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RITO PARA A IMPOSIÇÃO DO ESCAPULÁRIO SAGRADO DOS 

SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E MARIA 
E 

CONSAGRAÇÃO TOTAL A JESUS POR MARIA, COM A ORAÇÃO DE 
SÃO LUÍS MARIA DE MONTFORT 

 
COM PRESENÇA SACERDOTAL 

RENÚNCIA DE SATANÁS E RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO 
BATISMO 

De pé, renunciam a Satanás e renovam as 
promessas do Batismo, para que vivamos uma vida 
nova. Portanto, para receber o nosso escapulário 
sacramental do apostolado dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e Maria, renovemos as promessas 
do Santo Baptismo, com as quais em outro tempo, 
renunciamos a Satanás e às suas obras, e 
prometemos servir a Deus fielmente a Santa Igreja 
Católica. 

RENÚNCIAS 

Renunciam ao pecado para viver na liberdade 
dos Filhos de Deus? 

Todos: Sim, renuncio 
Renunciam a todas as seduções do mal, para 

que o pecado não te domine? 
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Todos: Sim, renuncio 

Renunciam a Satanás, pai e príncipe do pecado? 
Todos: Sim, renuncio 

RENOVAR NOSSA FÉ BATISMAL 

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, ao terceiro dia ressuscitou 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. 

OREMOS 

Que Deus Todo-Poderoso, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos regenerou pela Água e pelo 
Espírito Santo e que nos concedeu a remissão dos 
pecados, nos guarde em Sua Graça, no mesmo Jesus 
Cristo Nosso Senhor, para a Vida Eterna. Amém. 

LADAINHA DOS SANTOS PATRONOS DO APOSTOLADO 

Senhor, tende piedade de nós 
Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós 
Cristo ouvi-nos, 
Cristo escutai-nos, 
Deus Pai Celestial, tende misericórdia de 

nós. 
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Deus Filho Redentor do mundo, tende 
misericórdia de nós. 

Deus Espirito Santo, tende misericórdia de 
nós. 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
tende misericórdia de nós. 

 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, tende 

misericórdia de nós. 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai 

por nós 
Casto e Amante Coração de São José, rogai por 

nós 
 
Arcanjo São Miguel, rogai por nós 
Arcanjo São Gabriel, rogai por nós 
Arcanjo São Rafael, rogai por nós 
 
São Joaquin e Santa Ana, rogai por nós. 
São João Evangelista, rogai por nós 
Santa Maria Madalena, rogai por nós. 
São Tarcísio, rogai por nós. 
Santa Filomena, rogai por nós. 
Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. 
São Luís de Monfort, rogai por nós. 
Santa Margarita de Alacoque, rogai por nós. 
São João Diego, rogai por nós. 
Santa Bernadete Soubirous, rogai por nós. 
São João Eudes, rogai por nós. 
Beato Padre Bernardo de Hoyos, rogai por nós. 
São Francisco Marto, rogai por nós. 
Santa Jacinta Marto, rogai por nós. 
Soror Lúcia do Imaculado Coração, rogai por 

nós. 
Serva de Deus Luísa Picarreta, rogai por nós. 
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Beata Concepción Cabrera, rogai por nós. 
Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por 

nós. 
Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. 
São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. 
Santo Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. 
São Juan Paulo II, rogai por nós. 
Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. 
 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do 

mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do 

mundo, ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do 

mundo, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

ORAÇÃO DO APÓSTOLO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E MARIA 

Minha querida Mãe, que tanto amais minha alma 
e sua salvação, uno-me totalmente a Vós, e me 
despojo do homem velho e suas obras (Efésios 4,22) 
para morrer para o mundo, e viver escondido em 
Vosso Coração. 

Por isso, eu (Nome…) consagro-me a Vós, como 
servo do Fiat e Evangelizador, sendo Apóstolo de 
Vosso Doloroso e Imaculado Coração. 

Desejo viver minha consagração, levando 
Cristo em meu coração, cobrindo com minha oração 
ao Santo Padre, Cardeais, Bispos, Sacerdotes, 
Diáconos, Religiosos e Religiosas, Missionários, 
Catequistas e a todos os Batizados. 
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Mãe, desejo levar minha consagração às 
famílias e casais, nos quais o inimigo está 
centrando para a destruição do reino de DEUS. 
Desejo ser servo de Vossos Sagrados Corações 
Unidos, para cooperar com a salvação e 
evangelização da humanidade e apóstolo do Triunfo 
de Vossos Sagrados Corações. 

Renuncio a Satanás. Renovo meu batismo. 
Confirmo minha fé em Jesus Cristo, e aceito Sua 
Divina Vontade em mim. Quero ser sacrário vivo de 
Jesus, protetor das Almas Benditas do Purgatório 
e também apóstolo da vida, apadrinhando com 
minhas orações, a todas as crianças inocentes 
abortadas. Peço a conversão e a paz do mundo, e 
desejo viver em oração, sacrifício, reparação, 
expiação e penitência, implorando ao Pai Eterno, 
o breve retorno de Seu Filho Jesus Cristo, e 
prometo servir com Maria, para Maria, em Maria e 
por Maria, desde hoje, até minha total e 
definitiva entrega ao Pai Eterno. Amém. 

 

BÊNÇÃO DO ESCAPULÁRIO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS 

Sacerdote: O Senhor esteja convosco 

Fiel: e com o vosso espírito. 

OREMOS  

Deus Pai Todo-poderoso, sem o qual não somos 
nada, não podemos nada, sendo servos inúteis, 
pecadores e só dignos do inferno, pedimos 
humildemente que vos digneis abençoar e 
santificar estes Vínculos de Amor, que são sinal 
de perpétuo serviço em honra do Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria, Verdadeira Mãe de Deus e 
Corredentora nossa, concedei-nos propício que 
todos aqueles que os levem devotamente, sejam 
libertados da escravidão deste mundo e do poder 
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do diabo, que os príncipes das trevas afastem-se 
deles, tremendo e fugindo assustados. 

Não ousem molestar os servidores desta 
Santíssima e Potentíssima Rainha do Céu e da 
terra, Senhora dos Anjos e dos homens, Vencedora 
do inferno. 

Estes vínculos sejam para eles, sinal do 
Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
e os façam participes do Reinado Eucarístico do 
Sagrado Coração de Jesus; que os Arcanjos São 
Miguel, São Gabriel, São Rafael, os Anjos da 
Guarda o guardem e protejam. 

Que estes filhos e escravos de amor de Vossos 
Sagrados Corações Unidos, vivam em santidade, na 
prática da virtude; que sejam libertados da 
corrupção, das tentações e das seduções deste 
mundo; sejam autênticos apóstolos do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, deixando o homem 
velho, suas obras e ações, e vivam no Fiat da 
Divina Vontade, por intercessão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. Que vossa graça 
não os abandone, os acompanhem sempre, agora e na 
hora da sua morte, pelo mesmo Jesus Cristo Nosso 
Senhor. Amém. 

O PADRE IMPÕE OS ESCAPULÁRIOS DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
UNIDOS 

EM SEGUIDA É REALIZADA A ORAÇÃO DE CONSAGRAC ̧ÃO TOTAL A 
JESUS CRISTO, SABEDORIA ENCARNADA, PELAS MÃOS DE 

MARIA, DE SÃO LUÍS DE MONTFORT 

Ó Sabedoria Eterna e Encarnada!  
Ó amabilíssimo e Adorável Jesus, Verdadeiro 

Deus e Verdadeiro homem, Filho Único do Pai Eterno 
e de Maria sempre Virgem! Adoro-vos 
profundamente, nos esplendores de Vosso Pai, 
durante a eternidade, e no seio virginal de Maria, 
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vossa digníssima Mãe, no tempo de vossa 
Encarnação.  

Dou-vos graças porque vos aniquilastes a vós 
mesmo, tomando a forma de escravo, para tirar-me 
da cruel escravidão do demônio. Vos louvo e 
glorifico por vos terdes querido submeter a 
Maria, vossa Santíssima Mãe, em todas as coisas, 
a fim de fazer-me por Maria, vosso fiel escravo. 

Mas, ai de mim, criatura ingrata e infiel como 
sou! Não guardei os votos que vos fiz solenemente 
em meu Batismo. Não cumpri minhas obrigações. Não 
mereço ser chamado vosso filho nem vosso escravo; 
e, como nada há em mim que de vós não tenha 
merecido repulsa e cólera, não me atrevo 
aproximar-me de vossa Sant e Augusta Majestade.  

Por isto recorro à intercessão de vossa Mãe 
Santíssima, que me destes por Medianeira diante 
de Vós, e é por este meio que espero obter de Vós, 
a contrição e o perdão de meus pecados, a 
aquisição e conservação da Sabedoria. 

Ave, pois, ó Maria Imaculada, Tabernáculo 
Vivente da Divindade, onde a Sabedoria Eterna 
Escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos 
homens!  

Ave, ó Rainha do Céu e da terra, a cujo 
império está submetido tudo o quanto está abaixo 
de Deus! 

Ave, ó refúgio seguro dos pecadores, cuja 
misericórdia jamais a ninguém tem faltado! 
Escutai os desejos que tenho da Divina Sabedoria, 
e recebei para isto, os votos e as oferendas, que 
minha baixeza vos apresenta. 

Eu, (Nome), infiel pecador, renovo e ratifico 
hoje, em vossas Mãos, os votos do Batismo. 
Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas 
obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, 
Sabedoria Encarnada, para levar minha cruz, em 
seu seguimento, todos os dias de minha vida. E, 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Rito para a imposição do Escapulário Sagrado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria e 
Consagração total a Jesus por Maria, com a oração de São Luís Maria de Montfort 

8 

a fim de que lhe seja mais fiel do que até agora 
tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, em 
presença de toda a Corte Celestial, por minha Mãe 
e Senhora. 

Entrego-vos e consagro-vos, na qualidade de 
escravo, meu corpo e minha alma, meus bens 
interiores e exteriores, e ainda o valor de minhas 
boas obras passadas, presentes e futuras, 
deixando-Vos direito inteiro e pleno de dispor de 
mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, 
segundo vosso beneplácito, e para a maior Glória 
de Deus, no tempo e na eternidade. 

Recebei, ó benigníssima Virgem, esta pequena 
oferenda de minha escravidão, em união e honra à 
submissão que a Sabedoria Eterna quis ter à vossa 
Maternidade; em homenagem ao poder que tendes 
ambos sobre este vermezinho e miserável pecador; 
em ação de graças pelos privilégios com que Vos 
favoreceu a Santíssima Trindade. 

Manifesto que de agora em diante, quero, como 
vosso verdadeiro escravo, procurar vossa honra e 
obedecer-Vos em todas as coisas. Ó Mãe admirável, 
apresentai-me a vosso amado Filho, na qualidade 
de escravo eterno, a fim de que, havendo-me 
resgatado por Vós, me receba também por Vós. 

Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de 
obter a Verdadeira Sabedoria de Deus, e de 
colocar- me, por consequência, no número daqueles 
a quem amais, ensinais, guiais, alimentais e 
protegeis como filhos e escravos vossos.  

Ó Virgem fiel, fazei-me em todas as coisas, 
um tão perfeito discípulo, imitador e escravo da 
Sabedora Encarnada, Jesus Cristo, Vosso Filho, e 
que eu chegue um dia, por vossa intercessão e a 
vosso exemplo, à plenitude de sua idade na terra 
e de sua glória nos céus. Assim seja. 
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RECEBIMENTO DA CONSAGRAÇÃO POR PARTE DO SACERDOTE 

Em Nome da Santíssima Virgem, aceito a 
oferenda de cada um de vós e escrevo o vosso nome 
no Livro de seus filhos prediletos. Se 
perseverardes no santo propósito, prometo-vos de 
Deus Todo-Poderoso, a Vida Eterna e a união com 
o Dolorosos e Coração Imaculado de Maria na Bem-
aventurada  Eternidade do Céu. Amém. 

BÊNÇÃO FINAL 

Sacerdote: O senhor esteja com vocês 

Fiel: E com seu Espírito 
Sacerdote: A bênção do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo desça sobre todos vos, agora e para 
sempre. 

Fiel: Amén.  

 

 


