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ORAÇÕES DIÁRIAS DA CRUZADA DE INTERCESSÃO 

- Coroa sacerdotal pelo Santo Padre e suas 
intenções. 

- Coroa sacerdotal pelos sacerdotes adotados 
espiritualmente e sacerdotes falecidos. 

- Coroa pelas almas do purgatório do 
Apostolado, por um fiel defunto adotado, durante 
33 dias. 

- Oração diária por um enfermo adotado 
espiritualmente. 

- Oração de adoção espiritual de um bispo ou 
sacerdote falecido. 
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ORAÇÃO DIÁRIA POR UM DOENTE ADOTADO 
ESPIRITUALMENTE 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, que 
mostrastes tanto carinho pelos enfermos e 
continuais vossa obra de redenção em todos os que 
sofrem, compartilhando vossos sofrimentos, Olhai 
benigno a Cruz Gloriosa da enfermidade que pesa 
sobre seus ombros, e ajudai-os a carregá-la com 
fé e amor. 

 

Iluminai neles sua fé, para que entendam o 
verdadeiro sentido e o valor espiritual do 
sofrimento, e compreendam que, oferecendo a sua 
enfermidade, com amor, aos vossos Sagrados 
Corações Unidos, estão se oferendo como almas 
vítimas, para o Triunfo e Reinado do vosso Sagrado 
Coração Eucarístico e do Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria. 

Fortalecei nos enfermos, a esperança de 
voltar a gozar de saúde, e de usá-la para 
santificar-se, e santificar com o seu testemunho 
os outros, com a graça do Espírito Santo. 

Aumentai neles vosso Amor Divino, que os faça 
sentir vossa presença ao seu lado, para suportar 
os sofrimentos, e vejam sua enfermidade como uma 
pequena Cruz Gloriosa à exaltar. 

Não permitais, Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus, que a doença lhes tire o ânimo de viver, 
nem a confiança em Vossa Divina Vontade, por 
mediação do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria, nossa Mãe Corredentora. Fiat. Amém. 
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ORAÇÃO DE ADOÇÃO ESPIRITUAL DE UM BISPO OU 
SACERDOTE 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus Cristo, 
Sumo e Eterno Sacerdote: 

Eu, (nome da pessoa que adotou 
espiritualmente um Bispo ou Sacerdote), 
comprometo-me diante de Vos, rezar a Coroa pela 
Santidade de vossos sacerdotes, seres humanos, 
mas eleitos por vosso Sagrado Coração Eucarístico 
e Sacerdotal para uma missão sublime, para que o 
inimigo não prevaleça contra eles, e para que em 
nenhum momento sejam indignos de tão doce 
vocação, senão que sejam sempre fiéis e 
generosos, dignos ministros de vossos altares e 
verdadeiros defensores de vossa Palavra, e para 
que mantenhais sempre neles, o fogo de vosso amor 
e os guardeis junto a Vós, até à eternidade. 

Para tornar palpável e concreto este 
propósito, aceitei o compromisso de oferecer por 
(Nome do Bispo ou sacerdote) as orações do 
Apostolado, e sobretudo a Coroa pela Santidade 
dos Sacerdotes e os sacrifícios que posso 
oferecer, por meio do Coração Dolorosa e 
Imaculado de Maria, nossa Mãe Corredentora. 

Peço-vos, Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus, que me concedais a fortaleza necessária 
para nunca faltar a esta obrigação de Amor. Amém. 
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ORAÇÃO DE ADOÇÃO ESPIRITUAL DE UM BISPO OU 
SACERDOTE FALECIDO 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus Cristo, 
Sumo e Eterno Sacerdote: 
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Eu, (nome da pessoa que adotou 
espiritualmente, Bispo ou Sacerdote falecido) 
prometo diante de Vós, rezar a Coroa pela 
Santidade de vossos Sacerdotes; seres humanos, 
mas eleito por vosso Sagrado Coração Eucarístico 
e Sacerdotal para uma missão sublime, pela alma 
de (Nome do Bispo ou do Sacerdote) para que 
descanse por vossa infinita misericórdia em vossa 
paz, e o guardeis junto a Vós, na eternidade. 

Para tornar palpável e concreto este 
propósito, aceitei o compromisso de oferecer, 
pela alma de (Nome do Bispo ou Sacerdote) as 
orações do Apostolado, e sobretudo a Coroa pela 
Santidade dos Sacerdotes e os sacrifícios que 
possa oferecer por mediação do Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria, nossa Mãe Corredentora, por 
seu descanso eterno. 

Peço-vos, Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus, que me concedais a fortaleza necessária 
para nunca faltar a esta obrigação de Amor. Amém. 
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