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Oferecimento total de si mesmo para o Reino Eucarístico 
do Coração de Jesus, através do Triunfo do Doloroso e 

Imaculado Coração de Maria 
[Oração para ser rezada hoje, 24 de março, na Vigília da Paz, às 12h00 - Hora de 

Matagalpa - 03 da madrugada no Brasil, ou como autorizado por Manoel, no horário em 
que celebrarem a Vigília - em honra dos Sagrados Corações e pela Solenidade da 
Anunciação, Encarnação e Aliança de Corações] 

Coração Amável, Adorável e Eucarístico de Jesus, Rei de 
amor e Rei de gloria, que tendes estado 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 busca-lo e a pedi-lo; que desejastes 
ardentemente ser batizado com um Batismo de Sangue, para 
realizar vosso Ideal Divino; quero entrar nas mais ocultas 
profundidades de vosso Sagrado Coração eucarístico e de vossa 
Vida Divina, e associar-me à vossa Missão Divina, tendo a 
humildade, mas firme confiança de que vos dignareis aceitar-me, 
sendo como sou nada e pecador, 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 
Sacramentado; que vosso Reino Eucarístico se apodere das 
almas até em suas mais íntimas profundidades, e que Reineis 
logo, ó Divino Mestre! 

¡Adveniat regnum tuum! Amen, veni, Domine, ¡et noli 
tardare! 

Vide reinar, Senhor, e não tardeis! 
Recordo-me, Mestre adorado, que não quisestes vir a este 

mundo, a não ser dependendo de vossa Santíssima Mãe, de 
qualquer maneira. Nossa Santa Mamãe vos foi indissoluvelmente 
associada pelo Pai, no anúncio, na preparação, na realização e 
nas consequências de vossa vinda. 
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Nossa Mamãe 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 seu Coração Doloroso 
e Imaculado concluireis o que por Ela e com seu Fiat começastes; 
que não trinfareis senão com Maria e por Maria; e que com Maria 
e por Maria Vós Reinareis. Ao vosso Reino Eucarístico, Rei de 
amor, pusestes uma condição indispensável e infalível: O Reino 
do Coração Doloroso e Imaculado de vossa Santíssima Mãe! 

E pusestes em meu coração, assim como no de vossos 
grandes preferidos: São José, São João Evangelista, Maria 
Madalena, Margarida Maria, São Luís de Montfort e tantos outros, 
uma grande inclinação para esta Divina Mãe. Entregastes-me a 
Maria 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 a nós vosso Reino, Jesus, fazei chegar 

o Reino de vossa Mãe! 
Rainha gloriosa e Mãe amadíssima, o próprio Jesus é 

quem me entrega a Vós! 
Ecce venio María!  
Eis que venho Maria! 
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 do 
meu ser. 
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Para o Reino Bendito de vosso Doloroso e Imaculado 
Coração, 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 hoje todas as horas de trabalho e todas minhas oras 
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 abando, 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 
colheita de glória e uma rica colheita 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 Vós só glorifiques Jesus! 

Levantai-vos, pois ó Maria, e apressai-vos a Reinar! 
Apressai-vos, Rainha, a Reinar com vosso Doloroso e Imaculado 
Coração, em todos os corações, para submete-los plenamente ao 
Império de Amor do grande, único e Eucarístico Coração de 
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. 

 


