
 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de 
 Jesus e de Maria 
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Rito da Bênção da Cruz Gloriosa dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e Maria 

Bênção da Gloriosa Cruz dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria 

Saudação do Sacerdote:  

S. O Senhor esteja convosco. 

F. E com Seu Espirito.  

Leitura da Carta do Apóstolo São Paulo aos Filipenses 2, 5-11 

5. Dedicai-vos mutuamente a estima que se deve em 
Cristo Jesus. 

6. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu 
de sua igualdade com Deus, 

7. mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição 
de escravo e assemelhando-se aos homens. 

8. E, sendo exteriormente reconhecido como homem, 
humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a 
morte, e morte de cruz. 

9. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe 
outorgou o nome que está acima de todos os nomes, 

10. para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho 
no céu, na terra e nos infernos. 

11. E toda língua confesse, para a glória de Deus 
Pai, que Jesus Cristo é Senhor. 

Palavra de Deus. Nós Vos louvamos Senhor. 

Oração para exorcizar as propriedades e edifícios 
onde será erigida e entronizada a Cruz Gloriosa dos 

Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria  

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

V. Nossa auxilio está no Nome do Senhor 

R. Que fez o Céu e a terra. 
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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 a vida e de 
toda a bondade; e Vós, constantemente concedeis vossas 
bênçãos àqueles que depositam sua confiança em Vós. 

Em Vosso Nome, e em Nome de Jesus Cristo, Vosso 
Filho, e do Espírito 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 espirito 
maligno seja posto em fuga e lhe seja para sempre, 
proibido e 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 a 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 hora em diante, protejam esta 
propriedade e todos os que vivem aqui, ou venham a este 
lugar, de toda perversidade e de todo dano. 

Através do poder do Espirito Santo, e o ministério 
dos Anjos designados para este lugar, que quem não esteja 
chamado a este lugar de refúgio, possa ser cegado para 
todo o tráfego que vem para cá; quem pretenda infiltrar-
se neste refúgio, com qualquer finalidade contrária à 
Vontade de Deus Todo Poderoso, possa ficar incapacitado 
para qualquer ato profano, e seja condenado por sua 
culpa, pela necessidade de arrependimento sincero, e que 
todos os que venham a este lugar, em resposta à chamada 
de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, possam manter-se a 
salvo de todo dano físico e espiritual, e estejam 
verdadeiramente abertos às palavras de verdade, 
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proclamadas neste lugar e as 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. 

Preces  

Invoquemos Nosso Redentor que nos salvou com sua 
cruz e, a cada intenção, digamos: 

Por Vossa Cruz Gloriosa, salvai-nos Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus. R.  

- Cristo Senhor, Vós que Vos despojastes de vossa 
glória, fazei que todos os cristãos imitemos Vossa 
humildade. R. 

- Cristo Senhor, Vós que fostes exaltado por Deus 
sobre todas as coisas, concedei-nos perseverança, para 
sermos verdadeiros apóstolos de Vossos Sagrados Corações 
Unidos, até o dia de nossa Páscoa. R. 

- Cristo Senhor, atrai todos os homens ao Vosso 
Sagrado Coração Eucarístico. R.  

- Sagrado Coração eucarístico de Jesus, que venha 
Vosso reino, através do Triunfo do Coração Doloroso e 
imaculado coração de Maria. R. 

Nesse momento, coloca-se a Cruz Gloriosa dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria, onde será 
entronizada, quer dizer, no lugar onde permanecerá a 
Gloriosa Cruz. 

Oração da Bênção do Sacerdote: 

Abençoai Senhor ✞ com Vosso Poder, esta Cruz 
Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria; 
que Vossos fiéis, ao venera-la, a descubram como o 
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verdadeiro sinal da salvação, recebam os frutos que Jesus 
Cristo obteve com sua Morte e Ressurreição.  

Que os que a contemplam, encontrem consolo em suas 
aflições, e segurança em seus perigos. 

Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.  

Aspergir com água benta o local onde se colocará a 
Cruz Gloriosa dos Corações Sagrados Unidos, e sobre a 
Cruz Gloriosa. Também o Sacerdote pode fazer o sinal da 
Cruz sobre a Cruz Gloriosa com azeite exorcizado. 

 

Colocada a Cruz Gloriosa dos Corações Sagrados Unidos, 
em comunidade oramos: 

 

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

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

Piedade, meu Deus, por aqueles que vos blasfemam! 
Perdoai-os, que 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. 

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!” 
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Vinde, Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, com o 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe. Amém. 

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. 

Glória. 

Jaculatória: 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, derramai sobre 
o mundo inteiro, os Tesouros de Vossa Divina e Infinita 
Misericórdia. Amém. 

Benção final: 

S. O Senhor esteja convosco  

F.E com seu Espirito 

S. A bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo 
desça sobre todos vocês, agora e para sempre. F. Amém. 

 

 

 

 

 

 

Ao finalizar, pode-se cantar o Hino à Cruz Gloriosa 
dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria, que pode 
ser encontrado no canal do Apostolado no YouTube. 

https://youtu.be/0j0GL2MSfZk 
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A Gloriosa Cruz dos Sagrados Corações Unidos 
representa o Reino Eucarístico do Sagrado Cordeiro de 
Deus, o Sagrado Coração de Jesus, que reinará desde a 
Cruz, mas com Maria. 

É essa Graça Misericordiosa que brota sobre todas as 
nações, sobre todos os lugares, sobre todas as pessoas 
que ouvem o Evangelho, orando e se preparando para esse 
Novo Pentecostes que o Senhor derramará sobre todo 
espírito. 

É também por isto que revelei através do Meu 
Apostolado a todo mundo a Gloriosa Cruz de Nossos 
Sagrados Corações Unidos. Cruz que é o Altar da Santa 
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 as cidades de desastres naturais 
e da Ira do Pai. Nesta Gloriosa Cruz 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 para ser entronizada no Jardim de 
Maria: 

✞ Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém 

 

Extraído de Chamados de Amor e Conversão. 

  
  
  
 
 
 
 

https://sagradoscoracoesunidos.org 
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