
 

 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de 
 Jesus e de Maria 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria  
Revisão 04.04.2022 



 

 
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

 

Rito da Bênção da Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria - sagradoscoracoesunidos.org 2 

Rito da Bênção da Cruz Gloriosa dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e Maria 

Bênção da Gloriosa Cruz dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria 

Saudação do Sacerdote:  

S. O Senhor esteja convosco. 

F. E com Seu Espirito.  

Leitura da Carta do Apóstolo São Paulo aos Filipenses 2, 5-11 

5Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus: 6 
Ele tinha a condição divina, e não considerou o ser igual 
a Deus como algo a que se apegar ciosamente. 7 Mas 
esvaziou-se a si mesmo, e assumiu a condição de servo, 
tomando a semelhança humana. E, achado em figura de 
homem, 8 humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte 
de cruz! 9 Por isso Deus o sobre-exaltou grandemente e o 
agraciou com o Nome que é sobre todo o nome, 10 para que, 
ao nome de Jesus, se dobre todo joelho dos seres 
celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, 11 
e, para glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: 
Jesus é o Senhor. 

Palavra de Deus. Nós Vos louvamos Senhor. 

 

Oração para exorcizar as propriedades e edifícios 
onde será erigida e entronizada a Cruz Gloriosa dos 

Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria  
† Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

Amém. 

V. Nosso auxilio está no Nome do Senhor 

R. Que fez o Céu e a terra. 
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ORAÇÃO DE EXORCISMO E CONSAGRAÇÃO SOBRE A 
PROPRIEDADE 

Pai Celestial, Vós sois o Criador da terra e de tudo 
o que a preenche. Vós sois a fonte de toda a vida e de 
toda a bondade, e Vós, constantemente concedeis vossas 
bênçãos sobre aqueles que põem sua confiança em Vós. 

Em Vosso Nome, e em Nome de Jesus Cristo, Vosso 
Filho, e do Espírito Santo, por meio da autoridade 
espiritual outorgada à Igreja, que é Una, Santa, Católica 
e Apostólica, eu exorcizo esta propriedade e estas 
edificações, de todos os poderes e influências do mal, e 
ordeno, em Nome da Santíssima Trindade, que todo espirito 
maligno seja posto em fuga e lhe seja para sempre, 
proibido e regressar aqui. Que cada feitiço, conjuro, 
encanto, maldição ou forma de engano ou opressão, seja 
quebrada, e que cada plano maligno, ou tentação, sejam 
expostos, desmascarados e quebrados, pela Glória da 
Santíssima Trindade e a Salvação de todo o povo de Deus, 
especialmente aqueles que vivem ou visitam este lugar. 

Em Nome da Santíssima Trindade, eu consagro esta 
propriedade ao Sacratíssimo Coração Eucarístico de Jesus 
e ao Doloroso e Imaculado Coração de Maria, a Mãe de 
Deus, e em Seu Nome, convoco todos os Santos Anjos e 
Arcanjos, para que, de hora em diante, protejam esta 
propriedade e todos os que vivem aqui ou venham a este 
lugar, de toda perversidade e de todo dano. 

Através do poder do Espirito Santo e o ministério 
dos Anjos designados para este lugar, que quem não esteja 
chamado a este lugar de refúgio, possa ser cegado para 
todo o tráfego que vem para cá. Quem pretenda infiltrar-
se neste refúgio, com qualquer finalidade contrária à 
Vontade de Deus Todo Poderoso, possa ficar incapacitado 
para qualquer ato profano, e seja condenado por sua 
culpa, pela necessidade de arrependimento sincero, e que 
todos os que venham a este lugar, em resposta à chamada 
de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, possam manter-se a 
salvo de todo dano físico e espiritual, e estejam 
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verdadeiramente abertos às palavras de verdade, 
proclamadas neste lugar e as bênçãos de Deus concedidas 
aqui. 

Que todos nós possamos cumprir a missão que nos foi 
designada, com espirito de gratidão, confiança e 
humildade, e que possamos ser preenchidos com um espirito 
de sabedoria, coragem e fortaleza. Isto o pedimos em Nome 
de Jesus Cristo Nosso Senhor, que vive e reina com o Pai 
e o Espirito Santo, um só Deus, pelos séculos dos 
séculos. Amém. 

Preces  

Invoquemos Nosso Redentor que nos salvou com sua 
cruz e, a cada intenção, digamos: 

Por Vossa Cruz Gloriosa, salvai-nos Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus. R.  

- Cristo Senhor, Vós que Vos despojastes de vossa 
glória, fazei que todos os cristãos imitemos Vossa 
humildade. R. 

- Cristo Senhor, Vós que fostes exaltado por Deus 
sobre todas as coisas, concedei-nos perseverança, para 
sermos verdadeiros apóstolos de Vossos Sagrados Corações 
Unidos, até o dia de nossa Páscoa. R. 

- Cristo Senhor, atrai todos os homens ao Vosso 
Sagrado Coração Eucarístico. R.  

- Sagrado Coração eucarístico de Jesus, que venha 
Vosso reino, através do Triunfo do Coração Doloroso e 
imaculado coração de Maria. R. 

Nesse momento, coloca-se a Cruz Gloriosa dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria, onde será 
entronizada, ou seja, no lugar onde permanecerá a 
Gloriosa Cruz. 
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Oração da Bênção do Sacerdote: 

Abençoai Senhor ✞ com Vosso Poder, esta Cruz 
Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria; 
que Vossos fiéis, ao venera-la, a descubram como o 
verdadeiro sinal da salvação, recebam os frutos que Jesus 
Cristo obteve com sua Morte e Ressurreição.  

Que os que a contemplem, encontrem consolo em suas 
aflições, e segurança em seus perigos. 

Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.  

Aspergir com água benta o local onde se colocará a 
Cruz Gloriosa dos Corações Sagrados Unidos, e sobre a 
Cruz Gloriosa. Também o Sacerdote pode fazer o sinal da 

Cruz sobre a Cruz Gloriosa com azeite exorcizado. 

 

Colocada a Cruz Gloriosa dos Corações Sagrados Unidos, 
em comunidade oramos: 

Oração à Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
Maria 

Jesus de Nazaré, triunfo da morte, Vosso Reino é 
eterno. Vindes vencer o mundo e o tempo. 

Piedade, meu Deus, por aqueles que vos blasfemam! 
Perdoai-os, que não sabem o que fazem. 

Piedade, meu Deus, pelo escândalo do mundo! Livrai-
os do espirito de satanás. 

Piedade, meu Deus, por aqueles que fogem de Vós! 
Dai-lhes o gosto, pela Santa Eucaristia. 

Piedade, meu Deus, por aqueles que venham a 
arrepender-se ao pé da Cruz Gloriosa dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria! Que encontrem ao pé 
da Cruz, paz e alegria, pronunciando o Fiat da Santa 
Mamãe, à Deus nosso Salvador. 
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Piedade, meu Deus, para que venha vosso Reino 
Eucarístico, através do Triunfo do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria! 

Jesus Salvador, salvai-os! Estão em tempo, ainda. 

“Porque o tempo está próximo. E eis que Eu venho!” 

Vinde, Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, com o 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe. Amém. 

Pai Nosso. 

10 Ave Marias dos Últimos Tempos: 

Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco; 
bendita sois Vós entre 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. 

Jaculatória: 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, derramai sobre 
o mundo inteiro, os Tesouros de Vossa Divina e Infinita 
Misericórdia. Amém. 

Benção final: 

S. O Senhor esteja convosco  

F.E com seu Espirito 

S. A bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo 
desça sobre todos vocês, agora e para sempre. F. Amém. 
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Ao finalizar, pode-se cantar o Hino à Cruz Gloriosa 
dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria, que pode 
ser encontrado no canal do Apostolado no YouTube. 
 

5 DE SETEMBRO DE 2015 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA 

“Lembrem-se, filhos, de se reunir para rezar no dia 
14 de setembro, às 24:00 (meia-noite) é a hora do Triunfo 
e Reinado do Sagrado Coração de Jesus, junto com Meu 
Doloroso e Imaculado Coração para o bem do mundo, e para 
que os Corações de Jesus e Maria (Sua Mamãe do Céu) 
triunfem e reinem na Igreja, no mundo, neste Exército.» 

23 DE ABRIL DE 2019 - CHAMADO DE AMOR E DE 
CONVERSÃO DE SANTA TERESA DE JESUS (DE ÁVILA) 

A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos é sinal 
de Jesus Ressuscitado. A Cruz Gloriosa dos Sagrados 
Corações Unidos recorda e louva o mistério da 
Ressurreição de Nosso Senhor. A Cruz glorificada com o 
Santíssimo Corpo Eucarístico no centro, representa o 
Cordeiro de Deus, que está glorificado, e que se mostra 
ao mundo com os sinais do sacrifício. É dizer, seu 
Coração Transpassado, mostrando o sofrimento que 
atravessou, para salvar a humanidade do pecado. Unido ao 
seu Coração Eucarístico, está o Coração da Rainha 
Celestial. Coração que é a Porta, através da qual as 
almas se encontram com Jesus, e Coração, através do qual 
Jesus virá para reinar. 

A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos 
glorifica a dolorosa Paixão de Jesus; prega o mistério 
de Maria Corredentora, e anuncia o Novo Reino Eucarístico 
que está por vir. Orando a Coroa da Perfeição dos 
Sagrados Corações Unidos, compreenderão e viverão esse 
mistério da Cruz glorificada. 

Eu Teresa de Jesus, intercedo por cada um de vocês: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 



 

 
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

 

Rito da Bênção da Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria - sagradoscoracoesunidos.org 8 

5 DE ABRIL DE 2019 - CHAMADO DE AMOR E DE CONVERSÃO 
DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

A Cruz é o Altar por excelência de Meu Sagrado 
Coração Eucarístico e Sacerdotal. Na Cruz, Meu Corpo e 
Meu Sangue pagaram os crimes dos homens; e na Cruz, a 
Divina Vontade do Pai foi enaltecida cumprida e exaltada. 
Ao pé da Cruz estava Minha Mãe. Ela se entregava unida 
ao Meu Coração. Sentia Minha dor; minha tristeza. E 
nossas lágrimas eram uma só, entregando-se ao nosso Pai, 
pela conversão de todos. 

Neste tempo, através de Minha Obra, o Apostolado de 
Nossos Sagrados Corações Unidos, venho mostrar ao mundo 
a Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos. Esta Cruz 
branca - que simboliza o Cordeiro de Deus, que se 
sacrifica. Esta Cruz com borda celeste - que representa 
a participação de Minha Mãe na Redenção, como a 
Corredentora. No centro, o grande Dom da Eucaristia e 
Meu Sagrado Coração - que é um só, no Santíssimo 
Sacramento, verdadeiramente presente. Mas dentro de Meu 
Coração Eucarístico - está o Coração Doloroso e Imaculado 
de Minha Mãe - como a Advogada, Corredentora e Medianeira 
de todas as graças. 

Assim como pedi, que neste santo lugar, no Jardim de 
Maria, se levante esta Cruz, desejo que em todo o mundo 
se levante a Cruz Gloriosa, com Nossos Sagrados Corações 
Unidos no centro. E que seja conhecida como a Cruz 
Gloriosa de Nossos Sagrados Corações Unidos. Esta Cruz, 
não é necessário que tenha medidas. O importante é que 
seja levantada no mundo inteiro, e nos lares. 

Esta Cruz anuncia o Reino Eucarístico de Meu Sagrado 
Coração. Esta Cruz prepara o exército de Minha Mãe, para 
o triunfo de seu Coração Maternal. Esta Cruz dará graças 
de sanação para o corpo e para as almas, e mostrará o 
Amor Misericordioso de Meu Sagrado Coração Eucarístico, 
pelo qual Satanás, ao vê-la, fugirá; e neste mesmo Amor 
e Misericórdia, protegerá onde seja colocada, de qualquer 
desgraça. Desde a Cruz Gloriosa de Nossos Sagrados 
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Corações Unidos, abençoo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém. 

A Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos 
representa o Reinado Eucarístico do Sagrado Cordeiro de 
Deus, o Sagrado Coração de Jesus que reinará da Cruz, 
mas com Maria. É essa Graça Misericordiosa que brota 
sobre todas as nações, sobre todos os lugares, sobre 
todas as pessoas que ouvem o Evangelho, orando e se 
preparando para aquele Novo Pentecostes que o Senhor 
derramará sobre todo espírito.  

É também por isso que, através do meu Apostolado, 
revelei ao mundo inteiro a Cruz Gloriosa dos Nossos 
Sagrados Corações Unidos. Cruz que é o Altar da Sagrada 
Eucaristia e Trono dos Sagrados Corações da Mãe e do 
Filho. Cruz que afugenta Satanás. Cruz que abençoa o 
local onde está exposta. 

Cruz que protegerá as cidades dos desastres naturais 
e da Ira do Pai. Nesta Cruz Gloriosa dos Sagrados 
Corações Unidos concentrei todas as Espiritualidades da 
Cruz.  

Que a Cruz Gloriosa de Nossos Sagrados Corações seja 
amada e semeada em todo o mundo! E com esta Cruz que é 
meu Altar e meu Trono, vos abençoo com esta Cruz que meu 
Pai pediu para ser entronizada no Jardim de Maria: 

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

https://sagradoscoracoesunidos.org 
 



 

  


