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28 de agosto de 2022 - CHAMADO DE AMOR E 

CONVERSÃO DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO 

“Coroa de Ouro ao Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus” 

Querido filho meu, minha pequena vítima: 
todas as Devoções do Apostolado que estamos te 
revelando, são um Baú Espiritual, para retirar 
deste Tesouro Divino, infinitas graças para a 
Santidade de vida e a Vida Eterna. 

· A Coroa de Ouro ao Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus é um ramalhete de graças. 
Porque com esta Coroa, reparam a ferida do Sagrado 
Lado e a ferida que o próprio Lançaço abriu no 
Divino Coração. 

· E essas ferida e essa dor, foi oferecida 
por Deus Filho, para reparar a indiferença da 
criatura para com o Amor de seu Deus. 

· Prometo a quem reze esta Coroa de Ouro ao 
Divino Coração, arrependimento verdadeiro, 
profunda dor pelo pecado, graças para uma vida 
santa, e uma páscoa bem-aventurada ao Céu. 

A rezarás e meditarás assim: 

COROA DE OURO AO SAGRADO CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO DE JESUS 

Ave Maria Puríssima, sem pecado original 
concebida! 

✞ Pelo sinal da Santa Cruz 

✞ livrai-nos, ó Senhor nosso Deus. 
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✞ de nossos inimigos 

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

Abri meus lábios Senhor, e minha boca 
proclamará vossos louvores. 

Vinde ó Deus meu auxílio! Senhor, apressai-
vos em me socorrer. 

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 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. 

Oração 

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 
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bem, e gozar de seu consolo, por Jesus Cristo 
Nosso Senhor! Amém. 

Oração ao Divino Espirito Santo 

(Ditada em pelo Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
em 15 de agosto de 2014) 

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 Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria, e apóstolos dos Últimos Tempos, protegei 
com Vossa sombra a Igreja Católica, salvai as 
almas do mundo, e realizai o Reino Inflamado de 
Amor dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de 
Maria. 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, arrependo-me 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 Paixão e Morte, 
com os quais vos expiastes por meus pecados, 
oferecendo uma dor tão grande e intensa que vos 
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vez suar sangue, apiedai-vos de mim. Minha Mãe do 
Céu, alcançai-me de Jesus este suspirado perdão. 
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 dos 
Santos, no perdão dos pecados, na ressurreição da 
carne e na Vida Eterna. Amém. 

1 Pai Nosso 

1 Ave Maria dos Últimos Tempos 

1 Glória  

Oferecimento: 

Dulcíssimo Jesus: Que a Chaga de vosso 
Sacratíssimo Coração seja meu refúgio, minha 
força e proteção contra vossa justa ira contra o 
pecado – e em especial contra o pecado mortal – 
contra os enganos da carne, do mundo e do demônio, 
e defesa contra meu amor próprio, contra todos os 
males do corpo e da alma. Amém. 
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Primeira Flecha de Ouro 

Pelas almas que não conhecem o Amor do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus. 

Na grande conta: 

Em Divina Vontade, que o mais santo, mais sagrado, mais 
adorável, mais incompreensível e inefável Nome de Deus, seja 
para sempre louvado, abençoado, amado, adorado e glorificado 
no Céu, na terra e debaixo da terra, por todas as criaturas de 
Deus e pelo Sagrado Coração Eucarístico de Nosso Senhor 
Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. Amém. 

Dez vezes: 

Meu Jesus, pela Santa Chaga do Vosso Sagrado Coração 
Eucarístico, estendei o Reinado de Vosso Amor Divino em todo 
o mundo. Amém. 

Jaculatória: 

Deus Pai Terno e Misericordioso, ofereço-vos o Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, por meio do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, como sacrifício de amor e reparação. 
Amém. 

Segunda Flecha de Ouro 

Pelas almas indiferentes ao Amor do Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus. 

Na grande conta: 

Em Divina Vontade, que o mais santo, mais sagrado, mais 
adorável, mais incompreensível e inefável Nome de Deus, seja 
para sempre louvado, abençoado, amado, adorado e glorificado 
no Céu, na terra e debaixo da terra, por todas as criaturas de 
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Deus e pelo Sagrado Coração Eucarístico de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do Altar. Amém. 

Dez vezes: 

Meu Jesus, pela Santa Chaga do Vosso Sagrado Coração 
Eucarístico, estendei o Reinado de Vosso Amor Divino em todo 
o mundo. Amém. 

Jaculatória: 

Deus Pai Terno e Misericordioso, ofereço-vos o Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, por meio do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, como sacrifício de amor e reparação. 
Amém. 

Terceira Flecha de Ouro 

Pelas almas que mais dor causam ao Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus, que, conhecendo-o, comungando seu 
Divino Corpo e Precioso Sangue, escutando sua Palavra, 
permanecem na dureza do coração. Amém. 

Na grande conta: 

Em Divina Vontade, que o mais santo, mais sagrado, mais 
adorável, mais incompreensível e inefável Nome de Deus, seja 
para sempre louvado, abençoado, amado, adorado e glorificado 
no Céu, na terra e debaixo da terra, por todas as criaturas de 
Deus e pelo Sagrado Coração Eucarístico de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do Altar. Amém. 

Dez vezes: 

Meu Jesus, pela Santa Chaga do Vosso Sagrado Coração 
Eucarístico, estendei o Reinado de Vosso Amor Divino em todo 
o mundo. Amém. 
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Jaculatória: 

Deus Pai Terno e Misericordioso, ofereço-vos o Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, por meio do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, como sacrifício de amor e reparação. 
Amém. 

Três vezes: 

Em Divina Vontade, que o mais santo, mais sagrado, mais 
adorável, mais incompreensível e inefável Nome de Deus, seja 
para sempre louvado, abençoado, amado, adorado e glorificado 
no Céu, na terra e debaixo da terra, por todas as criaturas de 
Deus e pelo Sagrado Coração Eucarístico de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do Altar. Amém. 

Oração ao Sagrado Coração Eucarístico 
de Jesus em reparação das blasfêmias 

Em união com toda a Igreja, por meio do Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria e do Casto e Amante Coração de São 
José, ardentes de amor, e em nome de todos os homens: 

Saúdo-vos, adoro-vos e amo-vos, ó Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus, cheio de doçura e humildade, graça e 
verdade! A misericórdia e a justiça sois Vós mesmo. O amor é 
vossa substância. Sois o Cristo, Filho único do Deus vivo, e o 
fruto bendito das entranhas da gloriosa Virgem Maria, que por 
meio de seu Fiat Corredentor, a Redenção veio ate nós. 

Ó Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, que destes 
vossa vida por vosso rebanho! Por todas as vossas 
Sacratíssimas Chagas, por vosso Precioso Sangue, por vossas 
Lágrimas Divinas e vossos amados suores e fadigas, por todos 
os suspiros, os gemidos, as dores, o amor, os méritos de vossos 
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trinta e três anos de vossa Vida Divina – encerrados no santuário 
inefável do vosso Sagrado Coração Eucarístico – tende 
misericórdia de nós, os pobres pecadores. Convertei todos os 
ateus, blasfemos e profanadores do Santo Sacrifício da 
Eucaristia. Assisti ao Santo Padre. Santificai os sacerdotes e 
religiosos. Concedei-nos casamentos e famílias cristãs, e fazei-
nos parte de vossos méritos divinos, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 

✞ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

*** 
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