
21.03.2022 
DA COORDENAÇÃO MUNDIAL DO 

APOSTOLADO 
Publicar para todo o Apostolado 
1 - Vigília do Apostolado dos Sagrados 

Corações Unidos, em unidade com o Santo Padre 
Francisco, que convocou o mundo inteiro a aderir 
à Consagração da Rússia e da Ucrânia ao 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

2 - "Que acontecerá na sexta-feira, 25 de 
março, durante a Celebração da Penitência que o 
Santo Padre presidirá às 17h na Basílica de São 
Pedro, na qual consagrará a Rússia e a Ucrânia 
ao Imaculado Coração de Maria. O mesmo ato, 
no mesmo dia, será realizado em Fátima pelo 
Cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro pontifício, 
como enviado do Santo Padre". Para a 
consagração foi escolhido o dia da festa da 
Anunciação do Senhor. 

3 - Neste dia tão especial para o Apostolado 
dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria 
- do qual fomos ensinados pela Sabedoria Divina 
- em unidade com o Santo Padre Francisco e toda 
a Igreja orante, estamos nos preparando para 
oferecer uma Vigília de Reparadora, Consoladora 
e Intercessora para nos unir com as intenções do 



Papa Francisco, do clero e os leigos do mundo 
inteiro. 

4 - Teremos uma Vigília que começará no 
dia 24 de março às 21h. [Hora do Matagalpa], 
conectado via Zoom e pelo canal do YouTube. 

5 - Realizaremos a Devoção Eucarística 
Reparadora, o Getsêmani do Apostolado. 

6 - Logo, no dia 25 de março às 17h do 
Vaticano, nos uniremos ao ato de Consagração 
da Rússia e da Ucrânia, que o Papa Francisco 
realizará, e cada um rezará a Oração de 
Consagração aos países dada ao Apostolado. 

7 - Caros Irmãos Coordenadores, a Primeira 
Hora do Getsêmani do Apostolado será realizada 
a partir do Jardim da Graça e será das mãos do 
instrumento Manuel de Jesus. Em seguida, a 
Coordenação da Colômbia/Equador assumirá 
com o Rosário do Getsêmani. 

8 - Esclarecimento: A Vigília da noite de 24 
de março se encerra após a oração da Devoção 
Reparadora do Getsêmani do Apostolado. Tempo 
estimado três horas. 

9 - No dia 25 de março, às 17h no Vaticano, 
cada apóstolo fará a oração da Consagração e a 
fará em comunhão com todos nós que estamos 
unidos ao Papa Francisco em todo o mundo. 


