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“Rezar pela consagração da Rússia aos Sagrados 

Corações Unidos de Jesus e de Maria” 
 

CONSAGRAÇÃO DA IGREJA, DO MUNDO E DA RÚSSIA 
 
16 de fevereiro de 2017- CHAMADO AO AMOR E A CONVERSÃO DO 

SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS 
 

Eterno Pai, vossa Misericórdia é eterna. Esperais 
pacientemente que a humanidade se arrependa e se salva. 

Pedimo-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, queremos 
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 
em 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 do vosso Espirito 
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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. 

Recebei nossa consagração, pelas Mãos da Mãe 
Corredentora, e escutai e respondei nossa oração, segundo a Divina 
Vontade. 

Deus meu, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos 
perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos 
amam. Amém. 


