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ORAÇÕES E CONSAGRAÇÕES 
DIÁRIAS 

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

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

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

Oração ao Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria, Aposento Puro e Santo, protegei 
minha alma com vossa Maternal Proteção. 
Por este meio, permanecerei fiel a Voz de 
Jesus, e minha alma poderá corresponder 
ao Seu Amor, e obedecer a Sua Divina 
Vontade. Ó minha Mãe, meu desejo é 
manter diante de minha vista, sem cessar, 
Vossa participação de Corredentora! Com 
esta memória viverei intimamente unido ao 
Vosso Coração Doloroso e Imaculado, que 
sempre permanece totalmente unido ao 
Sagrado Coração de vosso Divino Filho. 
Pelos méritos de Vossas Virtudes e 
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Angústias, cravai-me neste Divino Coração, 
protegei-me agora e sempre. 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 
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. 
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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 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 
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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 vez suar sangue, apiedai-vos de 
mim. Minha Mãe do Céu, alcançai-me de 
Jesus este suspirado perdão. Amém. 
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Oração a São Miguel Arcanjo 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no 
combate, cobri-nos com vosso escudo 
contra as maldades e ciladas do demônio. 
Reprima-o Deus, pedimos suplicantes, e 
vós, Príncipe da Milícia Celestial, precipitai 
no inferno, com o Divino Poder, a Satanás e 
aos outros espíritos malignos que andam 
dispersos pelo mundo para perdição das 
almas. Amém. 

Adoramos com Nossa Mamãe Celestial 
as Santas Chagas de Nosso Senhor 

Jesus Cristo 

1 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém. Eu adoro as 
Chagas de Vossa Sagrada Cabeça, com 
dor profunda e verdadeira, permiti que todos 
os pensamentos neste dia sejam atos de 
adoração a Vós. 

2 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém. Eu adoro a 
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Chaga de Vosso Sagrado Ombro, com dor 
profunda e verdadeira, permiti que todos os 
trabalhos, penas e enfermidades neste dia, 
sejam atos de amor a Vós. 

3 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém. Eu adoro as 
Chagas de Vossas Sagradas Mãos, com 
dor profunda e verdadeira, permiti que todo 
o trabalho de minhas mãos neste dia, seja 
um ato de amor por Vós. 

4 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém. Eu adoro as 
Chagas de Vossos Sagrados Pés, com dor 
profunda e verdadeira, permiti que cada 
passo que de neste dia seja um ato de amor 
por Vós. 

5 - † Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém. Eu adoro a 
Chaga de Vosso Sagrado Lado, com dor 
profunda e verdadeira, permiti que cada 
pulsar do meu coração neste dia seja um ato 
de amor por Vós. 
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Consagração do Apostolado a Deus Pai 
Terno e Misericordioso 

[Dada no Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai Terno 
e Misericordioso de 5 de maio de 2019, Primeiro Domingo do 

mês, com a Coroa de Deus Pai Terno e Misericordioso] 

Deus Pai Terno e Misericordioso, 
nossa miséria vos atrai. Senhor, em nossas 
misérias, vos glorificais. Não quereis a morte 
do pecador, senão que se salve e tenha vida 
eterna (Ezequiel 33,11). Deus Pai Terno e 
Misericordioso, Vós quereis que todos 
vossos filhos regressem à Vós, transformai 
com Vosso Divino Espirito e com o Coração 
da Mamãe Celestial, nossos corações. 
Assim como o fogo solidifica o barro, assim 
vosso Divino Fogo de Amor, através do 
Espirito Santo, venha solidificar nossa fé. 

Deus Pai Terno e Misericordioso, 
estamos vivendo tempos de escuridão, dai-
nos Vossa Luz, Vosso Filho Jesus Cristo, 
que é a Luz do mundo. Amado Pai, que 
passando estes tempos de apostasia, 
paganismo e trevas, venha o Triunfo do 
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Doloroso e Imaculado Coração de Maria, e 
que este Triunfo de seu Coração Maternal, 
seja a Porta pela qual venha o Reino 
Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus. 

Deus Pai Terno e Misericordioso, os 
Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria 
e José, reinarão desde Vosso Coração de 
Pai e Deus. Faça-se em mim vossa Divina 
Vontade. Amém. 

Consagração do Apostolado a Deus 
Espirito Santo 

Espirito Santo, Divino Espirito de Luz e 
Amor, consagro-vos meu entendimento, 
meu coração, minha vontade e todo meu ser, 
no tempo e na eternidade. Recebei ó Espirito 
Santo, a consagração absoluta de todo meu 
ser, que vos faço neste dia, para que vos 
digneis ser de ora em diante, em cada um 
dos instantes de minha vida, em cada uma 
de minhas ações, meu Diretor, minha Luz, 
meu Guia, minha Força, e todo o Amor de 
meu Coração! 
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Que meu entendimento esteja sempre 
submisso às vossas Divinas Inspirações e 
Ensinamentos da Doutrina da Igreja 
Católica, que Vós guiais infalivelmente. 
Abandono-me sem reservas às vossas 
Divinas Operações, e quero ser sempre dócil 
às vossas Santas Luzes. Que meu coração 
se inflame sempre na Chama de Amor Santo 
e Divino de Deus Trino e Uno, para ser um 
fiel servidor de Jesus Cristo e de Maria 
Santíssima e do próximo, especialmente dos 
que mais sofrem na alma e no corpo. Que 
minha vontade esteja sempre conforme a 
Vossa Divina Vontade. 

Deus Espirito Santo, Infinito Amor do 
Pai e do Filho, pelas Mãos Puríssimas de 
Maria, vossa Esposa Imaculada, ponho-me 
hoje e todos os dias de minha vida, sobre 
vosso Altar Escolhido, o Sagrado Coração 
de Jesus, unido profundamente ao Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, como um 
sacrifício em vossa honra. Ó Fogo 
Consumidor, com firme resolução, agora 
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mais que nunca, de ouvir vossa voz e 
cumprir em todas as coisas vossa 
Santíssima e Adorável Vontade.  

Que toda minha vida seja fiel imitação 
da vida e virtudes de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e de nossa Santíssima Mãe Maria, 
vossa Castíssima Esposa. Ó Santo Espirito, 
dignai-vos formar-me com Maria e em Maria, 
segundo o modelo de meu amado Jesus!  

A Jesus Cristo verdadeiramente 
presente na Sagrada Eucaristia, convosco e 
o Pai Eterno seja dada toda honra e 
adoração para sempre. 

Glória ao Pai Criador. Glória ao Filho 
Redentor. Glória ao Espirito Santo 
Santificador. 

Consagração do Apostolado ao 
Sagrado Coração de Jesus 

Eu (...) entrego-me e consagro-me ao 
Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, e ofereço-Lhe minha pessoa e minha 
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vida, minhas ações, minhas dores e 
sofrimentos, para que não deseje fazer uso 
de nenhuma parte de meu ser, que não seja 
para honrar, amar e glorificar ao Sagrado 
Coração Eucarístico, e para fazê-lo tudo em 
seu Divino Querer.  

Este é meu propósito inamovível, 
principalmente, ser completamente Dele, e 
fazer todas as coisas por amor a Ele, ao 
mesmo tempo, renunciando com todo meu 
coração, a tudo o que não Lhe seja 
agradável. 

Portanto, tomo-vos, Sagrado Coração 
Sacramentado, como o único objeto de meu 
amor; o guardião de minha vida, minha 
segurança de salvação, o remédio de minha 
debilidade e inconstância, a expiação por 
todas as faltas de minha vida e meu refúgio 
seguro na hora da minha pascoa para a 
eternidade. 

Sede então, ó Coração de bondade, 
minha justificação diante de Deus Pai, e 
afastai de mim, os golpes de sua justa ira. Ó 
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Coração de amor, ponho toda minha 
confiança em vós, já que temo a tudo, por 
minha própria maldade e fragilidade, mas 
tenho esperança de todas as coisas por 
vossa bondade e generosidade! 

Apartai de mim, tudo o que possa 
desgostar-vos ou que resista a vossa Santa 
Vontade; permiti que vosso Amor Puro, 
imprima vossa imagem tão profundamente 
em meu coração, para que nunca possa 
esquecer-vos ou separar-me de Vós. 

Que eu obtenha de vossa amada 
bondade, a graça de ter meu nome escrito 
em vosso Sagrado Coração, porque em Vós, 
desejo colocar toda minha felicidade e glória, 
vivendo e morrendo como vosso escravo por 
amor, apóstolo e membro do exército 
mariano, para estender vosso Reinado 
Eucarístico com o Triunfo do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, em todas as 
almas, na Igreja, em minha família e em meu 
próprio coração, na Divina Vontade. 
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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. 

Consagração do Apostolado ao 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria 

Eu (...) consagro-me ao vosso Doloroso 
e Imaculado Coração, Filha Amadíssima do 
Pai Eterno. Ave Maria, a Mãe mais admirável 
do Filho. Ave Maria, a mais fiel Esposa do 
Espirito Santo. Ave Maria, a Mãe mais 
querida, Senhora mais amorosa, Rainha 
mais poderosa. Ave Maria, minha alegria, 
minha glória, meu coração e minha alma. 
Vós sois toda minha, pela Misericórdia de 
Deus, e vos tomo como a Corredentora de 
minha alma, e a Medianeira de todas as 
graças que a Santíssima Trindade queira 
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dar-me em amor, graça e misericórdia. Mas 
eu sou todo vosso em justiça. 

Ainda assim, não vos pertenço o 
suficiente, e por isso, uma vez mais, como 
um escravo de amor, que sempre pertence 
ao seu amo, entrego-me completamente a 
vós, sem reservar nada para mim, ou para 
outros. Se ainda vedes, Mãe, algo em mim, 
que não vos tenha entregue, por favor, 
tomai-o agora. Convertei-vos na Senhora 
completa de todas minhas capacidades. 
Destruí em mim tudo o que não seja 
agradável a Deus. Erradicai-o e fazei-o nada. 
Implantai em mim tudo o que considereis 
bom; melhorai-o e fazei que cresça em mim. 

Que a Luz de vossa fé, dissipe a 
escuridão de minha mente. Que vossa 
profunda humildade, tome o lugar do meu 
orgulho. Que vossa Contemplação Celestial, 
ponha fim às distrações de minha 
imaginação errante. Que vossa visão 
contínua de Deus, encha minha memória 
com Sua presença. Que o ardente amor de 
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vosso Coração Doloroso e Imaculado, 
inflame a frieza do meu. Que vossas virtudes 
tomem lugar de meus pecados. Que vossos 
méritos sejam meu adorno e que 
compensem minha falta de mérito diante de 
Deus. 

Finalmente, minha queridíssima Mãe, 
concedei-me, se é possível, que não tenha 
nenhum outro espirito que não seja o vosso, 
para conhecer a Jesus e a sua Divina 
Vontade. Que não tenha outra alma, que não 
seja a vossa, para louvar e glorificar ao 
Senhor. Que não tenha outro coração mais 
que o vosso, para amar a Deus, pura e 
ardentemente, como Vós o amais. 

Amém, assim seja, para tudo o que 
fizestes na terra. Amém, assim seja, para 
tudo o que estais fazendo agora no Céu. 
Amém, assim seja, para tudo o que estais 
fazendo em minha alma. Desta maneira, 
Vós, e só Vós, glorificareis a Jesus em mim, 
durante toda minha vida, e através da 
eternidade. Assim me ajudareis a estender o 
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Reinado Eucarístico do Sagrado Coração de 
Jesus e implantar o Triunfo de vosso 
Doloroso e Imaculado Coração, nas almas, 
na Igreja, em minha família, em meu próprio 
coração, na Divina Vontade. 

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. 

Casto e Amante Coração de São José, 
custódio dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria e Protetor da Igreja, rogai 
por nós, que nos refugiamos em Vós. Amém. 

Arcanjo São Miguel, rogai por nós. 
Arcanjo São Rafael, rogai por nós. 
Arcanjo São Gabriel, rogai por nós. 
Anjos Custódios, rogai por nós. 
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Consagração do Apostolado ao Casto e 
Amante Coração de São José 

Glorioso Patriarca São José, Protetor 
dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
de Maria, consagro-me ao Vosso Casto e 
Amante Coração paternal, e também 
consagro e entrego minha família terrena à 
Vossa Paternal Proteção, para que nos 
mantenhais em resguardo discreto e seguro 
nestes tempos. 

Ajudai-nos, Pai São José, a viver Vosso 
exemplo de amor, servindo a Deus e a 
Nossos irmãos. Dai-nos Vossa fé e 
confiança na Divina Providência, e que 
vivamos unidos aceitando sempre em nossa 
vida a Divina Vontade de Deus. Ajudai-nos a 
viver Vossa Esperança, para que sejamos 
verdadeiras testemunhas do Evangelho, que 
Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou; que 
como família nos assemelhemos a vossa 
Sagrada Família, e sejamos testemunhas de 
entrega e completo abandono em Deus 
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Nosso Pai. Que nossa família seja um 
Cenáculo de oração e Igreja doméstica. Não 
permitais, Amado São José, que nenhum só 
se perca, morrendo sem os Sacramentos, e 
sem vossa amável e amante presença ao 
lado de cada moribundo de nossa família. 
Confiamos a Vós nossa família, que é o 
maior bem que o Céu nos emprestou para 
juntos alcançarmos a Glória Celestial. 

Sagrado Coração de Jesus, venha a 
nós 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 Divino 
em todos os corações. Amém. 

Casto e Amante Coração de São José, 
Custódio dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria e Protetor da Igreja, Rogai 
por nós que nos refugiamos em Vós. 

Sacratíssimos Corações Unidos de 
Jesus, Maria e José, triunfai em todos os 
corações e venha o Reino Eucarístico da 
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Divina Vontade. Amo-vos. Salvai as almas. 
Salvai os consagrados. Salvai as famílias. 
Salvai o mundo inteiro. 

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

de Maria 

Jesus de Nazaré, Triunfo da morte, 
Vosso Reino é eterno, vindes a 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 
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Jesus e de Maria, que encontrem ao pé da 
Cruz, paz e alegria, pronunciando o Fiat da 
Santa Mamãe, à Deus nosso Salvador. 

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 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 
Jaculatória:  
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 

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

Comunhão Espiritual do Apostolado 

Creio, meu Jesus, que estais 
verdadeiramente presente no 
Santíssimo Sacramento do Altar. Amo-
vos sobre todas as coisas, e desejo 
vivamente receber-vos dentro de minha 
alma, mas não podendo fazê-lo agora 
sacramentalmente, vinde em Divina 
Vontade, espiritualmente ao meu 
coração. (Pausa) 
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E como já vos recebi, abraço-vos e 
me uno todo a Vós. Senhor, não 
permitais jamais me aparte de Vós. 
Amém. 

Jesus meu, abraço-vos e vos 
estreito fortemente em meu coração. 
Vos, abraçai-me e ficai em mim e eu em 
Vós. Mamãe e Rainha minha, dai graças 
a Jesus, e oferecei-lhe por mim, os atos 
que Vós fizestes ao recebe-lo. Amém. 

Orar três vezes: 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria 
Casto e Amante Coração de São José 

Triunfai e Reinai. 
Amém. 

 
 
 



 


