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Original Español Português 

Una meditación en 
Advocaciones Marianas 
manifestadas a través 
de la historia, 
confirmadas en los 
Llamados de Amor y 
Conversión, y un 
pequeño destello de lo 
que, en ellas, la Reina 
del Cielo trajo a la 

Uma meditação sobre 
as Advocações Marianas 
manifestadas ao longo 
da história, 
confirmadas nos 
Chamados de amor e 
Conversão, e um pequeno 
vislumbre do que, 
neles, a Rainha do Céu 
trouxe à humanidade, e 
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humanidad y que 
constituye una 
enseñanza compilada 
para los apóstoles de 
los Últimos Tiempos. 

que constitui um 
ensinamento compilado 
para os apóstolos dos 
Últimos Tempos. 

 

 

ORIGINAL ESPANHOL  PORTUGUÊS 

Himno #2 

Madre del Corazón 
Doloroso e Inmaculado 
de María, Señora 
Vestida del Sol, 
Reina de todas las 
advocaciones, 
que nos das las 
reliquias y los 
Llamados que el Padre 
Eterno nos envía con 
misericordia y amor. 
Corazón Doloroso e 
Inmaculado, 
Corredentora del 
Redentor, Madre de toda 
la humanidad, eres la 
Mujer Vestida de Sol. 

(estribillo) 
Como Virgen del Pilar 
nos trajiste el don de 
la fe. 
Animaste a Santiago y 
prometiste que 

Hino #2 

Mãe do Doloroso e 
Imaculado Coração de 
Maria, Senhora Vestida 
de Sol, 
Rainha de todas as 
invocações, 
que nos dais as 
relíquias e os Chamados 
que o Pai Eterno nos 
envia com misericórdia 
e amor. 
Coração Doloroso e 
Imaculado, 
Corredentora do 
Redentor, Mãe de toda a 
humanidade, sois a 
Mulher Vestida de Sol. 

(estribilho) 
Como Virgen do Pilar, 
nos trouxestes o dom da 
fé. 
Animastes Santiago, e 
prometestes que 
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con la columna gallarda 
los apóstoles no 
perecerán. 

(estribillo) 

Como Virgen de 
Guadalupe a la América 
pagana nos trajiste el 
don de la 
evangelización, 

plantaste la Cruz de tu 
Hijo y en cristianos 
nos transformarte. 

 
(estribillo) 

Como Virgen del Buen 
Suceso, nos trajiste el 
don de la Santidad de 
vida, 
San Francisco y tus 
Arcángeles plasmaron tu 
majestad. 

(estribillo) 
Como Virgen de La 
Salette nos trajiste 

el don de 
reconciliación con 
Dios. Oración 
perseverante, 
amor a la Eucaristía 
para que con conversión 
nuestra dignidad 
recobremos. 

(estribillo) 
 

com a coluna galante os 
apóstolos não 
perecerão. 

(estribilho) 

Como Virgem de 
Guadalupe para a 
América pagã, nos 
trouxestes o dom da 
evangelização, 

plantastes a Cruz de 
vosso Filho e em 
cristãos nos 
transformastes. 

(estribilho) 

Como Virgem do Bom 
Sucesso, nos trouxestes 
o dom da Santidade da 
vida, 
São Francisco e vossos 
Arcanjos plasmaram 
vossa Majestade. 

(estribilho) 
Como Nossa Senhora de 
La Salette nos 
trouxestes 
o dom da reconciliação 
com Deus. oração 
perseverante, 
amor à Eucaristia para 
que com conversão, 
nossa dignidade 
recuperemos. 

(estribilho) 
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Como Virgen de la 
Medalla Milagrosa nos 
trajiste el don de los 
Dos Corazones al pie de 
la Cruz. 
Oh, María sin pecado 
concebida. 
¡Ruega por nosotros que 
recurrimos a ti! 

(estribillo) 
Como Virgen de Lourdes 
nos trajiste el don de 
la penitencia para que 
del pecado no nos 
dejemos dominar. 

(estribillo) 
Como Virgen de todos 
los pueblos 
nos trajiste el don del 
Espíritu Santo. 
Reuniendo a los 
consagrados en tu 
ejército amado. 

(estribillo) 

Como Virgen de Fátima 
nos trajiste el don del 
Sacrificio, 
para preparar nuestras 
almas y que 

el Reinado del Sagrado 
Corazón de Jesús 
descienda al mundo. 

(estribillo) 

Como Nossa Senhora da 
Medalha Milagrosa, nos 
trouxestes o dom dos 
Dois Corações ao pé da 
Cruz. 
Ó Maria sem pecado 
concebida! 
Rogai por nós que 
recorremos a vós! 

(estribilho) 
Como Nossa Senhora de 
Lourdes, nos trouxestes 
o dom da penitência 
para que 

Do pecado não nos 
deixemos dominar. 

(estribilho) 
Como Virgem de todos os 
povos 

nos trouxestes o dom do 
Espírito Santo. 
Reunindo os consagrados 
em vosso amado 
exército. 

(estribilho) 
Como Virgem de Fátima 
nos trouxestes o dom do 
Sacrifício, 
para preparar nossas 
almas e que 
Que o Reino do Sagrado 
Coração de Jesus desça 
ao mundo. 

(estribilho) 
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Como Virgen de 
Garabandal nos trajiste 
el don del Amor y nos 
pides seamos buenos, 
santos, perfectos en el 
amor a Dios, 
al prójimo y en el amor 
a nuestra salvación. 

(estribillo) 

Como Virgen de 
Medjugorje nos traes 
el don de la Paz para 
obtener sabiduría, 
y poder sobrellevar con 
paz y paciencia nuestra 
vida terrenal. 

(estribillo) 

Tu Corazón es la señal 
que en Apocalipsis 
precede el triunfo 
del Cordero de Dios. 
Vienes al desierto de 
este mundo a reunir a 
tus hijos, tu resto 
fiel, y trasmitir 

los Últimos Avisos de 
Amor para la 
conversión. 

(estribillo) 

Al final vendrá un 
Nuevo Pentecostés. 

Como Virgem de 
Garabandal nos 
trouxestes 
o dom do Amor e nos 
pedis para sermos bons, 
santos, perfeitos no 
amor de Deus, 
ao próximo, e no amor da 
nossa salvação. 

(estribilho) 
Como Virgem de 
Medjugorje nos trazeis 
o dom da Paz para obter 
sabedoria, 

e ser capaz de 
sobrelevar com paz e 
paciência nossa vida 
terrena. 

(estribilho) 

Vosso coração é o sinal 
que no Apocalipse 
precede o triunfo 
do Cordeiro de Deus. 
Vindes ao deserto deste 
mundo para reunir 
vossos filhos, vosso 
resto fiel, e 
transmitir 
os Últimos Avisos de 
Amor para a conversão. 

(estribilho) 
Ao final virá um Novo 
Pentecostes. 
 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Hino ao CDIM, Rainha de Todas as Advocações 6 

Será la Llama de tu Amor 
en cada alma 
y el triunfo de tu 
Doloroso e Inmaculado 
Corazón. Seremos un 
solo pueblo, una sola 
Iglesia, 
un solo rebaño para la 
Gloria de Dios. 

(estribillo) 

 
Manuel De Jesús 

Bermúdez 

Será a Chama do vosso 
Amor em cada alma 
e o triunfo de vosso 
Doloroso e Imaculado 
Coração. Seremos um só 
povo, uma só Igreja, 

um único rebanho para a 
Glória de Deus. 

(estribilho) 

 
Manuel De Jesús 

Bermúdez 

 


