ressuscitou dentre os mortos; subiu aos Céus, 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. 

Oremos 
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Que Deus Todo-poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 
regenerou pela água e o Espirito Santo, e que nos concedeu a remissão dos 
pecados, nos guarde em Sua graça, no mesmo Jesus Cristo, Nosso Senhor, 
para a vida eterna. Amém. 

Ladainha dos Santos Patronos do Apostolado 
Senhor, tende piedade de nós 
Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós 
Cristo ouvi-nos, 
Cristo escutai-nos, 
Deus Pai Celestial, tende misericórdia de nós. 
Deus Filho Redentor do mundo, tende misericórdia de nós. 
Deus Espirito Santo, tende misericórdia de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende misericórdia de nós. 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, tende misericórdia de nós. 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós. 
Casto e Amante Coração de São José, rogai por nós. 
Arcanjo São Miguel, rogai por nós. 
Arcanjo São Gabriel, rogai por nós. 
Arcanjo São Rafael, rogai por nós. 
São João Evangelista, rogai por nós. 
Santa Maria Madalena, rogai por nós. 
São Tarcísio, rogai por nós. 
Santa Filomena, rogai por nós. 
Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. 
São Luís de Monfort, rogai por nós. 
Santa Margarita de Alacoque, rogai por nós. 
São João Diego, rogai por nós. 
Santa Bernadete Soubirous, rogai por nós. 
São João Eudes, rogai por nós. 
Beato Padre Bernardo de Hoyos, rogai por nós. 
São Francisco Marto, rogai por nós. 
Santa Jacinta Marto, rogai por nós. 
Soror Lúcia do Imaculado Coração, rogai por nós. 
Serva de Deus Luísa Picarreta, rogai por nós. 
Beata Conceição Cabrera, rogai por nós. 
Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. 
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Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. 
São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. 
Santo Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. 
São João Paulo II, rogai por nós. 
Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. 
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. 
Oração do Apóstolo dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de 

Maria 
Minha Querida Mãe, que tanto amais minha alma e sua salvação, uno-

me totalmente a Vós, e despojo-me do homem velho e suas obras (Efésios 
4,22) para morrer para o mundo, e viver escondido em Vosso Coração 
Doloroso e Imaculado. Por isso, eu (nome) consagro-me a Vós, como servo 
do Fiat e evangelizador, sendo apóstolo de Vosso Doloroso e Imaculado 
Coração. 

Desejo viver minha consagração levando a Cristo em meu coração; 
cobrindo com minha oração, ao Santo Padre, Cardeais, Bispos, Sacerdotes, 
Diáconos, Religiosos e Religiosas, missionários, catequistas e a todos os 
Batizados. 

Mãe, desejo levar minha consagração às famílias e casais, nos quais o 
inimigo está se centrando para a destruição do Reino de Deus. 

Desejo ser servo de Vossos Sagrados Corações Unidos, para cooperar 
com a salvação e evangelização da humanidade, e apóstolo do Triunfo de 
Vossos Sagrados Corações. 

Renuncio a Satanás. Renovo meu Batismo. Confirmo minha fé em 
Jesus Cristo, e aceito sua Divina Vontade em mim. Quero ser sacrário vivo 
de Jesus, protetor das Almas Benditas do Purgatório, e também apóstolo da 
vida, apadrinhando com minha oração, a todas as crianças inocentes 
abortadas. Peço a conversão e a paz do mundo, e desejo viver em oração, 
sacrifício, reparação, expiação e penitência, implorando ao Pai Eterno, o 
breve retorno de Seu Filho Jesus Cristo, e prometo viver com Maria, para 
Maria, em Maria e por Maria, desde hoje, até minha total e definitiva entrega 
ao Pai Eterno. Amém. 

Bênção e Imposição do Escapulário 
Sacerdote: 
S. O Senhor esteja com vocês. 
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F. E com vosso Espirito. 
Oremos: 
Deus Pai Todo-poderoso, que sem o qual não somos nada, não 

podemos nada, sendo servos inúteis, pecadores, e só dignos do inferno, 
pedimos humildemente que Vos digneis abençoar e santificar estes Vínculos 
de Amor, que são sinal de perpétuo serviço, em honra do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, Verdadeira Mãe de Deus e Corredentora nossa, 
concedei-nos propício, que todos aqueles que os levem devotamente, sejam 
libertados da escravidão deste mundo e do poder do diabo; os príncipes das 
trevas se afastem deles, tremendo e fugindo assustados. 

Não presumam molestar aos servidores desta Santíssima e 
Potentíssima Rainha do Céu e da terra, Senhora dos Anjos e dos homens, 
Vencedora do inferno. 

Estes vínculos sejam para eles, sinal do Triunfo do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, e os faça participes do Reinado Eucarístico do Sagrado 
Coração de Jesus. Que os Arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os 
Anjos Custódios os guardem e protejam. 

Que estes filhos e escravos de amor de Vossos Sagrados Corações 
Unidos, vivam em santidade, na prática da virtude; sejam libertados da 
corrupção, das tentações, das seduções deste mundo; sejam autênticos 
apóstolos do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, deixando o homem 
velho, suas obras e ações, e vivam dentro do Fiat da Divina Vontade, por 
intercessão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

Que vossa graça não os abandone, os acompanhe sempre, agora e na 
hora de sua morte. Pelo mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 

- O sacerdote impõe o Escapulário dos Sagrados Corações Unidos. 
- A seguir, reza-se a: 

Oração de Consagração total a Jesus, por Maria, de São Luís Maria de 
Montfort 

Ó Sabedoria eterna e encarnada! Ó amabilíssimo e adorável Jesus, 
Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho Único do Pai Eterno e de Maria, 
sempre Virgem! 

Adoro-vos profundamente nos esplendores de Vosso Pai, durante a 
eternidade e no seio virginal de Maria, Vossa Mãe digníssima, no tempo de 
vossa Encarnação. 

Dou-vos graças porque vos aniquilastes, tomando a forma de escravo, 
para livrar-me da cruel escravidão do demônio. Eu vos louvo e glorifico, por 
vos terdes dignado submeter-vos a Maria, Vossa Mãe Santíssima, em todas 
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as coisas, a fim de fazer-me, por Maria, vosso fiel escravo. Mas ai de mim, 
ingrato e infiel, como sou, não guardei os votos e as promessas que tão 
solenemente fiz em meu  batismo; não cumpri com minhas obrigações; não 
mereço ser chamado vosso filho, nem vosso escravo; e, como em mim nada 
há que mereça vossa repulsa e vossa cólera, não me atrevo aproximar-me de 
Vossa Santa e Augusta Majestade. Por isso, recorro à intercessão de Vossa 
Santíssima Mãe, que me destes como Medianeira diante de Vós; e é por este 
meio que espero obter de Vós a contrição e o perdão de meus pecados, a 
aquisição e conservação da Sabedoria. 

Ave, pois, ó Maria Imaculada, Tabernáculo Vivente da Divindade, onde 
a Sabedoria Eterna Escondida quer ser adorada pelos anjos pelos homens. 

Ave, ó Rainha do Céu e da terra, a cujo império está submetido tudo o 
quanto está abaixo de Deus! 

Ave, ó Refúgio seguro dos pecadores, cuja misericórdia a ninguém 
faltou; escutai os desejos que tenho da Divina Sabedoria, e recebei, para isto, 
os votos e as oferendas, que minha baixeza Vos apresenta. 

Eu, (nome) pecador infiel, renovo e ratifico hoje, em Vossas Mãos, os 
votos de meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas 
obras, e dou-me por inteiro a Jesus Cristo, Sabedoria Encarnada, para levar 
minha cruz em Seu seguimento, todos os dias de minha vida.  

E, a fim de que Lhe seja mais fiel do que Lhe tenho sido até agora 
escolho-vos neste dia, ó Maria, em presença de toda a Corte Celestial, por 
minha Mãe e minha Senhora. 

Entrego-vos e consagro-vos, na qualidade de escravo, meu corpo e 
minha alma; meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas boas 
ações passadas, presentes e futuras, deixando-vos inteiro e pleno direito de 
dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a vosso 
beneplácito, para maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. 

Recebei, ó Virgem benigníssima, esta pequena oferenda de minha 
escravidão, em honra e união da submissão que a Sabedoria Encarnada quis 
ter à Vossa Maternidade; em homenagem do poder que ambos tendes sobre 
este pequeno verme e miserável pecador; e em ação de graças pelos 
privilégios com que vos favoreceu a Santíssima Trindade. 

Manifesto que, de ora em diante, quero, como verdadeiro escravo vosso, 
buscar vossa honra e obedecer-vos em todas as coisas. 

Ó Mãe admirável, apresentai-me ao Vosso querido Filho, na qualidade 
de escravo eterno, a fim de que, havendo-me resgatado por Vós, receba-me 
também por Vós.  
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Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de alcançar a Verdadeira 
Sabedoria de Deus, e de colocar-me, por tanto, no número dos que Vos amais, 
ensinais, guiais, alimentais, sustentais e protegeis como filhos e escravos 
vossos. 

Ó Virgem fiel, fazei-me em todas as coisas, um tão perfeito discípulo, 
imitador e escravo da Sabedoria Encarnada, Jesus Cristo, Vosso Filho, que 
eu chegue um dia, por Vossa Intercessão e a Vosso exemplo, à plenitude de 
sua idade sobre a terra e de sua glória nos céus. Amém.  

Recebimento da Consagração, por parte do Sacerdote 
Em nome da Santíssima Virgem, aceito a oferenda de cada um de vocês, 

e escrevo seu nome no livro de seus filhos prediletos. Se vocês perseverarem 
no santo propósito, prometo-lhes, de parte de Deus Todo-poderoso, a vida 
eterna e a união com o Doloroso e Imaculado Coração de Maria, na bem-
aventurada eternidade do Céu. 

Bênção final 
S. O Senhor esteja com vocês. 
F. E com vosso Espirito. 
S. A bênção do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo desçam sobre todos 

vocês, agora e para sempre.  
F. Amém. 

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

SACRAMENTAIS DO APOSTOLADO 

Todo sacramental é um sinal de Deus.  
Os sacramentais são aqueles objetos abençoados, piedosos, como a 

bênção de uma mamãe ou de um papai aos seus filhos; ou a bênção dos 
alimentos. 

Os sacramentais nos recordam continuamente a presença de Deus; 
obtém em nosso favor as graças de Deus, pela intercessão da bênção da 
Igreja, e som sinais que nos recordam que Deus sempre está conosco. 

Nossa Mãe Bendita, há muito tempo revelou estes símbolos, estes sinais 
sacramentais.  

Temos o Escapulário de Nossa Senhora do Carmo.  
Temos a Medalha Milagrosa, dada a Santa Catarina Labouré. 
Temos o Santo Rosário dado a São Domingo de Gusmão. E ao longo 

destas autênticas revelações a santos e místicos da Igreja, Nossa Senhora 
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enfatizou em uma mensagem, muitas vezes silenciosa, oculta: a veneração à 
Devoção aos Sagrados Corações. 

Desde que a Mãe revela a Medalha Milagrosa a Santa Catarina Labouré, 
na parte de trás da medalha, encontra-se o Sagrado Coração de Jesus e o 
Coração traspassado de Maria por uma espada.  

Desde esse momento, nossa Mãe anuncia já a devoção que mais ama 
o Céu, e a devoção que mais urge para a terra, à sociedade e à Igreja: Os 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

Dentro das revelações ao Apostolado dos Sagrados Corações Unidos, 
também nos deram sacramentais. Sacramentais próprios do Apostolado. 
Dentro destes Sacramentais do Apostolado dos Sagrados Corações Unidos 
de Jesus e de Maria, temos: 

O Emblema Do Apostolado 
O Emblema do Apostolado é uma reunião de graças do Céu, pois o 

emblema contém os presentes do Céu para os corações. Poderia dizer-se, e 
assim é, uma culminação de graça para os apóstolos de Jesus e os Filhos de 
Maria. Ao redor do emblema, na parte superior está escrito: Apostolado dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria. 

O Apostolado é uma ação. É uma missão especial de um apóstolo fazer 
apostolado. Fazer testemunho não só com palavras, mas com obras de amor, 
com um coração sincero e disposto. 

É anunciar a Cristo com o coração que mais O ama e mais O conhece: 
o Coração Doloroso e Imaculado de nossa Mamãe. 

Na parte inferior do Emblema do Apostolado, em latim, está escrito: COR 
IESU ADVENIAT REGNUM TUUM, ADVENIAT PER MARIAM, que em 
português, quer dizer: Coração de Jesus Venha Vosso Reino, Venha pelo 
Coração de Maria. 

O Reino de Deus é a presença de Deus nos Corações que O amam. E 
quem mais que Jesus e que Maria, Dois Corações, que junto ao Coração de 
São José, amaram a Deus? O reino de Deus está dentro de nós.  

É por isso que ao consagramo-nos aos Sagrados Corações, 
estendemos esse Reino de Amor e da Divina Vontade entre os homens. 

Por isso se clama que Jesus envie seu Reino sobre os corações. Mas 
que o envie por Maria, como Rainha e como Medianeira de todas as Graças. 

Ao redor de todo o Emblema encontra-se uma franja de cor vermelha, 
que representa o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor, preço de nossa 
redenção; Sangue que nos lavou e purificou de todo o pecado. 
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Como apóstolos do Sagrado Coração de Jesus devemos estar 
consagrados ao Precioso Sangue; Sangue que nos Redimiu e Sangue que 
brotou de seu Sagrado Coração. 

E por que esse Sangue dentro do Apostolado? E por que é o Apostolado 
a Obra Magna do Coração de Jesus? 

No Livro do Apocalipse, Capítulo 7, 14-15 se afirma: “A multidão vinha 
louvando ao Senhor, mas eram os que haviam lavado suas vestes com o 
Sangue do Cordeiro. “ 

Isso agora devemos ser os apóstolos consagrados aos Sagrados 
Corações, purificados através deste Precioso Sangue, que honram, que 
amam, que adoram o preço de sua Redenção. 

No centro do Emblema encontra-se o Deus Pai Terno e Misericordioso, 
que com o Espirito Santo, nos oferece aos dois Santos Corações inflamados 
em uma Chama de Amor, que recebem do Divino Espirito esse fogo aceso de 
amor por Deus. 

Assim os Dois Corações de Jesus e de Maria estão acesos no Amor, e 
estão unidos no Espirito Santo, mas estão unidos no centro da Cruz. 

Este Emblema representa um Segundo Pentecostes. O Segundo 
Pentecostes virá para toda a terra, mas com o Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria, quando todos com a palavra ”Fiat” escrita no coração, seremos 
inflamados com a Chama Divina do Espirito Santo, que vai nos guiar para o 
caminho da santidade, do amor, da justiça. 

29 de dezembro de 2018 
Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e Imaculado 

de Maria 
Apóstolos de Meu Doloroso e Imaculado Coração! 
Convido-os a contemplar o Escudo do Apostolado que a Santíssima 

Trindade revelou para nossa pequena vítima, para que, este Escudo, seja a 
insígnia do Meu Exército. 

Deus Pai, Terno e Misericordioso, com Suas Mãos estendidas para a 
humanidade, derrama Graças de Misericórdia para o bem dos homens. 

No Coração do Pai, está Deus Espirito Santo, dirigindo seu voo para a 
terra, e estão Nossos Dois Sagrados Corações Unidos, na tábua de salvação 
que é a Cruz Gloriosa. 

Entre o mundo e Deus Pai, estão as Moradas de santidade de Nossos 
Sagrados Corações e o Espirito Santo. 
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Para avançar neste caminho de santidade, o Pai quis que o mundo repita 
Meu Fiat, o “Faça-se em Mim segundo vossa Palavra." 

Filhos Meus: este Escudo do Apostolado é o selo da Santíssima 
Trindade, e é o sinal que precede o Reinado do Espirito Santo, por meio do 
Novo Pentecostes. 

Todos Meus filhos, abrindo seus corações, dizendo “sim" ao Coração 
de Deus, e a Nossos Últimos Chamados de Amor e de Conversão, recebem a 
Graça de que o Espirito Santo e Meu Coração Maternal, os prepare para 
receber a grande Vinda do Espirito Santo. 

Sou a Mãe da Palavra.  
Meu Coração é a Arca, onde se guardou a Palavra, e também Se 

encarnou, fazendo-se Homem, em Meu Filho Jesus Cristo. 
E como Mãe da Palavra os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 

Espirito Santo. Amém. 
****************** 

A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 
A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos, representa o Reinado 

Eucarístico do Sagrado Cordeiro de Deus: o Sagrado Coração de Jesus, que 
reinará desde a Cruz, mas com Maria. 

É o advento do Reinado Eucarístico do Sagrado Coração. Desde a 
sombra do triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, ao pé da Cruz 
Glorioso, está escrita a palavra “Fiat”, que representa esse reino glorioso onde 
viveremos. Esse “FAÇA-SE”, onde faremos tudo o que nos manda Jesus no 
Evangelho. 

Desde o Pai e desde a Cruz, brotam raios de luz para o mundo. É essa 
Graça Misericordiosa que brota sobre todas as nações, sobre todos os 
lugares, sobre todas as pessoas que escutam o Evangelho, orando e 
preparando-se para esse Novo Pentecostes, que derramará o Senhor sobre 
todo espirito. 

1 de Fevereiro de 2019 
Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de Jesus 

Meu Apostolado também é uma obra da Cruz. A Cruz será o Altar 
perpétuo de Meu Coração Eucarístico, no qual Me ofereci, Me ofereço, e 
eternamente Me oferecerei ao Meu Pai por vocês. 

A Cruz é o Altar do Meu Coração, e Minha Mãe está ao pé deste Altar, 
adorando, consolidando e preparando, sem cessar, pela humanidade. 
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É também por isto, que revelei através de Meu Apostolado, para todo o 
mundo, a Cruz Gloriosa de Nossos Sagrados Corações Unidos. 

Cruz que é o Altar da Sagrada Eucaristia e Trono dos Sagrados 
Corações da Mãe e do Filho. Cruz que afugenta Satanás.  

Cruz que abençoa o lugar onde se a exponha.  
Cruz que protegerá cidades de desastres naturais, e da Ira do Pai. 
Nesta Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos, concentrei todas 

as Espiritualidades da Cruz. 
Que a Cruz Gloriosa de nossos Sagrados Corações seja amada e 

semeada no mundo inteiro! 
E com esta Cruz, que é Meu Altar e Meu Trono, os abençoo.  
Com esta Cruz que Meu Pai pediu que se entronizasse no Jardim de 

Maria: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
24 de abril de 2019 

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus (de Ávila) 
A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos é sinal de Jesus 

Ressuscitado. 
A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos recorda e louva o 

mistério da Ressurreição de Nosso Senhor. 
A Cruz glorificada com o Santíssimo Corpo Eucarístico no centro, 

representa o Cordeiro de Deus, que está glorificado, e que se mostra ao 
mundo com os sinais do sacrifício. É dizer, seu Coração Transpassado, 
mostrando o sofrimento que atravessou, para salvar a humanidade do pecado. 

Unido ao seu Coração Eucarístico, está o Coração da Rainha Celestial. 
Coração que é a Porta, através da qual as almas se encontram com Jesus, e 
Coração, através do qual Jesus virá para reinar. 

A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos glorifica a dolorosa 
Paixão de Jesus; prega o mistério de Maria Corredentora, e anuncia o 
Novo Reino Eucarístico que está por vir. 

Orando a Coroa da Perfeição dos Sagrados Corações Unidos, 
compreenderão e viverão esse mistério da Cruz glorificada. 

Eu Teresa de Jesus, intercedo por cada um de vocês: Em Nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

**************** 
O Ícone dos Sagrados Corações Unidos 
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Outro sacramental muito importante do Apostolado é o Ícone dos 
Corações Unidos de Jesus e de Maria. 

O Ícone do Apostolado dos Sagrados Corações Unidos, representa a 
união de Jesus e de Maria, no momento pleno da existência dos Dois, o 
Sacrifício da Cruz, onde seus Dois Corações estavam unidos na mesma causa 
de amor; unidos no mesmo Sacrifício de misericórdia pelos homens; pela 
conversão dos pobres pecadores, abrindo-nos as Portas do Céu ao amor de 
Deus Pai. 

Quando a Santíssima Mãe me pede divulgar a revelação, desde um 
primeiro momento, me pede um Ícone onde estejam impressas as duas visões 
que tenho, que o Senhor transmite: do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria e do Sagrado Coração de Jesus. 

Tal como a Mãe e o Senhor me revelaram desde o início desta Obra.  

Este Ícone dos Sagrados Corações, pinta no centro a Jesus na Cruz. 
Jesus que tem seu Coração encerrado dentro da Eucaristia. Uma hóstia no 
peito de Jesus crucificado. Dentro de essa hóstia, seu Sagrado Coração, 
aberto, e desde essa abertura de seu Coração, brotam os raios de Sangue e 
Água. 

Ao lado direito de Jesus está Nossa Senhora: o Coração Imaculado de 
Maria. O coração de Nossa Mãe está exposto e participando neste sacrifício, 
com uma espada que atravessa seu coração, sendo Ela, Corredentora de seu 
Filho. O Coração de Nossa Mãe tem três rosas.  

Nossa Mãe nos explica que as três rosas: a branca representa a 
Oração; a vermelha o Sacrifício e a dourada, Penitência. 

E a Mãe me diz que essas três rosas de Seu Coração, representam sua 
única e perene mensagem: Oração, Sacrifício e Penitência. 

Nossa Senhora também tem o Santo Rosário, que é a cadeia de 
salvação destes Últimos Tempos. A Mãe vestida com um manto dourado. 

É o Sol que envolve seu ser. É o Sol de Jesus, que envolve Maria, “a 
mulher vestida de Sol, cingida em sua cintura, porque está adornada de fitas”, 
e está dando à luz ao seu filho na Cruz. 

Maria se transforma em Medianeira de Todas as Graças.  

Aparece vestida como Rainha, como Mãe Misericordiosa, que atende ao 
Seu Filho na Cruz, e, com seu olhar para o mundo, aproxima nossos corações, 
como nossa Advogada, entre Seu Filho e nós. 
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O Coração Doloroso e Imaculado de Maria é, portanto, uma advocação 
universal. 

Nossa Senhora disse que este título é muito grande, porque não o 
revelou para um profeta, mas que foi a Santíssima Trindade, o Pai, o filho e o 
Espirito Santo, quem lhe deram este título para o Fim dos Tempos: Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 

É por isso que em nosso Apostolado, o patrono por excelência é: o 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, mas Jesus Sacrificado, Jesus 
Sacramentado, Jesus Misericordioso. 

Assim que Nossa Mãe neste quadro está nos convidando à devoção, à 
adoração, à contemplação de seu Filho Crucificado, que deve ser o centro de 
nossa vida. 

Nosso Senhor pediu que o Ícone dos Sagrados Corações seja 
entronizado nos lares e nos membros do Apostolado, aonde eles estiverem, 
trabalhem, morem ou realizem os Cenáculos de Oração. 

O Ícone do Apostolado deve ser levado para as missões, aos enfermos, 
às famílias, aos jovens, às crianças, paróquias e comunidades, pois é o 
Estandarte por excelência, é a bandeira única para levar o Reino de Seus Dois 
Corações. 

No Livro de Isaias 11,12: “Levantarás um estandarte que se verá desde 
o estrangeiro, para juntar aos desterrados de Israel, e reunirá aos dispersos 
de Judá, desde os quatro confins da terra.” 

E não é essa, pois, a missão do Apostolado: reunir, juntar a todo o 
povo novo de Israel? Essa é a grande missão deste Apostolado. Reunir 
para chegar logo ao Triunfo e ao Reinado Eucarístico dos Sagrados Corações 
em todo o mundo. 

10 de outubro de 2015 
Chamado de Amor e de conversão do Sagrado Coração de Jesus 

As imagens peregrinas de Nossos Sagrados Corações, obtém uma 
Bênção: irão no mundo e estenderão, com o Triunfo do Imaculado Coração de 
Minha Mãe, Meu Reino Eucarístico. 

Cada imagem será como uma rede. Cada Ícone dos Sagrados Corações 
pescará almas para Meu Sagrado Coração. Outorgo-lhes um canal de 
graças através deste Ícone e o dom da conversão e do Meu Amor. 
Estendam com este Ícone o Reinados dos Dois Sacratíssimos Corações. 
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O Ícone dos Sagrados Corações, convida-nos à contemplação e à 
missão; à adoração e à reparação. Jesus pediu que este Ícone seja 
entronizado nos lares onde fazemos os Cenáculos de Oração; na casa de 
cada um dos membros do Apostolado, porque vai proteger de calamidades, 
de tribulações, de guerras. Diante deste Ícone Satanás foge. Mas o mais 
importante, a maior promessa, é que este quadro tem o dom da 
conversão e do amor. 

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

Os Dois Estandartes dos Sagrados Corações Unidos 
Estandarte dos Apóstolos dos Últimos Tempos e do Exército Mariano 

Este estandarte consta de duas partes: uma parte, de cor branca e outra 
vermelha; uma cruz com um Rosário, e de cada lado o Coração Eucarístico 
de Jesus e o Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

É o estandarte do Exército, e as cores vermelha e branca 
representam martírio e exército. 

Este estandarte reúne em si mesmo o carisma, a missão e o chamado 
de todos os apóstolos consagrados aos Dois Corações. 

Suas cores nos indicam que estamos em uma guerra espiritual. Esse 
exército que leva a Cruz e o Rosário, como sua única arma de artilharia, que 
profetizaria São Luís Grignion de Montfort. 

Estes apóstolos aguerridos levarão o Rosário e a Cruz. 

Assim que, nos convertemos com este estandarte em um exército com 
voz clara e inquebrantável. Exclama sem temor: “Somos o Exército de 
Maria. Lutamos para estender o Reino Eucarístico da Santíssima 
Trindade em todos os corações”. 

Estandarte do Triunfo e do Reinado dos Sagrados Corações de Jesus 
e de Maria 

Este estandarte é o Estandarte do Triunfo dos Corações Unidos na Cruz. 
Não é só um símbolo, mas é uma predição profética, porque ao ver essas 
cores: azul e branca, Triunfo da Imaculada e o Triunfo da Eucaristia. 

E por isso na parte superior do estandarte diz: “Já estou chegando”. 
Jesus já está anunciando que chega esse Reino. Mas ao final, na parte já 
inferior, esse exército redimido responde: “Vem senhor Jesus com Maria 
Nossa Mãe”. 
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Este estandarte nos leva ao Reinado da Eucaristia, que trás a Imaculada. 
Jesus anuncia: “Já estou chegando” e seu exército responde: “Vinde Senhor, 
mas vem com Maria”. 

Um estandarte representa a luta, a peregrinação, a conquista, a guerra 
espiritual, mas o outro estandarte representa já o triunfo, já a vinda, já o 
cumprimento das profecias. 

12 Janeiro de 2019 
Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e Imaculado 

de Maria 
Os Dois Estandartes de Meu Apostolado 
Apóstolos do Meu Doloroso e Imaculado Coração! Meu exército! 
Ajudo-os a aprofundar-se no grande mistério que se encontra nos dois 

Estandartes de Meu Apostolado. Os Estandartes são as bandeiras do Meu 
exército militante. 

O Estandarte vermelho e branco, manifesta em si mesmo o 
profetizado por São Luís de Montfort: a Cruz e o Rosário. Suas cores de 
realeza e de martírio, e a inscrição “Exército Militante Mariano." 

Este Estandarte é em si mesmo, o sinal de que Meu exército é um 
exército de almas vitimas, que com as armas da oração e do sacrifício, 
conquistam almas para Meu Filho Jesus. 

O Estandarte da Cruz Gloriosa é o Estandarte do Triunfo. É o 
Estandarte da Imaculada. É o Estandarte da Sagrada Eucaristia. 

A Cruz Gloriosa representa o Reino do Coração Eucarístico e o 
Triunfo de Maria Imaculada. É o Estandarte dos apóstolos do Reino do 
Cordeiro de Deus. 

Em Meus dois Estandartes estão impressos nossos Sagrados Corações 
Unidos pelo Amor; Unidos pela Cruz; Unidos pelo Santo Rosário; Unidos na 
Sagrada Eucaristia. 

Estes dois Estandartes, dados para esta Obra Magna de Nossos 
Sagrados Corações, através desta pequena vitima, são os anunciadores da 
chegada do Reino do Coração Eucarístico de Jesus, que vem através do 
Triunfo do Meu Doloroso e Imaculado Coração. 

Convido-os a abrir seus corações, já que vivendo Meus Últimos 
Chamados de Amor, permitem-Me triunfar em vocês. 

Orem. Orem com o coração e decidam-se a viver com amor estes 
Últimos Chamados para a conversão. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Devocionário dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José 174 

Com Amor Maternal os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém. 

************************ 
Escapulário dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

É uma mensagem. É um sinal. 
Primeiro, cada um de nós, quando nos impomos este escapulário, nos 

fazemos consagrados aos Sagrados Corações. É nosso sinal externo de 
nosso coração que já está selado com os nomes de Jesus e de Maria. 

O Escapulário foi revelado pela primeira vez, em 4 de junho de 2014. O 
Sagrado Coração de Jesus me disse: “Filho meu: venho à tua alma para que 
tu, meu soldado, sejas todo meu. Hoje te consagro como apóstolo da luz, do 
amor, e te escolho como arauto da Minha Segunda Vinda, porque eis aqui que 
eu venho. “ 

Neste preciso momento, Jesus me impôs um escapulário:  
“Na parte dianteira tem uma Cruz Branca, com os cinco pontos do Meu 

Sangue: nas partes das Feridas de suas mãos, de seus pés, de seu lado, o 
seu coração e sua cabeça. 

Mas na parte de trás, estava um coração, com uma adaga, rodeada por 
três rosas: branca, vermelha e amarela. Na ponta da adaga, uma gota de 
Sangue.  

O Escapulário era de cor café, que se unia na parte dianteira com a parte 
de trás, por meio, também, de duas faixas cor café. “ 

E Jesus continua: 
“Por hoje, Meu apóstolo querido, venho novamente consagrar-te. Meus 

dois Raios Misericordiosos enchem teu ser. Filho: o caminho é duro, mas 
comigo se torna transitável. Já é hora que o mundo retorne ao Meu Coração! 
Consagro-te, por isso, com este Escapulário”. 

Jesus esclarece:  
“Não é novo. Já está presente no mistério da Minha vida, e por isso tu 

serás pregoeiro dele. Eu virei reinar em cada coração.  
Cada coração será tocado. Cada ser retornará à justiça e viverá na 

ordem que foi criado. Hoje chamo todos Meus filhos para usar este 
Escapulário. Minha Cruz simboliza Meu sacrifício. As Feridas são as que se 
abrem para alcançar Misericórdia para o mundo. A Cruz simboliza a Mim, o 
Branquíssimo Cordeiro que está no Trono. Mas também está Minha Mãe, a 
seguidora por excelência, porque também Minha Mãe sofreu Minha Dolorosa 
Paixão”. 
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5 de julho de 2014 
Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e Imaculado 

de Maria 
O Escapulário é de duas tiras, fitas muito finas, de cor café. Na parte 

dianteira uma cruz, com borda azul celeste, representando na Cruz os lugares 
das Feridas do Senhor, Pés, Mãos, Coração cabeça. 

Atrás está o Coração Doloroso e Imaculado de Maria, traspassado por 
uma espada com três rosas. A cor significa a vida de entrega e de sacrifício. 
Esta cor significa e representa a Vida de Jesus e de Maria e seu Sacrifício 
Expiatório”. 

A Cruz significa o máximo Amor de Deus. Todo apóstolo de Jesus e de 
Maria deve aspirar a unir-se a esta Cruz. A cor branca da Cruz significa o 
Triunfo do Cordeiro, que tira os pecados do mundo. A cor azul-celeste em sua 
borda, significa a companhia da Mãe, na vida de Nosso Senhor Jesus. 

Nossa Mãe representada em seu Coração Doloroso e Imaculado vai na 
parte de trás, nas costas, representando-a como a perfeita discípula. As três 
rosas representam os dons que devem viver os apóstolos do Doloroso e 
Imaculado Coração: a oração, o sacrifício e a penitência. 

17 de setembro 
Chamado de Amor e de Conversão do Doloroso e Imaculado Coração 

de Maria 
Desde muito tempo, meu pequeno, já se havia anunciado que ao final, 

se suscitariam apóstolos. Aqueles que levariam a grande, nova, única e final 
evangelização sobre a terra. Pois em seu coração houve um novo cenáculo, 
e nele se derramou o Espirito Santo. 

Chegou o tempo, filho meu. Tempo de evangelizar. Tempo de consagrar 
cada alma, cada família cada canto do mundo. Quero que cada consagrado 
ao Meu Coração renasça no amor. Estes apóstolos foram consagrados, foram 
gestados em meu ventre, pois dou-lhes à luz, com a Vida Divina. Eva deu-lhes 
à luz para a terra. Eu dou-lhes à luz para o céu. 

O exército do dragão vermelho está se preparando, e seu exército está 
conformado pelo ateísmo, a maçonaria, o terrorismo e muitos outros filhos das 
trevas e da escuridão. 

Assim também Meu exército está formado por todos Meus filhos 
consagrados: sacerdotes, religiosos e fiéis. 

A Santíssima Trindade me envia para reunir os fiéis justos e humildes. 
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Não é um novo carisma. Não é uma nova missão. São Meus apóstolos. 
São aqueles que levam muito a sério as palavras do Meu Filho: “Ide e 
Anunciai”. Eles estão acesos no fogo do Amor Divino. 

O zelo da casa de Meu Pai os consome. Pregam a tempo e a destempo. 
Levam a Palavra do Meu Filho como sua Regra de Ouro e seu único tesouro. 
Ajudam os sacerdotes; ajudam aos seus pastores; saem em busca das 
ovelhas perdidas; amam a Deus; amam ao próximo. 

Filhos: consagrem-se ao Meu Coração. Levem à sério os compromissos 
e pedidos da Santa Igreja; vivam a plenitude do seu batismo e confirmação.  

Não importa o carisma espiritual da alma que queira consagrar-se, 
porque o importante é ser sal e luz, onde Meu Filho os colocou; dando 
testemunho que por Meu Coração se chega ao Coração do Meu Filho. Serão 
vocês os que trarão Meu Triunfo final. 

Filhos, consagrem-se ao Meu Coração. Levemos o Triunfo do Meu 
Filho e sua Igreja e destruamos a Satanás.  

Filhos: consagrar-se ao Meu Coração significa fazer vida sua 
consagração batismal; viver seu compromisso da Confirmação, do Meu Filho 
e sua Igreja; pregar, testemunhar e evangelizar. 

Ajudar aos seus pastores na tarefa de salvação das almas; viver as 
virtudes da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da obediência, da 
abnegação, do sacrifício, da oração e da penitência, tendo como único 
programa de vida a Lei de Deus e do Evangelho de Meu Filho. 

18 de setembro de 2014 
Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e Imaculado 

de Maria 
Queridos filhos: hoje venho novamente anunciar o próximo retorno em 

Glória e Majestade do Meu Filho Jesus, o Cristo, Rei do Universo, e o Reinado 
do Meu Doloroso e Imaculado Coração. 

Querido filho: quero explicar-te o significado do Escapulário que te foi 
entregue.  

Filho: a cor marrom ou café, significa, representa a vida de Nossos 
Coações: vida de sacrifício, de penitência, dor e expiação. 

Todo o escapulário é de cor café. Significa que carregam sobre seus 
ombros os 33 anos de vida do Meu Filho na terra. E como Meu Filho, devem 
dar testemunho de amor a Deus. 

A Cruz Branca significa a redenção. Além disto, é sinal destes tempos. 
É o sinal que iluminará o céu. É o grande sinal prometido a Santa Faustina: é 
a cruz, Cruz do Triunfo. 
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Já não é o lenho seco do Calvário. É o lenho verde e glorificado: Jesus 
Cristo que vem Comigo ao mundo. 

A parte azul é a intercessão e Minha presença maternal. É a Cruz do 
Amor. É o sinal prometido em Meus Santuários Marianos. 

Significa que devem ser vocês os novos cristos da humanidade, e que 
guiará Meu Exército Mariano. 

O Coração é Meu Coração Doloroso e Imaculado, traspassado pela 
espada de dor. Dor que é causada pela perda grave de muitas almas. Atrás, 
porque Eu Sou a Escrava do Senhor. 

A Gota do Meu Sangue que cai sobre a adaga, é a graça da Minha 
Corredenção.  

Com este Escapulário, são os Apóstolos dos Últimos Tempos anunciado 
em La Salette e profetizado por São Luís Grignion de Montfort. O Escapulário 
é o escudo espiritual para as almas. 

Eu os amo, e dei-lhes este tesouro do Céu para vocês, porque sou Mãe 
que vela por seus filhos, porque sou a Corredentora das almas. 

Como podem ver, meus queridos irmãos, o Escapulário é um dos 
sacramentais do Apostolado que mais promessas tem; que mais mensagens 
de importância se deu, porque é a vida de Jesus, o Triunfo Eucarístico, o Reino 
de Maria, o sinal prometido.  

Tudo está compilado no Escapulário dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria. 

A cor café que também nos faz alusão o escapulário carmelita. A cruz 
branca no Escapulário faz alusão à Cruz Branca do Escapulário, que as 
meninas viram em Garabandal. No Escapulário que em sua Mão trazia Nossa 
Senhora. É por isso que lhes digo para concentrarmo-nos na imensidade desta 
Obra. “ 

2 de Fevereiro de 2019 
Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e Imaculado 

de Maria 
Queridos filhos! 
Meu Coração Doloroso e Imaculado revelou ao Meu Apostolado, 

Sacramentais, que dão culto a Nossos Sagrados Corações Unidos. 
Os Ícones de Nossos Sagrados Corações Unidos e do Casto e Amante 

Coração de São José; assim como a Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações 
Unidos; o Escapulário de Nossos Sagrados Corações Unidos, e os 
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Estandartes de Minha Obra, têm uma promessa em comum: a conversão. E 
tem uma missão comum: estender o Reinado de Nossos Sagrados Corações. 

É importante, queridos filhos, que meditem em Meus Chamados de 
Amor, porque a Obra de Meu Apostolado, com o Cenáculos de Oração, os 
Sacramentais e Nossos Chamados de Amor, prepara a humanidade para o 
Triunfo de Meu Coração Maternal, e a vinda do Reino Eucarístico de Meu Filho 
Jesus. 

Queridos filhos! Meu Apostolado saiu de Meu Doloroso e Imaculado 
Coração, como um instrumento do Espirito Santo, para unir Meus filhos. 

Abram seus corações aos Meus Chamados de Amor e à conversão! 
Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo. Amém. 
********************* 

OUTROS SACRAMENTAIS QUE OS SAGRADOS COAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS, MARIA E JOSÉ DERAM PARA O FIM DOS TEMPOS COMO 

REMÉDIOS ESPIRITUAIS E CORPORAIS.  

O Azeite De Rosas E Mel 
18 de outubro de 2015 

Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria 

Querido menino: o tempo em que o Senhor lhes deu a oportunidade de 
estar, é um tempo de grande Misericórdia. Pois derramou-se em amor e em 
compaixão, chamando-os à uma sincera conversão, à uma mudança de 
coração. 

Querido filho: esta era é onde a maldade e o pecado dominam, mas as 
Graças e a Misericórdia abundam. Estas graças recebem-se com amor e com 
fé. 

Filhinho: preparo o Meu Exército, desde La Salette. Preparo meu 
Exército para a grande batalha que enfrentam agora: a justiça e o pecado. 
Uma batalha terrível de guerra espiritual e de divisão. 

A Igreja é sacudida, mas não será vencida. Ainda que fique um resto de 
almas fiéis, fiquem em pé, ali está a Igreja para a salvação das almas. 

Assim, querido menino, o Senhor iniciará a nova humanidade entregue 
ao Pai Eterno, por Minhas Mãos Maternas. 

Meu menino: mas o mundo não escuta. Minhas palavras são ignoradas 
e até rejeitadas. 
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Chamo ao Meu Exército Mariano, e lhes digo que formem e que tomem 
com seriedade meu Chamado. O tempo é sério. A crise aumentará, por causa 
do próprio homem. Quando o pecado aumenta, aumentam também suas 
consequências. 

Meus filhos: os que devem preparar-se, devem consagrar-se ao Meu 
Coração Imaculado, e através de Mim, ao Sagrado Coração do Meu Filho, a 
quem devem adorar no Santíssimo Sacramento. 

Filhinho: cai uma chuva de água, fogo e terra sobre o mundo, que 
deve ser purificado. A água afundará os fundamentos do reino de 
Satanás. O fogo exterminará o mal. A terra cobrirá suas maldades até que 
desapareçam, para que o Senhor tome novamente o Poder e a Vontade 
Divina em seu Amor. 

O Amor é o Poder de Deus, que reinará em todos os corações. 
Filho: guardem alimentos, roupas, água, especialmente armazenem 

recipientes de água. Guardem água da minha Fonte da Graça e 
Misericórdia para vossas famílias, para vossos irmãos. Guardem o 
necessário para manter-se no tempo que o Pai envia para o bem de 
vossas almas. Selem suas casas com o Sangue de Meu Filho e Minhas 
Lágrimas Maternas. 

Em vossos lares deve haver um altar principal, ou um Santuário, ou 
um Refúgio Familiar, a Cruz, o Quadro dos Sagrados Corações Unidos 
de Jesus e de Maria; a Sagrada Escritura; água e velas bentas. Não tirem 
de seus corpos os sacramentais. Unjam com o azeite bento de Minhas 
rosas, suas posses e famílias. Aspirjam água benta em todo seu lar. 

Filho, chegou o tempo de que prepares Meu Exército.  
Filho: não acreditem e não se deixem confundir por datas e números. 

Tudo acontecerá na hora, tempo e dia do Pai Celestial. Só lhes toca estar 
preparados para esse momento. 

Filhinho: ensina ao Meu povo, que Meu Chamado é sério. Com 
seriedade, por amor, e não por obrigação, deve obedecer e responder com o 
Fiat.  

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
23 de outubro de 2015 

Chamado de Amor e de Conversão Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria 

Querido filho do Meu Coração Imaculado!  
Assim como no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e inclusive 

algumas obras realizadas por Meu Filho, assim também no Céu, que é Meu 
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Filho, porque Ele é a Vida Eterna, vem pedir-lhes que guardem e conservem 
sinais, elementos da natureza e a ajuda material da Criação do Pai para estes 
últimos tempos de calamidade, sofrimento e provas.  

Assim como Meu Filho utilizou sinais para curar tantos corações, assim 
lhes pedimos aproveitar os remédios, que através de muitos servos e profetas, 
lhes temos revelado. 

Virão novas enfermidades muito dolorosas, sobretudo para os 
tecidos do corpo, por causa da radiação solar e a energia nuclear, que 
escapa ao ambiente, causando muitas enfermidades, vírus e epidemias 
que Meus filhos ignoram sua origem. 

Para isto temos oferecidos muitos remédios. Um deles que agora lhes 
entrego é o uso do mel. Deve estar abençoado, já que ao ser ingerida três 
vezes ao dia curará as feridas do corpo e do coração. 

Também usem águas. Guardem as águas que tomam de Minha Fonte, 
que a abençoei.  

As rosas que põem em Meus altares servirão para múltiplas 
enfermidades. Podem comer-se suas pétalas ou fazer chá de suas pétalas. 

Filho: as rosas bentas, submergidas no azeite puro de oliva, devem 
deixa-las repousar no azeite por nove dias, treze dias ou 33 dias, sobre o 
altar que exista em seus lares ou em Meus Refúgios Marianos. Não 
importa se depositam no azeite a rosa inteira ou as pétalas. A quantidade 
não é necessária. 

O azeite será um bálsamo suave, que terá Minha proteção para que se 
unja com ele sempre, e os enfermos sintam Minhas Carícias de Mãe. É muito 
importante, mas não substitui o Sacramento da Unção dos Enfermos. 

As uvas bentas serão provisão para Meus filhos.  
Usem a Medalha conhecida como Milagrosa, que é medalha de Nossos 

Sagrados Corações Unidos. 
Usem as medalhas de São Bento, o Escapulário do Carmo e o 

Escapulário dos Sagrados Corações, que lhes dei para estes Últimos 
Tempos, mas que reúne nele todas as graças e promessas. 

Tenham imagens e livros santos, especialmente as Sagradas 
Escrituras e as Mensagens dos Chamados de Amor e de Conversão que 
lhes temos entregue. Em vossas mãos o Santo Rosário não deve faltar. 

Filho: dei para a humanidade numerosos conselhos de Mãe. Utilizai-os 
bem. São um canal de graças, escudos e couraças, para que lhes protejam 
das represálias do Meu adversário. 
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Amo-os e abençôo-lhes. Obedeçam a Meus Chamados de Amor e de 
Conversão. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. “ 

Nossa Santíssima Mãe e o Senhor Jesus só querem preparar-nos, fazer-
nos fortes para esta batalha que já estamos vivendo. Os sacramentais serão 
como um escudo para o espirito; serão Graças para nosso espirito que os 
darão força, fidelidade e perseverança. 

Como disse Nossa Mãe, é o momento de tomar seu Chamado de Amor 
e de Conversão, que são o resumo (a síntese) de suas autênticas revelações 
dadas no mundo. É momento de abrir o coração e cooperar com Nossa 
Senhora, para com seus planos de amor e de salvação dos homens. Fiat. Fiat. 
Amém. 

****************** 
Azeite de Lírios do Casto e Amante Coração de São José 

27 de Março de 2019 
Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de São 

José 
Meu Casto e Amante Coração, através dos Chamados de Amor e de 

Conversão, vem ensinar as criaturas, sobre a verdadeira devoção aos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e da Virgem Celestial. 

Filhos! Vejam em Meu Casto e Amante Coração, um modelo perfeito de 
consagração a Jesus, através de Maria.  

Meu Casto e Amante Coração deseja conduzir as almas para Jesus e 
Maria, e que se encontrem com seus Sagrados Corações, que são amor e 
paz. 

Exorto-os: sejam devotos do Casto e Amante Coração de São José. 
Orem o Cenáculo de Oração de Minhas Sete Dores e Gozos, nos 

quais revelei Minha vida interior e exterior; minha vida de fé e de trabalho. 
Com honra, também propaguem o Ícone de Meu Casto e Amante 

Coração. 
E com o Azeite de Meu Casto e Amante Coração, sintam Minha 

proteção paternal. 
O azeite de oliva e sete lírios, devem permanecer sete dias frente ao 

Ícone de Meu Casto e Amante Coração, onde podem oferecer uma setena 
(sete dias), orando o Cenáculo de Minhas Sete Dores e Gozos. 

Submerjam esses sete lírios no recipiente com azeite.  
É o Sacramental que Meu Casto e Amante Coração entrega aos 

filhos de Maria. Se for possível, o sacerdote pode abençoá-lo. 
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Convido-os novamente: sejam verdadeiros devotos de Meu Casto e 
Amante Coração. 

Com amor de Pai, e com Meu Coração Castíssimo, os abençoo, desde 
este refúgio de Nossa Sagrada Família: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

3 de Abril de 2019 
Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração de São 

José 
Em Fátima foi anunciado o Reino Glorioso dos Corações de Jesus e de 

Maria. 
Meu Casto e Amante Coração, também se manifestou, como o Terceiro 

Coração que reinará. Mas que vive este Reino Glorioso. 
Em Fátima preparou-se a vinda desta Obra dos Três Sagrados Corações 

de Jesus, Maria e Meu Castíssimo Coração. 
Neste tempo, Meu Casto e Amante Coração, revela-se para vocês, para 

ensinar-lhes a verdadeira devoção aos Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria. 

Meus Chamados de Amor e de Conversão, que são dados em 
obediência ao querer de Jesus, convida-os e mostra-lhes o caminho seguro 
para consolar, amar, obedecer e reparar aos Corações de Jesus e de Maria. 

Filhos Meus! Sendo vocês verdadeiros devotos de Meu Coração, 
imitarão minha vida; as virtudes que Deus me concedeu e o amor e a 
entrega total a Jesus e a Minha Esposa Virgem. 

Ser devotos de Meu Casto e Amante Coração é imitar-Me. 
Queridos filhos: a preparação do Azeite do Casto e Amante Coração de 

São José, é da seguinte maneira: 
a-) Sete lírios, que podem estar postos frente ao Ícone de Meu Casto e 

Amante Coração, e um recipiente com azeite.  
b-) Ora-se uma setena (sete) de dias, o Cenáculo de Minhas Sete Dores 

e Gozos, iniciando quinta-feira, para terminar na quarta-feira seguinte, que no 
total são sete dias; 

c-) e no sétimo dia submergem os sete lírios no azeite.  
d-) E este azeite o usam como um Sacramental; um meio através do 

qual Meu Casto e Amante Coração derrama graças sobre os filhos de Maria. 
Abençoo ao mundo, desde este refúgio dos Três Sagrados Corações: 

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