DISPOSIÇÕES GERAIS PARA A PRÁTICA DESTA DEVOÇÃO
Quem realmente deseja realizar a devoção reparadora aos Corações de
Jesus e Maria Santíssima, como pediu Jesus, deve durante nove meses
consecutivos (sem interrupção), respectivamente, nas nove primeiras sextasfeiras do mês a JESUS e nos nove primeiros sábados do mês a Maria, fazer,
além do que pedem particularmente cada uma das devoções, o seguinte:
1 = OFERECIMENTO DO DIA: Oferecer o dia na intenção de
REPARAR e DESAGRAVAR o Sagrado CORAÇÃO (de Jesus – na sexta-feira; e
o de Maria – no sábado) pelas ofensas recebidas por seus próprios pecados e
pelos pecados de toda a humanidade. - (páginas 03 e 14)
2 = CONFESSAR-SE, também nesta única intenção. Pode ser
antecipada, se for impossível ou muito difícil se confessar no dia. E,
naturalmente, estar em estado de graça no dia da comunhão. A intenção
reparadora da Confissão não precisa ser dita ao padre, uma formulação
interior, puramente mental, é suficiente.
Nosso Senhor até mesmo
acrescentou, à Irmã Lúcia, que aqueles que se esquecessem de
formular a intenção reparadora “poderão formulá-la na confissão

seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem para se confessar.” Esta confissão é válida para a comunhão no primeiro
sábado, se mantido o estado de graça, o mesmo acontece quando se
confessar para o primeiro sábado no caso do mês iniciar por ele e não pela
primeira sexta-feira.
(Aparição de 15-02-1926).

4 – COMUNGAR, também nesta única intenção, que é o ato
essencial da devoção reparadora: “contanto que a Comunhão seja feita
na Graça de Deus e com o desejo de reparação.” – (disse Jesus à Irmã Lúcia
em 15-02-1926).
Para compreender bem toda sua importância,
reportemo-nos à comunhão milagrosa dos três pastorinhos de
Fátima, no outono de 1916: o Anjo da Guarda de Portugal deu então
a esta comunhão um espírito eminentemente reparador, repetindo
seis vezes com as crianças (três vezes antes da comunhão e três vezes
depois) as palavras que são chamadas “a segunda oração do Anjo”:
“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro
profundamente e vos ofereço o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e
Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em
reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é
ofendido; e pelos méritos infinitos de seu Sacratíssimo Coração e do
Imaculado Coração de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.
Amém” – (pág. 08 e 18)
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1 = HORA SANTA NA QUINTA-FEIRA QUE ANTECEDE À 1ª SEXTA-FEIRA:
a) – Embora Jesus tenha pedido que se faça esta Hora Santa na 5ª Feira que
antecede a 1ª sexta-feira, das 23 às 24 horas, a Igreja, no uso de sua
autoridade conferida por Ele, antecipou seu início para a partir das 14
horas. Durante esta hora fica-se prostrado com a face mais próxima
possível do chão, ajoelhado de cócoras ou deitado de barriga para baixo.
b) – Durante esta Hora Santa (60 minutos):
● Iniciar com o SINAL DA CRUZ 05 vezes em honra das 05 Chagas de
Jesus: mãos, pés, cabeça, ombro-costas e lado-coração.
● Diante de um CRUCIFIXO – (qualquer tamanho), ajoelhado, rezar:

“Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus! De joelhos me prostro em
Vossa Divina presença e Vos suplico com todo o fervor de minha alma
que Vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de
FÉ, ESPERANÇA e CARIDADE; verdadeiro arrependimento de meus
pecados e firme propósito de emenda, enquanto vou considerando,
com vivo afeto e dor, as Vossas cinco chagas, tendo diante dos meus
olhos aquilo que o profeta Davi dizia de Vós, ó bom Jesus:

“Transpassaram Minhas mãos e Meus pés e contaram todos os Meus
ossos.” AMÉM !!! – (Salmo 21,17)
Sagrado Coração de Jesus, derramai abundantemente Vossas
Bênçãos sobre a Santa Igreja, sobre o Sumo Pontífice e todo o Clero.
Concedei aos justos a perseverança. Convertei os pecadores do
mundo inteiro. Iluminai os fiéis. Abençoai nossas famílias, nossos
parentes, amigos e benfeitores. Tocai nos corações dos que nos
ofendem. Assisti aos agonizantes. Libertai as almas do Purgatório, e
a todos os corações estendei o doce império de Vosso Misericordioso
Coração. AMÉM !!!
● Depois, prostrado com “a face em terra”, pode-se rezar o Terço da
Misericórdia pela conversão dos pecadores que O ofendem e em
desagravo das ofensas recebidas por Ele, e
●

Medita-se nos sofrimentos da Paixão, principalmente nos da
Agonia no Horto das Oliveiras. – (amor não reconhecido pelas almas
tíbias e réprobas, que esmagaram a Jesus a tal ponto que Ele pediu ao
Pai se era possível passar este Cálice...)
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2 = ORAÇÕES APRÓPRIADAS PARA AS PRIMEIRAS SEXTAS-FEIRAS:
(a serem feitas em casa ou na Igreja, antes da Missa e da Comunhão, diante
da estampa benta dos Sagrados Corações de Jesus e Maria)
2.1 = OFERECIMENTO DO DIA - (logo pela manhã, em casa mesmo)

“Ofereço-Vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de
Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria, as orações, obras,
sofrimentos, sacrifícios e alegrias deste dia, em reparação e
desagravo de nossas ofensas e ultrajes, das blasfêmias dos homens
hereges, cismáticos e ímpios, que Eles recebem, bem como por todas
as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está
continuamente intercedendo e sacrificando-se em nossos altares.
De modo particular, eu Vo-lo ofereço pelas intenções recomendadas
pelo Imaculado Coração de Maria Rosa Mystica. AMÉM !!!
2.2 = CONSAGRAÇÃO INDIVIDUAL -(de Santa Margarida Maria Alacoque, após 2.1)

Eu, -(dizer seu nome)- , Vos dou e consagro, ó Sagrado Coração de
Jesus, minha pessoa e minha vida, minhas ações, penas e
sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte
do meu ser, senão para Vos honrar, amar e glorificar. É esta a
minha vontade irrevogável: ser todo(a) Vosso(a) e tudo fazer
por Vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo
quanto Vos possa desagradar. Tomo-Vos, pois, ó Sagrado
Coração, por único bem de meu amor, protetor de minha vida,
segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade e de
minha inconsciência, reparador de todas as imperfeições de
minha vida e meu asilo seguro na hora da morte. Sede, ó Coração
de bondade, minha justificação diante de Deus, Vosso Pai, para
que desvie de mim Sua justa cólera. Ó Coração de amor!
Deposito toda a minha confiança em Vós, pois tudo temo de minha
malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de Vossa bondade!
Extingui em mim tudo o que possa desagradar-Vos ou se oponha à
Vossa vontade. Seja o Vosso puro amor tão profundamente
impresso em meu coração, que jamais possa eu esquecer-Vos, nem
separar-me de Vós. Suplico por todas as Vossas finezas que meu
nome seja escrito em Vosso Coração, pois quero fazer consistir
toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer
como Vosso servo. Amém”.
2.3 = ORAÇÃO CONSOLADORA - (na Igreja, antes da Missa)

Divino Salvador que, perseguido pelos inimigos e ferido no
Coração pela tibieza de tantos amigos, Vos queixastes a Santa
Margarida: "Tenho procurado consoladores e não os tenho
encontrado...".
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Aqui estou, Senhor, para Vos consolar: Quero adorar Vossa
Majestade escondida no Santíssimo Sacramento, quero reparar as
ofensas minhas e dos outros, quero amar o Vosso amor desprezado
e abandonado. Disponho-me a servir o Vosso Divino Coração.
Sede Vós somente o meu Rei. Ajudai-me, Senhor, a difundir nas
almas o reino do Vosso Coração. Acendei a chama do Vosso amor
no coração dos Vossos sacerdotes, para que se tornem apóstolos
infatigáveis e portadores das bênçãos do Vosso divino Coração.
Fazei que compreendam, finalmente, a honra e a obrigação
que têm de Vos amar, para que, unidos entre si com os laços da
Vossa caridade, glorifiquem todos o Vosso divino Coração, que é
para nós, fonte de vida e salvação.
"Divino Coração de Jesus, reinai em nosso coração!
Imaculado Coração de Maria defendei e dilatai neles o Reino de
Vosso Filho. Amém!"
2.4 = ORAÇÃO ”JESUS, TRONO DE AMOR” - (na Igreja, antes da Missa)

Jesus, meu Deus, meu Bem-Amado, meu tudo! Rei solitário e
abandonado dos corações, eu me lanço a Vossos pés, abismado em
silêncio, em adoração e amor.
Eu não sou senão um nada, mas este nada Vos ama e queria, ó
Jesus, fazer-Vos amar por todos os corações.
Desse Trono de Misericórdia, donde resplandece a Vossa ternura,
dignai-Vos fazer descer as Vossas bênçãos mais fecundas sobre a
Santa Igreja, Vosso Corpo Místico, e sobre a sociedade inteira.
Estendei o Vosso cetro de amor sobre as almas que são a Vossa
conquista, sobre as nações que são a Vossa herança e que o inferno
diligência roubar-Vos.
Prendei ao Vosso Trono de Amor Misericordioso todos os
corações. Servir-Vos, ó Jesus, é reinar.
Confio à Vossa paternal Providência os meus interesses e
necessidades do tempo e da eternidade, tudo que me pertence, e
todos aqueles que me são queridos!
Regei tudo, ó Salvador, ó Bem-Amado, ó Rei de Misericórdia!
O meu bom Anjo que me conduziu a Vossos pés guarde o meu
coração neste posto de amor.
Que o incenso da minha humilde oração se eleve diante de Vós
como um louvor perpétuo, uma adoração incessante, uma
reparação contínua.
Que todas as pulsações deste pobre coração Vos digam sem
cessar: Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e
Diviníssimo Sacramento. AMÉM!!!
(Oração indulgenciada)
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2.5 = ATO DE DESAGRAVO AO SAGRADO

DE JESUS - (na Igreja)

(prescrito pelo Papa Pio XI na Encíclica “Miserentissimus Redemptor” sobre o
dever da reparação ao Sagrado Coração de Jesus, em 08 de Maio de 1928)

Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é por eles
tão ingratamente correspondida com esquecimentos, friezas e desprezos,
eis-nos aqui prostrados diante do vosso altar, para Vos desagravarmos
com especiais homenagens da insensibilidade tão insensata e das
nefandas injúrias com que é de toda a parte alvejado o Vosso
amorosíssimo Coração.
Reconhecendo, porém, com a mais profunda dor, que também nós,
mais de uma vez, cometemos as mesmas indignidades, para nós, em
primeiro lugar, imploramos a Vossa misericórdia, prontos a expiar não
só as próprias culpas, senão também as daqueles que, errando longe do
caminho da salvação, ou se obstinam na sua infidelidade, não Vos
querendo como pastor e guia, ou, conculcando as promessas do batismo,
sacudiram o suavíssimo jugo da Vossa santa Lei. De todos estes tão
deploráveis crimes, Senhor, queremos nós hoje desagravar-Vos, mas
particularmente da licença dos costumes e imodéstias do vestido, de
tantos laços de corrupção armados à inocência, das execrandas
blasfêmias contra Vós e Vossos Santos, dos insultos ao Vosso Vigário e a
todo o Vosso clero, do desprezo e das horrendas profanações do
Sacramento do divino amor, e, enfim, dos atentados e rebeldias oficiais
das nações contra os direitos e o magistério da Vossa Igreja. Oh, se
pudéssemos lavar, com o próprio sangue, tantas iniqüidades!
Entretanto, para reparar a honra divina ultrajada, Vos oferecemos,
juntamente com os merecimentos da Virgem Mãe, de todos os Santos e
almas piedosas, aquela infinita satisfação que Vós oferecestes ao Eterno
Pai sobre a cruz, e que não cessais de renovar todos os dias sobre nossos
altares.
Ajudai-nos, Senhor, com o auxílio da Vossa graça, para que
possamos, como é nosso firme propósito, com a viveza da Fé, com a
pureza dos costumes, com a fiel observância da lei e caridade evangélica,
reparar todos os pecados cometidos por nós e por nossos próximos,
impedir por todos os meios novas injúrias de Vossa divina Majestade e
atrair ao Vosso serviço o maior número de almas possível.
Recebei, ó benigníssimo Jesus, pelas mãos de Maria Santíssima
Reparadora, a espontânea homenagem deste nosso desagravo e
concedei-nos a grande graça de perseverarmos constantes até a morte no
fiel cumprimento dos nossos deveres e no Vosso santo serviço, para que
possamos chegar todos à pátria bem-aventurada, onde Vós, com o Pai e o
Espírito Santo, viveis e reinais, Deus, por todos os séculos dos séculos.
Assim seja.
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2.5 = LADAINHA DO SAGRADO

DE JESUS – (Papa Leão XIII, 02.04.1899)

Senhor, tende piedade de nós.
R/ . Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
R/ . Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
R/ . Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
R/ . Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
R/.Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus, Pai dos Céus,
R/ Tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do mundo,
Deus Espírito Santo,
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno,
Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe,
Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus,
Coração de Jesus, de majestade infinita,
Coração de Jesus, templo santo de Deus,
Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo,
Coração de Jesus, casa de Deus e porta do Céu,
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade,
Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor,
Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor,
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes,
Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor,
Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações,
Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência,
Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade,
Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências,
Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos,
Coração de Jesus, desejo das colinas eternas,
Coração de Jesus, paciente e misericordioso,
Coração de Jesus, rico para todos os que Vos invocam,
Coração de Jesus, fonte de vida e santidade,
Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados,
Coração de Jesus, saturado de opróbrios,
Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes,
Coração de Jesus, feito obediente até a morte,
Coração de Jesus, atravessado pela lança,
Coração de Jesus, fonte de toda a consolação,
Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição,
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação,
Coração de Jesus, vítima dos pecadores,
Coração de Jesus, salvação dos que esperam em Vós,
Coração de Jesus, esperança dos que expiram em Vós,
Coração de Jesus, delícia de todos os santos,
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Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo
R/. perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
R/. atendei-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
R/. tende piedade de nós.
D/. Jesus, manso e humilde de Coração,
R/. fazei nosso coração semelhante ao vosso.

Oremos: Deus onipotente e eterno, olhai para o Coração de Vosso
Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que Ele, em
nome dos pecadores, Vos tributa; e aos que imploram a Vossa
misericórdia concedei benigno o perdão, em nome do mesmo
Vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os
séculos dos séculos. Amém.
3 = SANTA MISSA E SAGRADA COMUNHÃO:
(oferece-las em DESAGRAVO às ofensa recebidas pelo Sagrado

de JESUS)

3.1 = PREPARAÇÃO PARA A SAGRADA COMUNHÃO – (de São Thomas de Aquino)

● - DEUS Todo Poderoso e Eterno, eu me aproximo do Santíssimo
Sacramento de Vosso Filho único, JESUS CRISTO, Nosso Senhor.

Me aproximo como do Médico da Vida se aproxima um doente;
como da Fonte da Misericórdia um contaminado, como do raio da
Luz Eterna um cego, como do Senhor do Céu e da Terra um
indigente.
Imploro, pois, a abundância de Vossas imensas
generosidades, a fim de que Vos digneis curar meus males, lavar
minhas máculas, aclarar minha cegueira, vestir minha nudez,
para que receba a Vós, o Senhor dos senhores, com os mais
profundos sentimentos de respeito e humildade, de contrição e
devoção, de pureza e de fé, de bom propósito e santa intenção, de
modo que isto aproveite para salvar a minha alma.
Concedei-me, peço-Vos, não somente receber o Sacramento do
Corpo e Sangue do Senhor como também os efeitos e as virtudes
desse Sacramento.
Ó Deus de bondade, permiti-me receber o
Corpo que Vosso Filho único, Nosso Senhor Jesus Cristo, tomou no
seio da Virgem Mãe, com disposições tais, que me tornem digno
de ser contado entre os Seus membros.
Ó Pai amantíssimo concedei-me contemplar, enfim, a rosto
descoberto, na eternidade, Vosso Filho Bem-Amado, que me
disponho a receber neste mundo, oculto sob os véus eucarísticos.
AMÉM !!!
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3.2 = DESAGRAVO DO ANJO DE PORTUGAL - (ensinada aos Pastorinhos de Fátima)
- (rezar 3 vezes antes de comungar e 3 vezes depois de comungar, disse o Anjo)

“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos adoro
profundamente e Vos ofereço o preciosíssimo Corpo, Sangue,
Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários
da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças
com que Ele mesmo é ofendido; e pelos méritos infinitos de Seu
Sacratíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-Vos
a conversão dos pobres pecadores.” Amém!!!
3.3 = OFERECIMENTO DA SAGRADA COMUNHÃO - (logo após comungar)

“Divino Coração de JESUS, eu Vos ofereço, pelo Imaculado
Coração de Maria, esta Hóstia, em expiação e em reparação de
todas as ofensas com que a humanidade não cessa de Vos ultrajar.
Amém !!!”
3.4 = AÇÃO DE GRAÇAS APÓS A COMUNHÃO

● - Oração de São Thomas de Aquino

“Dou-Vos graças, Santíssimo Senhor, Pai onipotente, Deus
eterno, que Vos dignastes saciar com o Corpo e o Sangue de Vosso
Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, a mim pecador, Vosso indigno
servo, não pelos meus méritos, mas por um efeito de Vossa
Misericórdia. Suplico-Vos instantemente que esta comunhão não me
seja motivo de penas e juízo, mas salutar garantia de perdão; que se
torne uma armadura de fé, um escudo de boa vontade; que seja a
extinção de meus vícios, a destruição da concupiscência e das más
inclinações, o aumento da caridade, da paciência, da humildade,
da obediência e de todas as virtudes; uma firme defesa contra as
ciladas de todos os meus inimigos visíveis e invisíveis; a regra
perfeita de meus movimentos corporais e espirituais. Seja Ela minha
inabalável adesão a Vós, meu Deus único e verdadeiro; seja Ela a
feliz consumação de minha fé.
Peço-Vos, também, digneis admitir-me, embora pecador, nesse
inefável banquete, onde Vós, meu Deus, com Vosso Filho e o Espírito
Santo sois, para Vossos escolhidos, a verdadeira luz, a satisfação
completa, a alegria eterna e a felicidade perfeita. Pelo mesmo Jesus
Cristo Nosso Senhor. AMÉM!!!
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● - Invocação do Beato Bernardino de Feltro - (adotada por Sto. Inácio de Loyola)

Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.
Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro de Vossas Chagas, escondei-me.
Não permitais que eu me separe de Vós.
Do espírito maligno, defendei-me.
Na hora da morte, chamai-me,
e mandai-me ir para Vós,
para que, com os Vossos santos, Vos louve
por todos os séculos dos séculos. AMÉM !!!
4 = ENCERRAMENTO DO DIA - (fazer à noite, antes de dormir )
● Invocações e Orações Jaculatórias

Amado seja em toda parte o Sagrado Coração de Jesus.
Louvor, honra e glória ao Divino Coração de Jesus.
Adoremos, agradeçamos, supliquemos e consolemos, com Maria
Imaculada, o Sacratíssimo Coração Eucarístico de Jesus.
Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós.
Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós.
Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o Vosso Reino.
Jesus, doce e humilde de Coração, fazei meu coração semelhante ao Vosso.
Meu Jesus, misericórdia!
Louvado e agradecido seja a todo momento o Santíssimo e Diviníssimo
Sacramento.
Ó Dulcíssimo Jesus, não sejais meu juiz, mas sim meu Salvador!
Doce Coração de Jesus, sede meu amor; fazei que eu Vos ame cada vez
mais e sobre todas as coisas.
Sejam sempre, por todos e em toda parte: conhecidos, amados,
louvados, servidos e glorificados o Sagrado Coração de Jesus e o
Imaculado Coração de Maria. AMÉM! AMÉM! AMÉM!
● Oração Final - (de joelhos)

Pai Santíssimo e Eterno, eu Vos ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e
a Divindade de Nosso Senhor JESUS CRISTO em expiação de meus pecados,
dos da Santa Igreja e por suas necessidades. AMÉM!
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Em REVELAÇÕES PARTICULARES, aprovadas pela Igreja, Jesus quis
acrescentar à Devoção Reparadora das Nove Primeiras Sextas-Feiras ao Seu
Divino Coração, a Devoção Reparadora dos Nove Primeiros Sábados ao
CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA, Sua e nossa Mãe.
A Revelação se deu na Hungria, à uma religiosa, Irmã Maria Natália da
Hungria, confidente de Jesus há muitos anos, e que está contida no livro:
“Maria, Rainha Vitoriosa do Mundo” – impresso em francês – referindo-se ao
poder de Maria como Rainha do Mundo, ao Seu triunfo, e ao Reino de Paz
dos Dois Corações, que se aproxima cada vez mais.
Assim relata Irmã Natália: No dia 15 de agosto de 1942, Jesus
comunicou-me, numa visão, diversas promessas em favor daquelas pessoas
que fizerem uma Novena com zelo.
Durante esta visão, o Salvador me
conduziu à presença de Sua Santa Mãe Imaculada “a RAINHA DO MUNDO”,
me dizendo: “Minha filha, eis a sua Mãe, a Rainha do Mundo e a Rainha das

Rainhas. Ame-A e honre-A como filha, como Eu gostaria que cada um o
fizesse”. E abrindo-lhe um pouco o manto, mostrou o Coração de Sua Mãe,
dizendo: “Como Eu vim ao mundo através do Coração Imaculado de Minha
Mãe, assim também, é através deste mesmo Coração que as almas terão
Em seguida, de um modo
que vir ao Meu Sacratíssimo Coração”.
maravilhoso, Nosso Senhor tomou o Coração de Maria na Sua mão divina e
voltando-se para o Mundo, disse-lhe: “Eis o Coração Imaculado do qual fiz a

sede da graça para o Mundo e para as almas! Este Coração é a fonte segura
de graças que jorram para a vida e a santificação do Mundo. Como o Pai me
deu todo o poder no Céu e na Terra, eu estabeleci no Coração Imaculado de
Minha Mãe o poder que vencerá o pecado e o mundo.
Minha filha, eu fiz ao Mundo inteiro, por intermédio de Margarida
(Alacoque), grandes promessas. Mas, sendo infinito na Minha bondade e
inesgotável na Minha graça, prometo agora ainda mais.
Se as almas
desejarem que Minhas promessas se cumpram nelas, que amem e venerem o
Coração Imaculado de Minha Mãe.
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Manifestarão isto, se elas Me receberem na sagrada Comunhão, após
uma preparação repleta de arrependimento,

durante nove primeiros

sábados do mês consecutivos, (como nas nove primeiras sextas-feiras do
mês),

com a intenção unida ao Coração Imaculado de Minha Mãe,

de

apresentar atos de expiação ao Meu Divino Coração.”
Jesus fez 33 promessas para os que se confessarem e comungarem em
reparação aos Corações de Jesus e de Maria durante nove meses
consecutivos, no primeiro sábado, ao que se denominou: “A Dupla Novena”.
Por designação Divina existe uma Aliança dos Dois Corações desde
antes da própria criação e que bem exemplifica a profunda união mística, do
Coração de Jesus com o Coração de Maria na obra da Redenção, a passagem
de Jo.19,34: “Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e,
imediatamente, saiu sangue e água. (símbolo místico da origem dos
sacramentos da Igreja) Essa união começou quando, pelo poder do Espírito
Santo, Maria concebeu o Coração de Jesus em Seu próprio Coração. Esse
Sagrado Coração começou a pulsar no ventre de Maria, como eco às batidas
de Seu Coração Imaculado. O Coração de Jesus existe pelo consentimento
da Virgem Santíssima na Anunciação. Foi o sangue de Maria que alimentou
esse Coração Sagrado do Filho de Deus feito homem.
Essa união de amor inefável é consumada quando, ao mesmo tempo,
esses Dois Corações são imolados por nossa salvação. Quando o Coração
de Jesus foi traspassado pela lança do soldado romano Cassius / Longinus, o
Coração de Maria foi traspassado espiritualmente, cumprindo a profecia de
Simeão. - (Lc 2,35b).
Todas essas passagens indicam claramente a admirável Aliança desses
Dois Corações, que trabalharam pela salvação do mundo, como citou o Papa
João Paulo II: “o Coração de Jesus, que sofreu a ponto de ser traspassado para
derramar-Se sobre todos os que n’Ele crerem; e o Coração de Maria, sempre
se voltando ao Seu Divino Filho, Coração predestinado por Deus a sofrer com
Jesus pela salvação da humanidade.”
A devoção ao Coração Imaculado de Maria vem desde a era patrística e
desenvolveu-se ao longo do tempo, principalmente na Idade Média e depois
nos tempos modernos, por obra de São Bernardo, de Santa Gertrudes, de
Santa Brígida, de São Bernardino de Sena e São João Eudes. A presença
da Missa de Nossa Senhora nos Sábados,[ no Missal Romano de São Pio V,
de 1570, mostra a antiguidade desta prática que consistia em honrar
especialmente a Santa Mãe de Deus nesse dia da semana, depois de ter
consagrado o dia da sexta-feira para comemorar a paixão de Nosso Senhor e
os sofrimentos de seu Sagrado Coração.
Foi apoiando-se nesta piedosa
tradição que os membros das Confrarias do Rosário habituaram-se a
consagrar, especialmente à Nossa Senhora, quinze sábados consecutivos de
cada ano litúrgico: durante esses quinze sábados, eles se aproximavam dos
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sacramentos e cumpriam exercícios de piedade particulares em honra dos
quinze mistérios do santo rosário. São João Eudes foi, em sua época, o maior
apóstolo do culto ao Coração de Maria, e em 1648 conseguiu obter-lhe, do
Bispo de Autun (França), a Festa. A Santa Sé mostrou-se-lhe favorável ao
início do século XIX, até que, em 1805, o Papa Pio VII concedeu a celebração
da Festa às Dioceses e às Congregações religiosas que lhe faziam pedido.
Mais tarde (1855), o Papa Pio IX aprovou a Missa e o Ofício próprios. Em
1889, o Papa Leão XIII concedeu a todos os fiéis uma indulgência plenária a
ser ganha durante um desses quinze sábados. Por volta de 1712, segundo
especialistas, São Luis Maria Grignon de Montfort tenha terminado o livro:
"Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem" ou “Preparação do
Reino de Jesus Cristo” que é tido como a mais importante das obras
teológicas sobre a devoção à Virgem Maria. Pelo qual a Igreja “aprova
solenemente a sua espiritualidade mariana que consiste na entrega total a
Jesus pela consagração à Maria, em outras palavras, pela escravidão do
amor.” – (Dom Lelis Lara , Bispo diocesano de Itabira Fabriciano-MG).
O movimento de piedade nascido desde há muito é encorajado pela
Santa Sé, em 1889, estabelecendo “Sábado, dia consagrado especialmente à
Santíssima Virgem”.
São Pio X não só aprova a devoção dos primeiros
sábados do mês como revigora sua prática: em 10 de julho de 1905,
indulgenciou pela primeira vez esta devoção: “Todos os fiéis que, no primeiro
sábado ou primeiro domingo de doze meses consecutivos, consagrarem algum
tempo com a oração vocal ou mental em honra da Virgem Imaculada em Sua
Conceição ganham, cada um desses dias, uma indulgência plenária. –
Condições: confissão, comunhão e oração nas intenções do soberano
pontífice”. E em 13 de junho de 1912, concedeu novas indulgências à devoção
dos primeiros sábados do mês, insistindo muito na intenção reparadora com a
qual esta devoção devia ser praticada: “A fim de promover a devoção dos fiéis
para a gloriosa e imaculada Mãe de Deus, e para favorecer o piedoso desejo
de reparação dos fiéis (et ad fovendum pium reparationis desiderium) diante
das blasfêmias execráveis proferidas contra o seu augusto nome e as celestes
prerrogativas desta mesma bem-aventurada Virgem, Pio X, papa pela divina
Providência, dignou-se conceder uma indulgência plenária, aplicável às almas
dos defuntos, no primeiro sábado de cada mês, por todos aqueles que, nesse
dia, se confessarem, comungarem, cumprirem exercícios particulares de
devoção em honra da bem-aventurada Virgem Maria, em espírito de
reparação como indicado acima (in spiritu reparationis, ut supra) e rezarem nas
intenções do soberano pontífice.” - (AAS, t. 4, 1912, p 623)
Nossa Senhora, em 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra - Espanha,
pediu à Irmã Lúcia (última das videntes de Fátima-Portugal), a prática da devoção
reparadora dos cinco primeiros sábados do mês: Estando ela em sua cela, no
convento, apareceu-lhe a Santíssima Virgem, tendo ao lado o Menino Jesus, sobre uma
nuvem luminosa. Este, mostrando-lhe um coração cercado de espinhos que tinha na outra
mão, disse-lhe: "Tem pena do Coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto

de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos Lhe cravam, sem
haver quem faça um ato de reparação para os tirar". A Virgem Maria acrescentou:
"Olha, minha filha, o meu Coração cercado de espinhos que homens ingratos
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a todos os momentos Me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos,
vê de Me consolar, e dize que todos aqueles que durante cinco meses, no
primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem
um terço e Me fizerem quinze minutos de companhia meditando nos quinze
mistérios do Rosário com o fim de Me desagravar, Eu prometo assistí-los na
hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas
almas".
Durante a Segunda Guerra Mundial (8 de dezembro de 1942), o Papa Pio XII
fez a consagração da Igreja e de todo o gênero humano ao Coração Imaculado
de Maria e, três anos após (1945), estendia a Festa à Igreja universal.

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE REPAÇÃO
AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Além das disposições comuns de Reparação aos dois Corações, de
Jesus e de Maria, cada um tem disposições específicas a serem praticadas no
seu dia.
Nos nove primeiros sábados de cada mês, em desagravo ao
Coração Imaculado de Maria devemos observar também o seguinte:
1 = RECITAÇÃO DO TERÇO - Nossa Senhora, em Fátima, insistiu
muito na recitação quotidiana do terço. Foi esse o único pedido que ela repetiu
para as crianças em todas as seis aparições, de 13 de maio a 13 de outubro de
1917: nesse dia revelou aos pastorinhos sua identidade: “Sou Nossa Senhora
do Rosário”..
2 – MEDITAÇÃO POR 15 MINUTOS SOBRE OS MISTÉRIOS
CONTEMPLADOS NO SANTO ROSÁRIO. Trata-se de “fazer companhia
a Nossa Senhora durante 15 minutos, meditando sobre os mistérios do
Rosário, em espírito de reparação”. Cada um está livre para organizar seu
quarto de hora de meditação como entender, desde que o objeto da meditação
seja os mistérios do rosário. Pode-se meditar sobre todos ou sobre apenas
um mistério do Rosário cada dia da Novena.
Observação especial:
A prática da devoção reparadora ao Coração Imaculado de
Maria, em seu conjunto “será aceita no domingo que segue o
primeiro sábado do mês, quando meus padres, por motivos justos,
o permitirem às almas.” – (disse Jesus à Irmã Lúcia , na noite de 29 para
30 de maio de 1930).
É pois, aos padres, e não à consciência
individual de cada um, que Jesus confia o cuidado de conceder esta
facilidade suplementar: de fazer esta devoção no primeiro domingo
do mês quando não for possível no primeiro sábado, mas só com
autorização do padre, principalmente se coincidir com a Semana Santa.
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PROCEDIMENTOS
1 = OFERECIMENTO DO DIA - (logo pela manhã, em casa mesmo)

“Ofereço-Vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de
Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria, as orações, obras,
sofrimentos, sacrifícios e alegrias deste dia, em reparação e
desagravo de nossas ofensas e ultrajes, das blasfêmias dos homens
hereges, cismáticos e ímpios, que Eles recebem, bem como por todas
as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está
continuamente intercedendo e sacrificando-se em nossos altares.
AMÉM !!!

2 = ATO DE CONSAGRAÇÃO E DESAGRAVO AO

DE MARIA

(ajoelhado diante da Imagem dos dois Corações):

“Virgem Santíssima e Mãe nossa querida, ao mostrardes o Vosso
Coração cercado de espinhos, símbolo das blasfêmias e ingratidões com
que os homens ingratos pagam as finezas do Vosso amor, pedistes que
Vos consolássemos e desagravássemos. Desejo, antes, consagra-me a
Vós, com todo o meu ser, tudo que tenho ou possuo, meu trabalho, meu
coração, enfim minha vida, e porque sou Vosso(a) confio em Vossas
maternais e misericordiosas mãos a salvação de minha alma; defendeime das ciladas e dos ataques do inimigo maligno e guiai-me ao Céu.
Oh! Minha Senhora e Minha Mãe, ao ouvir as Vossas amargas
queixas, desejamos desagravar o Vosso doloroso e Imaculado Coração
que a maldade dos homens fere com os duros espinhos dos seus pecados.
Virgem Santíssima, aqui prostrado(a) aos Vossos pés, desejamos
desagravar-Vos das injúrias sacrilegamente proferidas contra a Vossa
Conceição Imaculada e Santa Virgindade, contra Vossa Maternidade
Divina, contra os ultrajes às Vossas sagradas Imagens, contra as
ofensas e blasfêmias desferidas pelos que se recusam em recebe-La como
Mãe dos homens e ainda infundem nos corações das crianças toda
indiferença, desprezo e ódio à Vós, Imaculada Mãe..
Dignai-Vos, Mãe Dulcíssima, pelo Vosso Imaculado Coração,
acolher este nosso singelo e humilde obséquio de fiel carinho e justo
reconhecimento, fazer que Vos amemos cada vez mais, e olhar com
olhos de misericórdia para tantos infelizes a fim de que não tardem em
acolher-se, arrependidos, ao Vosso maternal Coração.
Para todos quantos são Vossos filhos e particularmente pelos que se
consagram inteiramente ao Vosso Coração Imaculado, seja-nos ele o
refúgio durante a vida e o caminho que nos conduz à Deus. Amém!”
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3 = BENDITO E HONRA À MÃE DE DEUS
(de pé, diante da Imagem dos dois Corações ou do Sacrário)

Bendito seja Deus!
Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima!
Bendita seja a Sua Santa e Imaculada Conceição!
Bendita seja a Sua gloriosa Assunção!
Bendito seja o Nome de Maria, Virgem e Mãe!
Bendito seja o Seu Imaculado e Doloroso Coração!
Bendita seja a Sua Pureza Virginal!
Bendita seja a Sua Divina Maternidade!
Bendita seja a Sua Mediação Universal!
Benditas sejam as Suas Lágrimas e as Suas Dores!
Benditas sejam as graças com que o Senhor A coroou Rainha dos
Céus e da Terra!
Glória a Maria Santíssima, Filha Primogênita do Pai!
Glória a Maria Santíssima, Mãe Imaculada do Filho!
Glória a Maria Santíssima, Esposa Virginal do Espírito Santo!
Virgem Santíssima, nossa boa e terna Mãe, desejo amar-Vos pelos que
não Vos amam; louvar-Vos pelos que Vos blasfemam; entregar-me
totalmente a Vós, pelos que não querem reconhecer-Vos por Mãe.
Ave-Maria...
Ó Maria concebida sem pecado, R.: rogai por nós que recorremos a Vós.
Coração Imaculado de Maria,
R.: sede a nossa salvação!

Ó Coração Doloroso e Imaculado de Maria, transpassado de dor
pelas injúrias com que os pecadores ultrajam Vosso santo nome e
Vossas excelsas prerrogativas; (ajoelhar-se) eis prostrado aos Vossos
pés Vosso indigno filho, que, oprimido pelo peso das próprias culpas,
vem, arrependido, com ânimo de reparar as injúrias que como
penetrantes setas dirigem contra Vosso Coração Imaculado. Desejo
com esse ato de amor e submissão o vosso coração amantíssimo,
reparar todas as blasfêmias que proferem contra o Vosso Augusto
nome, todas as ofensas que fazem às Vossas excelsas virtudes e todas
as ingratidões com que os homens correspondem ao Vosso maternal
amor e inesgotável misericórdia. (de pé):
Em honra ao poder, sabedoria e misericórdia do puríssimo Coração de
Maria, desprezado pelos homens: (rezar três “Ave Maria...”)
4 = ORAÇÃO DO TERÇO
(pode ser de pé / oferecer para desagravo e reparação às ofensas ao Imaculado
Coração de Maria / Terço comum ou Terço com as Ave-Marias da Chama de Amor)
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5 = LADAINHA
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós.
Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Mãe de Jesus Cristo,
Mãe da divina graça,
Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe Imaculada,
Mãe intemerata,
Mãe amável,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem clemente,
Virgem fiel,
Espelho de justiça,
Sede da sabedoria,
Causa da nossa alegria,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honra,

Vaso insigne de devoção,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfim,
Casa de ouro,
Arca da aliança,
Porta do Céu,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,
Consoladora dos aflitos,
Auxílio dos cristãos,
Rainha dos Anjos,
Rainha dos Patriarcas,
Rainha dos Profetas,
Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
Rainha dos Confessores,
Rainha das Virgens,
Rainha de todos os santos,
Rainha concebida sem pecado
original,
Rainha assunta ao Céu,
Rainha do sacratíssimo Rosário,
Rainha da Paz,

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais aos Vossos servos
perpétua saúde de alma e de corpo; e que, pela gloriosa intercessão da
bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da tristeza do
século e gozemos da eterna alegria. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
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6 = ORAÇÃO ANTES DA MEDITAÇÃO – (ajoelhado diante da Imagem / Sacrário)
“Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, cheio de
pena pelos espinhos que os homens ingratos a todos os momentos
cravam em Vosso Coração Imaculado com blasfêmias e ingratidões,
aqui estou a Vossos pés para Vos fazer quinze minutos de companhia na
meditação dos mistérios do Rosário como amorosamente nos pedistes, a
fim de Vos consolar.
Vós que guardáveis e meditáveis em Vosso Coração o que ouvíeis
do Vosso Divino Filho e o que víeis nas Suas ações, dignai-Vos pela
Vossa maternal bondade e misericórdia obter-me a graça de
compreender o que esses mistérios nos ensinam e de praticar as suas
lições.
Aceitai, Coração Imaculado de Maria, este meu pobre tributo de
filial devoção e desagravo. Perdoai-me e fazei-me merecedor das graças
que prometestes a este piedoso exercício, principalmente o da
perseverança final. Amém!
(sentado ou de pé, fazer a MEDITAÇÃO dos mistérios do Rosário por 15 minutos)

7 = SANTA MISSA E SAGRADA COMUNHÃO
(oferece-las em DESAGRAVO às ofensa recebidas pelo Imaculado

de Maria)

7.1 = PREPARAÇÃO PARA A SAGRADA COMUNHÃO – (de São Thomas de Aquino)

● - DEUS Todo Poderoso e Eterno, eu me aproximo do Santíssimo
Sacramento de Vosso Filho único, JESUS CRISTO, Nosso Senhor.

Me aproximo como do Médico da Vida se aproxima um doente;
como da Fonte da Misericórdia um contaminado, como do raio
da Luz Eterna um cego; como do Senhor do Céu e da Terra um
indigente.
Imploro, pois, a abundância de Vossas imensas
generosidades, a fim de que Vos digneis curar meus males, lavar
minhas máculas, aclarar minha cegueira, vestir minha nudez,
para que receba a Vós, o Senhor dos senhores, com mais
profundos sentimentos de respeito e humildade, de contrição e
devoção, de pureza e de fé, de bom propósito e santa intenção,
de modo que isto aproveite para salvar a minha alma.
Concedei-me, peço-Vos, não somente receber o sacramento do
Corpo e Sangue do Senhor como também o efeito, a virtude desse
Sacramento. Ó Deus de bondade, permiti-me receber o Corpo
que Vosso Filho único, Nosso Senhor Jesus Cristo, tomou no seio
da Virgem Mãe, com disposições tais, que me tornem digno de
ser contado entre os Seus membros.
Ó Pai amantíssimo
concedei-me contemplar, enfim, a rosto descoberto, na
eternidade, Vosso Filho Bem-Amado, que me disponho a receber
neste mundo, oculto sob os véus eucarísticos. AMÉM !!!
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● - DESAGRAVO DO ANJO DE PORTUGAL - (ensinada aos Pastorinhos de Fátima)
- (rezar 3 vezes antes de comungar e 3 vezes depois de comungar, disse o Anjo)

“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos adoro
profundamente e Vos ofereço o preciosíssimo Corpo, Sangue,
Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários
da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças
com que Ele mesmo é ofendido; e pelos méritos infinitos de Seu
Sacratíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-Vos
a conversão dos pobres pecadores.” Amém!!!
7.2 = OFERECIMENTO DA SAGRADA COMUNHÃO - (logo após comungar)

“Divino Coração de JESUS, eu Vos ofereço, pelo Imaculado
Coração de Maria, esta Hóstia, em expiação e em reparação de
todas as ofensas com que a humanidade não cessa de Vos ultrajar.
AMÉM !!!”
7.3 = AÇÃO DE GRAÇAS APÓS A COMUNHÃO

● - Oração de São Thomas de Aquino
“Dou-Vos graças, Santíssimo Senhor, Pai onipotente, Deus eterno,
que Vos dignastes saciar com o Corpo e o Sangue de Vosso Filho Jesus
Cristo, Nosso Senhor, a mim pecador, Vosso indigno servo, não pelos
meus méritos, mas por um efeito de Vossa Misericórdia. Suplico-Vos
instantemente que esta comunhão não me seja motivo de penas e juízo,
mas salutar garantia de perdão; que se torne uma armadura de fé, um
escudo de boa vontade; que seja a extinção de meus vícios, a destruição
da concupiscência e das más inclinações, o aumento da caridade, da
paciência, da humildade, da obediência e de todas as virtudes, uma
firme defesa contra as ciladas de todos os meus inimigos visíveis e
invisíveis, a regra perfeita de meus movimentos corporais e espirituais.
Seja Ela minha inabalável adesão a Vós, meu Deus único e verdadeiro;
seja Ela a feliz consumação de minha fé.
Peço-Vos, também, digneis admitir-me, embora pecador, nesse
inefável banquete, onde Vós, meu Deus, com Vosso Filho e o Espírito
Santo sois, para Vossos escolhidos, a verdadeira luz, a satisfação
completa, a alegria eterna e a felicidade perfeita. Pelo mesmo Jesus Cristo
Nosso Senhor. AMÉM!!!
8 = ENCERRAMENTO - (rezar 3 vezes):
“Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes
da Chama de Amor de Vosso Imaculado Coração, agora e na hora de
nossa morte. Amém!”
-(ensinada por Nossa Senhora à húngara Elizabeth Kindelman em 13.10.1962)

= 18 =

