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Chamados de Amor e Conversão sobre as 

Horas De Meditação Reparadora 
9 de junho de 2018 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS  

“As 33 Horas de Meditação Reparadora” 

Meu querido filho e pequeno esposo da Cruz: estou te obsequiando 
um belo Dom para estes tempos: Nossos Sagrados Corações Unidos, 
nossa vida interior e nosso próprio amor e dor. 

Cada letra que escreves, cada palavra que leias, aliviará Nossos 
Corações Unidos, libertará almas benditas do Purgatório, resgatará almas 
sacerdotais e aproximará a humanidade aos Nossos Sagrados Corações. 

Cada meditação que minha Mãe e Eu te ditamos, é reparadora, e por 
sua vez, intercessora. 
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Iniciarás com uma meditação orante. Prosseguirás com a Hora de 
Meditação Reparadora correspondente e finalizarás com a oração da 
Cadeia de Amor. 

Abençoo estas Horas de Meditação Reparadora, desde hoje para 
sempre. 

Humanidade, te entrego estas Horas de Meditação Reparadora para 
que, te aproximes de meu Coração Eucarístico, me conheças e te deixes 
amar por teu Deus (1 Pedro 5, 6). 
9 de junho de 2018 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA 

“As 33 Horas de Meditação Reparadora” 

Meu pequeno: este Apostolado acelera o Triunfo final do meu 
Doloroso e Imaculado Coração. Mas estas Horas de Meditação Reparadora 
preparam interiormente os corações dos meus filhos (2 Coríntios 4, 16), para 
receber e viver o meu Triunfo e o Reinado de Jesus Hóstia. 

Meus pequenos: procurem rezar e meditar uma Hora de Reparação. 
Fiat. 
9 de junho de 2018 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS 

Oração preparatória para 

Meditação da Hora do Reparo 

Jesus, meu amor: sou vosso pobre nada. Meu Jesus, eu não sou nada 
e além do mais, pobre. Por isso preciso do vosso Santo Espírito, que, junto 
com o Doloroso e Imaculado Coração da Mamãe Celeste, encham meu 
pequeno coração de Amor Santo e Fogo Divino para inflamar meu ser, tão 
frio e indiferente ao Amor de Deus. 

Jesus, meu Esposo Celestial: ao começar minha meditação 
reparadora, preparai meu espirito para receber a Luz Divina que me 
conceda conhecer e gravar em meu coração os Mistérios de vosso amor 
infinito. Amor que entregastes a uma Cruz, para que eu vos amasse, que 
expirou seu último alento para que eu tivesse vida. 

Jesus, Mamãe Celestial: tomo os méritos de cada Hora de Meditação 
Reparadora e os faço vida, para que, multiplicando-se em mim, deem luz 
para todos os corações; e fazendo-se vida em minha pobre vida, me 
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preparem a mim e a todos, para o Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração 
de Maria e do Reinado do Espirito Santo. Amém. 

14 Janeiro 2021 - Chamado de Amor e Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria 

Décima Hora de Meditação Reparadora 

"O nascimento, a Circuncisão, a Apresentação, a fuga para 
o Egito e a Vida Oculta em Nazaré" 

Querido filhinho: quero descobrir-te os Mistérios de meu Doloroso e 
Imaculado Coração, para que repares com Nossos Corações 
Sacratíssimos, ao Pai Terno e Misericordioso. São José, ao inteirar-se de 
minha gravidez do Céu, turbou-se por causa do Voto que eu realizei, 
prometendo minha Virgindade ao Pai. São José acreditou que Eu havia 
faltado ao Voto da Virgindade. 

O Senhor Todo-Poderoso confirmou em sonhos a São José, o que Eu 
já lhe havia comunicado. São José acreditou, e no dia fixado para que Ele 
me recebesse em sua casa, levou-me para sua casa. Sendo assim, Meu 
Esposo diante da lei, mas sempre virginal, e o Pai Nutrício do Divino Menino. 

Estando em Nazaré, devíamos peregrinar a Belém, a cidade de 
origem de nossos pais. Pois Belém, é o berço da descendência de David. 
Caminhamos três dias para chegar a Belém. Entrando na cidade de Belém, 
José pediu hospedagem nas casas do povoado. Mas a aldeia estava cheia 
de peregrinos, que haviam acudido ao censo. Nos arredores de Belém, 
havia uma gruta, que foi feita estabulo, para abrigar os rebanhos ao redor. 

A estrela do Senhor, em forma de um grande raio de luz, iluminou 
aquele lugar, para o qual entendi, que para ali devíamos ir. 

Chegamos naquela humilde gruta, e meu Virginal Esposo ordenou 
aquele lugar. Havia uma espécie de banco, com um oco, onde se 
acomodava a palha e as ervas, para que comessem os animais que ali eram 
guardados. Este lugar foi iluminado por aquele raio de luz. 

O Justo José arrumou esse depósito de palha e ervas, com fraldas, e 
uns poucos casacos dobrados, para acolher o Menino Santo. Eu estava 
muito próxima do lugar preparado. Sabia que o Menino Deus viria essa noite 
santa. Uma luz imensa caiu daquela estrela, como raio vivo, e como uma 
coluna de luz e fogo, se formou e desceu, onde Eu estava repousando. 

A luz me inundou, e Meu Ventre, sem romper-se e sem dor, deu à vida 
o Messias esperado. Foi tanta luz, que Meu Casto Esposo José não pode 
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ver o parto. Assim o queria o Senhor. Aquele mar de luz em sua intensidade 
também acendeu as duas tochas, que estavam em ambos os lados da 
entrada da gruta. 

Tomei o Menino Santo em Meus Braços, o banhei de amor e beijos e 
o entreguei a São José, que, com tremor e amor, tomou o Messias. Beijando 
seus pezinhos exclamou: “meu Redentor e meu Filho”. Deitou-o nas fraldas, 
o abrigou e chorou, frente aquele Menino Doce e adorável. 

Os Anjos, guiados pelo Arcanjo Gabriel, apareceram aos pastores das 
montanhas ao redor, anunciando a vinda do Messias esperado. 

Imediatamente acudiram para aquela pequena gruta, muitos pastores 
das montanhas, trazendo umas oferendas para o Menino Deus. E viram a 
Mãe Rainha banhada de majestade junto ao Rei de Israel (Salmo 45, 9). 
Entenderam que este Menino era o Rei de Israel. 

Aos sete dias São José e Eu, levamos o menino à Sinagoga em 
Nazaré, onde foi circuncidado, segundo a lei de Moisés, e o impuseram o 
Santo Nome de Jesus, que quer dizer: Deus Salva. 

Ao cumprirem-se os quarenta dias, peregrinamos para Jerusalém, ao 
Templo do Senhor. De longe olhamos a Sombra do Senhor, que pousava 
sobre o Templo, a Shekinah, que permanecia sobre o Sancto Sanctorum 
(Nota do Tradutor: Santo dos Santos). Ao chegar ao Templo, na Porta Formosa, fomos 
surpreendidos por Simeão, o profeta. Ao ver-nos, aproximou-se com amor 
e tremor. Toca o Doce Menino. Ajoelha-se e ora. E no mesmo momento o 
Espirito Santo profetizou Minha Missão de Corredentora, por meio de 
Simeão. 

Simeão e Ana conduziram-nos ao pátio central do Templo, onde 
oferecemos o sacrifício de duas Pombinhas, e o sacerdote as entregou em 
oblação, no fogo, ao Pai. Logo o sacerdote, o mesmo que ofereceu o 
sacrifício, nos levou até o primeiro degrau, frente à Porta do Santuário. 
Tomou o Menino, pronunciou o Doce Nome de Jesus, elevou seu Corpinho 
Sagrado para o Céu, nos abençoou aos Três, e regressamos para Nazaré. 

Em Nazaré soubemos que a vida do Menino corria perigo. Pelo que, 
o Pai anunciou em sonhos a São José, de emigrar para o Egito, por um 
tempo. No Egito vivemos da pobreza e da oração. E no Egito nos foi avisado 
da morte de Herodes. Novamente regressamos a Nazaré. Na oficina de São 
José, onde o Menino Santo iniciou com seu Pai Casto as lições da lei e a 
trabalhar como humilde obreiro. 

Nesta Vida oculta em Nazaré, o Menino Santo crescia em idade e 
sabedoria. 
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Elevação da alma 

Amadíssimo Pai, quero amar-vos, adorar-vos, reparar-vos por todos, 
encher-me de vossa Luz, de vosso Amor, de vossa Virtude e com o Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, quero submergir-me no Divino Mistério do 
Nascimento de Vosso Filho. Quero que o Doce Menino nasça e cresça em 
meu coração. 

Quero submergir-me no Mar Divino de seu Preciosíssimo Sangue, na 
Circuncisão. Que Seu Sacratíssimo Nome, se grave em meu peito, no 
Mistério da imposição legal de seu Nome, e diante de Vós, com vosso Doce 
e pequeno Rei Menino; e junto a minha Mamãe, a Rainha Celestial, amo-
vos e apresento-me como oferenda eucarística para Vós, para que todos 
vos amem, vos reparem e vos adorem. 

Quero oferecer-vos os sofrimentos, as pobrezas, as doenças da 
Sagrada Família, em sua peregrinação ao Egito e sua vida de peregrinos na 
terra estrangeira. Tomo a Santa vida dos Três Sagrados Corações Unidos, 
Escondida no Egito, e a ofereço como louvor. 

Na Vida Oculta em Nazaré, quero com Jesus, Nossa Senhora e São 
José, viver suas Vidas, e unir-me aos seus Três Sagrados Corações Unidos; 
oferecer-me com eles para Vós, e fazer desta Vida Familiar dos Sagrados 
Corações Unidos em Nazaré, minha própria vida de louvor, reparação e 
amor oblativo. Amém. Fiat. 

A Doce Corrente do Amor Divino 
Ave Maria Puríssima, sem pecado original concebida! 
Pelo Sinal da Santa Cruz, livra-nos Senhor Nosso Deus, 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, me arrependo 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 
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e intensa que vos vez 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. 

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 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." 

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 
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aos infernos; ressuscitou ao terceiro dia 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. 

Primeiro Elo Divino 

Casto e Amante Coração de São José, rogai por nós que nos 
refugiamos em Vós. Amém. 

Pai Nosso 
Ave Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois Vós 

entre todas 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  
Jaculatórias 
Tudo por Vós, Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, para reparar e 

consolar Vossos Sagrados Corações Unidos. Amém. 
Sagrados Corações Unidos, Dolorosos e Triunfantes de Jesus e de 

Maria, compartilhai vosso Getsêmani de Amor conosco, apóstolos do Amor 
Divino. Amém. 

Segundo Elo Divino 

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

Pai Nosso 
Ave Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois Vós 

entre todas 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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Glória  
Jaculatórias 
Tudo por Vós, Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, para reparar e 

consolar Vossos Sagrados Corações Unidos. Amém. 
Sagrados Corações Unidos, Dolorosos e Triunfantes de Jesus e de 

Maria, compartilhai vosso Getsêmani de Amor conosco, apóstolos do Amor 
Divino. Amém. 

Terceiro Elo Divino 

Deus Espírito Santo, tende misericórdia de nós. Amém. 

Pai Nosso 
Ave Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois Vós 

entre todas 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  
Jaculatórias 
Tudo por Vós, Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, para reparar e 

consolar Vossos Sagrados Corações Unidos. Amém. 
Sagrados Corações Unidos, Dolorosos e Triunfantes de Jesus e de 

Maria, compartilhai vosso Getsêmani de Amor conosco, apóstolos do Amor 
Divino. Amém. 

Quarto Elo Divino 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, tende piedade de nós. Amém. 

Pai Nosso 
Ave Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois Vós 

entre todas as mulheres, e bendito é o Fruto do vosso Ventre, Jesus.  
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Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, Corredentora das almas, 
rogai por nós pecadores, e derramai 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  
Jaculatórias 
Tudo por Vós, Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, para reparar e 

consolar Vossos Sagrados Corações Unidos. Amém. 
Sagrados Corações Unidos, Dolorosos e Triunfantes de Jesus e de 

Maria, compartilhai vosso Getsêmani de Amor conosco, apóstolos do Amor 
Divino. Amém. 

Quinto Elo Divino 

Deus Pai Terno e Misericordioso, tende misericórdia de nós. Amém. 

Pai Nosso 
Ave Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois Vós 

entre todas 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  
Jaculatórias 
Tudo por Vós, Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, para reparar e 

consolar Vossos Sagrados Corações Unidos. Amém. 
Sagrados Corações Unidos, Dolorosos e Triunfantes de Jesus e de 

Maria, compartilhai vosso Getsêmani de Amor conosco, apóstolos do Amor 
Divino. Amém. 

No final a Doce Corrente, oramos 3 vezes: 
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. 
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Oração Final 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, por meio do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria Santíssima, minha Corredentora, ofereço-
vos a Doce Corrente de Amor Divino, em reparação de meus pecados, os 
do mundo inteiro, e por todas as intenções, pelas quais vos imolais 
continuamente no Santíssimo Sacramento do Altar, para a vinda de vosso 
Reino Eucarístico, e as intenções do Triunfo do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria. 

Ofereço especialmente, minhas orações, sacrifícios, penitências e 
boas obras, pelas intenções do Apostolado dos Sagrados Corações Unidos 
de Jesus e de Maria, e pelas do Santo Padre. Amém. 
 


