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APRESENTAÇÃO 

Paz e Alegría! 
Nos Corações Triunfantes de Jesus 

e Maria 
“Sucederá nos últimos dias, disse 

Deus: Derramarei Meu Espirito sobre todo 
mortal, e profetizarão vossos filhos e vossas 
filhas; vossos jovens verão visões e vossos 
anciãos sonharão sonhos. E também sobre 
meus servos e sobre minhas servas 
derramarei meu Espirito…” (Atos 2,17-18) 

Desde o momento da Encarnação do 
Verbo no Ventre Puríssimo de Maria, inicia-
se o que conhecemos como os ‘Últimos 
Tempos” ou “Últimos Dias”. Não há que 
confundir com o fim do mundo, que só o 
Deus Pai conhece o dia da consumação. 

O Anjo respondeu: “O Espirito Santo de 
Deus, virá sobre ti e o poder do Altíssimo te 
cobrirá com sua sombra. Por isso o que 
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haverá de nascer será santo e se chamará 
Filho de Deus.” (Lc 1,35) 

O Espirito Santo de Deus, ao cobrir 
com sua sombra na Anunciação, 
estabeleceu a União dos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria, para 
restabelecer na humanidade e em toda a 
criação, o que haviam perdido nossos 
primeiros pais: Adão e Eva. Tudo por causa 
da desobediência a Deus, e que deu origem 
ao pecado e à morte. 

“O Filho de Deus manifestou-se para 
desfazer as obras do diabo” (1 João 3,8). 
Veio para que tenhamos vida, e vida em 
abundância (Eu vim para que tenham vida e 
a tenham em abundância) (João 10,10). É o 
Caminho, a Verdade e a Vida que conduz ao 
Pai (“Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida. 
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.” 
(João, 14,6). 
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Toda sua Vida Pública, foi um mostrar-
nos o Rosto Misericordioso de seu Pai. 
Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, 
que peçamos seu Reino e que se faça sua 
Vontade “Assim na terra como no céu.” (Mt 
6,10) 

Sabemos que em nenhum período da 
história passada ou presente da 
humanidade, temos aprendido a viver na 
Vontade de Deus. Mas isso não quer dizer 
que Deus Pai não possa conceder num 
futuro, o desejo de seu Filho Amado: “...Para 
que todos sejam um como Tu Pai, em mim e 
eu em ti. Que eles também sejam um em 
nós. Para que o mundo creia que Tu me 
enviaste. Eu lhes dei a Glória que Tu me 
desse, para que sejam um como nós somos 
um...” (João 17,21-22) 

Através dos séculos, Deus suscitou em 
sua Igreja, instrumentos proféticos que 
foram, em seu momento, perseguidos, 
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difamados, censurados e muitos outros, 
martirizados por sua fé. 

Quando um profeta é autêntico, Deus 
não o livra da Cruz. Mas se encarrega a seu 
tempo, de demonstrar sua autenticidade. A 
lista na Igreja Católica é longa, sobretudo 
quando corresponde às revelações 
privadas. Por exemplo, custou séculos que a 
Devoção ao Coração de Jesus fosse aceita 
a nível universal. 

Os quatro grandes Dogmas 
Marianos, foram um longo processo de 
controvérsias teológicas, antes que a Igreja 
proclamasse sua definição. 

Mais recentemente, temos as 
revelações de Fátima, que ainda quando 
não seja dogma de fé, crer em suas 
aparições, não se pode negar o impacto 
universal e sobretudo na Igreja. 
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Dela referiu-se o Papa Emérito 
Benedito XVI, que afirmava que Fátima é 
um tema não concluído. 

É ali, em Fátima, que se profetizou o 
Triunfo do Imaculado Coração de Maria. 

Ela se apresenta com dor, no meio da 
primeira Guerra Mundial, e adverte que se 
não obedeceu ao seu pedido, como 
embaixadora de Deus Pai, viria uma Guerra 
pior, como ocorreria na Segunda Guerra 
Mundial. Suplicou que deixássemos de 
ofender ao seu Filho, que estava demasiado 
ofendido. 

São João Paulo II esteve muito 
vinculado aos acontecimentos de Fátima, já 
que atribuiu à Virgem, de havê-lo livrado da 
morte, em 13 de maio de 1981. 

São Pio de Pietrelcina também foi 
testemunha do favor da Virgem do Rosário 
de Fátima. Sabemos que todas as profecias 
estão condicionadas a nossa resposta de 
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arrependimento e convidam à penitência e 
conversão. 

Recordemos a seguinte passagem 
evangélica: “Pensais que aqueles galileus 
sofreram tudo isso porque eram mais 
pecadores que os demais galileus?” 

Digo-lhes que não; e se vocês não se 
converterem, acabarão como eles. Ou 
acreditam que aqueles dezoito sobre os 
quais desabou a torre de Siloé e os matou, 
eram mais culpados que o resto dos 
habitantes de Jerusalém? Digo-lhes que 
não; e se vocês não se converterem, todos 
perecereis do mesmo modo. (Lc 13,1-5) 

O Diário de Santa Faustina teve 
proibida sua divulgação, por mais de vinte 
anos, até que, o então Cardeal Carol 
Wojtyla, hoje São João Paulo II, revogou por 
completo a proibição. 

Nele encontramos a seguinte 
mensagem de Jesus à Santa Faustina e ao 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 10 

mundo: “Fala ao mundo de minha 
Misericórdia... é um Sinal dos últimos 
tempos. Depois dela, virá o dia da justiça 
(Diário 848); prepararás o mundo para minha 
última vinda. (Diário 429). Fala às almas 
desta grande Misericórdia Minha. Porque 
está próximo o dia terrível, o dia de Minha 
Justiça. (Diário 965) 

Antes do dia da Justiça, envio o dia da 
Misericórdia (Diário 1588). Estou 
prolongando o tempo da Misericórdia. Mas ai 
deles, se não reconhecem este tempo de 
minha visita (Diário 1160). 

O Papa São João Paulo II, no dia da 
Canonização de Santa Faustina, em 30 de 
abril de 2000, domingo da Misericórdia, entre 
outras coisas, disse em sua homilia: “Jesus 
disse a Soror Faustina: a humanidade não 
conseguirá a paz, até que não se dirija com 
confiança à minha Misericórdia (Diário 306). 
Através da Obra da Religiosa Polaca, esta 
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mensagem vinculou-se para sempre ao 
século XX. Último do segundo milênio, parte 
para o terceiro.” 

Todavia resta tempo, para que 
recorram à Fonte da Minha Misericórdia 
(Diário 848). Quem não quiser passar pela 
porta da Minha Misericórdia, tem que passar 
pela porta da Minha Justiça... (Diário 1146). 

As mensagens, conhecidas como 
“Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão à humanidade” são uma 
recapitulação de todas as Manifestações 
que estão em fidelidade ao Magistério da 
Igreja, e 

O instrumento que Deus escolheu para 
esta missão, chama-se Manoel de Jesus, 
quem desde criança, foi favorecido de 
graças místicas. Até pouco tempo, esteve no 
anonimato. 

Em 9 de abril de 2015 o Senhor Jesus 
lhe disse: “Os Raios de minha 
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Misericórdia abraçarão ao mundo inteiro; 
que com o Amor que brota de meu 
Sagrado Coração, dissiparei todo o mal e 
as tristezas daquelas almas que aceitem 
minhas palavras com a Santa Fé.” 

E um ano antes que o Papa Francisco 
proclamasse o ano da Misericórdia, recebe o 
seguinte Chamado: “Meus queridos filhos, 
estamos nos tempos da Misericórdia, 
onde virei para reunir ao meu povo fiel. 
Para aqueles que tiveram um encontro 
vivo comigo, serei Eu, quem reunirei o 
meu rebanho, junto à Divina Pastora das 
almas, que as conduzirá, guiará e 
ensinará a glória do meu Reino, 
estendendo-se como uma Chama de 
Amor em Mim... orem, orem, orem.” 

Foi-me pedido, acompanhar 
espiritualmente a este instrumento de Deus, 
e ao Apostolado que lhe foi confiado. 
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Todos aqueles que professam, em 
qualquer parte do mundo, devoção e amor 
aos Sagrados Corações Unidos de Jesus 
e de Maria, são parte deste Chamado e 
apóstolos dos últimos tempos, sob a Fiel 
Proteção e Custódia de nosso amado São 
José. 

Fiat, Fiat, Fiat. 

P. Teófilo do Consolador  

 

 

 

 

São Paulo VI aprovou um decreto da Sagrada 
Congregação para a Doutrina da Fé (AAS, 58, n.º 16, 
de 29-12-1966) permitindo a publicação de escritos 
desta natureza que não contradissessem nem 
colocassem em perigo a Fé e o Dogma da Santa Madre 
Igreja Católica. 
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A PAIXÃO EUCARÍSTICA DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS E DO DOLOROSO E 

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA OU AS 33 
HORAS DE REPARAÇÃO 

Esta Devoção das 33 Horas de 
Reparação, onde se considera, mediante 
meditações e orações, a Dolorosa Paixão de 
Jesus, vivida e sentida desde o Interior de 
seu Sagrado Coração. 

Esta Devoção chamada A Paixão 
Eucarística do Sagrado Coração de Jesus 
e do Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria, consiste em 33 Horas de 
Reparação.  

Cada dia se ora e medita uma Hora 
Reparadora, durante 33 dias contínuos, 
constituindo assim 33 dias de meditação, 
que se podem meditar em qualquer época 
do ano, e muito especialmente durante o 
tempo de Advento ou da Quaresma. 
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Cada Hora de Reparação consiste 
em: 

- uma Oração preparatória para a 
meditação,  

- a hora reparadora correspondente 
para cada dia,  

- e termina com orando a Corrente de 
Amor. 

Em cada Hora de Reparação meditam-
se os Chamados de Amor e Conversão dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
Maria, que foram ditados ao instrumento do 
Apostolado, Manuel de Jesus. 

Em cada Chamado de Amor e 
Conversão, correspondente a cada Hora 
Reparadora, os Sagrados Corações revelam 
o sofrimento interior, o oferecimento oculto 
que ofereceram a Deus Pai Terno e 
Misericordioso. 
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Cada Hora de Reparação é uma 
corrente contínua de reparações, desde a 
Criação do mundo, os Profetas e a Vida, 
Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, as Dores de Nossa Santíssima Mãe e 
a Vinda do Espírito Santo. 

São 33 Horas de Reparação, em honra 
dos 33 Anos de Vida de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, e dos 33 anos que Nossa Senhora 
viveu com seu Amado Filho; unidos, vivendo 
a Vontade Divina do Pai Terno e 
Misericordioso. Desde a Anunciação-
Encarnação, até a Gloriosa Ascensão de 
Nosso Senhor Jesus Cristo ao Céu, e a 
Vinda do Espírito Santo em Pentecostes. 
Nos submergimos na Divina Vontade, e 
reparamos a Deus Pai Terno e 
Misericordioso, através dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e Maria, 
assistidos pelo Espírito Divino.  

Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum! 
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9 Junho 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 escrevas, cada palavra 
que leias, aliviará Nossos Corações Unidos; 
libertará Almas Benditas do Purgatório; 
resgatará Almas Sacerdotais e aproximará a 
humanidade para Nossos Sagrados 
Corações. 

Cada meditação que Minha Mãe e Eu 
te ditamos, é Reparadora, e ao mesmo 
tempo, intercessora. Iniciarás com uma 
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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 Junho 2018 
Chamado de Amor e Conversão do 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
"As 33 horas de meditação 

reparadora" 
Meu pequeno: este Apostolado 

acelerará o Triunfo Final do Meu Doloroso e 
Imaculado Coração. Mas estas Horas de 
Meditação Reparadora, preparam 
interiormente os corações de meus filhos (2 
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Coríntios 4,16) para receber e viver Meu 
Triunfo e o Reinado de Jesus Hóstia. 

Meus pequenos: procurem orar e 
meditar uma Hora Reparadora. Fiat. 

21 Junho 2018 

ORAÇÃO PREPARATÓRIA PARA A 
MEDITAÇÃO DA HORA DA EXPIAÇÃO 

Jesus, amor meu: sou vosso pobre 
nada. Meu Jesus, sou nada, e além do mais, 
pobre. Por isto, necessito de vosso Santo 
Espirito, que unido ao Doloroso e Imaculado 
Coração da Mamãe Celestial, encham meu 
pequeno coração de Amor Santo e Fogo 
Divino, para afervorar 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 
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Amor Infinito. Amor que entregastes a uma 
Cruz, para que eu vos amasse. Amor que 
expirou seu Último Alento, para que eu 
tivesse vida. 

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

22 Abril 2020 
[Ao terminar a Meditação Reparadora, 

finaliza-se com A Doce Corrente do 
Amor Divino] 

A DOCE CORRENTE DO AMOR DIVINO 

Ave Maria Puríssima, sem pecado 
original concebida! 
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✞ Pelo Sinal da Santa Cruz, 
✞ livrai-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 
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Paixão e Morte, com os quais vos expiastes 
por meus pecados, oferecendo uma dor tão 
grande 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 
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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) 
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“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 
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 
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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. 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 28 

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 
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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. 

 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 30 

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 
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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.  

Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe 
nossa, Corredentora das almas, rogai por 
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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 
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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, 
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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. 

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 
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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. 

22 Outubro 2018 

PRIMEIRA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão de Deus 
Pai Terno e Misericordioso 

“O Amor Trinitário” 
Pequeno meu: Eu Sou. Sou Deus. 

Deus Trinitário, que com o Filho e o Espirito 
Santo, existo desde sempre. A Santíssima 
Trindade era, é e será, até a eternidade 
(Salmos 48, 14). Eternamente um Só Deus 
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em Três Pessoas Divinas: o Pai Criador, o 
Filho Redentor e o Espirito Santo Paráclito. 

Meu pequeno: a Santíssima Trindade 
sempre é uma Comunhão de Amor. Amor 
que é princípio de toda criação. 

Esta Comunhão de Amor Trinitário é 
tão profunda e Inabarcável para a criatura. É 
êxtase dos Santos Anjos, e deleite para os 
Santos e Bem-aventurados do Céu. 

Esta Comunhão de Amor é Eterna, e 
vem de Deus. Deus Trinitário, que é Eterno 
e é Amor. E nesta Essência Divina de Amor, 
quisemos submergir, unir e recriar nas 
criaturas. 

Filhinho, mas o Amor Trinitário é 
rejeitado pelos homens e odiado pelos 
demônios e condenados. Filhinho, quis 
reunir a todos neste Amor tão profundo e 
místico. Mas não aceitaram o Imenso Amor 
de Deus. 
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A Trindade, desde o princípio é Amor, e 
quer dar Amor. Amor Paternal; Amor 
Esponsal e Amor Divino. Repara filhinho, por 
esta rejeição das criaturas ao Amor 
Trinitário. 

Filhinho meu: com meu Apostolado, 
quero suscitar uma Cruzada Permanente de 
Reparação e Adoração à Santíssima 
Trindade. Porque Eu Sou um Deus 
Infinitamente Terno, que quer o consolo de 
suas criaturas, que tanto ama. 

Elevação da alma 
Meus Três Amores, meu Amor 

Trinitário, Pai, Filho e Espirito Santo, 
Comunhão Eucarística desde o princípio, 
amo-vos, adoro-vos, bendigo-vos e glorifico-
vos, por mim e por todos, este Amor tão 
Divino. 

Submerjo-me, Pai, Filho e Divino 
Espirito neste Oceano Infinito de Amor 
Trinitário. Mas um Amor tão desconhecido, e 
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ao mesmo tempo rejeitado. Pai, que 
recebeis das criaturas que amais 
ternamente, ódio, rejeição, indiferença e 
rebelião, em nome de todos e em meu 
próprio, peço-vos perdão e reparo a Imensa 
Dor que vos causamos. 

Quero dar-vos, Trindade Beatíssima, 
reparação, satisfação, adoração e glória, e 
ao mesmo tempo, ofereço o próprio Amor 
Trinitário; Amor com o qual vos amais. Tomo 
este Amor Santo e vos ofereço. Tomo a 
própria Comunhão Trinitária Divina e 
Perfeita, que Reina em vossa adorável 
Morada do Céu, e a ofereço. Santíssima 
Trindade, no Divino Querer, expio tanto 
desconhecimento e rejeição a este Amor 
Santo. Adorável Trindade, meus Três 
Amores, suplico-vos perdão, em nome de 
todas as criaturas que tanto amais. Amém. 
Fiat. 
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4 Janeiro 2019 

SEGUNDA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão de Deus 
Pai Terno e Misericordioso 

"A Criação" 
Ao criar a terra, meu Eterno Coração se 

regozijou. Minha pequena vitima: para Mim, 
teu Pai, a criação foi uma festa de amor e luz. 

Ao pronunciar o Fiat Lux (Genesis 1,3) 
uma grande onda de luz se levantou da terra 
para a Trindade, e da Trindade regressou a 
terra, à água, ao fogo, que rodeavam o 
mundo. Esta Luz Divina de minha Vontade 
Criadora estabeleceu ordem, harmonia e 
luz. 

Cada árvore, cada planta, animal e a 
reunião das águas nos mares, foi um 
continuo Fiat Voluntas Tua. Todas as 
criaturas recém criadas encontravam seu 
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contentamento em fazer minha Divina 
vontade. Me Recreava nelas e Passeava 
neste Jardim do Céu na terra. Todas as 
criaturas eram em si mesmas, um Hino de 
Amor, Louvor e Adoração à Trindade 
Santíssima, ao Pai, ao Verbo, ao Espirito. 

Eu, vosso Pai, fiz a mais bela das 
criaturas. Criatura que devia ser semelhante 
ao seu Criador; semelhante a Deus, quanto 
ao seu espírito e potências do mesmo: 
vontade, entendimento e Liberdade. 

Tomei o barro, moldei a criatura, a mais 
perfeita de todas, a mais formosa. Meu 
Divino Espírito soprou a vida para esta 
criatura. Adão levantou-se da terra. Em seu 
recém-criado coração ele entendeu que Eu 
era seu Deus e Criador, porque com o sopro 
do Santo Espírito, foi infuso nele o Dom do 
Conhecimento. 

Graça era a vida do homem. As 
Virtudes, seu vestido. O Amor, seu poder. 
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Adão me adorava, glorificava e dava graças. 
Adão, pelo Dom do Conhecimento infuso 
nele, pôs nome para cada criatura (Gênesis 
2, 20), e ao colocar o nome em cada criatura, 
dava-me graças, glorificava-me, amava-me. 

Adão só tinha uma única preocupação: 
louvar-me em todos e por todos; dar-me 
graças em todos e por todos. Submergi Adão 
em um profundo descanso, e de seu lado 
esquerdo, muito próximo de seu coração, 
tomei uma costela e formei Eva, fazendo 
para ele uma criatura semelhante, onde 
encontraria ajuda adequada para povoar 
minha criação, engendrando filhos: filhos da 
Divina Vontade. Pois esse era meu Plano 
Divino. 

A Graça os envolvia. Nesta Graça 
viviam. A Comunhão Trinitária era sua vida. 
Tinham a Vida Divina neles. Seus atos eram 
Divinos e eles eram um contínuo Hino de 
Louvor e Amor. 
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Elevação da alma 
Pai Terno e Misericordioso: adoro 

Vossa Vontade Criadora. Em vosso Fiat 
Criador me submerjo. Neste Mar Divino de 
Luz, que abraçou o mundo, que saiu de Vós. 
Eu tomo esta Divina Luz, para que 
inundando-me dela, vos contemple, vos 
adore, vos ame e dê graças. Com esta 
mesma Luz Divina, que é Fruto de Vossa 
Unidade Trinitária, quero contemplar a 
beleza, a verdade e a razão de ser de cada 
criatura. 

Adoro-vos nas plantas, nas árvores, em 
cada ser vivente, na reunião das águas, que 
elevando ondas e levantando brisas e 
chuvas, vos dão graças e vos louvam. Mas, 
mais vos adoro e vos dou graças pela 
criação do homem. 

Em seus primeiros movimentos, no 
primeiro pulsar de seu coração, no primeiro 
pensamento de sua mente pura, no primeiro 
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ato de sua vontade e liberdade, vos adoro e 
vos dou graças. Amo-vos, como o fizeram 
Adão e Eva, e o faço em Vós mesmo, Fiat 
Divino, amando-vos e adorando-vos, como o 
fizeram o homem e a mulher que estavam 
banhados por Vossa Luz, envoltos em 
Vossa Graça. 

Deus Pai Terno e Misericordioso, amo-
vos, louvo-vos, adoro-vos, na pureza, na 
beleza e no amor, com que Adão e Eva vos 
adoraram, vos louvaram e vos adoraram 
antes de pecar. Amém. Fiat. 

2 Março 2019 

TERCEIRA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de amor e Conversão de Deus Pai Terno e 
Misericordioso 

“O pecado” 

Escreve, alma esposa de Meu Filho 
Jesus Cristo. Escreve as Misericórdias de 
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teu Deus, e anuncia por meio destas Horas 
de Reparação, Meu Amor Infinito para 
minhas criaturas. Quando formei o homem, 
o fiz com Amor Criador. 

Minha Divina Vontade era o Amor. E 
meu agir Divino era Misericórdia. A criação 
nasceu de Minhas Mãos, em um ato de 
Amor Puro. Desejava amar e ser 
correspondido. Amar minhas criaturas e que 
minhas criaturas, com livre vontade, me 
amassem. 

Eu havia pronunciado meu Fiat criador. 
Tudo era harmonia. Cada coisa criada tinha 
seu lugar, e se contentava de estar em seu 
lugar. Pois sabia que estando onde Eu a 
havia colocado, me glorificava. Cada árvore, 
cada planta, cada gota de água, cada grão 
de areia, cada animal e os homens, Adão e 
Eva, me glorificavam com seus atos, 
movimentos e existência. 
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Antes do pecado, nenhum animal se 
arrastava. A terra era pó, cor dourada. O 
mar, um imenso oceano de prata. As árvores 
frondosas e de grande tamanho. Os frutos 
gostosos, saudáveis e de grandes 
proporções. Mas, o que mais fazia feliz a seu 
Pai Terno e Misericordioso, era sua Imagem 
no homem. Nele, tinha meu contento, minha 
alegria e minha companhia. Eu era amado e 
servido. Eram estátuas belas e cheias da 
Luz Trinitária. 

O Anjo rebelde, satanás, sabia que o 
homem era minha maior criação, e era o que 
mais amava. Sabendo que contra Mim nada 
podia, decidiu ferir-me, tocando minha mais 
bela criação: o homem em quem Eu confiava 
e a quem Eu amava. 

Satanás sabia que do fruto da árvore 
que estava no centro do Jardim, minhas 
criaturas não podiam comer. Então propôs-
lhes comer do fruto, convencendo-as que, se 
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o fizessem, seriam como deuses (Genesis 3, 
1-5). E em realidade o que quis fazer, era 
que a Graça e a Santidade Criadoras, se 
retirassem deles. Convidando-os satanás a 
comer do fruto, desobedecendo-me e 
duvidando de meu Amor, a Graça retirou-se 
de minha criatura, deixando-a desnuda e 
com a inocência perdida. 

A Luz Trinitária que os rodeava, era 
minha própria Vida Divina em Adão e Eva. 
Mas minha Graça se retirou. Porque Graça e 
pecado não podem estar juntos. Meu 
Coração de Pai Terno e Misericordioso, 
encheu-se de dor infinita ao saber que minha 
criatura esqueceu meu Preceito. Pecou e 
rompeu a Comunhão Comigo. 

Toda a criação sofreu o efeito do 
pecado: plantas, terra, animais, e de forma 
singular, o homem, por haver consentido o 
ato do pecado, que se manifestou na 
desobediência. Meu Coração se estremeceu 
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de dor, ao ver minhas criaturas submergidas 
na consequência do pecado. 

Elevação da alma 
Pai Terno e Misericordioso: perdoai a 

inconstância da alma. Perdoai minha falta de 
confiança em Vós, Pai Terno e 
Misericordioso. Porque, ao duvidar de Vós, 
me afastei de vosso Amor Divino, e procuro 
o bem no que não sois Vós. E é ali quando 
caio e me afasto de vosso Amor. Regalai-me 
o Dom da Confiança, Pai, e nessa confiança 
vos ame, obedeça e viva de vosso Querer 
Divino. Amém. Fiat. 

21 Julho 2020 

QUARTA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão de 
Deus Pai Terno e Misericordioso 

” Dois Corações” 
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Querido Filho: submerge-te em minha 
Ternura Misericordiosa. Ali nesta Ternura 
Divina, contempla o momento no qual o 
homem caindo em pecado é chamado por 
mim. Mas este, se esconde em sua 
vergonha (Genesis 3, 8-15). Então, a original 
vida de Santidade, foi truncada pela vontade 
humana inclinada às insinuações do 
demônio. 

Nesse mesmo instante, reprendi o 
proceder do homem, e maldisse o demônio. 
E pronunciei por minha própria boca o “Proto 
Evangelho”: a Mulher Maria, que com seu 
Calcanhar, Cristo, venceria seu Reinado de 
Maldade. 

Neste primeiro pecado, Eu, seu Pai 
Terno e Misericordioso, revelei também a 
Grande Graça da Redenção: Jesus Cristo 
Vencedor do demônio e do pecado, como 
vosso Redentor, e Maria, como o 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 49 

Instrumento Perfeito, para que o Redentor 
realizasse sua Missão. 

Maria, como Corredentora, é um 
instrumento totalmente dependente do 
Redentor Jesus Cristo, um homem. Adão, 
uma mulher, Eva, e um pecado, a rebelião, 
são reparados por um Homem, Jesus, uma 
Mulher, Maria, e uma Graça: a Divina 
Encarnação do Verbo. 

Elevação da alma 
Pai Terno e Misericordioso: adoro-vos 

e amo-vos, no momento do pecado, que 
cometiam Adão e Eva, insinuados pela 
Antiga Serpente. 

Por meus primeiros pais, quero dar-vos 
amor, reparação, obediência, e sobretudo, 
ofertar-vos minha humanidade e vontade, 
nos Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
de Maria. Quero oferecer minha própria vida, 
em união com Maria, para Jesus, como um 
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Corredentor de meus irmãos e oferecer-me 
pela salvação de vossos filhos. Amém. Fiat. 

4 Janeiro 2021 

QUINTA HORA DE MEDITAÇÃO REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão de Deus 
Pai Terno e Misericordioso 

“Os Patriarcas” 

Filho meu: Minha Paternidade 
Espiritual estendeu-se sobre meu povo, ao 
consagrar ao primeiro dos Patriarcas, 
Abraão, e a partir de meu Servo Abrão, todos 
os patriarcas que guiaram meu primitivo 
Resto Fiel, no caminho da Sabedoria. 

Nesta Paternidade Espiritual se refletia 
meu Amor de Pai ao meu povo, que 
experimentava também Minha Presença, 
ajuda e proximidade. Apesar de que estes 
Patriarcas eram humanos, com defeitos e 
passados, Meu Espirito os consagrou para 
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governar meu Resto Fiel, e prefigurar o 
Reinado do Coração Eucarístico de Meu 
Filho. Reinado em que meu Resto Fiel 
jamais terá fome e jamais terá sede. 

Abraão foi o primeiro de meus 
Patriarcas, Isaac, Jacó, Noé, José de Nazaré 
(Romanos 9, 5) e assim continuou esse 
Espirito da Lei, que em Moisés foi 
apresentado plenamente nos 
Mandamentos. 

Os Patriarcas preparavam o caminho, 
para que se revelasse minha Lei. Minha Lei 
preparava o coração humano para a vinda 
de Meu Filho: o Messias, A Lei Divina feita 
Homem. O Espirito Patriarcal ficou 
inteiramente manifestado no Casto e 
Amante Coração de Meu Servo São José. E 
em José, foi o Modelo para meus pastores, 
os Sacerdotes, Bispos e o Santo Padre. 
Oferece esta hora para a Santidade dos 
Sacerdotes. 
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Elevação da alma 

Amado Pai Terno e Misericordioso: em 
Vosso Espirito, percorro a vida de vossos 
Santos Patriarcas, unindo meu coração, na 
Divina Vontade, ao coração de vossos 
Santos Patriarcas. Amo-vos com eles. 
Adoro-vos com eles. Reparo com eles. 
Consolo-vos com eles. Que esta elevação 
de minha alma, cada Santo Patriarca vos 
louve, na Divina Vontade, e o desejo Vosso 
e Deles, de santificar o povo, seja um 
cumprimento para vossa Maior Glória, para 
o Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria e o Reinado Eucarístico do 
Sagrado Coração de Jesus. Amém. Fiat. 

7 Janeiro 2021 

SEXTA HORA DE MEDITAÇÃO REPARADORA  

Chamado de Amor e Conversão de Deus 
Pai Terno e Misericordioso 

“O Profetas” 
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Querido filho: minhas Manifestações de 
Amor, sempre estiveram presente em meu 
povo. Cada sinal foi revelado para mostrar-
me aos meus filhos. Mas ao observar a 
dureza de seus corações, enviei meus 
profetas, Mensageiros, que anunciavam 
minha Misericórdia, e denunciavam os erros 
da vontade humana. 

Meus profetas eram de meu povo; 
nascidos do povo, para servir ao povo; 
transmitir minha Palavra e fazer obras 
prodigiosas em Meu Nome. 

Toda a vida profética de meus servos 
esteve marcada pela presença de Meu 
Espirito. Bem é chamado Santo Elias, o 
profeta Carmelita, como profeta de fogo, 
porque, iniciando com ele, transmiti minhas 
palavras ao coração humano, e sinalei o erro 
da idolatria. Desde Elias, cada profeta meu, 
chamou com amor ao meu povo, para uma 
sincera conversão e abertura de coração. 
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Meu profetas não só anunciavam e 
denunciavam, observando minha lei, senão 
que, preparavam o caminho para a chegada 
de Meu Filho ao mundo, como a Palavra 
Encarnada, como anunciou o profetas 
Isaías, o profeta da Encarnação do Servo de 
Yhavé (Isaías 7, 14) 

Cada profeta cumpria uma missão 
específica e uma comum. A missão comum 
de meus profetas era precursora, até que 
brilhou a luz em são João o Batista, quem, 
consagrado por Mim, recebeu um Batismo 
de Fogo, no ventre Materno de Santa Isabel. 
Batismo do qual Maria Imaculada foi 
mediadora. Porque assim como o Sinal de 
Maria, impulsionou a obra profética com São 
Elias, no Carmelo, Maria inspirada, por Mim, 
impulsionava a Obra Precursora de São 
João, o Batista. Assim que, Maria e os 
profetas, foram um só caminho, para que o 
Verbo se fizesse Carne e Pão de Vida. 
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Elevação da alma 
Deus Pai Terno e Misericordioso, dou-

vos graças por vossos servos, os profetas 
Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, 
Nahum, Oseas, Sofonias, Daniel e todos os 
Santos Profetas do Senhor, que com sua 
vida, palavra e martírio, cruento ou 
incruento, testemunharam Vosso Divino 
Querer, e mostraram vosso Amor 
Misericordioso. 

Reparo-vos, Pai Terníssimo, por todos, 
por não escutar vossos profetas com o 
coração, e inclusive, pela perseguição e 
morte que vossos servos padeceram. Amo-
vos. Adoro-vos e agradeço-vos. Reparo-vos 
e consolo com vossos santos profetas e, na 
Divina Vontade, quero escutar Vossas 
palavras, por meio deles, dadas ao povo. 

Maria, Rainha dos Profetas, rogai por 
nós. Amém, Fiat. 
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9 Janeiro 2021 

SÉTIMA HORA DE MEDITAÇÃO REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Arcanjo São Gabriel 

“Nascimento e Apresentação de 
Nossa Senhora” 

Alma: ao teu coração de vítima, pelo 
Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria, o Senhor Todo-Poderoso quer 
revelar o Grande Mistério do Nascimento 
de Nossa Senhora, a Corredentora, 
predestinada do gênero humano, a Mulher 
que deu a Salvação feita homem ao mundo, 
com sua obediência ao Pai Terno e 
Misericordioso. 

Joaquim, homem justo, da estirpe 
sacerdotal de Israel, que tinha como esposa 
a piedosa Ana, não havia podido conceber 
com ela uma descendência. Pelo que, os 
dois piedosos e veneráveis esposos haviam 
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sofrido, por esta dor da infertilidade, a qual 
era vista pelos demais como uma maldição 
de Deus. Contudo, Deus Pai Terno e 
Misericordioso, tinha Planos de Salvação 
para eles. 

Uma noite de vigília de São Joaquim, 
em um monte próximo a Getsêmani, Deus 
me enviou a ele, para anunciar-lhe a notícia 
da descendência. 

Deus Pai Terno e Misericordioso, 
encomendou-me dizer-lhe: 

“Joaquim, sacerdote do Senhor Yhavé: 
o Deus de Israel me envia a ti para anunciar-
te a boa nova: tua mulher Ana conceberá 
uma filha. Sua filha será a Prometida Filha 
de Sião, a Virgem anunciada pelo profeta 
Isaías e a Mulher cuja Descendência será o 
Messias de Israel. Ela, com sua obediência, 
será a Corredentora do povo de Deus e a 
mais humilde das Escravas do Senhor. Volta 
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à tua casa e anuncia a Ana esta Mensagem 
do Senhor.” 

Joaquim voltou para sua casa. Ana 
sentiu a chegada de seu venerável esposo, 
e saiu ao seu encontro. Esperou-o fora de 
sua casa. Ao vê-la, Joaquim comunicou a 
maravilhosa notícia a sua esposa. E em um 
abraço de amor esponsal, brilhou a Luz 
Imaculada no Ventre de Ana. 

Nove meses depois da doce espera, no 
dia 05 de agosto, na primeira hora deste dia 
santo, Ana deu à luz à Nossa Senhora.  

O orvalho que recebeu Isaías (Isaías 
45, 8), a nuvem que Elias viu (1 Reis 18, 44) 
desceu essa noite santa a Jerusalém, onde 
estava a Terninha Menininha. Os Nove 
Coros Angélicos desceram à casa de 
Joaquim para louvar a Doce Rainhazinha. 

Ao oitavo dia do nascimento de Nossa 
Senhora, foi-lhe posto o doce Nome de 
Maria. E ao cumprirem-se os 40 dias de seu 
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parto, Nossa Senhora foi apresentada no 
Templo de Jerusalém, diante das Portas 
Reais, que custodiavam em seu interior a 
Arca da Aliança.  

O puríssimo corpinho de Nossa 
Senhora, foi tomado pelo Sumo Sacerdote. 
E o Sol, deixando cair um raio de luz dourada 
sobre a Imaculada Menina, a revestiu, 
mostrando-a como a Rainha do novo povo. 
A Shekinah, a glória de Deus, que pousava 
sobre o Templo de Jerusalém, mostrou 
raios, luz e trovões, manifestando a entrada 
triunfal da verdadeira, nova e eterna Arca da 
Aliança. A Filha de David, preparava já, a 
entrada triunfal de Jesus Cristo para 
Jerusalém. 

Nossa Senhora regressou à casa 
paterna, onde cresceu em santidade e idade, 
até os três anos, quando ingressou para 
viver e servir no Templo, dando mostras de 
virtudes e de graças, até a idade de doze 
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anos, quando saiu do Templo. Mas, com a 
vivíssima convicção de viver em Santa 
Virgindade, para servir ao Senhor e a seu 
Messias, porque Nossa Senhora também 
esperava e orava pela chegada do 
Redentor. 

Maria, a Menina Imaculada, prepara 
agora a vocês, Apóstolos dos Últimos 
Tempos, para que vivam o Reino Novo 
Eucarístico que virá e fará triunfar a Santa Fé 
Católica. 

Elevação da alma 
Pai Terno e Misericordioso, agradeço-

vos pelo Imenso Dom que nos destes em 
Maria. 

Espirito Santo, levai-me a percorrer, em 
Divina Vontade, estes Mistérios de Nossa 
Senhora e glorificar a Deus, na vida de São 
Joaquim e Santa Ana. Louva-lo na 
anunciação a São Joaquim. Reparar-vos na 
concepção de Maria no ventre de Santa Ana, 
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e de adorar-vos desde o primeiro suspiro da 
Imaculada Menina na terra. Adorar-vos em 
seu pranto de aspiração pelo Amor Divino. 
Adorar-vos em sua Santa Infância, com seus 
pais e no Templo. 

Pai Terno e Misericordioso, tomo a 
Vida, o pulsar do Coração, o pranto de seus 
olhinhos, os movimentos, as vivências de 
Maria, a Doce Menina com o Espirito, para 
amar-vos com Maria Menina, reparar-vos 
com Maria Menina e adorar-vos com Maria 
Menina. 

Mãe Menina, minha Rainhazinha 
Imaculada, tomo as graças de vossa própria 
vida para consolar ao Senhor e dar-lhe 
reparação, adoração, e amor, por meio de 
Vós, por todos os homens. Amém. Fiat. 
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11 janeiro 2021 

OITAVA HORA DE MEDITAÇÃO REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

“Desposório de Nossa Senhora com 
São José” 

Querido filho: nesta Hora de 
Reparação, desejo-te que medites no 
Mistério do Desposório com o Meu 
Castíssimo Esposo José. 

À idade de 12 anos, deixei o Templo, 
no qual vivi desde os três anos. Vivi todos 
esses anos da minha Infância Imaculada, 
servindo ao Senhor em seu Santuário, 
orando pela Vinda do Messias Prometido. 

Ao sair do Templo, fui recebida por 
Meus Santos Pais, que me esperavam perto 
da Porta Formosa (Atos 3, 2), já muito 
anciãos. Soube em Meu Coração, pelo 
Espírito Santo, que o Pai logo os levaria à 
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Sua Presença. Servi Meus Santos Pais, e 
estive ao seu lado quando chegou o dia de 
sua Páscoa ao Seio de Abraão. 

Meu Pai Joaquim, antes de sua 
Pascoa, havia já considerado Meu 
Matrimônio com José, Varão Justo e Santo, 
apenas uns poucos anos mais velho que Eu. 
José, assim como eu, esperava e orava pelo 
Messias. Havia desejado consagrar sua 
Virgindade também a Yhavé, pela pronta 
chegada do Messias. 

Fui desposada com José, com a idade 
de quinze anos, no Templo, frente o Sumo 
sacerdote. O báculo de José, que 
representava profeticamente sua missão de 
Patriarca, floresceu com três formosos lírios, 
frente a todos, durante o Rito da Bênção. 
Ante o Sacerdote, nos desposávamos, e 
ante Deus, no segredo, nos oferecíamos em 
castidade perpétua por sua Glória. Por isso 
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São José, como Eu, sabíamos de nossos 
votos de virgindade. 

Meus Anciãos Pais, depois de meu 
Desposório do Céu, foram chamados ao 
Seio de Abraão. De Jerusalém, fui viver em 
Nazaré, o povo de meus Santos Papais, 
onde no silêncio e na vida oculta, me 
oferecia ao Senhor Misericordioso, junto a 
José, que ainda não me havia recebido em 
sua casa. Nenhum dos Dois vivíamos de 
graças extraordinárias, senão que éramos 
no quotidiano, fiéis a nossos votos ao Pai 
Terno e Misericordioso. 

Filhinho: imita José e Maria. Imita o 
silêncio que ouves, o oferecimento do 
quotidiano, e selando todos os atos com um 
Fiat diário, constante e fiel. 

Elevação da alma 
Querido Pai Terno e Misericordioso: ao 

meditar na Juventude Pura e Inocente de 
Nossa Senhora, e na Fiel Juventude de São 
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José, quero fazer meus seus atos de amor, 
no quotidiano, na vida diária, no transcorrer 
de cada momento presente. 

Uno meus atos aos de Maria e José, 
para santificar meus atos, e assim, oferece-
los a Vós, para dar-vos reparação por todos, 
amor por todos, louvor por todos, e que a 
virtude e os frutos da fidelidade de Maria e 
José se multipliquem em cada coração, 
como um Fiat constante e eterno. Amém. 
Fiat. 

12 Janeiro 2021 

NONA HORA DE MEDITAÇÃO REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

“Encarnação do Verbo e a Visita de 
Nossa Senhora a Santa Isabel” 

No Mistério de minha Vida, antes do 
Nascimento de Nosso Senhor, o Espirito 
Santo, moveu minha alma no Divino Querer, 
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de modo que, todos meus Atos, eram Atos 
do Céu, e meu Desposório com São José, foi 
predestinado pela Divina Vontade, porque 
Ele também vivia em obediência ao Divino 
Querer, o Espirito Santo agia na Alma de 
José. Ao meu Justo Esposo foi dada a Graça 
do Reinado do Espirito Santo em sua Alma. 

Depois de meu Desposório com São 
José, quando Eu vivia em Nazaré, foi 
enviado a Mim, por Deus Pai Terno e 
Misericordioso, o Santo Arcanjo Gabriel, 
para anunciar-me o Desígnio de Deus. Esse 
dia a Glória de Deus se manifestou de modo 
especial. Uma grande nuvem envolveu 
aquela pequena casinha, e no meio da 
nuvem e da luz, apareceu o Arcanjo São 
Gabriel, com três lírios em sua Mão, muito 
parecidos aos três lírios que floresceram no 
báculo de São José, no dia de meu 
Desposório. 
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O Santo Arcanjo me saudou com a Ave 
Cheia de Graça, ao mesmo tempo que se 
inclinava diante de Mim. Anunciou-me a 
Mensagem do Pai. Ao que respondi com um 
Fiat Mihi, um Sim ao Desígnio de Deus. Senti 
nesse instante como um Fogo Divino 
pousava sobre Mim, e como Meu Ventre era 
iluminado com uma Graça especialíssima. 

O Messias, que tanto esperei e ofereci 
minha vida por sua vinda, estava em Meu 
Ventre, e era Meu Filho Divino. Desde o dia 
da Encarnação, o Verbo, em Quem 
meditava de noite e de dia, agora era meu 
próprio Filho, Fruto de meu Ventre Virginal. 

Filhinho: Eu vivi o Batismo do Espirito 
em três momentos: no dia da Minha 
Concepção, no dia da Encarnação e no dia 
de Pentecostes. 

Pouco antes de cumprir os primeiros 
três meses, depois da Encanação Divina, 
peregrinei à Judéia, na Casa de Zacarias, 
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para visitar minha parente Santa Isabel, que, 
pelo anúncio do Arcanjo São Gabriel, soube 
que estava grávida, e que seu filho, era o 
precursor São João Batista. Percorri três 
dias para chegar à Montanha da Judéia. 

E ao chegar na casa de Zacarias e 
saudar Santa Isabel, o Espirito Divino tomou 
fogo de Meu Coração Doloroso e Imaculado, 
e o transmitiu à Santa Isabel e a São João, o 
Batista, por mediação de Meu Coração. Um 
Batismo do Espirito Santo. 

De modo que Santa Isabel, cheia do 
Espirito Divino, pronunciou a Saudação, e o 
pequeno João, em seu ventre materno, 
saltou de alegria. 

O pequeno João e Santa Isabel, sua 
Mãe, entenderam pelo auxílio do Espirito 
Santo, que a nova Arca da Aliança estava 
frente a eles. O salto do pequeno João, era 
o salto de David, o Rei, que dançava frente 
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a Arca. Agora João o fazia frente a Nova e 
Eterna Arca da Aliança. 

Neste pequeno pentecostes, que se 
viveu na casa de Zacarias, pronunciei meu 
louvor ao Senhor Misericordioso, 
glorificando-O por suas Maravilhosas Obras 
e por Seus Desígnios de Redenção. 

Elevação da alma 
Coração Doloroso e Imaculado de 

Maria: minha alma quer elevar-se ao grande 
Amor Trinitário, envolver-se de sua Luz Três 
vezes Santa, e encher-me do Amor Divino. 
Mas quero elevar minha alma, por meio de 
vós, minha Querida Mamãe, por ser a Arca 
da Aliança Nova e Perdurável. 

Mamãe: tomo o fogo, o Espirito e os 
atos da Anunciação e Encarnação, e 
tomando como meus, por meio de Vós, 
estes Frutos e Méritos, quero louvar e 
bendizer, amar e reparar o Pai Terno e 
Misericordioso. 
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Submerjo-me no grande amor 
manifestado na Encarnação do Verbo, e me 
uno a alegria de Santa Isabel e ao pequeno 
João; e tomando a alegria de seus dois 
corações, de Santa Isabel e de seu filho 
João, louvo ao Pai, ao Verbo e ao Espirito. 

Mamãe minha: louvo, adoro e reparo 
por todas as gerações passadas, presentes 
e futuras, a Santíssima Trindade, com Vosso 
Louvor do Magnificat. E com vosso louvor, 
Mamãe, adoro aos Três Amores: Pai, Filho e 
Espirito Santo. Amém. Fiat. 

14 Janeiro 2021 

DÉCIMA HORA DE MEDITAÇÃO REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

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

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. 
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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 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 78 

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. 

15 Janeiro 2021 

DÉCIMA PRIMEIRA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

"O Menino Jesus é encontrado no 
Templo após três dias de Busca" 

Querido filho: com São José e Comigo, 
vem a Nazaré, e por meio de Nossos Santos 
Corações encontra-te com o Coração Divino 
de Jesus, e por meio de Nossos Sagrados 
Corações, chegarás purificado a esse 
encontro de Amor Divino. 

Enquanto o Menino crescia conosco 
em Nazaré, chegou o dia da celebração da 
Páscoa. E de Nazaré peregrinamos a 
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Jerusalém, para estar no dia solene da 
Páscoa no Templo. Chegamos a Jerusalém, 
visitamos alguns parentes e nos dirigimos ao 
Templo. 

Meu Divino Filho dirigiu seu Olhar, para 
o alto do Templo, e uma grande luz se 
manifestou sobre o Santuário. O sol irradiou 
sua luz, de maneira majestosa sobre o 
Templo. Todos os peregrinos assombraram-
se daquela luz no sol. Mas desconheciam 
que um pequeno Menino, que acudia como 
peregrino ao Templo, era o Redentor do 
gênero humano e o Messias Prometido. 

Chegamos ao interior do Templo; 
oramos, jejuamos, cantamos Salmos e 
Louvores; escutamos ao Senhor na leitura 
da lei, por parte dos sacerdotes do Templo e 
oferecemos um carneiro por Nossa Santa 
Família, como sacrifício. Ao pôr do sol, 
saímos do Templo e saímos da cidade de 
Jerusalém, a caminho de Nazaré. Não 
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tínhamos avançado muito. Mas na 
peregrinação de retorno, José e eu, 
descobrimos que o Menino se havia perdido. 

Quando não o vimos entre nós, o 
procuramos na peregrinação. Quando não o 
encontramos, voltamos a Jerusalém bem 
cedo, pela manhã. Na cidade o procuramos 
na casa de nossos parentes e conhecidos. 
Passamos dois dias, na angústia de não 
saber nada sobre Meu Filho.  

No terceiro dia fomos ao Templo. De 
um lado do pátio central, ouvi a Voz do Meu 
Filho. Queria correr para a pequena sala, 
que ficava neste lado do Templo. Mas me 
detive e permiti que José fosse observar se 
essa Voz, que falava aos Sábios com tanta 
autoridade e lucidez, em sua Mensagem, era 
a Voz do Meu Filho Amado. 

São José chegou à porta da sala, 
observou o Menino, e o viu sentado no meio 
daqueles mestres, entre os quais estavam: 
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Nicodemos, José de Arimatéia e Gamaliel 
ainda jovens. Por escutarem o Menino, seus 
corações haviam ficado presos em seu Amor 
e em sua Missão Redentora. 

O Menino, viu São José, correu para 
ele. São José tomou-o, abraçou-o, e 
sussurrou em seu Ouvido: Tua Mãe te 
espera. Os Mestres murmuraram como este 
Menino sabia da lei e da Escritura, e eles 
ficaram assombrados com sua sabedoria. 
José saiu com o Menino. O Pequeno me 
olhou, e eu o olhei. Nossos Corações se 
abraçaram. E Doces Cadeias de Amor 
algemaram Nossos Corações: tomei-o 
contra meu Peito e lhe disse: 

Filho Meu: teu Pai e Eu estivemos te 
procurando. Por que nos fizestes isto? O 
Menino nos corrigiu e exclamou olhando o 
Santuário: Eu devo estar nas coisas de Meu 
Pai. Mas o Menino tomou nossas Mãos e 
regressamos com Ele para Nazaré. 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 82 

Elevação da alma 
Pai Terno e Misericordioso: vos amo, 

vos adoro, vos reparo, vos louvo, por todos 
os homens e por todas as gerações, uno-me 
aos Santíssimos Corações de Nossa 
Senhora e de São José, e por meio de seus 
Santos Corações, me submerjo no oceano 
infinito do Amor Misericordioso do Coração 
de Jesus Menino, tomando como meus, os 
passos e movimentos dos Três Sagrados 
Corações, que peregrinavam para 
Jerusalém, tomo as suplicas, orações e 
louvores que os Sagrados Corações vos 
dirigiram no Templo. 

Tomo como minha a angústia e a 
tristeza de Nossa Senhora e do Pai São 
José, ao não ver o Menino. Tomo como 
minhas as alegrias do Coração Casto e 
Amante Coração de São José e do Doloroso 
e Imaculado Coração de Maria ao encontrar 
o menino. 
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Quero que em meu coração as 
palavras, os ensinamentos do Reino e a 
pregação saída do Coração de Jesus 
Menino, guardem-se e deem frutos do Reino 
Novo Eucarístico, e poder viver esta primeira 
pregação do Sagrado Coração de Jesus 
Menino em minha vida, para a Glorificação 
da Divina Vontade. Amém. Fiat. 

18 Janeiro 2021 

DÉCIMA SEGUNDA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“O Batismo de Jesus” 
Alma do Meu Sagrado Coração 

Eucarístico: contempla Comigo o Grande 
Dom que Meu Pai Terno e Misericordioso 
deu ao homem através do Sacramento do 
Baptismo. 
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O Batismo é uma Graça tão grande, e 
desejada por nós, a Santíssima Trindade, 
porque, quando uma alma que se une ao 
Meu Corpo Místico, a Igreja, recebe o 
Sacramento do Batismo. Não só recebe a 
Graça do perdão do pecado original, senão 
que, com o Santo Batismo, a alma recebe a 
Habitação da Santíssima Trindade nela. E 
esta graça é tão pouco conhecida e é tão 
descuidada, que em Meu Coração, o 
desconhecimento desta graça, por parte da 
alma, é como a lança, com a qual 
traspassaram Meu Coração desbordando de 
Amor Misericordioso. 

Antes de iniciar Minha Vida Pública, 
que durou três anos de Evangelização: um 
ano dando a conhecer ao Pai; um ano dando 
a conhecer ao Filho, e o último e terceiro 
ano, dando a conhecer o Espirito Santo. 

Vivi, trabalhei e orei com Meus Santos 
Pais, todos esses anos de Minha Vida 
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Oculta. Vida Oculta que profetizava Minha 
Solidão nos Tabernáculos Eucarísticos. Vida 
Oculta de simplicidade e de obediência, 
trabalhando com Meu Pai São José, e 
cuidando de Minha Mamãe Rainha. 

Quando Meu Pai José já havia 
terminado sua Missão, foi levado ao Seio de 
Abraão, e o Espirito me levou a São João, o 
Batista. João, o Precursor, já estava 
preparando o caminho para minha Missão 
Redentora. Ao sentir a Divina Chamada, que 
me impulsionava a começar Minha Missão, 
falei com Minha Santa Mamãe e lhe disse: 

Querida Mãe: o Pai Misericordioso já 
me fez saber que chegou a Hora de dar a 
conhecer o Reino. Bendize-me Mamãe, para 
que com tua Bênção Maternal, Eu inicie 
minha Obra Redentora. Minha Mãe me 
abençoou e saí de Nazaré para o Jordão. 

No Rio Jordão, encontrei São João 
Batista, pregando o batismo de penitência. 
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Aproximei-me dele, e Ele imediatamente 
sentiu o mesmo gozo que sentiu, quando 
com Minha Mãe grávida, visitamos Santa 
Isabel.  João, o Precursor, me olhou nos 
Olhos e disse: “Emanuel”, me adentrei no 
Jordão. 

João, com muito temor de Deus, 
aproximou-se de Mim, pousou sua Mão em 
Minha Cabeça, submergiu-me na água do 
rio, e ao sair do rio, João voltou a dizer-me: 
Tu És o Cordeiro. O Espirito abriu o Céu, 
voou sobre Mim, pousou sobre Meu Ombro, 
ungindo-me. E nesse mesmo instante, o Pai 
Terno e Misericordioso manifestou sua 
presença dizendo: 

“Este é Meu Filho Amado. Escutem-
no.” (San Mateus 3,17) 

João, caindo de joelhos, louvou a 
Santíssima Trindade. Depois de Meu 
Batismo, o Espirito me conduziu ao deserto. 

Elevação da alma 
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Pai Terno e Misericordioso, desejo 
adorar-vos com o Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus, unindo-me à Divina 
Vontade da Trindade Beatíssima. 

Agradeço em nome de todos o Grande 
Dom do Sacramento do Batismo, onde a 
alma é habitada pela Santíssima Trindade, e 
reparo, peço perdão e me arrependo por 
todos, pelo grande desconhecimento e 
esquecimento desta graça Trinitária, porque, 
quando a alma é batizada, é consagrada ao 
Espirito Santo, e começa a viver o Reinado 
do Espirito Santo. E estas graças o mundo 
as ignora e não as valorizam vossos filhos. 

Tomo os Méritos, os Atos, os Frutos do 
Meu Jesus e de seu Batismo, unindo-os ao 
meu próprio Batismo, e vo-los entrego a Vós, 
Pai Terno e Misericordioso, por mim e por 
todos, em consolo ao Espirito Santo, pelo 
desconhecimento do Grande Dom do 
Batismo. Amém. Fiat. 
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19 Janeiro 2021 

DÉCIMA TERCEIRA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“As Bodas de Caná” 
Querido filho do Meu Sagrado Coração 

Eucarístico. Quando terminei Minha 
Quaresma no deserto, tempo no qual o 
Espirito Divino preparava Minha Alma por 
meio da oração e do jejum, para iniciar 
Minha Missão Redentora. Assim como o Pai 
dispôs que Seu Filho nascesse da 
Imaculada, recebesse o Batismo de João, o 
precursor, também queria o Pai, que me 
preparasse para Meu Ministério. 

Regressei a Nazaré, para a casa de 
Minha Mãe. Abraçando-me fortemente, 
como uma Criança, estreitou-me ao Seu 
Coração Maternal, e me fez sentir seu Amor 
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Imaculado, dando-me consolo e reparo. 
Porque Minha Santa Mamãe é a Primeira 
Discípula Reparadora e Consoladora de 
Meu Sagrado Coração Eucarístico. 

Minha Santa Mamãe me disse que 
havíamos sido convidados para um 
casamento, em Caná da Galileia. Assisti a 
boda com Minha Santa Mamãe e com meus 
Discípulos, porque, quando desci do 
deserto, os encontrei em Cafarnaum, e me 
seguiram a Nazaré (San Mateus 4, 18) 

A boda era de dois parentes de Minha 
Mãe. Chegamos naquela casa e saudamos 
a todos com a paz. 

No último dia daquela celebração, 
Minha Mãe foi avisada pelos familiares que 
o vinho havia terminado. Minha Mãe, 
tomando como sua aquela preocupação, 
aproximou-se de Mim, e sabendo que seu 
pedido adiantaria Meu Ministério, fez-me 
saber que não tinham vinho, e lhe disse: 
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 “Mulher. Mas isto a nós não 
corresponde.” E Minha Mãe, toda ternura, 
adiantou Minha Missão, e disse aos 
encarregados: 

“Faça o que Meu Filho lhes disser.” 
Disse aos serventes, que enchessem as 
talhas de água, e que mas trouxessem. Pedi 
a todos os que estavam naquela antessala, 
que saíssem, e orei ao Pai, o qual concedeu, 
não só o milagre, senão que, confirmou a 
inspiração de Divina Vontade de Minha Mãe, 
que adiantou com sua Mediação, Meu 
Ministério. 

Em Caná, inicia Meu Ministério 
Redentor, impulsionado por Maria, a 
Corredentora. 

Elevação da alma 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus: 

adoro-vos e amo-vos, no inicio de Vossa 
Missão Redentora. Início impulsionado por 
Maria, a Corredentora em Vossa Missão. 
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Tomo o Coração de Minha Mamãe 
Rainha, com seu pulsar e súplicas, como 
bateu em Caná, ao dizer-vos que não tinham 
mais vinho. Esse Coração Suplicante de 
minha Santa Mamãe, eu o pego e uno ao 
meu e vo-lo ofereço. 

Tomo a Divindade e a Divina Vontade 
operante, na água transformada em vinho, e 
tomo em mim, Vossas Súplicas ao Pai 
Misericordioso. 

Faço meu vossos Atos, Movimentos, 
Passos, Cansaço e Vossa Quaresma no 
deserto. Junto a Vós, abraçados no Fiat 
Divino, que Nossa Mamãe ensinou a São 
José e a Vós, e agora ensina a mim. Nos 
oferecemos em oblação ao Pai Terno e 
Misericordioso, pela vinda do Reino 
Eucarístico. Amém. Fiat. 
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20 Janeiro 2021 

DÉCIMA QUARTA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Vida Pública e Pregação de Nosso 
Senhor” 

Esposo de Meu Sagrado Coração: esta 
Meditação Reparadora, guarda-a no jardim 
de teu coração, como o Maior Tesouro 
Escondido. 

Filhinho: nas bodas de Caná, Minha 
Santa Mamãe, impulsionou Minha Obra de 
Redenção. Todas as pessoas naquela Boda 
conheceram o Milagre, pois os serventes, 
depois o contaram a todos e Meus 
Discípulos creram em Minhas Palavras. 

Saímos de Caná, regressamos a 
Nazaré, para a casa de Minha Mãe. Em 
Nazaré, novamente, antes de partir, me 
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retirei para orar com Minha Mamãe Rainha, 
e Minha Mãe Celestial me Abençoou 
dizendo-me: 

“Filho Meu: vistes para tirar o pecado 
do mundo. És o Salvador e o Messias 
Prometido. Eu te Bendigo, para que Meu 
Fiat, dado nesta mesma casa santa, no Dia 
Solene da Encarnação, te acompanhe em 
Tua Missão, e Nossos Dois Corações 
permaneçam Esposados com Doces 
Cadeias de Divina Vontade.” 

Despedi-me de Minha Mãe, também 
abençoando-a. Saí com Meus Discípulos. 
Reuni os Doze Apóstolos. Percorri com Eles, 
Nazaré, Judéia, Galileia, Cafarnaum. Todo 
Israel foi abençoado pela Minha Missão, 
realizando os grandes prodígios da Missão 
Redentora: curar os enfermos; ressuscitar 
aos mortos; perdoar aos pecadores, e o mais 
importante: pregar o Reino ao Povo, e fazer 
conhecer o Grande Amor Trinitário pelas 
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almas. Todos os sinais milagrosos tinham 
um objetivo: confirmar com obras a 
Pregação do Filho de Deus. 

Minha Vida Pública é um constante 
louvor à Santíssima Trindade. Neste louvor 
à Trindade Bendita, foi levantada Minha 
Igreja. A Igreja é a Casa do Céu, aberta na 
terra (San Mateus 16, 18). 

Por isso, os pecados contra este 
Mistérios da Igreja, reclamam reparações 
grandes de parte dos homens. E se não 
repara Minha Igreja, então o Céu clama a 
Divina Justiça. Porque a Igreja é Meu Corpo. 
E os pecados contra Meu Corpo, são 
profanações. E as profanações se elevam à 
Justa Ira. 

Manoel de Meu Sagrado Coração: em 
toda Minha Missão Redentora, Minha Mãe 
sempre esteve presente espiritualmente. E 
em muitas ocasiões fisicamente. Minha 
Santa Mamãe, sempre cobriu de orações e 
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sacrifícios Meu Ministério Redentor, como a 
Corredentora do Redentor. 

Elevação da alma 
Deus Pai Terno e Misericordioso: amo-

vos, adoro-vos e reparo em Mim, a Vida de 
Jesus, sua Missão de Redenção de três 
anos, seus milagres, seus sinais, seus Atos. 
Mas, sobretudo, tomo seu próprio Coração 
Divino, Fonte de todos estes prodígios do 
Céu. 

Adoro-vos na ressurreição da filha de 
Jairo, na ressurreição do filho da viúva, na 
ressurreição de Lázaro. Agradeço-vos com 
os leprosos, cegos coxos, enfermos curados 
por Vosso Filho. Louvo-vos nos pecadores 
arrependidos, como Mateus e Zaqueu; 
reparo com Santa Maria Madalena. Mas 
sobretudo, quero adorar-vos e dar-vos o 
maior consolo e reparação, que é viver a 
Divina Vontade, manifestada na Divina 
Pregação de Vosso Filho Jesus, assim como 
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a viveu e obedeceu ao Coração Doloroso e 
Imaculado de Nossa Senhora. Amém. Fiat. 

21 Janeiro 2021 

DÉCIMA QUINTA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“A Transfiguração de Nosso Senhor” 
Manuel de Meu Sagrado Coração: 

nesta Hora de Meditação Reparadora, 
acompanha-me ao Monte Tabor. 

Terminada minha Pregação aos 
Apóstolos, tomei Comigo São Pedro, São 
João e São Tiago. Pedro representava a 
hierarquia de Minha Igreja. João 
representava as almas reparadoras e São 
Tiago representava o Resto Fiel. 

São Pedro representava a Hierarquia, 
porque é a Rocha da Fundação da Minha 
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Igreja. São João, representa as almas 
reparadoras, porque foi quem consolou e 
acompanhou aos Nossos Dois Corações no 
sofrimento do Calvário. E São Tiago 
representa o Resto Fiel, por sua 
perseverança acesa e viva. Perseverança 
que se manifestou, quando Minha Rainha 
Mamãe se lhe manifestou na Aparição de 
Pilar, e seguiu fielmente o Pedido de Minha 
Mãe, de evangelizar sem desanimar. 

Quando chegamos próximo do Monte, 
disse aos Apóstolos que veriam a Glória de 
Deus confirmando Minha Missão Redentora. 
Subimos orando os Salmos, até chegar ao 
cume do Tabor. E ali louvei Meu Pai Terno e 
Misericordioso. Nessa adoração do Filho ao 
Pai, o Espirito cobriu-Me com sua Glória, 
transfigurando-Me, como o Verdadeiro Filho 
do Deus Vivente, Todo-Poderoso (São 
Mateus 17, 1-3) 
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Uma grande luz brilhou. A grande luz 
que veio brilhar para acabar com as trevas. 
Nesta manifestação do Poder de Deus, 
apareceram: Elias, à minha esquerda e 
Moisés à minha direita. Elias representava 
as Profecias, e Moisés representava a Lei. 

A Profecia e a Lei, encarnadas em Meu 
Sagrado Coração. Pois, Sou Profeta por 
excelência e Mestre por Onisciência. Elias e 
Moisés me falaram sobre o que devia de 
oferecer ao Pai em Sacrifício pela salvação 
da humanidade. Por isso, também a Divina 
Vontade é Lei e Palavra de Deus, que o Pai 
deseja que o homem as faça vida. 

Os três Apóstolos, ficaram 
submergidos nesta Manifestação do Poder 
Trinitária, de modo que, para esta 
Manifestação Trinitária, Pedro disse que 
desejava fazer três tendas para permanecer 
ali no Monte, Comigo, com Moisés e com 
Elias. Isto é a Graça que a alma sente, 
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quando está diante Nossa Presença. Mas, 
Minha Missão devia continuar para sua 
realização salvífica. Pelo que, terminada a 
Manifestação do Filho do Homem, 
descemos do Monte Tabor para prosseguir 
Minha Missão até Jerusalém. 

Filhinho e esposo meu: guarda a 
Palavra e a Lei em teu coração. As duas 
fontes que te farão viver a Divina Vontade. 

Elevação da alma 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus: 

eu vos adoro, vos amo, e vos louvo. Dou-vos 
adoração por todos. Quero dar-vos o amor, 
a honra e o reconhecimento que todos os 
homens devemos dar-vos. 

Sagrado Coração de Jesus: quero 
submergir-me também, no Amor Divino da 
Luz da Divina Vontade. Quero fazer meus os 
corações, os sentimentos, o próprio ser de 
São Pedro, São João e Santiago, no 
momento de Vossa Transfiguração. 
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Quero louvar nesse mesmo momento, 
Vosso Sagrado Coração Eucarístico 
Transfigurado, e transfigurar-me Convosco, 
em Vós e para Vossa maior glória, e espero 
a Grande Transfiguração do mundo, quando 
toda a criação seja renovada desde a Divina 
Eucaristia, para que a humanidade viva o 
Grande Império da Divina Vontade. Amém. 
Fiat. 

1 Fevereiro 2021 

DÉCIMA SEXTA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“A Ceia Eucarística” 
Querido filho e esposo de Meu Coração 

Eucarístico: segue-me. Nesta hora, medita 
Comigo no Dom Maior que dei à Minha 
Igreja: a Santíssima Eucaristia. O Pão da 
Vida que é Meu Corpo, Sangue. Alma e 
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Divindade, dando-se em alimento ao meu 
rebanho. 

Filhinho: chego a Jerusalém 
acompanhado dos Apóstolos, e entrando na 
cidade, peço para uns Discípulos, que 
preparem a Ceia Eucarística, e preparar o 
Cenáculo. Antes de ir-me ao Aposento do 
Cenáculo, encontrei-me com Minha Mamãe 
Rainha, quem, em seu Doloroso e 
Imaculado Coração, já sentia o que nesta 
Ceia Pascal aconteceria. 

Minha Mamãe Celestial preparava seu 
Coração em adoração e reparação. Comigo, 
Minha Mamãe Imaculada chegou ao 
Cenáculo. Ao entrar, enxaguei as Mãos os 
Pés. Os Discípulos, que iam Comigo, 
também o fizeram. Finalmente, Minha Santa 
Mamãe o fez. E dirigiu-se à outra sala 
menor, reunindo-se com as outras piedosas 
mulheres. 
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Eu entrei no Cenáculo, tomei meu lugar 
na Sacra mesa. Sentei-me no meio de João 
e Pedro. A Luz da Divina Vontade brilhava 
sobre Mim, como o dia da Transfiguração no 
Tabor. Todos os apóstolos estavam 
assombrados desta presença, que 
Divinizava aquele lugar. E inclusive Judas 
não tolerava aquele ambiente, tão Solene e 
Sagrado. 

Lemos as Leituras Pascais do Antigo 
Testamento. Oramos os Salmos. E 
terminada a oração, levantei-me para lavar 
os pés de meus Discípulos, dando-lhes 
exemplo, para que fossem também servos 
por amor da humanidade. 

Terminei de lavar os pés e retornei ao 
meu lugar na Mesa. Tomei o Pão em Minhas 
Santas Mãos, o beijei e o consagrei. O Pão 
se fez, pelo Poder do Espirito Santo, Meu 
Verdadeiro Corpo, e a seguir, tomei o Santo 
Cálice, o elevei e o abençoei. E pelo Poder o 
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Espirito Santo, converteu-se em Meu 
Verdadeiro Sangue. E uni aos Apóstolos ao 
Meu Sacerdócio Eterno, quando lhes disse: 
“Fazei isto em Memória de Mim”. (São Lucas 
22, 15-20) 

Reparti aos meus Discípulos a Divina 
Eucaristia. Um por um a tomou de joelhos, o 
Sagrado Corpo de Minhas Mãos. 

Minha Santa Mamãe e as piedosas 
mulheres também receberam por Minhas 
Mãos a Santa Eucaristia. Abençoei aos 
meus Discípulos e me despedi de Minha 
Santa Mamãe, pedindo que me abençoasse 
antes de retirar-me para o Horto de 
Getsêmani, próximo do Monte Sião. 

Elevação da alma 
Querido Jesus meu: adoro Vosso 

Sagrado Coração Eucarístico e bendigo 
vossas Santas Mãos, com as quais fizestes 
do pão vosso Verdadeiro Corpo e do Cálice 
vosso verdadeiro Sangue. Jesus entrego o 
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vosso Sagrado Coração Eucarístico a todos 
os Sacerdotes. 

Quero dar-vos amor, reparação, 
consolo e adoração por todos vossos 
Ministros. Peço-vos perdão em nome de 
todos os Sacerdotes, por seus pecados. 
Entrego vosso Sagrado Coração Eucarístico 
a todos os Religiosos e Religiosas, para que 
suas vidas de consagração sejam 
Eucaristias Viventes, que transmitam vosso 
Amor Eucarístico ao mundo. 

Jesus: santificai vossos Sacerdotes; 
santificai vossos Religiosos e Religiosas. 
Que os consagrados sejam testemunhas do 
Novo Reino Eucarístico que renovará a 
criação inteira. Amém. Fiat. 

2 Fevereiro 2021 

DECIMA SÉTIMA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA  
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Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“A Agonia de Jesus no Jardim do 
Getsêmani” 

Minha pequena Vitima: terminada a 
Ceia Eucarística, com a qual perpetuamente 
foi Instituído o Sacramento da Divina 
Eucaristia, havendo sido abençoado por 
Minha Mamãe Celestial, dirigi-me com os 
Onze Apóstolos ao Vale do Cedron, muito 
próximo do Monte das Oliveiras. 

Chegando ao pé do monte, tomei 
Comigo, Pedro, Santiago e João, os 
mesmos três Apóstolos que viram Minha 
Glória. Agora, vem minha Divina Agonia 
Redentora. 

Cheguei com eles ao Horto de 
Getsêmani, que significa Prensa de Azeite, 
pois ali se espremia a Oliveira e dava o fruto 
suave do óleo. Pois neste Horto, como 
oliveira, foi espremido Meu Sagrado 
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Coração, brotando a Divina Unção de Meu 
Precioso Sangue. De modo que nesta dor, 
todo Meu Sacratíssimo Corpo chegou a 
derramar meu Sangue Precioso, também no 
solo e na rocha, na qual me apoiava, para 
me sustentar em oração. 

A Dor de Meu Coração de Cordeiro era 
infinita. Todos os pecados, desde o primeiro 
pecado original até o último pecado do último 
homem, foram sofridos por Meu Sagrado 
Coração Agonizante. 

Amado filhinho: o Grande Aviso que 
virá à humanidade, foi vivido primeiro no 
Horto do Getsêmani por Mim. Não porque eu 
o merecesse, porque sou Deus. Mas para 
redimir e sofrer por vocês e por seus 
pecados, sendo Eu mesmo o Primeiro 
Reparador do Pai Terno e Misericordioso. 

O Arcanjo São Miguel, apareceu para 
confortar-me, e dar-me uma confiança no 
Amor do Pai, infinita. Pois minha alma estava 
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experimentando todas as noites escuras, 
que Minha Igreja viveria, e que todas as 
almas sofreriam. 

Nesta solidão infinita, oferecia-me 
constantemente ao Pai Terno e 
Misericordioso, para que se realizasse sua 
Divina Vontade, e a Missão Redentora 
tivesse o seu perfeito cumprimento. 

Minha Santa Mamãe no Cenáculo, 
subiu à sala mais alta daquele Aposento, 
dirigindo seu Olhar para o Monte das 
Oliveiras, acompanhando-me. Minha Mãe 
também agonizou Comigo. Minha Vítima, 
neste silêncio de reparação profunda do 
Getsêmani, consola Nossos Dois Corações 
Agonizantes. 

Elevação da alma 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus: 

dirijo meu coração para o Horto do 
Getsêmani, consolo e acompanho vosso 
Sagrado Coração Eucarístico, cheio de 
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angústia. Contemplo-vos, Redentor Meu, 
prostrado em terra, com o Rosto banhado 
em Sangue, e vosso Coração espremido 
como a oliveira, dando o suave fruto do 
perdão. 

Jesus: amo-vos por todos os homens. 
Peço-vos perdão por todos os pecados da 
humanidade, e quero consolar e reparar 
vosso Sagrado Coração Eucarístico e ao 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
minha Doce Mamãe Dolorosa na Agonia do 
Horto. 

Ofereço ao Pai vossas lágrimas, 
vossas dores, vossos próprios 
Sacratíssimos Corações Agonizantes, pela 
vinda do Novo Reino Eucarístico. Amém. 
Fiat. 

3 Fevereiro 2021 

DÉCIMA OITAVA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 109 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Jesus Traído por Judas” 
Minha pequena vítima: consola Meu 

Sagrado Coração Eucarístico, no caminho 
da Cruz; acompanha-me neste caminho 
através da "Via Crucis" dando-me Amor 
Reparador ao Meu Sagrado Coração 
Eucarístico. 

Enquanto orava no Horto, Meu 
Sagrado Coração começou a sentir próxima 
a Hora da Prisão. Já, Meu Sagrado Coração, 
sentia-se o Divino Prisioneiro das almas. 

À meia-noite, exatamente, chegava 
Judas, encabeçando uma turba de guardas 
do Templo, servidores das casas de Anás e 
Caifás. Ao chegar Judas na minha frente, 
beijou minha face direita, e sussurrou ao 
Meu Ouvido dizendo: ¨salve Rabino¨. Disse-
o tão sarcasticamente, que escutei o 
demônio em sua voz saudando-me. Pois 
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esta saudação era o sinal concreto com que 
Judas concordou com a turba, para me 
indicar. 

Os soldados agarraram-me; 
amarraram-me com correntes. Com suas 
lanças e tochas me golpearam. Jogaram-me 
ao chão. Ataram-me o pescoço. Levantaram 
de meus Cabelos, puxando-os cruelmente e 
me tiraram do Horto em direção ao riacho de 
Cedron, para levar-me a Jerusalém, para a 
casa de Anás (São João 18, 13). 

Elevação da alma 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 

Mestre da Vida: amo-vos, adoro-vos e 
reparo-vos. Dou-vos consolo pela 
arrogância, violência, infidelidade e a 
divisão; todos esses, frutos de nossos 
pecados, que traem uma e outra vez, 
constantemente, Vosso Sagrado Coração 
Eucarístico tão Fiel. 
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Jesus: pela dor e a traição de Judas, na 
Divina Vontade, ofereço-vos meu coração e 
meu próprio arrependimento, por meio do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
suplicando venha o Reino do Pai Terno e 
Misericordioso, que unirá a Igreja e realizará 
a civilização do Amor Trinitário no mundo. 
Amém. Fiat. 

4 Fevereiro 2021 

DÉCIMA NONA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Jesus julgado por Anás e Caifás” 
Minha pequena vítima: acompanha-me 

neste caminho. Meu caminho da Cruz. 
Consola-me e repara o meu Agonizante 
Coração. 

Levaram-me amarrado, tirando-me 
como um Prisioneiro do Horto do Getsêmani. 
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Passando pela Corrente do Cedron, 
empurraram-me, caindo Meu Sacratíssimo 
Corpo, no barro formado pela água da 
torrente. 

Entre ser acorrentado a Jerusalém, 
imediatamente me levaram para a Casa de 
Anás, que era o sumo sacerdote do Templo 
e sogro de Caifás. Na casa de Anás, estive 
frente à entrada do interior de sua casa, 
enquanto a turba me apresentava a Anás 
como o agitador e falso Messias. 

Anás, deu a ordem de julgamento por 
parte do Sinédrio, e ordenou que me 
levassem à casa de Caifás, já que as duas 
casas estavam muito próximas do Templo. 
Na casa de Caifás, conduziram-me para a 
sala do Sinédrio, porque Caifás era o sumo 
sacerdote de Israel, e ali se reuniam os 
sacerdotes, mestres, levitas e escrivães. 

Estava amarrado, e todo meu Corpo 
Santíssimo cheio de golpes e de 
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cusparadas. Minhas Feridas banhadas pela 
água putrefata da torrente. Olhavam-me 
com ódio e desprezo. Caifás sentado na 
cadeira principal e Anás sentado a sua 
direita, presidiam o julgamento. 
Interrogaram-me. Eu só respondi: 

 “Sou o Filho de Deus Vivente, e me 
verão vir da Destra do Todo-Poderoso em 
glória e majestade.” (São Lucas 22,70). 
Caifás rasgou sua túnica e me condenou 
pela lei judaica à morte, segundo os 
romanos, em cruz. 

Terminado o julgamento, fui golpeado, 
jogado ao chão. Puxaram Meu Cabelo e 
Barba. Colocaram os pés em cima do Meu 
Sacratíssimo Corpo, pisando-me. Tiraram-
me do Sinédrio para o pátio principal da 
casa. 

Elevação da alma 
Meu Divino Prisioneiro: amo-vos, 

adoro-vos, bendigo-vos, reparo-vos, 
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consolo-vos em vosso Sofrimento, durante o 
julgamento do Sinédrio. Tomo vossas Dores, 
vossa Angústia, vossas Lágrimas e as 
ofereço ao Pai Terno e Misericordioso em 
reparação. Tomo a solenidade do momento, 
quando declarastes vossa Divindade como 
Filho do Deus Vivente, para amar-vos a vós 
Mesmo, com vossa própria Majestade e 
Divindade. 

Reparo e consolo vosso Sagrado 
Coração Eucarístico pelos homens, que 
suplicam Misericórdia, em qualquer tipo de 
escravidão e prisão no mundo. 

Jesus: somente pronunciai “Eu Sou”, 
para que a humanidade volte a vós, e 
sejamos transformados no Reino Novo 
Eucarístico, pelo Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria. Amém. Fiat. 
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5 Fevereiro 2021 

VIGÉSIMA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA  

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Jesus é negado por Pedro” 
Querido filho do Meu Sagrado Coração: 

terminado o julgamento no Sinédrio, 
levaram-me aos calabouços da guarda do 
Templo. Quando Saí do Sinédrio, 
atravessando o pátio central das casas de 
Anás e Caifás.  

Observei Pedro, que estava sentado 
com outras pessoas ao redor do fogo no 
pátio. Perguntaram-lhe se era nazareno e 
meu discípulo. Êle o negou e retirou-se do 
redor da fogueira para um lado da porta do 
Sinédrio. Da mesma forma aproximou-se 
uma servente da csumo sacerdote Caifás e 
lhe interrogou, e novamente Pedro negou. 
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Apartou-se da porta e prosseguiu para a 
saída daquele lugar. 

No mesmo caminhar que avançava 
Pedro, avançava eu, acorrentado e aos 
empurrões. Caí já próximo também da 
saída, e tendo frente a Mim, Pedro, pela 
terceira vez lhe disseram que era meu 
discípulo e pela última vez Pedro o negou. 

Dirigi meu Olhar para ele. Pedro me viu 
e se retirou sob o arco que cruzava a porta, 
para sair daquele pátio. Nesse mesmo 
instante cantou o galo (São Mateus 26, 74) e 
seu coração foi estremecido grandemente. 
Ao escutar aquele profetizado canto do galo, 
nesse momento Meu Sagrado Rosto, voltou 
à consciência de Pedro, e ele viveu a 
iluminação de sua alma e chorou 
amargamente. Não por sua negação, senão 
que por todos seus pecados. 

Ao terminar este acontecimento, fui 
levado de arrasto, encadeado e empurrado 
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para o calabouço que seria minha prisão 
essa noite. Fui jogado naquele calabouço, 
encadeado de Mãos e Pés. Eram três da 
madrugada e estive nesta prisão até o 
amanhecer. 

Elevação da alma 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 

Divino Prisioneiro: amo-vos, adoro-vos, 
reparo-vos, consolo-vos e suplico-vos na 
Divina Vontade. Dai-me um coração 
humilde, que derrama lágrimas de 
arrependimento por mim e por todos. 

Tomo em mim a dor e o pranto de 
Pedro. Ao mesmo tempo, tomo sua fé e seu 
arrependimento, sabendo-me como ele, 
necessitado do vosso Amor Misericordioso. 

Faço meu o perdão que São Pedro 
pediu à Santa Mamãe Dolorosa, depois de 
vos ter negado, quando a viu naquele lugar, 
acompanhando-vos. Arrependo-me e choro 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 118 

com a mesma dor de São Pedro. Amém, 
Fiat. 

10 Fevereiro 2021 

VIGÉSIMA PRIMEIRA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Jesus julgado por Pilatos” 
Vítima do Meu Sagrado Coração Divino 

e Prisioneiro: chega à aurora de Jerusalém. 
A primeira luz da manhã encontrou-me 
dentro de uma masmorra, amarrado com 
algemas de Mãos e Pés. 

Na manhã, toda a guarda do Templo 
preparou-se para retirar-me daquele 
calabouço. E, novamente, como se fosse de 
um cordeiro para o Sacrifício se tratasse, 
amarraram meu pescoço com uma corda e 
saindo da prisão da guarda do Templo, 
levaram-me pelas ruas de Jerusalém, e 
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conduziram-me até o pretório romano, no 
palácio de Pôncio Pilatos. 

Diante do governador romano, fui 
acusado pelo Sinédrio e seus seguidores. 
Pilatos ordenou que eu falasse com ele em 
privado. 

Não encontrando nenhuma causa justa 
que merecesse minha morte, enviou-me a 
Herodes. E entrando na presença deste rei, 
fui outra vez humilhado e ofendido. Cobriu-
me com um manto de cor escarlate, todos 
zombando de Mim. Herodes me chamou de 
louco e me enviou a Pilatos. Pois, tampouco 
encontrou motivos para ordenar minha 
morte. 

Conduzido a Pilatos, as acusações 
prosseguiram, e Pilatos, para agradar à 
turba, condenou-me às torturas da 
flagelação e da coroação de espinhos (São 
João 19, 1). 
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Elevação da alma 
Jesus: eu vos amo, vos adoro, vos 

reparo, vos consolo, vos bendigo, nas 
vossas provas diante de Pilatos e Herodes, 
pelos vossos julgamentos. Jesus, Divino 
Prisioneiro, livrai-nos da indiferença, livra-
nos de lavar as mãos, diante da injustiça dos 
direitos da Igreja e de Deus. 

Concedei ao coração do mundo a 
humildade, para que, reconhecendo-se 
pecador, se converta; para que, no mundo 
se faça a realidade do Reino da paz e da 
reconciliação. Reino que virá, por meio do 
Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria. Amém, Fiat. 

13 Fevereiro 2021 

VIGÉSIMA SEGUNDA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 
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“Jesus é flagelado e coroado de 
espinhos” 

Minha pequena vítima: Meu Coração 
Prisioneiro Divino, deseja continuar 
descarregando o Amor Divino Salvífico, 
levado ao excesso do Sacrifício pelas almas. 

Querido filho: antes da sentença final, 
pronunciada pelo governador romano e 
querida pelo Sinédrio e turba judia, fui 
brutalmente torturado. 

Essas torturas da flagelação e da 
coroação de espinhos, foram decretadas por 
Pilatos, para dar contentamento às turbas, 
movidas pelo ódio e pela rejeição da 
Verdade Divina do Verbo Encarnado. 

Levaram-me ao pátio interior do palácio 
romano, e em uma coluna de um metro, fui 
atado e despido, na frente dos soldados 
romanos, da guarda do Templo e do 
Sinédrio. 
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Recebi em Minha Flagelação atado a 
coluna, 3000 açoites. Cada açoite e cada 
golpe, eram mais dolorosos que o anterior, 
pois a intensidade do ódio ia sendo 
infundida, a cada golpe, no coração dos 
soldados verdugos. 

Ao final da flagelação fui retirado, 
arrastado por Minhas Mãos e Meus Pés. 
Meu Corpo Sacrossanto recebeu mais 
escárnio. Quando me arrastaram da coluna 
para corredor que estava frente onde fui 
flagelado, e ali me esperava um capacete de 
espinhos que rodeou toda Minha Cabeça. E 
com seus espinhos afiados, meu Sagrado 
Seio (Nota do Tradutor: a testa e os lados da cabeça) me 
torturou, tiraram meu capacete de espinhos, 
rasgando-me novamente, para colocar 
minha túnica. Quando eu estava vestido com 
minhas roupas, colocaram o capacete de 
espinhos em mim. 
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Meu Santo Rosto e Minha Sagrada 
Cabeça banhados em sangue, foram 
apresentadas ao povo judeu. Neste mesmo 
lugar estava Minha Mamãe Santa Dolorosa 
e Sofrente, oferecendo-se junto Comigo e 
rezando pelos nossos inimigos. 

Pilatos, pronunciando o ¨Ecce Homo¨ - 
Eis aqui o Homem (São João 19, 5), e 
lavando-se as mãos, entregou-me ao povo 
judeu para que me crucificassem, sendo 
exposto como o pior malfeitor. 

Desci os degraus do Pretório Romano, 
para o centro da praça, para encontrar a 
Cruz Redentora. 

Elevação da alma 
Jesus meu Divino Prisioneiro, atado e 

flagelado por amor: amo-vos, adoro-vos, 
bendigo-vos, dou-vos reparação e consolo 
por todos. Jesus, Nosso Rei, em Divina 
Vontade, vos pedimos perdão por nossa 
incoerência de vida, por fazer prevalecer o 
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nosso egoísmo. Que a violência do coração 
humano seja vencida por vossa Divina 
Mansidão. 

Em Vontade Divina, tomo os vossos 
sofrimentos da flagelação e da coroação de 
espinhos, e os uno a todos os sofrimentos do 
mundo, para que a nossa oferta sirva para 
trazer paz e salvação ao mundo. 

Em Vontade Divina, Rei Coroado de 
espinhos, com Rosto Sereno e pacífico, 
quero dar-vos, por toda a humanidade, 
honra e glória, e pedir-vos pelas Dores 
Santíssimas de vossa flagelação e coroação 
de espinhos, o Triunfo do Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria e a vinda de vosso 
Reino Eucarístico. Amém, Fiat. 

16 Fevereiro 2021 

VIGÉSIMA TERCEIRA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 
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Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

"Jesus Condenado a Carregar a Cruz" 
Minha pequena vítima: ao ser 

apresentado por Pilatos ao povo judeu, 
seguiam clamando minha morte de Cruz, 
insinuados por seus líderes religiosos, de tal 
forma que Pilatos concordou com o que eles 
queriam: Minha morte na cruz. 

Condenaram-me a morrer na Cruz. 
Desci os degraus que uniam a praça, do 
estrado de Pilatos. 

No centro do pátio, já estavam 
ordenados os soldados, com a Cruz, para 
que, Eu a tomasse, e a carregasse sobre 
Meu Ombro Direito. A empurrões e 
lategaços, me aproximaram da Cruz. Tomei 
Minha Cruz abraçando, beijando, exaltando-
a. Beijei-a e a coloquei sobre mim. 
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Minha Santa Mãe, viu como Seu Divino 
Filho amava a Cruz. Minha Santa Mãe orava, 
e com seus oferecimentos, também, 
Comigo, carregava esta Cruz de Amor. 

Saindo do recinto romano, fui 
empurrado violentamente por um dos 
soldados, e caí por primeira vez. Meu Santo 
Rosto e Meus Lábios foram golpeados ao 
cair sobre o caminho empedrado. E Minha 
Testa, nesta queda, sofreu cruelmente, 
porque os espinhos causavam mais dor, ao 
afundarem-se mais em Minha Sagrada 
Cabeça. 

Acompanha-me, filhinho, e com o 
Coração e Imaculado Doloroso de Maria, 
consola-me. 

Elevação da alma 
Jesus, amo-vos, adoro-vos, consolo-

vos, reparo-vos, bendigo-vos, acompanho-
vos, em Vossa Via Dolorosa, por mim e por 
todos. 
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Tomo Vossa obediência total ao Pai 
Terno e Misericordioso, no momento do 
Vosso Fiat, ao tomar sobre Vós a cruz para 
redimir-nos. 

Jesus, aos vossos apóstolos 
eucarísticos, dai-lhes a graça de 
compartilhar Vossos Sofrimentos, Vossas 
dores, na vida quotidiana, com a Cruz 
Gloriosa em nosso peito. Ajuda-nos a 
sermos instrumentos de paz e de amor. 

Jesus, quero consolar e reparar Vosso 
Sagrado Coração, carregando a Cruz. E 
com Vosso Santíssimo Rosto Cansado, por 
meio do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria, e pelo sofrimento da vossa 
condenação à morte na Cruz, trazei-nos 
Reino Eucarístico de Vosso Sagrado 
Coração. Amém, Fiat. 
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17 Fevereiro 2021 

VIGÉSIMA QUARTA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 
“Jesus é ajudado por Simão de Cirene” 

Minha pequena vítima: prossegue 
Comigo, o belo caminho da Cruz. É lindo, 
porque neste caminho, prevaleceu o Amor 
Misericordioso, que se doou sem reservas 
pelas almas. 

Eu ia carregando aquela Cruz Bendita. 
Era a Cruz do mundo. E seu peso era tão 
enorme, como o é o mundo. Cada Dor 
Minha, era um pecado cometido, desde o 
original, até o último pecado cometido pelo 
último homem que exista na terra. 

Caí pela segunda vez, próximo da rua, 
que se dirige ao Cenáculo. Nesta queda Meu 
Ombro Direito foi deslocado e a dor que senti 
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foi indescritível. Pois era a dor do Pastor 
Divino Ferido (São Mateus 26, 31) pelos 
pecados de seu rebanho. 

Passava próximo daquela rua, um 
cireneu, chamado Simão. Homem justo e 
piedoso. Mas por temor da turba judia, 
passou. Porém, o centurião apontou para ele 
e o chamou, para que carregasse Comigo a 
Pesada Cruz. Simão se aproximou; tomou o 
braço direito da Cruz, para dar descanso ao 
Meu ombro deslocado, enquanto Eu 
carregava o braço esquerdo. Simão ficou 
impressionado ao me ver naquele estado. 
Meu rosto ensanguentado ficou gravado no 
coração de Simão, enquanto era 
visivelmente gravado no véu de Santa 
Verônica. Gravada, Minha Face, no véu da 
Piedosa Verônica, continuei com a ajuda de 
Simão meu caminho para o Calvário. 

 
 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 130 

Elevação da alma 
Jesus: amo-vos, adoro-vos, consolo-

vos, reparo-vos e bendigo-vos por todos, em 
Divina Vontade. Tomo em mim o amor e a 
piedade, com que o Santo Cireneu vos 
ajudou com a Cruz de Amor, de modo que 
não vejas a Simão, senão a mim, carregando 
Convosco a mesma Cruz. Ofereço ao Pai 
Terno e Misericordioso a dor, a fadiga, 
Vosso Santo Rosto, carregado com o 
cansaço. 

Jesus, como posso carregar minha 
cruz? Ensinai-me Jesus, com Vossa Graça, 
vencei-me, afastai de mim o medo. Medo ao 
medo; medo ao oferecimento, ainda, da 
menor dor. Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus, apiedai-vos de mim. Amém, Fiat. 

18 Fevereiro 2021 

VIGÉSIMA QUINTA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 
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Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Jesus conforta as mulheres de 
Jerusalém” 

Minha pequena vítima, Manuel de Meu 
Sagrado Coração: no caminho da Cruz, 
ainda que eu avançasse, fazia Meu 
Sacrifício de Cruz. Com a dor da tortura, 
sempre demonstrei Meu Amor, Misericórdia 
e Poder. 

Próximo da Porta que conduz para os 
arredores de Jerusalém, pela Torrente do 
Cedron, e próximo do Monte do Calvário, um 
grupo de piedosas mulheres que me haviam 
escutado pregar, mães de filhos que curei, 
seguiam-me. Foram retidas em meu 
seguimento pelos centuriões romanos. 

Então, Eu, vendo isto, dirigi-me para 
elas. Pois estavam a um lado do caminho, e 
com todo amor e compaixão, Meu Sagrado 
Coração Eucarístico lhes disse; “Filhas: não 
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chorem por Mim” (São Lucas 23, 27-31), em 
troca, chorem por seus pecados e pelos 
pecados de seus filhos, que são os que 
causam esse tormento em Minha 
Humanidade Divina.” Ditosas aquelas, que 
não caíram voluntariamente em desgraça de 
Deus, porque o castigo para os que 
livremente e com prévio conhecimento 
ofendem, o Pai, será grande. Olhem que 
ao lenho verde fazem isto. Então, como 
serão tratados os lenhos secos pelo pecado. 

Elevação da alma 
Jesus meu: amo-vos, adoro-vos, 

bendigo-vos, reparo-vos e consolo-vos, por 
todos os homens. Tomo como meus, os 
lamentos, as lágrimas e as dores de 
compaixão das mulheres piedosas que vos 
seguiam. 

Jesus: em Vosso Santo Rosto 
resplandeceu a Luz do Pai Terno e 
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Misericordioso e a Ternura do Coração 
Maternal de Nossa Mamãe Divina. 

Tende compaixão da Jerusalém do 
mundo, abençoado por vosso Amor 
Misericordioso, mas destroçado pelo ódio e 
pela vontade humana, dai à humanidade, o 
Dom da Ressurreição da Divina Vontade. 
Ensinai-nos a ter piedade de nós mesmos e 
dos outros. Amém. Fiat. 

23 Fevereiro 2021 

VIGÉSIMA SEXTA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Jesus é crucificado” 
Querido filho: subi ao Monte Gólgota 

com a Cruz às costas, e subindo o Monte, a 
metade do caminho que leva à esplanada do 
mesmo, caí novamente. Esta queda foi 
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aliviada pela ajuda de Cireneu, que 
sustentou a Cruz, e esta não caiu sobre Mim. 

Meu Rosto foi golpeado nas rochas do 
caminho, e minha Coroa de espinhos, 
novamente rasgou profundamente Minha 
Testa já lacerada. Esta Queda, a ofereci ao 
Pai Terno e Misericordioso, pelos homens, 
que podendo abrir seu coração para Minha 
Misericórdia, não querem reconciliar-se 
Comigo, e a ofereci por todas as almas, que, 
rechaçariam o Sacramento da Penitência. 

Chegando ao cume do monte, olhei 
Minha Santa Mamãe, subindo pelo outro 
lado do monte, acompanhada de São João 
Evangelista e Santa Maria Madalena e 
alguns discípulos e mulheres piedosas. 
Meus Apóstolos, os outros dez, estavam 
dispersos e com medo. 

Quando cheguei com minha Cruz ao 
cume do monte, fui jogado ao solo. Simão, o 
Cireneu piedoso, foi expulso dali, com raiva 
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e insultos da parte dos centuriões. Pois, 
puderam ver nele, o amor que começou a 
professar-me, no curto trecho de caminho de 
Cruz, que me acompanhou. 

Tiraram-me minha Túnica, dividindo-a 
em duas partes, e me deitaram sobre a Cruz. 
Ataram-me Minhas Mãos e Pés, e me 
traspassaram com grandes pregos. Meu 
Braço foi deslocado ao ser estirado, para 
que Minha Mão ficasse exatamente no ponto 
sobre a madeira, onde seria traspassada 
Minha Mão, pelo prego. 

Traspassaram Minhas Mãos e Meus 
Pés. Levantaram-me sobre aquela Cruz de 
três metros de altura, e puseram sobre 
minha Cabeça o letreiro que me declarava 
Rei, profetizando que, desde a Cruz 
Gloriosa, Eu Reinaria pelo amor (São 
Marcos 15, 24) 

Minha Santa Mamãe, ao ver a 
exaltação da Cruz, e meu Corpo Sacrificado 
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nela, só pode pronunciar “Faça-se Tua 
Vontade.” 

Elevação da alma 
Meu amado Jesus Crucificado, amo-

vos, adoro-vos, reparo-vos, louvo-vos, 
bendigo-vos, consolo-vos por todos. 
Coração Sacratíssimo de Jesus, cravado por 
nosso amor na Cruz, dai-nos vossa 
liberdade, vossa força e a graça que 
transforma todos nossos atos em obras de 
Divina Vontade, que fazem resplandecer 
vosso Amor Misericordioso para quantos 
procuram vosso Rosto. Pelo Doloroso e 
Imaculado Coração de maria, ajudai-nos a 
participar de vossos Sofrimentos, vossa 
Paixão e vossa Dor pelas almas. 

Que os apóstolos de vosso Sagrado 
Coração Eucarístico, vos demos adoração 
perene, reparação perpétua e agradecido 
louvor. Amém. Fiat. 
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24 Fevereiro 2021 

VIGÉSIMA SÉTIMA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Jesus promete o Reino ao ladrão 
arrependido” 

Manoel de meu Sagrado Coração: 
quando fui levantado na Cruz de Amor, 
também Comigo foram crucificados dois 
malfeitores, dois desprezados da sociedade 
por seus atos delitivos (São Lucas 23, 39-43) 

Eu havia sido colocado no meio deles, 
para ser comparado e contado entre os 
malfeitores. Assim acreditavam as 
autoridades judias, que, ao ser rebaixado a 
esse nível, com os malfeitores, a Justiça 
Divina me flagelaria como mais outro 
pecador. No entanto, não sabiam, que eu 
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Sou a Justiça Divina Encarnada, que se 
submeteu para salvar a todos. 

Entre os ladrões, encontrava-se Dimas. 
Ele foi o único que saiu em minha defesa, 
enquanto que Gestas, o outro malfeitor, me 
insultava e me impunha salvá-los daquele 
castigo. 

Dimas exclamou dizendo-me: “Senhor, 
lembra-te de mim, quando estiveres em teu 
Reino.”  

E Eu, todo Amor Misericordioso, lhe 
disse: “Hoje mesmo estarás Comigo no 
paraíso.” Neste momento Dimas se 
arrependeu verdadeiramente, vendo Meu 
Santo Rosto Ensanguentado e Sofrente. 
Dimas viveu seu pequeno aviso ou 
iluminação de consciência, e foi absolvido 
por Meu Moribundo e Divino Coração de 
seus pecados, porque aceitou seu pequeno 
aviso e se arrependeu. 
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Elevação da alma 
Jesus: amo-vos, adoro-vos, reparo-

vos, bendigo-vos, louvo-vos, consolo-vos, 
amo-vos por todos.  

Jesus: prometestes o paraíso não só a 
Dimas, senão, nele, para todos os 
pecadores. Nós também vos louvamos 
desde nossa cruz, e vos pedimos: lembrai-
vos de nós. Enviai vosso Reino Eucarístico à 
humanidade. 

Fazei que venha vosso Reino de 
consolo, junto a promessa esperançadora 
do Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado 
da Mamãe Rainha. 

Jesus, Condenado de Rosto 
Misericordioso, em Divina Vontade, recebei 
nossa reparação e nossos espíritos 
humilhados por nossos pecados e nossa 
humana vontade desviada. Queremos ser 
como Dimas, que ainda em sua própria cruz, 
fixou seu coração em Vosso Sagrado 
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Coração, e, arrependido, abriu-se para 
Vossa Misericórdia. Amém. Fiat. 

25 Fevereiro 2021 

VIGÉSIMA OITAVA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Jesus Crucificado, Sua Mãe 
Santíssima e o Discípulo Amado junto à 
Cruz” 

Minha pequena vitima: estando Eu 
traspassado pelos pregos, que me uniam a 
Cruz de Amor Salvífico, junto a Minha Santa 
Cruz, encontrava-se Minha Celestial 
Mamãe, sustentada por São João, meu 
amado discípulo (São João 19, 26-27), e na 
base da Cruz Bendita, encontrava-se 
ajoelhada Santa Maria Madalena, meus 
consoladores. O ladrão arrependido seguiu 
o santo exemplo destes primeiros 
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reparadores. E ele ainda sofrendo, também 
se converteu em reparador, ofertando-me 
seu arrependimento sincero. 

Ao ser levantado na Cruz, disse: “Pai, 
perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 
A rejeição à verdade os cegou totalmente. 
Não recebem Minha Palavra e não escutam 
minha Mensagem do Evangelho.” 

Minha Mamãe Celeste encontrava-se 
reparando por todos, e oferecendo consolo 
em seu Doloroso e Imaculado Coração, por 
todas as almas dos pecadores. 

Meu Coração uniu-se ao Coração de 
minha Santa Mamãe, e os Dois Corações, 
oferecemos novamente nossa Aliança de 
Corações ao Pai Terno e Misericordioso. 
Disse à Minha Santa Mamãe: “Em João, 
meu menor discípulo, Mamãe Imaculada, te 
entrego a todos os homens como teus filhos. 
E em ti, João, entrego a todos os homens 
para Minha Mamãe Virgem, como Mãe de 
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toda a criação. Minha Santa e Imaculada 
Mamãe é a Corredentora da Redenção que 
Eu hoje realizo.” 

A escuridão invadiu tanto minha Alma, 
o pecado encheu minha Alma de trevas. 
Sem Eu jamais ter cometido pecado sofri as 
terríveis trevas de uma alma em desgraça de 
Deus, que cheguei a me sentir só, sem Meu 
Pai, e abandonado pelo Espirito Divino. Todo 
um Deus se abandonou a si mesmo, por 
amor às almas. 

Esta solidão foi tão profunda e infinita, 
que Deus se sentiu só. E assim, 
abandonado no Altar da Cruz, exclamei: 
“Deus meu, por que me abandonaste?” 

Meu Sagrado Coração Abandonado 
nessa noite escura que sofreu, onde todas 
as noites escuras das almas, acumularam-
se em uma só escuridão sobre Minha Santa 
Alma. Senti sede. Sede de amor do homem. 
Sede de suas almas. Sede de almas. Sede 
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da salvação eterna. Sede que nunca é 
apaziguada. Pois, não quero que ninguém 
se perca. E esta sede a sofro em cada 
Tabernáculo Eucarístico no mundo. 

Ao sofrer todo meu suplício de 
Redenção, já todas as profecias e toda a 
Obra de Salvação se havia cumprido 
perfeitamente na Cruz. Na Cruz, com Minha 
Santa Mamãe, tudo se cumpriu, e em cada 
Santo Sacrifício da Missa se cumpre 
permantemente pela salvação das almas. 

Ao cumprir com a Divina Vontade do 
Pai Terno e Misericordioso, e ao ser fiel até 
a morte na Cruz, cumprindo fielmente Minha 
Missão Redentora, e entregar-me sem 
reservas, por amor aos homens, entreguei 
Minha Alma Santíssima a Deus Pai Terno e 
Misericordioso, e no Espirito Santo, unido à 
Divina Vontade do Pai Misericordioso, ofertei 
Minha Vida Inteira. Esta entrega de Meu 
Espirito ao Pai Terníssimo, em cada Santo 
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Sacrifício da Missa, se renova e se renovará 
até o último dia, neste Sacrifício perpétuo da 
Santa Eucaristia. 

Elevação da alma 
Jesus: amo-vos, adoro-vos, bendigo-

vos, reparo-vos, louvo-vos, consolo-vos, 
amo-vos por todos em Divina Vontade, e 
pelo Coração Doloroso e Imaculado de 
minha Santa Mamãe.  

Jesus: desde a Cruz do Amor, dirigis 
Vosso Olhar à Nossa Corredentora, e assim, 
em meio de vosso sofrimento, vos despojais 
do Amor Maternal e no-lo dais. 

Jesus: fonte de vida, concedei-nos 
adorar Vosso Santo Rosto. Rosto que nos 
guia para o Pai Terno e Misericordioso. 
Unidos, vossos Apóstolos destes Últimos 
Tempos, ao Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria, à Igreja Triunfante, Penitente e 
Militante, vos oferecemos em reparação e 
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consolo nossa gratidão, nosso amor, e 
nosso arrependimento. 

Adoramos em Divina Vontade Vossa 
Loucura. Vossa Loucura de Amor na Cruz, e 
oferecemos esta Santa Loucura de vosso 
Amor, pela vinda de vosso Reino Eucarístico 
e o Triunfo do Coração Corredentor de 
Nossa Senhora. Amém. Fiat. 

3 Março 2021 

VIGÉSIMA NONA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

"Jesus morre na cruz" 
Vitima de meu Sagrado Coração 

Jacente: na Cruz do Amor, mostrou-se toda 
Minha Misericórdia em plenitude para os 
homens. Antes de expirar disse a Meu Pai 
Terno e Misericordioso, Adonai, em tuas 
Mãos encomendo meu Espirito. 
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No Calvário, ao expirar, Meu Espirito foi 
arrebatado ao Trono Glorioso. No momento 
de Meu Grito, o que exclamei, foi a palavra 
Fiat. Minha Santíssima Mamãe, unida a 
Mim, e seu Coração lacerado pela dor, 
também exclamou com dor: Fiat. 

Nesse instante, depois de meu grito de 
louvor e conformidade com a Divina 
Vontade, expirei, e minha Sagrada Cabeça 
inclinou-se para meu Peito. Meus Olhos 
ficaram fechados, e minha Boca entreaberta. 
Meus Membros deixaram-se descer. Só se 
sustinham pelos duros cravos. 

Minha Santa Mamãe também morreu 
Comigo, de uma maneira Mística. Assim 
nossos Dois Corações sofreram todas as 
mortes, de todas as almas. Mortes 
ocasionadas pelo pecado. 

Uma gota de Água do Céu; uma 
Lágrima Divina do Pai, comovido pela Morte 
do Filho, caiu sobre a terra. A terra inteira 
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comoveu-se, e assim a criação gritou em seu 
tremor seu próprio fiat. 

Humanidade: não sejas indiferente à 
Morte de teu Senhor! 

Elevação da alma 
Jesus: amo-vos, adoro-vos, bendigo-

vos, reparo-vos, consolo-vos, amo-vos, 
louvo-vos por todos. Jesus Bendito, nunca 
como na Hora de vossa morte, estivestes 
mais próximo de nós, como um de nós. 
Jesus impotente e cheio de angústia e dor: 
os cravos traspassaram vossa Carne Santa, 
mas sobretudo vossa Alma Santíssima. 
Sofres pela Dor do Coração de Vossa 
Mamãe Imaculada, escolhida para ver seu 
próprio Filho Divino morrer. 

No amor e obediência, aceitastes a 
Divina Vontade do Pai Terno e 
Misericordioso. E nossas angústias e 
desesperanças, pela Dor de vossos 
Sagrados Corações Unidos, nos veio a luz e 
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todo consolo; uma esperança de eternidade. 
Amém. Fiat. 

5 Março 2021 

TRIGÉSIMA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Jesus é sepultado” 
Ao baixarem-me de minha Cruz de 

Amor, entregaram-me nos Braços de Minha 
Mamãe Santa. O véu que cobriu minha 
cintura, foi o véu que Minha Santa Mamãe 
usava debaixo de seu Manto. E quando fui 
posto em seus Braços, envolveu-me em seu 
Manto Santo. 

José de Arimatéia, Nicodemos e João, 
puseram meu Corpo Jacente em um lençol 
branco que uma mulher piedosa entregou no 
caminho da Cruz a Maria Madalena. 
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Envolveram-me nesse lençol. 
Tomaram meu Corpo e caminharam para a 
parte baixa do Calvário. Havia aí um novo 
jardim, e nele uma sepultura nova, que 
constava de uma entrada principal, a pedra 
ou mesa da unção, e o lugar onde repousaria 
meu Corpo. 

Na pedra da unção, Minha Mamãe 
Imaculada preparou meu Corpo com a mirra, 
aloé e azeites. Penteou meus Cabelos e 
Barba. Limpou minhas Chagas Santas, mas 
o fez de maneira rápida, já que o dia 
declinava e Nicodemos e Arimatéia 
suplicaram à Dolorosa Mamãe, que se 
retirassem do sepulcro. E selando a entrada 
com a pedra, retiraram-se, e Minha Mamãe 
Santa, foi levada ao Cenáculo, onde em seu 
Aposento também sentiu sua alma 
Imaculada morrer junto a do Filho. 

Desde o Aposento, Minha Santa 
Mamãe podia olhar o Gólgota. Ali em espirito 
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adorou, reparou, amou e morreu Comigo. 
Sobre uma pequena mesa, colocou o véu 
que cobriu minha cintura, a coroa ou 
capacete de espinhos e os três pregos. 

A escuridão envolvia a terra inteira. O 
grande castigo não caiu sobre a terra nesse 
mesmo instante, pelas reparações do 
Coração Doloroso e Imaculado de Minha 
Mamãe. Pois minha Mamãe Imaculada, 
quando regressou a Jerusalém, voltou 
venerando os lugares onde seu Filho Divino 
Padeceu. Minha Mamãe Santa realizou o 
primeiro exercício piedoso da Via Crucis, 
na história de minha Igreja. 

Elevação da alma 
Meu Jesus, morto e sepultado: amo-

vos, adoro-vos, bendigo-vos, beijo-vos, 
consolo-vos, reparo-vos, abraço-vos em 
Divina Vontade, e por meio do Coração 
Doloroso e Imaculado de Minha Mamãe em 
sua solidão. 
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Jesus: Vós vos fizestes o menor dentre 
os homens. Deixaste-vos cair na terra como 
um grão de trigo. Agora, deste grão 
germinou a árvore da Vida que abraça o 
universo. 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 
morto e sepultado: em todos os 
Tabernáculos do mundo, fazei que assim 
como as piedosas mulheres foram cedo à 
vossa tumba, com bálsamo e unguentos, 
também nós, apóstolos de vosso Sagrado 
Coração, venhamos para Vós, com os 
aromas e perfumes de nosso pobre amor, 
reparação e sincera conversão. 

Jesus: nos Tabernáculos das igrejas, 
Vós esperais anelante, alguém que saiba 
fazer-se pequeno e humilde como Vós na 
Eucaristia, adorar-vos e testemunhar como 
autêntico apóstolo vosso amor diante dos 
homens, reconhecer-vos no pobre e no que 
sofre. 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 152 

Fazei que cada um de nós se converta 
em apóstolo adorador e testemunha vosso, 
no mistério do Sacrário e no sacramento do 
homem faminto, sedento e enfermo. A Vós, 
Jesus, de Rosto Sereno, na rígida 
solenidade da morte, nosso amor reparador 
e nossa adoração, por meio do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, nesta hora 
tardia dos Últimos Tempos e no dia que não 
conhece ocaso. Amém. Fiat. 

7 Março 2021 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA 

Chamado de Amor e Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Ressurreição de Jesus” 
Pequeno esposo de Minha Cruz: Minha 

Santa Mamãe permaneceu estes três dias 
em reparação constante. Em seu Coração 
Doloroso e Corredentor sabia que 
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ressuscitaria. Mas, como Mãe, sentia a dor 
da morte injusta de seu Filho. 

O dia de Shabbat foi um dia de grande 
silêncio no Coração de Minha Mamãe Santa. 
E à medida que avançavam as horas, a 
Santa Ansiedade e Emoção eram 
crescentes no Coração Imaculado de Minha 
Mamãe Dolorosa. 

No Domingo da Ressurreição, Meu 
Espirito levantou Glorioso Meu Santo corpo, 
e enchendo-me da Vida da Trindade Eterna, 
transfigurou Meu Corpo e Minhas Santas 
Chagas, para mostrar-me como o Cordeiro 
Vivo e Glorificado. Mas com os sinais de 
haver sido Sacrificado (Apocalipse 5,6). 

A rocha do sepulcro foi removida e 
apareci à Minha Mamãe Santa em seu 
Aposento no Cenáculo. Minha Mamãe, cheia 
de alegria Divina, beijou, adorou e reparou 
Minhas Santas Chagas e me Abençoou. E 
eu a Abençoei. Por isso Minha Mamãe 
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Imaculada não foi com as demais 
mulheres ao sepulcro. Pois era a Primeira 
Testemunha de Minha Santa 
Ressurreição. 

Nesse dia também, enquanto Eu 
aparecia à Minha Santa Mamãe, as 
mulheres discípulas caminhavam para o 
sepulcro, onde Meus Arcanjos Miguel e 
Grabriel anunciaram às mulheres Minha 
Santa Ressurreição. Todas correram ao 
Cenáculo para dizer o que haviam visto e 
ouvido. Só Maria Madalena ficou frente ao 
sepulcro. Apareci também para ela. E ao 
reconhecer-me prostrou-se diante de Mim e 
me adorou e lhe disse: vai e anuncia que 
subo ao Meu Pai e ao Meu Deus. 

Elevação da alma 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus: 

amo-vos, adoro-vos, consolo-vos, bendigo-
vos, reparo por todos, e vos ofereço a Santa 
Alegria do Coração Corredentor de minha 
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Mamãe Santa, ao ver-vos aparecer na frente 
dela, e mostrando-lhe vossa Santa 
Ressurreição Gloriosa. 

Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria, unidos na Ressurreição do Verbo, 
ofereço a glória de vossos Corações Pascais 
ao Pai Terno e Misericordioso, e pelos 
méritos do Coração Ressuscitado de Jesus 
e do Coração Gozoso de Maria, venha à 
humanidade o Reino da Divina Vontade, 
para ressuscitar os homens da morte do 
pecado. Amém. Fiat. 

10 Março 2021 

TRIGÉSIMA SEGUNDA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA  

Chamado de Amor e Conversão do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria 

“Pentecostes” 
Querido filho de Meu Doloroso e 

Imaculado Coração: cinquenta dias depois 
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da Ressurreição de Meu Amado Filho, a 
comunidade ainda estava encerrada pelo 
medo no Cenáculo de Jerusalém. Os 
Apóstolos decidiram calar e viver em silencio 
a alegria pascal. No entanto, era 
desobedecer ao Mandado de Meu Filho: 
“Vão e anunciem ao mundo a Boa Nova.” 

Nove dias antes que a Páscoa 
terminasse, o Espirito Santo moveu-me para 
iniciar com a comunidade uma Novena de 
Oração e Jejum, para finalizar no último dia 
de Páscoa. O último Dia de Páscoa, 
Domingo, enquanto estávamos orando, na 
Hora Terceira, escutou-se um ruído de 
trovão no Cenáculo, e uma Pomba voou 
sobre todos, deixando nas cabeças dos 
discípulos uma chama de fogo, e a Pomba 
acesa no Fogo Santo, pousou sobre Mim. 

Os Apóstolos encheram-se do Poder 
do Espirito Santo. O medo e a amargura 
afastaram-se de seus corações, e 
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começaram, primeiramente por São Pedro, 
a confessar a fé. 

Este mesmo Espirito Santo, é o que 
Meu Filho e o Pai desejam enviar ao mundo. 
Por isso, primeiro enviam-me a Mim, como a 
Grande Mulher do Apocalipse. A Santíssima 
Trindade envia o Sinal, que é Meu Doloroso 
e Imaculado Coração, para que, com Meus 
Últimos Chamados de Amor e Conversão e 
o Apostolado do final dos tempos, na 
humanidade inteira se formem Cenáculos de 
Oração, que preparem a chegada do Grande 
Pentecostes, que transformará a criação. 

Elevação da alma 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus: 

amo-vos, adoro-vos, bendigo-vos, consolo-
vos, reparo-vos, peço por todos. Que o 
Grande Pentecostes venha sobre toda a 
humanidade, transformando os corações em 
cópias viventes do Coração de Maria. Por 
isso, peço os Méritos, Frutos, Dons e o 
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próprio Poder do Espirito Santo, para que, o 
Pentecostes do Cenáculo de Jerusalém se 
estenda no Cenáculo universal dos 
Sagrados Corações Unidos. Amém. Fiat. 

11 Março 2021 

TRIGÉSIMA TERCEIRA HORA DE MEDITAÇÃO 
REPARADORA  

Chamado de Amor e Conversão do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria 

“O Triunfo do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria e o Reino do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus” 

Manoel do Sagrado Coração de Jesus 
e pequeno Elias de Meu Doloroso e 
Imaculado Coração: viver o Reinado do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus é 
primeiro ter vencido na vontade própria e nas 
obras do pecado, vivendo Nossos Últimos 
Chamados de Amor e Conversão para a 
humanidade. 
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Amados filhos: Nossos Sagrados 
Corações Unidos, nestas Últimas Aparições, 
quando lhes revelam por meio de nossa 
alma vitima os Chamados de Amor e 
Conversão, revelamos-lhes o que Deus Pai 
Terno e Misericordioso quer que vocês 
façam, obedeçam e vivam. É dizer: Seu 
Divino Querer. 

Nossos Últimos Chamados são uma 
pregação do Evangelho e da Doutrina 
realizada por Nossos Dois Corações Unidos, 
como as Duas Testemunhas (Apocalipse 
11,3) e as Duas Lâmpadas do fim dos 
tempos (Apocalipse 11,4). 

É vivendo Nossos Últimos Chamados 
de Amor e Conversão que se realiza o 
Triunfo de Meu Doloroso e Imaculado 
Coração de modo pessoa. E esse Triunfo faz 
a alma, apóstola de Meu Triunfo. Pelo que, o 
estende aos seus irmãos. 
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Por isso, quando no mundo se 
estenderem os Cenáculos de Oração, seja 
exaltada e levantada a Cruz Gloriosa de 
Nossos Sagrados Corações, junto aos 
Centros de Espiritualidade, e o Santo Padre 
realize a declaração do Quinto Dogma 
Mariano, Maria Corredentora. E ao mesmo 
tempo consagre o mundo aos Nossos 
Sagrados Corações Unidos, virá o Espirito 
Santo para toda a terra, renovando tudo. E 
esse Grande Pentecostes fará que todos os 
corações humanos se transformem em 
pequenos corações de Maria, cópias 
viventes do Coração de Maria. 

Quando esta transfiguração Mariana 
acontecer, por meio do Espirito Santo no 
mundo, será então o Triunfo Final de Meu 
Doloroso e Imaculado Coração. 

O Triunfo da Mulher Vestida de Sol, 
com Manto de Ouro, será o Sinal que 
anunciará que o Reino do Sagrado Coração 
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Eucarístico de Jesus se implantará como 
Império de paz no mundo. Será então uma 
época dourada espiritual. 

O Reino do Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus não só será espiritual, 
senão também será um Reinado social. Este 
Grande Reinado será iniciado desde as 
adorações perpétuas estendidas em todos 
os Cenáculos de Oração, Igrejas, Institutos 
Religiosos e todo lugar consagrado ao culto 
católico. Desde o Ostensório, Jesus será 
reconhecido Rei, e seu Evangelho será lei. 

A Fé Católica triunfará com a vinda do 
Reino do Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus. Será uma época dourada para a 
Igreja. A Igreja se unirá. Pregar-se-á e se 
escutará o Magistério e os Chamados de 
Amor e Conversão de Nossos Sagrados 
Corações Unidos. 

Cada alma será um Tabernáculo 
Vivente da Divina Vontade, que em todos 
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seus atos estará o ato da Santíssima 
Trindade. E estes atos, fundidos na Divina 
Vontade, construirá o Reino e a Civilização 
do Amor do Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus. 

Elevação da alma 
Jesus: em Divina Vontade, tomo a 

realeza de Vosso Sagrado Coração do 
Eucarístico, e a apresento ao Pai Terno e 
Misericordioso, para que venha sobre toda a 
terra o Triunfo do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria. E com o Triunfo da 
Imaculada, venha o Reinado do Espirito 
Santo, abraçando a terra na Chama de Amor 
Santo e Divino, desde o Lenho verde da 
Cruz Gloriosa. E assim o coração do mundo 
comece a viver o Reinado de Jesus, desde 
o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. 
Amém. Fiat. 
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TESTEMUNHO DE MANOEL DE JESUS 

Em verdade, não ama o Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus quem não 
ama ao Doloroso e Imaculado Coração 

de Maria. 
O Apostolado dos Sagrados 

Corações Unidos de Jesus e Maria é um 
Apostolado anunciado há muito tempo atrás. 
É o sinal de que ser apóstolo de Jesus é ser 
filho de Maria. Também São Luís de Monfort 
havia anunciado um exército de almas 
consagradas a Jesus por meio da Mãe 
Maria, para ser apóstolo completo. 

A Mãe Santíssima, ao revelar este 
Apostolado, não revela um novo carisma, 
senão que é um chamado a 
comprometermo-nos com nossa fé; viver 
nossa fé desde o batismo; cumprir com 
nosso compromisso adquirido no 
Sacramento da Confirmação. É fazer vida 
nossa fé Católica, Apostólica e Mariana. É 
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lutar sob uma mesma bandeira para que o 
triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria traga sobre toda a humanidade o 
Reinado Eucarístico do Sagrado Coração de 
Jesus. 

O Senhor ainda hoje, fala para nosso 
tempo, chamando-nos à conversão, e à um 
verdadeiro compromisso com seu Filho 
Jesus Cristo. Toda manifestação de Jesus e 
Maria é uma bênção de Deus para a 
humanidade. É parte da Comunhão da 
Igreja. É dizer, a Comunhão de nós, a Igreja 
peregrina, com a Igreja Triunfante. Por isso, 
Jesus e Maria seguem manifestando-se, 
porque nos amam. E é seu Amor o que Os 
move para aproximar-se de nós.  

O testemunho de Manoel de Jesus, é 
uma graça de Misericórdia de Jesus, para 
sua alma. O Senhor manifestou Sua 
misericórdia em minha vida. Este pequeno 
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caminho espiritual divide-se em três etapas, 
com muita profundidade espiritual. 

A primeira etapa 
Inicia desde muito pequeno. O Senhor 

encheu meu espírito com graças muito 
especiais, místicas, profundas, que as vezes 
são uma cruz para mim, porque não 
compreendo algumas vezes tantas graças e 
o próprio Senhor se encarrega de educar-me 
e guiar-me com a Santa Presença Materna 
de Maria. 

Desde muito criança tive uma grande 
devoção a Maria, e foi com Ela que aprendi 
a amar mais a Jesus. Ainda pequeno tinha 
visões de Maria sob a advocação de Maria 
Rosa Mística, Nossa Senhora de Lourdes ou 
como Nossa Senhora de Fátima.  

Sempre em minhas orações em meu 
quarto. Quando rezava o Santo Rosário, a 
Mãe se apresentava e ficava comigo todo o 
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tempo que durasse a recitação do Santo 
Rosário. 

A Mãe me instruía sempre desde o 
segredo. Nossa Mãe sempre nos faz viver o 
Evangelho. É o primeiro passo em nosso 
caminhar. Por isso a Mãe Bendita cumpria 
em mim aquela citação das Sagradas 
Escrituras do Evangelho de São Mateus 
(Cap. 6, 6): “Mas tu, quando rezardes, entra 
em teu quarto, e quando tenhas fechado a 
porta, ora a teu Pai que está em segredo, e 
teu Pai, que vê no segredo, te 
recompensará.” 

E pouco a pouco fui crescendo 
espiritualmente e em idade. A Santíssima 
Mãe ia me formando de coração a coração; 
instruía-me internamente, como diz o Salmo 
94, versículo 12: “Bem-aventurado o homem 
a quem corriges, Senhor e o instrui em Tua 
Lei.” 
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E assim a Santíssima Mãe, como Boa 
Mãe, foi educando-me, ensinando-me, 
guiando-me, e cada vez mais, crescia mais 
meu amor por seu Filho Jesus 

Sempre pecador; sempre imperfeito; 
sempre humano, o Senhor ia edificando-me, 
destruindo-me para construir sobre minhas 
ruínas Seu Santuário, Seu Templo. 

Este é o caminho que nos convida a 
seguir Jesus e Maria, com os chamados 
privados, com os quais instruíam-me desde 
o início. 

A revelação da missão 

No dia 15 de Julho do ano de 2013 
apresentou-se Nossa Senhora em meu 
quarto, novamente, e revelou nesse dia a 
Missão para a qual vinha me preparando; e 
a Mãe me disse:  

“Este quarto é minha casinha. Daqui 
sairá minha Gloria e meu Amor. Aqui vivo 
contigo e meu amado Filho Jesus. Nosso 
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amor se fará um, e Nossos Corações Unidos 
estarão contigo. Eu sou Maria, Mãe da 
Graça, Mãe do Coração Doloroso e 
Imaculado, a que te ama. 

A segunda etapa 

Depois deste dia, comecei a 
experimentar mais visões, mais mensagens, 
que o Eterno Pai Yhavé me indicou que 
chame: “Últimos Chamados de Amor e 
Conversão a humanidade”, e inclusive 
chegou a compartilhar a agonia dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de 
Maria, que sofrem misticamente hoje pelos 
pecados da humanidade. 

Em algumas destas experiências que o 
Senhor compartilha com minha alma, me 
permite sentir sua dor, por tantas coisas que 
Ele mesmo vai mostrando: aborto, 
infidelidade, o não amor, a violência, a 
destruição das famílias, a desunião dos 
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cristãos, sobretudo nossa falta de amor a 
Deus, o não reconhece-Lo como nosso Pai 
e Criador, e todas essas experiências 
ajudaram-me a crescer, compartilhando as 
dores de Jesus e Maria pela humanidade. 

Os Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão à Humanidade: 

O Senhor pediu-me para revelar os 
Chamados, coisa que fiz primeiramente em 
um pequeno Cenáculo de Oração. Seguiu-
se e se segue trabalhando no silêncio e no 
anonimato, assim como Nossa Mãe o ia 
pedindo, com prudência, mas com 
perseverança. 

Nestes Chamados, Jesus e Maria nos 
ajudam a caminhar este novo êxodo, para 
sair de nossa escravidão e caminhar para 
esse Reino do Fiat Supremo, onde não 
teremos mais divisão, e seremos um só 
coração, no Doloroso e Imaculado Coração 
de Maria; um só Cenáculo de oração, de 
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amor, em seu Triunfo Final, e no Reino 
Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus, 
Rei do Universo. 

A terceira etapa 

A mãe ensina a caminhar seu filho 
pequeno, e revela a urgência de um 
Apostolado, mundial, Eucarístico e Mariano. 
A própria Mãe, junto aos chamados que dá 
o Senhor Jesus, as nomeou: Apostolado 
dos Sagrados Corações Unidos de Jesus 
e de Maria, o qual, em um de seus 
chamados: 

De 9 de abril de 2014 - Chamado de Amor e 
de Conversão do Sagrado Coração de Jesus: 

“Os raios da minha Misericórdia 
abraçarão o mundo inteiro, que com o amor 
que brota de meu Sagrado Coração, 
dissiparei todo o mal e as tristezas daquelas 
almas que aceitem minhas palavras com a 
santa fé.” 
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“Meus queridos filhos: estamos nos 
tempos da Misericórdia (dois anos antes do 
Ano Santo da Misericórdia, de 2016), onde 
virei reunir meu povo fiel.” 

“Para aqueles que tiveram um encontro 
vivo comigo, serei Eu quem reunirei meu 
rebanho junto a Divina Pastora das almas, 
que os conduzirá, guiará e ensinará a Gloria 
do meu Reino, estendendo-se como uma 
Chama de Amor em todos os corações, que 
creiam em Mim... orem, orem, orem...” 

Este Apostolado dos Sagrados 
Corações Unidos, é a mesma Família de 
Nazaré, Jesus, José e Maria, que viviam 
como uma pequena Igreja, governada pelo 
Espírito de Deus. 

O Senhor deseja que retornemos todos 
juntos como Igreja, aos seus Corações 
Unidos; a depender deles; para aprender 
com Eles, que desde sua vida simples de 
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Nazaré, estendiam pouco a pouco o reinado 
de Deus.  

Este apostolado não é um novo 
carisma ou um novo movimento. É um 
chamado. É um chamado. É uma vida. E 
todos podem ser parte do Apostolado, 
estendendo desde suas vidas, de suas 
orações, em suas próprias famílias, o 
Reinado dos Sagrados Corações Unidos em 
todos os corações.  

Pois o Reino de Deus está no coração 
do homem, como diz o evangelho de São 
Lucas 17, 21: nem dirão: “Olha, aqui está!” 
Ou: “Ali está! Porque eis aqui o Reino de 
Deus entre vós está.” 

Em muitos dos Chamados, também se 
nos faz uma exortação à unidade. Unidade 
na diversidade, disse a Santíssima Mãe. Não 
importa o carisma espiritual ou o estado 
daqueles que desejam consagrar-se a nosso 
Apostolado.  
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O importante é estender o Reinado dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de 
Maria. Assim que lhes exorto a que os 
unamos todos juntos, trabalhando para que 
o Reinados dos Sagrados Corações Unidos 
e suas intenções para a humanidade e a 
Santa Igreja Católica, sejam realizadas. 

E depende de nós e de nossa resposta 
desde o amor e com a oração. 

Nossa Senhora também nos dá 
conselhos para nossa vida espiritual em 
nosso Apostolado. Aos irmãos que formam 
um apostolado, a doutrina da Santa Igreja os 
denomina: fiéis de vida apostólica. É dizer, 
sua vida é um testemunho Evangélico e 
apostólico. Por isso Jesus e Maria nos 
convidam a esse apostolado. É dizer, a uma 
vida de testemunho, de compromisso, de 
entrega. 
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EXTRATOS DOS CHAMADOS DE AMOR E DE 
CONVERSÃO: 

15 de setembro do ano 2014 
Chamado de Amor e de Conversão do 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

“Meus apóstolos levam uma vida de 
consagração”. 

Queridos filhos: meu Coração Doloroso 
e Imaculado só quer que meus filhos vivam 
uma vida de consagração. Quero que meus 
filhos vivam consagrados ao Senhor, 
amando e servindo a seus irmãos. Meu Filho 
e Eu só lhes pedimos uma vida de 
consagração, de oração, sacrifício e 
penitência, e assim preparar a humanidade 
para o próximo retorno de meu amado Filho. 

† Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. 
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15 de setembro de 2014 

Chamado de Amor e de Conversão do 
Sagrado Coração de Jesus. 

“Conheçam meu Amor.” 

Hoje guio meus passos a terra para 
inundá-la de amor. Amor que está ali 
esperando como fonte. Esta fonte de amor 
espera que as almas venham bebê-la. 

No silencio do meu Sagrado Coração, 
afastem-se do ruído do mundo. Na solidão 
de minha Cruz, vivam em minha Divina 
Vontade, esvaziando-se do pecado; 
mortificando seus sentidos e rezando, 
salvar-se-ão muitas almas. Meu Sagrado 
Coração hoje desce o mais alto do Céu, para 
abraçar cada alma e aliviar tanta dor. 
Conheçam-Me, porque no Me conhecem e 
como não Me conhecem, não Me amam. 
Adentrem-se nas profundidades de Meu 
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Amor Celestial. Nos raios de Minha 
misericórdia sejam abençoados. 

† Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amem. 

12 de Outubro de 2014 

Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

“Sou Vossa Mãe” 

Querido filho, broto de Minhas 
Puríssimas Entranhas. Filho, hoje te digo 
Meu pequeno aluno. Desde muitos séculos 
atrás, o Pai quis a presença da Mãe, de 
Vossa Mãe, que estivesse presente em Seu 
Povo e como Mãe, tenho-os ido guiando, 
educando, formando, cumprindo missões 
importantes em cada etapa da vida de Minha 
Igreja, Minha Filha. 

Filho Meu: Eu quis guiar cada alma. 
Sou Mãe e Sou Mestra. 
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Em Fátima, revelou-se o Grande 
Mistério de Meu Amor: Meu Coração 
Doloroso e Imaculado. Eu permito ensinar-
lhes aos meus filhos (refere-se aos três 
pastorzinhos de Fátima), quis propagar Meu 
Amor, que é a presença de Meu Senhor em 
Mim, Sua Chama de Amor Ardente, a 
Chama, o Fogo que Meu Filho desejou que 
arda em Seu Povo, (“Vim a jogar um Fogo 
sobre a Terra e ¡quanto desejaria que já 
estivesse aceso!”) São Lucas 12, 49-53. A 
Chama que acenderá as almas de Amor por 
Jesus. 

Filho Meu: como já te disse, quero que 
propagues a Devoção ao Meu Coração. Eu 
tenho Me mostrado para teu interior muitas 
vezes, e assim, Meu menino, como Me viste 
nesta Sagrada Imagem, reúno todos os 
Mistérios de Meu Coração, todas as 
Relíquias de Meu Amor e todas as 
Advocações e Mensagens que o Pai vos 
envia através de Mim, a Escrava do Senhor. 



As 33 Horas de Reparação 
 

 
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de María 
 178 

Assim como vês, broto de minha alma, assim 
Eu apresento a porta de salvação ao mundo.  

Assim Eu trago uma vez mais reunidas 
todas Minhas manifestações. Por isso te 
chamei Apóstolo de Meu Doloroso e 
Imaculado Corações, porque te confiei todos 
os desejos de Minha Alma; todos os 
Segredos de Meu Doloroso e Imaculado 
Coração; todas as lágrimas de Minha Dor. 
Agora és Apóstolo e és Meu filho, porque te 
dei tudo o que recebi do Pai (“Porque Eu lhes 
dei as palavras que me deste; e as 
receberam e entenderam que em verdade 
saí de Ti e creram que Tu me enviaste”) São 
João 17,8. 

Ao final virá um Grande Novo 
Pentecostes. Será a Chama de Amor em 
cada alma e ao último tempo, Meu Doloroso 
e Imaculado Coração triunfará (Fátima 
1917). 
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Assim serão um só povo, uma só Igreja, 
um só rebanho. Mas agora vos digo, lutai 
pela unidade e a propagação do Reino de 
Deus-Reino de Maria. Unidos, filhos meus, 
venceremos. Unido, Meu Coração em cada 
alma vencerá. Nesta Sagrada Imagem 
venho reunir todas Minhas Graças. Amém. 
Eu te amo e te abençoo. 

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

Esta advocação “Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria” é o cume de todas 
as Advocações Mariana. 

O Sagrado Coração de Jesus e o 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
são as advocações que salvarão a 
humanidade. Por isto não esperemos a 
Nosso Senhor Jesus Cristo vir como rei ou 
um poderoso. Nosso amado Jesus virá na 
Cruz, como nos redimiu; virá ensinando seu 
Coração rasgado, manifestando sua 
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Misericórdia Divina e o Precioso Sangue que 
é nosso preço de Salvação. 

Por isto devemos rezar; comprometer-
nos em estender o Reinado Eucarístico dos 
Sagrados Corações de Jesus e Maria, e 
cumprir suas intenções, colaborando com 
nossos sacrifícios e orações que é o objetivo 
de nosso Apostolado. Reunimo-nos como 
um só exército eucarístico e mariano; uma 
só Igreja e um só rebanho de Jesus Mestre.  

Oremos sempre juntos pela Igreja, por 
nossos pastores, os sacerdotes, por todas 
as almas consagradas, e por todos nós 
batizados, para que respondamos ao 
chamado do Senhor, abrindo nosso coração 
com fé, com esperança e caridade, e 
rezando e testemunhando de que Jesus e 
Maria vivem, Triunfam e Reinam em nossos 
corações. Que os Sagrados Corações 
Unidos de Jesus, José e Maria triunfem e 
reinem em nossas vidas, em nossa Igreja, 
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em nossa sociedade; dissipem todo mal e 
libertem nossas almas para serem fiéis 
servidores do Eterno Pai Yhavé, que nos 
criou por amor, em sua infinita Misericórdia. 
Amém. 

Em Jesus e Maria, Manuel de Jesus. 
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Sentindo-se chamado a conhecer mais 

sobre esta bela missão evangelizadora, ou a 
se tornar membro do Apostolado, estes são 
os links de contato via Internet: 

https://sagradoscoracoesunidos.org 

https://sagradoscorazonesunidos.org 

https://unitedsacredhearts.org 

https://sacrescoeursunis.fr 
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