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Orações para as Primeiras Sextas-
feiras ou os Primeiros sábados de cada 

mês, em honra ao Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus e ao Doloroso e 

Imaculado Coração de Maria 

 
Oração De Preparação Da Consagração 
Reparadora Para A Primeira Sexta-Feira 

Ou Primeiro Sábado De Cada Mês 

Sacratíssimo Coração Eucarístico de 
Jesus, Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria: quero consagrar-me e entregar-vos 
minha pessoa. 
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Rogo-vos que me ajudeis, para que, 
no tempo de preparação, possa 
compreender melhor o Amor que tendes 
para mim, e que possa devolver este amor, 
com uma oração mais profunda, e uma 
vida mais crista.  

Esmerar-me-ei em rezar com gozo o 
Cenáculo de Oração dos Sagrados 
corações Unidos, e adorar ao Vosso 
Sacratíssimo Coração Eucarístico, 
presente no Santíssimo Sacramento. 

Esforçar-me-ei a ser mais fiel ao 
Evangelho, aos Mandamentos e aos 
preceitos da Santa Igreja, especialmente 
ao mandamento do Amor a Deus e ao 
próximo. 

Participarei de forma mais fervorosa e 
constante no Santo Sacrifício da Missa, e 
da Devoção das Primeiras Sextas-feiras e 
dos Primeiros Sábados do mês. 

Cheio(a) de confiança refugio-me no 
albergue de Vossos Amantes Corações 
Unidos. 
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Protegei-me em todos os perigos, e 
conduzi-me, uma vez terminado o 
peregrinar terreno, feliz, à pátria eterna. 
Amém. 

Orac ̧a ̃o De Consagrac ̧a ̃o Reparadora 
Para A Primeira Sexta-Feira Ou 
Primeiro Sábado De Cada Mês 

Pai Eterno, quero consagrar-me no 
Espirito Santo, e oferecer-me aos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria, para 
ser um filho vosso cada vez mais entregue 
e fiel. 

Mãe Maria: Eu (nome), entrego-me 
hoje, Primeira Sexta-feira/Sábado do mês 
ao Vosso Doloroso e Imaculado Coração. 
Acolhei-me sob vossa proteção maternal e 
conduzi-me ao Vosso Filho Jesus.  

Senhor Jesus, através do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, consagro-
me e entrego ao Vosso Sacratíssimo 
Coração Eucarístico. Fazei que meu 
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coração seja imagem de vosso coração, 
para que Vós vivais cada vez mais em mim.  

Sacratíssimo Coração de Jesus! 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria! 
Com esta consagração reparadora, 
devolvo-Lhes o Amor que me 
demonstrastes em toda vossa vida terrena, 
especialmente no Calvário, e que seguis 
demonstrando ainda hoje.  

Ao mesmo tempo, renovo minha 
consagração batismal ao Deus e ao 
próximo, de observar os Mandamentos e os 
preceitos da Igreja, e de obrar de acordo 
com a doutrina do Magistério da Igreja, 
conduzida pelo sucessor de São Pedro. 
Com isto, quero contribuir para a unidade e 
o crescimento da Igreja.  

Prometo que rezarei com alegria o 
Cenáculo de Oração dos Sagrados 
Corações Unidos, seja só́, em família ou em 
comunidade, e que, com a devoção dos 
Primeiros Sábados do mês, farei ato de 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Orações para as Primeiras Sextas-feiras ou os Primeiros sábados de cada mês 
5 

reparação por meus pecados, e pelos 
pecados de toda a humanidade.  

Sacratíssimo Coração de Jesus, 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
ajudai-me a que acolha o Evangelho em 
meu coração, e para que viva na fé, na 
esperança e na caridade. Desta maneira, 
Jesus Cristo, com sua Santa Cruz e sua 
Ressurreição, será́ para mim o Caminho, a 
Verdade e a Vida.  

Que o Pão Celestial da Santa 
Eucaristia, seja meu alimento, e que viva do 
Sacrifício Eucarístico, para ser capaz de 
vencer toda a classe de mal, e optar 
sempre pela vida. Cheio de confiança me 
refugio no albergue de vossos amantes 
Corações. Rogo-vos que me protejais em 
todos os perigos, e conduzi-me, uma vez 
terminado o peregrinar terreno, feliz, para a 
pátria eterna.  

Sagrado Coração de Jesus, venha a 
nós vosso Reino Eucarístico, através do 
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Triunfo do Doloroso e Imaculado 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.  

Orac ̧a ̃o Para Depois Da Consagrac ̧a ̃o 
Reparadora Da Primeira Sexta-Feira Ou 

Primeiro Sa ́bado De Cada Me ̂s 

Sacratíssimo Coração de Jesus, por 
meio de Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria, ofereço-vos meus pensamentos, 
palavras e ações do dia de hoje, primeira 
sexta-feira/sábado do mês. Que pela 
intercessão de Vossa Santa Mãe Maria, 
toda minha vida esteja impregnada de Fé, 
Esperança e Caridade. Assim, sereis para 
mim, por vossa Cruz e Vossa Ressurreição, 
Caminho, Verdade e Vida. Amém.  


