
Tríduo em Preparação Entronização do Sagrado Coração de
Jesus e do Imaculado Coração de Maria em nossos Lares

Preparação prévia

As figuras para a entronização do Sagrado Coração e Imaculado
Coração de Maria em nossas casas, podem ser imagens ou estampas.

A entronização inclui necessariamente a nossa Consagração ao
Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. A
Entronização sem Consagração seria simplesmente a colocação de
uma imagem sagrada em lugar de destaque da casa. Seria uma prática
boa e piedosa, mas que não transformaria vidas da maneira que a
Entronização, junto com Consagração, sim.
A Consagração é um “separar”, uma dedicação formal de si ao Sagrado
Coração de Jesus. Isto envolve uma oferta total de si mesmo a Ele,
juntamente com a promessa de fidelidade no futuro.

É recomendado que a Santa Missa seja celebrada pelas intenções da
família no dia da Entronização, ou pelo menos para participar da Santa
Missa em família e receber a Santa Comunhão (pelo menos no domingo
anterior).

O lugar reservado à imagem é montado como um pequeno altar. A
imagem do sagrado Coração é preparado em outra mesa coberta de
branco com velas e flores. Um pequeno garrafa de água benta também
é preparada.

Quando é impossível a presença de um padre, as imagens são
abençoadas previamente.

Na hora marcada, pais, filhos e amigos se reúnem na sala principal da
casa para a cerimônia. Se a casa ainda não foi abençoada, o padre, em
sobrepeliz e estola branca, primeiro o abençoa.)



Oração pessoal de consagração ao Sagrado Coração de Jesus
Santa Margarita Maria Alacoque

Entrego-me ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo,
consagro – sem reservas – minha pessoa, minha vida, minhas obras,
minhas dores e sofrimentos. Este é meu propósito imutável: ser
eternamente Seu e fazer todas as coisas por Seu amor. Ao mesmo
tempo, renuncio, de todo coração, aquilo que Lhe desagrada.

Sagrado Coração de Jesus, quero ter-te como único objeto de meu
amor. Sê, pois, meu protetor nesta vida e a garantia da vida eterna. Sê
fortaleza na minha debilidade e inconstância. Coração cheio de
bondade, sê para mim o refúgio na hora da minha morte e meu
intercessor diante de Deus Pai. Desvia de mim o castigo da justa ira.
Coração de amor, em Ti deposito toda a minha confiança. Tira de mim,
Senhor, tudo o que Te desagrada ou possa me afastar de Ti. Que teu
amor se imprima tão profundamente no meu coração que eu jamais seja
capaz de Te esquecer e de separar-me de Ti.

Senhor e Salvador meu, te rogo, pelo amor que tens em mim, que meu
nome fique gravado em teu Sagrado Coração; que minha felicidade e
minha glória sejam viver e morrer a Teu serviço. Amém

____________________



Primeiro Dia

O Sagrado Coração de Jesus

Encontramos na história da Igreja uma devoção ao amor de Deus,
simbolizado pelo coração de Jesus, desde escritos do século XI de
vários santos, como Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho
de Hipona, São Hipólito de Roma, Santo Irineu, São Justino Mártir e
São Cipriano…

Nunca pareceu estranho aos primeiros cristãos meditar sobre o coração
de Jesus porque, na Bíblia, encontramos a palavra coração muitas
vezes, não indicando um órgão do corpo humano, mas o lugar onde se
centralizam nossos afetos, lugar onde você tem sua vontade, suas
atitudes e intenções, e qual é a fonte de seus pensamentos, ações e
palavras e sentimentos.

Eles pregavam sobre o imenso amor de Deus que, dando-se na Cruz
para nos salvar, não poupou nem a última gota de seu sangue por amor
de nós. se apoiando na Palavra de Deus, em João 19, 34: "Mas um
dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e, imediatamente,
saiu sangue e água."

São Bernardo de Claraval no século XII e de São Boaventura e Santa
Gertrudes também meditaram sobre o Coração de Jesus.

A primeira festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus foi celebrada,
com aprovação episcopal, em 31 de agosto de 1670, no seminário
maior de Rennes, na França, através dos esforços de São João Eudes.

Mas foi após as revelações a Santa Margarida Maria de Alacoque e à
Beata Maria do Divino Coração Droste zu Vischering, que essa devoção
foi abraçada pelos Papas e se espalhou por todo o mundo.

Sagrado Coração de Jesus

A irmã Margarida Maria Alacoque escreveu: “Eu estava na Capela,em
profunda meditação, quando de repente, uma luz iluminou o altar.
Era Nosso Senhor. Vi Seu coração. Completamente cercado de



espinhos, transpassado por uma profunda ferida, todo
ensangüentado e sobre ele uma Cruz.” (16 de junho de 1675)

E porque Jesus apareceu à Santa Margarida assim? Com o coração
exposto?

Jesus quis, com seu coração exposto, que a gente pensasse mais no
quanto nos ama. Ele disse:

“Eis o Coração que tanto amou os homens, que não poupou nada,
até esgotar-se e consumar-se para testemunhar-lhes o Seu amor.
E, por reconhecimento, em troca eu só recebo da maioria deles
ingratidões, irreverências, sacrilégios, frieza e desprezos que tem
por mim neste sacramento de amor. O que mais me entristece é
que são corações a mim consagrados que assim se comportam.”

“Tu, pelo menos, dá-Me este conforto de suprir suas
ingratidões.”

Jesus a Santa Maria Margarida Alacoque
junho de 1675

Nas pinturas do Sagrado Coração de Jesus, os artistas ilustram Jesus
com uma chama sobre o coração. Ele quis aparecer assim e disse a
Santa Margarida Maria Alacoque, apontando seu coração em chamas:

“Meu Coração Divino está tão inflamado de amor pelos homens,
que já não consigo reter as chamas de sua ardente caridade.”

A Grande Promessa de Jesus:

“Eu te prometo na infinita misericórdia de Meu coração que
concederei oportunidade de arrependimento final a todos os que
comungarem na primeira sexta feira, em 9 meses consecutivos…
Eles não morrerão no pecado, sem receber os sacramentos,
tornando-se Meu Coração refúgio para eles, naqueles momentos
extremos.”



Jesus disse:“Por meio desta amável devoção, os leigos encontrarão
todo o socorro necessário a seu estado, ou seja, a Paz em suas
famílias, o alívio em seus trabalhos, as bênçãos do Céu em todos
os seus empreendimentos, a consolação em suas misérias.
Encontrarão no meu sagrado coração, o lugar de refúgio, durante
toda a sua vida e, principalmente, na hora da morte.

E o Senhor Jesus fez Promessas àqueles que forem devotos do
Sagrado Coração de Jesus…

E o que é ser "devotos"do Seu Sagrado Coração, é viver a cada dia em
nossas casas conscientes da presença do Senhor e respeitando a Sua
presença, é ter a nossa frente sempre a lembrança do grande amor de
Jesus por nós, que na Cruz para derramou sangue e água do Seu
Sagrado Coração para salvar. Jesus disse:

1 - “Darei aos devotos do Meu Coração todas as graças
necessárias a seu estado de vida;
2 – Estabelecerei e farei reinar a Paz em suas famílias;
3 – Serão por Mim consolados em todas as suas aflições;
4 – Serei para eles refúgio seguro durante a vida e, de modo
especial, na hora da morte;
5 – Lançarei bênçãos abundantes sobre todos os seu trabalhos e
empreendimentos;
6 – Os pecadores encontrarão em Meu Coração, uma fonte
inesgotável de Misericórdia;
7 – As almas tíbias, tornar-se-ão fervorosas pela prática desta
devoção;
8 - As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta
perfeição;
9 – Minha bênção descerá sobre as casas em que estiver exposta
e for honrada a imagem do Meu Sagrado Coração;
10 – Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente esta
devoção, o poder de tocar os corações mais endurecidos;
11 – As pessoas que propagam essa devoção terão seus nomes
inscritos para sempre em Meu Coração, eles jamais serão
apagados;
12 – A todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9
meses consecutivos, darei a graça da penitência final e da
salvação eterna.”



A Festa do Sagrado Coração de Jesus

em 1856, o Papa Pio IX estabeleceu a Festa do Sagrado Coração
de Jesus como obrigatória para a Igreja inteira, a ser celebrada na
sexta-feira após a oitava de Corpus Christi.

E, em junho de 1889, o Papa Leão XIII, pelo Decreto de 28 de
junho de 1889, elevou a festa à dignidade da primeira classe.

Em 1928, o Papa Pio XI elevou a festa. E desde 2002, a
solenidade do Sagrado Coração de Jesus também é um dia especial de
oração pela santificação dos sacerdotes.

Na solenidade do Sagrado Coração, a Igreja concede indulgência
plenária ao fiel que recitar publicamente o Ato de Reparação ao
Sagrado Coração de Jesus, escrito pelo Papa Pio XI. Em outras
circunstâncias, podemos rezá-lo para alcançar indulgências parciais.
Para ganhar indulgências, são necessárias: a Confissão Sacramental, a
Comunhão Eucarística e a oração pelo Papa.

"Agora que o mundo está sob poder do mal, essa prece deve
ser feita por Todos que querem reparar os ultrajes no Coração de
Jesus, principalmente pelos pecadores." (Papa Pio XI)
O Papa Leão XIII ordenou que, na Igreja principal de cada cidade e vila,
sejam acrescentadas às outras orações, a Ladainha do Sagrado
Coração e a Forma de Consagração.

Ato de Reparação na Festa do Sagrado Coração de Jesus

Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é
por eles tão ingratamente correspondida com esquecimentos, friezas e
desprezos, eis-nos aqui prostrados na vossa presença, 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,
pisoteando 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 modéstias do vestido, de tantos laços de corrupção
armados à inocência, da violação dos dias santificados, das execrandas
blasfêmias contra vós e vossos Santos, dos insultos ao vosso Vigário, e
a todo o vosso Clero, do desprezo e das horrendas e sacrílegas



profanações do Sacramento do divino amor, e, enfim, dos atentados e
rebeldias das nações contra os direitos e o magistério da vossa Igreja.
Oh! se pudéssemos lavar, com o próprio sangue, tantas iniquidades!
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 vivacidade da
fé, com a pureza dos costumes, com a fiel observância da lei e caridade
evangélicas, reparar todos os pecados cometidos por nós e por nosso
próximo, impedir, por todos os meios, novas injúrias de vossa divina
Majestade e atrair ao vosso serviço o maior número de almas possíveis.

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. Amém.

Ladainha do Sagrado Coração de Jesus

Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai dos céus,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, tende piedade de nós.
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 os tesouros da sabedoria e da ciência,
Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade,
Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as Suas complacências,
Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos,
Coração de Jesus, desejo das colinas eternas,
Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia,
Coração de Jesus, rico para todos os que Vos invocam,
Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade,
Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados,
Coração de Jesus, saturado de opróbrios,
Coração de Jesus, esmagado pelos nossos pecados,
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 morrem em Vós,
Coração de Jesus, delícia de todos os santos,
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, manso e humilde de coração, 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 de vosso mesmo Filho Jesus
Cristo, que convosco vive e reina, em união com o Espírito Santo, por
todos os séculos dos séculos. Amém.



Fórmula de Consagração da Humanidade ao Coração Sacratíssimo
de Jesus

Ó dulcíssimo Jesus, ó Redentor do gênero humano,
lançai um olhar sobre nós,
humildemente prostrados diante do vosso altar.
Somos vossos e vossos queremos ser;
e para podermos viver mais estreitamente unidos a Vós,
eis que cada um de nós se consagra ao vosso Sacratíssimo Coração.

Muitos, porém, já não Vos conhecem;
muitos, ao desprezar os vossos mandamentos, repudiam-Vos.
Ó benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros;
e atraí todos ao Vosso Coração Santíssimo.

Oh Senhor, sê o Rei não só dos fiéis que não se distanciaram de Vós,
mas também destes filhos pródigos que Vos abandonaram;
fazei com que estes retornem à casa paterna o quanto antes
para não morrerem de miséria e fome.
Sê o Rei de todos os que vivem no engano do erro
ou que por discordarem de Vós se separaram;
chamai-os ao porto da verdade e da unidade da Fé,
para que assim, em breve,
não haja mais que um só rebanho sob um só Pastor.

Sê finalmente o Rei de todos os que estão envoltos
nas superstições do paganismo
e não recuseis tirá-los das trevas
para trazê-los à luz do Reino de Deus.

Obtende, oh Senhor,
a integridade e liberdade segura para a vossa Igreja;
dai a todo o povo a tranqüilidade da ordem;
fazei com que de uma extremidade à outra da terra
ressoe esta única voz:
“Seja louvado este Coração do qual provém a nossa salvação;
a Ele a glória e a honra pelos séculos.
Amém!”

(Da Carta Encíclica “Annum Sacrum” de Leão XIII sobre a Consagração
da Humanidade ao Sagrado Coração de Jesus, 25 de Maio de 1899).



Segundo Dia

A Devoção ao Imaculado Coração de Maria

Em Fátima, Nossa Senhora disse à Lúcia, uma dos três pastirinhos que
viram Nossa Senhora em 1917: “Jesus quer servir-se de ti para me
fazer conhecer e amar. Quer estabelecer no mundo a devoção ao
meu Imaculado Coração...”

O REFÚGIO NO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA 

Nossa Senhora disse à Irmã Elena Aiello (século 1895-1923, Itália):

“Difunda a devoção ao meu Imaculado Coração, para que muitas
almas sejam conquistadas pelo meu amor, e muitos pecadores
voltem ao meu Coração Maternal. Não tema, pois acompanharei
com minha proteção maternal meus fiéis e todos aqueles que
aceitarem minhas advertências urgentes, e eles - especialmente
pela recitação de meu Rosário - serão salvos ”.

Ela disse em Fátima aos três pastorinhos, em 1917: “Vistes o Inferno,
para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar,
Deus quer estabelecer no mundo a devoção a Meu Imaculado
Coração. Se fizerem o que Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas
e terão paz. A guerra vai acabar. Mas, se não deixarem de ofender a
Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes
uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o
grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus
crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e
ao Santo Padre. Para o impedir, virei pedir a consagração da
Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos



primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se
converterá e terão paz; se não, espalhará seus erros pelo mundo,
promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão
martirizados; o Santo Padre terá muito que sofrer; várias nações
serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O
Santo Padre consagrar-Me-á a Rússia, que se converterá, e será
concedido ao mundo algum tempo de paz.”

Ela disse: "Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará."

Muitos anos depois, em 25 de julho de 2019, Nossa Senhora sob o título

de Rainha da Paz, em Medjugorje, disse à vidente Marija Pavlovic:

“Queridos filhos! Meu Chamado para vocês é a oração. Possa a

oração ser uma alegria para vocês e uma coroa que os prende a

DEUS. Filhinhos, provações chegarão e vocês não

estarão fortes, e o pecado dominará, mas, se vocês forem

Meus, vocês vencerão, porque o refúgio de vocês será o

CORAÇÃO DO MEU FILHO JESUS. Portanto, filhinhos, retornem à

oração enquanto a oração não se torne vida para vocês durante o

dia ea noite. Obrigada por terem respondido ao MEU Chamado”.

Aí está o lugar do nosso refúgio: o Imaculado Coração de Maria! O

triunfo de Maria, antes de tudo um convite pessoal, começa no coração

que ama Seu filho Jesus, que aceita Sua “proposta”, a mesma que fez

para os três pastorinhos de Fátima: "Quereis oferecer-vos a Deus
para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser mandar-vos, em



ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de
súplica pela conversão dos pecadores? - E as crianças responderam

prontamente que sim. Nossa Senhora lhes diz então: “Tereis muito que
sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto".
Então, Ela não prometeu que não sofreríamos por amor a Jesus, mas

nos pediu para oferecer esses sofrimentos em reparação pelos pecados

com que Deus é ofendido e pela conversão dos que O ofendem. mas

também nos faz uma promessa: “A graça de Deus será o vosso
conforto". - Em outra ocasião, Nossa Senhora disse à Lúcia: "E tu
sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu
Imaculado Coração será o teu refúgio, e o caminho que te
conduzirá até Deus."

São João Paulo II escreveu: "Nesse nível universal, se a vitória vier,
ela será trazida por Maria. Cristo a conquistará porque deseja que
as vitórias da Igreja, agora e no futuro, estejam ligadas a ela."
(JOÃO PAULO II,Atravessando o limiar da esperança , p. 221)
A devoção ao Coração Imaculado, então, está no centro desse triunfo .

O Papa Bento XV, ainda cardeal, disse: "Na linguagem bíblica, o
“coração” indica o centro da vida humana, o ponto em que a razão,
a vontade, o temperamento e a sensibilidade convergem, onde a
pessoa encontra sua unidade e sua orientação interior. De acordo
com Mateus 5: 8 ["Bem-aventurados os puros de coração ..."] , o
"coração Imaculado" é um coração que, com a graça de Deus,
chegou à perfeita unidade interior e, portanto, "vê Deus". Ser
“dedicado” ao Imaculado Coração de Maria significa, portanto,
abraçar essa atitude de coração , que faz do decreto - “seja feita a
sua vontade” - o centro definidor de toda a vida. Pode-se objetar
que não devemos colocar um ser humano entre nós e Cristo. Mas
então lembramos que Paulo não hesitou em dizer às suas
comunidades: "imite-me"(1 Cor 4:16; Phil 3:17; 1 Th 1: 6; 2 Th 3: 7,
9) . No apóstolo eles podiam ver concretamente o que significava
seguir a Cristo. Mas de quem poderíamos aprender melhor em
todas as épocas do que da Mãe do Senhor? !" (Cardeal Ratzginer -
Papa Bento XVI)



É através da devoção ao Imaculado Coração de Maria - ao seu
exemplo, obediência e recurso à sua intercessão - que recebemos a
ajuda e a força espiritual para permanecer nesses caminhos. E essa
ajuda é real!

"... A influência salutar da Santíssima Virgem sobre os homens ...
flui da superabundância dos méritos de Cristo, repousa sobre sua
mediação, depende inteiramente dela e retira todo seu poder."
Catecismo da Igreja Católica , n. 970

"Meu Imaculado Coração será seu refúgio e o caminho que o levará
a Deus." - Nossa Senhora de Fátima, 13 de junho de 1917

Como exatamente o coração de Nossa Senhora é um "refúgio"? Ela é
assim, simplesmente, porque Deus o dignificou. "O dever materno de
Maria para com os homens de maneira alguma obscurece ou
diminui essa mediação única de Cristo, mas mostra Seu poder.
Pois toda a influência salvífica da Virgem sobre os homens se
origina, não de alguma necessidade interior, mas do prazer divino."
(Segundo Concílio Vaticano, Lumen Gentium , n. 60)

Cristo desejou que ela fosse não apenas Sua mãe, mas a mãe de todos
nós, Seu Corpo Místico. Essa troca divina ocorreu sob a cruz:
"Mulher, eis que seu filho."Então ele disse ao discípulo: "Eis sua
mãe". E a partir dessa hora o discípulo a levou para sua casa."
(João 19: 26-27)

Maria é capaz de cuidar de nós e fornecer refúgio espiritual, como
qualquer boa mãe faria, porque é a Vontade do Pai. Portanto, é seu
papel nestes tempos proteger seus filhos na Grande Tempestade que
agora está
sobre nós.
"Meu Imaculado Coração: é o seu refúgio mais seguro e o meio de
salvação que, neste momento, Deus dá à Igreja e à humanidade ...
Quem não entrar neste refúgio será levado pela Grande
Tempestade que já começou a se enfurecer . (...) É o refúgio que
sua Mãe celestial preparou para você. Aqui, você estará a salvo de
todos os perigos e, no momento da tempestade, encontrará sua
paz." (Nossa Senhora ao Pe. Stefano Gobbi, 8 de dezembro de 1975,
n. 88, 154. 177. do Livro Azul)



O ROSÁRIO E O REFÚGIO
Nossa Santíssima Mãe Maria concedeu quinze promessas a todos que
recitam o rosário através do Beato Alan de La Roche:
1 - Quem quer que me sirva fielmente pela recitação do Rosário,
receberá graças de sinal.
2 - Prometo minha proteção especial e as maiores graças a todos os
que recitarem o Rosário.
3 - O Rosário será uma armadura poderosa contra o inferno. Destruirá o
vício, diminuirá o pecado e derrotará as heresias.
4 - Isso fará com que a virtude e as boas obras floresçam; obterá para
as almas a abundante misericórdia de Deus; retirará os corações dos
homens do amor ao mundo e suas vaidades, e os elevará ao desejo das
coisas eternas. Oh, que as almas se santificariam por esse meio.
5 - Aqueles que me recomendam pela recitação do Rosário não
perecerão.
6 - Quem recitar o Rosário com devoção, aplicando-se à consideração
de seus mistérios sagrados, nunca será conquistado pelo infortúnio.
Deus não o castigará em Sua justiça, ele não perecerá por uma morte
não proporcionada; se ele for justo, permanecerá na graça de Deus e se
tornará digno da vida eterna.
7 - Quem tiver uma verdadeira devoção pelo Rosário não morrerá sem
os sacramentos da Igreja.
8 - Aqueles que são fiéis ao recitar o Rosário terão durante a vida e a
morte, a luz de Deus e a abundância de Suas graças; no momento da
morte, eles participarão dos méritos dos santos no paraíso.
9 - Livrarei do purgatório aqueles que foram devotados ao Rosário.
10 - Os fiéis filhos do Rosário merecem um alto grau de glória no céu.
11 - Você obterá tudo o que me pedir pela recitação do Rosário.
12 - Todos os que propagarem o santo Rosário serão auxiliados por
mim em suas necessidades.
13 - Eu obtive do meu Filho Divino que todos os advogados do Rosário
terão para intercessores toda a corte celestial durante sua vida e na
hora da morte.
14 - Todos os que recitam o Rosário são meus filhos e irmãos do meu
único filho, Jesus Cristo.
15 - A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação.



"Não é por acaso, portanto, que o Céu renovou seu chamado
através de muitos videntes para rezar o rosário diariamente. Para o
Rosário permanece a devoção preeminente ao Coração Imaculado:
"A Igreja sempre atribuiu eficácia particular a essa oração ... os
problemas mais difíceis. Nos momentos em que o próprio
cristianismo parecia ameaçado, sua libertação foi atribuída ao
poder dessa oração, e Nossa Senhora do Rosário foi aclamada
como aquela cuja intercessão trouxe salvação."

JOÃO PAULO II, Rosarium Virginis Mariae , n. 39

Claramente, a devoção a Nossa Senhora forneceu não apenas proteção
espiritual, mas também física à Igreja. Pense na milagrosa derrota das
forças otomanas em Lepanto ... ou como os padres que rezavam o
Rosário em Hiroshima foram milagrosamente protegidos da explosão
atômica e até queimaduras de radiação: "Acreditamos que
sobrevivemos porque vivíamos a mensagem de Fátima. Vivíamos e
rezávamos o Rosário diariamente naquele lar." (Fr. Hubert Schiffer,
um dos sobreviventes que viveu outros 33 anos em boa saúde, sem
nenhum efeito colateral da radiação - https://www.holysouls.com )

"Hoje quero guiá-lo pela mão como uma mãe: quero guiá-lo cada
vez mais fundo nas profundezas do meu Imaculado Coração ... Não
tema o frio nem a escuridão, porque você estará no coração de sua
mãe e dali indicará o caminho para uma grande multidão de meus
pobres filhos errantes. ... meu coração ainda é um refúgio que
protege você de todos esses eventos que se sucedem . Você
permanecerá sereno, não se deixará incomodar, não terá medo.
Você verá todas essas coisas de longe, sem se permitir ser o
menos afetado por elas. 'Mas como?' você me pergunta. Você
viverá no tempo, e ainda assim estará fora do tempo.... Permaneça,
portanto, sempre neste meu refúgio!" (Aos sacerdotes, amados filhos
de Nossa Senhora, mensagem ao pe. Stefano Gobbi, n. 33)

Nas revelações ao pe. Stefano Gobbi, que carrega o Imprimatur , Nossa
Senhora afirma claramente:
"Nestes tempos, todos vocês precisam se apressar em se abrigar
no refúgio do meu Imaculado Coração, porque graves ameaças do
mal estão pairando sobre você. Esses são, antes de tudo, males de
uma ordem espiritual, que podem prejudicar a vida sobrenatural de
suas almas ... Existem males de uma ordem física, como
enfermidades, desastres, acidentes, secas, terremotos e doenças
incuráveis   que estão se espalhando por aí. são males de uma

https://www.holysouls.com


ordem social ... Para serem protegidos de todos esses males,
convido-os a se colocar sob abrigo no refúgio seguro do meu
Imaculado Coração." (7 de junho de 1986, Aos Sacerdotes Filhos
Amados de Nossa Senhora, n. 326 - Livro Azul)

Marie-Julie Jahenny Católica estigmatizada, de La Fraudais, França
(1850 - 1941) Seus últimos cinco anos viveu exclusivamente da
Eucaristia. Ela falou sobre os refúgios: Revelação do Divino Coração de
Jesus a Marie-Julie: "Meus queridos filhos, existem três refúgios
(para a época da tribulação): Meu Divino Coração, Minha Divina
Cruz e Minha amada Imaculada Mãe".
Santa Ana disse o mesmo a Marie-Julie em 26 de julho de 1923: "Você
terá vários refúgios no momento da punição: a Santa Cruz, o
Adorável Coração Divino e o Coração Virgem da minha Imaculada
Filha". Muitos santos tiveram revelações sobre a presença de Nossa
Senhora junto a nós seus filhos na tribulação que virá sobre a Igreja:
“Então vi uma aparição da Mãe de Deus, e Ela disse que a tribulação
seria muito grande. Ela acrescentou que as pessoas devem orar
fervorosamente com os braços estendidos, seja apenas o tempo
suficiente para dizer três pais. Foi assim que seu filho orou por eles na
cruz. Eles devem se levantar às doze da noite e orar dessa maneira; e
eles devem continuar vindo à Igreja. Eles devem rezar acima de tudo
para que a Igreja das Trevas saia de Roma. Ela (a Santa Mãe) disse
muitas outras coisas que me dói relatar (...). Que eu saiba, as pessoas
na Igreja não viram a aparição, mas devem ter sido instigadas por algo
sobrenatural, porque assim que a Santa Virgem disse que devia orar a
Deus com os braços estendidos, todos levantaram os braços. Todas
eram pessoas boas e devotas, e não sabiam onde procurar ajuda e
orientação. Não havia traidores e inimigos entre eles, mas eles tinham
medo um do outro. Uma vez pode julgar assim como era a situação."
“Vê os estragos que causam os inimigos à Igreja e à futura restauração
por meio de Maria. (...) Vi por acima da igreja, humilhada e
menoscabada, uma formosíssima Senhora com um manto azul celeste
muito estendido e com uma coroa de estrelas na cabeça. Dela procedia
a luz que penetrava cada vez mais na escuridão, e ali onde chegava
essa luz, tudo era renovado e tudo voltava a prosperar."
Anna Catharina Emmerich - profecias fim dos tempos - Páscoa de 1820



O MANTO DE MARIA 

Eu oro com os meus filhos e esposo, indo para o trabalho, todas as

manhãs: Nossa Senhora, nossa mãe, obrigada por cuidar de nós.
Por favor, cubra-nos com o seu manto nos protegendo de todos os
perigos do corpo e da alma, nos consagramos à Senhora e ao seu
Imaculado Coração. Amém.”

Sempre me sinto aconchegada por Nossa Senhora quando peço que

nos cubra com o seu manto. Desde que meditei sobre a nuvem que

protegeu o povo de Israel do Exército do Faraó na fuga do Egito: "O
anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas,
mudou de lugar e passou para trás; a coluna de nuvens que os
precedia pôs-se detrás deles, "entre o acampamento dos egípcios
e o de Israel. Era obscura, e alumiava a noite. E não puderam
aproximar-se um do outro, durante a noite inteira.

Êxodo, 14, 19-20

Para mim, essa “nuvem” enviada por Deus para proteger seu povo é

Maria, a mãe enviada tantas vezes à terra, sempre após a interseção

junto ao seu materno coração, por um Papa, nos momentos mais

críticos da história.

“Usastes de muita misericórdia e não os aban donastes no deserto;
e a coluna de nuvem que os guiava durante o dia em sua viagem,
bem como a coluna de fogo que lhes iluminava o caminho que
deviam seguir durante a noite, não lhes foi arrebatada."

(Neemias 9, 19)



Nossa Senhora nos protege de toda perseguição desse mundo. A nós e

todos os seus filhos que se colocam debaixo de seu manto, O

escapulário é uma representação so Manto de Maria:

“Usai o Escapulário com devoção e perseverança. É o meu Manto.
Usá-lo significa que estais continuamente a pensar em Mim, e Eu
estarei sempre a pensar em vós e a ajudar-vos a alcançar a vida
eterna”. (Nossa Senhora entregou a São Simão Stock - 1251) "Não
estou eu aqui, que sou a tua Mãe? Não estás tu sob a minha sombra e
proteção, sob o meu manto e nos meus braços que te protegem?"
(Nossa Senhora de Guadalupe a São Juan Diego - 1531)

"Fala comigo, Conchita, conta-me sobre os meus filhos! Guardo
todos eles debaixo do meu manto... Eu vos amo muito, e quero a
vossa salvação ". (Nossa Senhora em Garabandal à adolescente
Conchita - 13 de Novembro de 1965)

“Desejo juntar todos os Meus filhos em torno de Mim, embaixo do
Meu manto materno.” (Mensagem de Nossa Senhora em 02/01/2020
através da vidente Mirjana Soldo em Medjugorje)

Mas Nossa Senhora, a gente sabe, não tem poder em sí, ela é como
nós uma intercessora, mas que intercessora!!! Ela é a cheia de graça e
a graça vem de Deus.

Entanto de que é feito esse “manto”onde ela nos aconchega e protege?
“O manto de Maria nos protege do diabo, dos ataques que tornam
a vida impossível para nós. O que é esse manto materno? Ela
recebeu no dia da Anunciação, quando o anjo disse: "O Espírito
Santo descerá sobre você, o poder do Altíssimo lançará sua
sombra sobre você". Nossa Senhora é coberta pelo Altíssimo, isto
é o manto materno daquele dia, mas esse manto é feito do próprio
Deus. Satanás nunca foi capaz de penetrar nesse manto porque ele
é o próprio Deus; portanto, todos os que estão lá dentro são
protegidos por Nossa Senhora, mas poderíamos estar fora desse
manto. Se nós não fazemos o que ela pede, estamos fora deste



manto, temos que viver as mensagens. Para estar sob este manto,
não podemos dizer "mãe, isso que me pede eu não faço, porque
não posso.” Como se uma mãe nos pedisse uma coisa impossível.
Em suas mensagens Ela nos pede: Missa, rosário, Jejum, leitura
das Escrituras Sagradas, os Sacramentos.”

Irmã Emmanuel Maillard
Comunidade das Beatitudes

Medjulgorje - 20/01/2020

“Mais uma vez vi que a Igreja de Pedro estava minada por um plano
desenvolvido pela seita secreta [maçons], enquanto as
tempestades a estavam danificando. Mas vi também que a ajuda
estava chegando quando a angústia atingiu seu pico. Eu vi
novamente a Santíssima Virgem subir na Igreja e espalhar seu
manto [por cima].”

Beata Anne Catherine Emmerich - 13 maio 1820

A Entronização e o Coração Imaculado de Maria
A Consagração do Sagrado Coração de Jesus é feita através do
Imaculado Coração de Maria, pois a Bem-Aventurada Virgem Maria
permanece para nós sempre nosso Advogado diante de Deus, e o
Mediador da abundante efusão de Sua graça do Coração de Jesus.
Uma vez que a Entronização é feita de acordo com seu exemplo
maternal e por sua intercessão, é totalmente adequado que os fiéis se
consagrem ao Imaculado Coração de Maria.

E porque instalar a imagem do Imaculado Coração de Maria, no
momento da entronização do Sagrado Coração de Jesus?

"Porque a Mãe de Deus permaneceu fielmente ao pé da cruz,
permitindo-lhe o seu Coração Imaculado ser espiritualmente
trespassado por causa de sua união total com o Sagrado Coração
de Jesus."

Raymond Leo Cardeal Burke

________________________



Terceiro Dia

Sobre a entronização da Imagem do Sagrado Coração de Jesus e
Imaculado Coração de Maria

Jesus disse a Santa Maria Margarida Alacoque:

“Minha benção descerá sobre as casas onde a imagem do Meu
Sagrado Coração for entronizada ou estiver exposta e for
honrada."

Que seja “exposta”... Que seja "honrada"… O que isso significa?

Que ocupe o lugar mais importante, à vista de todos, para que ninguém
esqueça que aquela família tem a Jesus com quem contar. Que esse
quadro que retrata o Senhor, nos lembre que Ele, Jesus, é o Senhor e
rei de nossos lares e que neles precisamos nos comportar com respeito
ao Senhor… Podemos discutir na presença do Senhor? Nos daríamos a
qualquer comportamento menos digno na presença do Senhor?
Veriamos esse ou aquele programa de TV na presença do Senhor?...
Logo a presença desse quadro exercita em nós o dom do da Piedade,
que consiste em fazer tudo sem esquecer que estamos na presença do
Senhor. Isto é, que seja honrado o Seu Santíssimo Coração, com um
comportamento digno da presença de Jesus em nossos lares.

“Entronizada”? Significa: Colocar no trono! Isso quer dizer que
reconhecemos Jesus como Senhor, centro e Rei de nossa Família.

O Cardeal Raymond Leo Burke escreveu em seu devocionário sobre a
Entronização do Sagrado Coração de Jesus:

"Pela Entronização do Sagrado Coração, vinculamos o tabernáculo
de nossa paróquia à nossa casa, convidando Nosso Senhor a ser
nosso constante e mais íntimo companheiro. A Entronização é um
modo de vida. Isso significa que Cristo é o Rei dos nossos
corações, e que desejamos que Ele esteja sempre presente
conosco."



Jesus também prometeu àqueles que trabalham pela Salvação das
Almas e às Comunidades Religiosas que introduzirem a Imagem do
Sagrado Coração de Jesus:

“Àqueles que trabalham pela salvação das almas, terão o dom
de tocar os corações mais endurecidos e trabalharão com êxito
maravilhoso, se tiverem uma terna devoção para com o divino
coração.

Derramarei a suave unção de Minha ardente caridade sobre
todas as comunidades religiosas que Me honrarem e se colocarem
sobre Minha especial proteção. E desviarei delas todos os golpes
da Divina Justiça, a fim de coloca-las em estado de graça, quando
tiverem caído em pecado.”

Em 1956, o papa Pio XII em sua Encíclica Haurietis Aquas, escreveu:

"Uma coisa, porém, desejamos nós de maneira especial: que as
famílias cristãs se consagrem ao Coração de Jesus, e isso de
forma tal que, ao ser exposta a sua imagem no lugar mais honroso
da casa, como que num tron’O, Jesus Cristo Nosso Senhor reine
de modo visível nos lares católicos!"

E Pio XII explicou a importância dessa entronização:

"Esta consagração não é, absolutamente, uma cerimônia vã e vazia
de sentido. Bem ao contrário, impõe a todos em geral e a cada um
em particular a obrigação de conformar a sua vida aos preceitos
cristãos: que amem com amor ardente a Jesus na Sagrada
Eucaristia; que se aproximem o mais frequentemente que lhes seja
possível, do celestial Banquete, e cuidem, já servindo-se das obras
de uma santa penitência, já por meio de súplicas dirigidas a Deus,
de trabalhar não apenas pela salvação própria, mas também pela
dos demais."

Pio XII também fala das graças sobrenaturais que alcançarão as
famílias que abraçarem essa devoção:



"Que o Divino Redentor volte outra vez a reinar sobre a sociedade
e no lar, mediante a sua lei e seu divino amor. Então, sem dúvida
alguma, serão extirpados aqueles vícios que vêm a ser como as
fontes da infelicidade e da miséria dos homens. Então, também, as
discórdias desaparecerão; a justiça – aquela que na realidade é
verdadeira justiça – consolidará os alicerces da sociedade humana,
e a liberdade autêntica, aquela que adquiriu Jesus para nós, fará
honrosa a dignidade dos indivíduos, e os converterá em irmãos."

_______________________



Cerimônia de Entronização

Bênção da Casa ou Apartamento

V. Nossa ajuda está no Nome do Senhor.
R. Quem fez o céu e a terra.
V. O Senhor esteja convosco.
R. E com seu espirito

Rezemos
Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe esta casa. Nele possa haver
saúde, castidade, vitória sobre pecado, força, humildade, bondade de
coração e gentileza, plena observância de Tua lei e gratidão a Deus Pai,
Filho e Espírito Santo. E que esta bênção permaneça sobre esta casa e
sobre aqueles que vivem aqui (local e sobre aqueles que trabalham
aqui)  agora e para sempre, amém.

Bênção das Imagens (estátuas) do Sagrado Coração de Jesus e
Imaculado Coração de Maria

(Quando é impossível a presença de um padre, as imagens são
abençoadas previamente. A família se ajoelha diante das imagens. O
padre, em sobrepeliz e estola branca, começa pelo
bênção.)

V. Nossa proteção está em Nome do Senhor
R. Quem fez o céu e a terra.
V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.

Oremos
Deus Todo-Poderoso e eterno, que não nos proíbe de representar Teus
santos em imagens ou pintura, de modo que, tão frequentemente
quanto olhamos para suas semelhanças com os olhos do corpo,
possamos com os olhos do coração meditar sobre sua santidade e ser
levados a imitar suas ações. Em Tua bondade, imploramos a Ti que
abençoe e santifique estas imagens (estátuas), destinadas a honrar e



trazer à mente o Mais Sagrado Coração de Teu Filho unigênito, Nosso
Senhor Jesus Cristo e o Imaculado Coração de Maria, Sua Santíssima
Mãe. Que todos os que em sua presença humildemente se esforcem
para servir e honrar Teu unigênito Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, e a
Bem-Aventurada Virgem Maria, por seus méritos e ganhem por sua
intercessão à Ti, graça na vida presente e glória na vida eterna. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém.

(Em seguida, o padre borrifa as imagens com água benta.)

Entronização das Imagens

(Em seguida, o chefe da família coloca as imagens do Sagrado Coração
de Jesus e do Imaculado Coração de Maria em um lugar de honra. Após
a bênção das imagens, a fim de dar expressão explícita à fé da família,
todos recitam o Credo dos Apóstolos em voz alta e em pé.

Creio

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em
Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio
Pilatos, foi crucificado, / morto e foi sepultado. Desceu a mansão dos
mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao Céu e está sentado à
direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde a de vir a julgar os vivos e
os mortos. Eu acredito no Espírito Santo, / na Santa Igreja Católica, na
Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da
carne, na vida eterna. Amém.

Ato de Consagração da Família ao Sagrado Coração de Jesus e
Imaculado Coração de Maria

(Aprovado por St. Pio X em 19 de maio de 1908 e é necessário recitá-la
como tal para ganhar as indulgências. Portanto, não pode ser
modificado. É recitado ajoelhado pelo padre e a família. Se um
sacerdote não estiver presente, é liderado pelo chefe da família.).



Ó Sagrado Coração de Jesus, que fizeste conhecer a Santa Maria
Margarida Alacoque teu ardente desejo de reinar sobre as famílias
cristãs, eis-nos reunidos aqui hoje para proclamar Teu domínio absoluto
sobre nossa casa. Doravante, pretendemos levar uma vida como a tua,
para que possamos florescer entre nós as virtudes pelas quais
prometeste paz na terra, e para este fim iremos expulsar de nosso meio
o espírito do mundo que tanto abominaste. Tu reinarás sobre nosso
entendimento pela simplicidade de nossa fé. Tu reinarás sobre nossos
corações por um amor ardente por Ti; e que a chama deste amor seja
sempre mantida ardendo em nossos corações pela freqüente recepção
da Sagrada Eucaristia. Digne-se, Ó Divino Coração, a presidir nossas
reuniões, a abençoar nossos empreendimentos, espirituais e temporais,
para banir todas as preocupações e cuidados, para santificar nossas
alegrias e acalmar nossas tristezas. Se algum de nós tiver a infelicidade
de entristecer Teu Sagrado Coração, lembre-o de Tua bondade e
misericórdia para com o pecador arrependido. Por último, quando soar a
hora da separação e a morte mergulhar nosso lar em luto, então todos
nós, e cada um de nós, estaremos resignados aos Teus decretos
eternos e buscaremos consolo no pensamento de que, um dia, nos
reuniremos no Céu, onde cantaremos os louvores e as bênçãos do Teu
Sagrado Coração por toda a eternidade.
Que o Imaculado Coração de Maria e o glorioso Patriarca S. José,
ofereçam-Te esta nossa Consagração, e nos lembrem dela todos os
dias de nossa vida. Glória ao Divino Coração de Jesus, nosso Rei e Pai
nosso. Amém.

Oração da Família para a Entronização do Sagrado Coração de
Jesus

O Divino Coração de Jesus, vem habitar entre nós, porque Te amamos.
Visite nossa casa como uma vez visitastes a Teus amigos em Caná, em
Betânia e na casa de Zaqueu, o publicano. Queremos colocar nossa
família sob Teu cuidado, e trazê-la para uma vida de íntima união
contigo, ó Sagrado Coração de Jesus, Tu és o nosso amigo mais fiel.
Ninguém nos amou como Tu o fizeste. E nós desejamos amar a Ti por
aqueles que não Te amam, Tu és nosso Deus e Salvador. Tu és nosso



Senhor e Rei. Desejamos que permaneça com nossa família. Toma
posse desta casa, onde Te reservamos um trono, como um lugar de
honra. Faz com que este dia da Entronização seja para nossa família e
para Ti, um dia de grande alegria e o início de nossa vida
verdadeiramente em submissão e união íntima contigo. Pedimos a
graça de que os nossos pensamentos e ações estejam sempre em
harmonia com Tua Lei Sagrada. Nós desejamos deixar de lado nosso
amor-próprio desordenado e amar o nosso próximo como Tu fizeste,
como nos amou e continua a nos amar.
Vivemos em um mundo que em sua maior parte se tornou pagão, e não
mais conhece Vós, ó Divino Coração de Jesus, pedimos de Vossa
graciosa presença e a caridade dos primeiros cristãos, dos apóstolos e
dos mártires. Conceda isso para nossa família, que procura pertencer a
Ti completamente, e para todas as famílias que queram abraçar Tua
caridade e que assim, de família em família, o mundo inteiro possa se
submeter à Tua Realeza.

Ó Imaculado Coração de Maria, modelo perfeito de fidelidade a Nosso
Senhor e de união com A Ele, estenda e fortaleça, em nossos corações
e em nossas famílias o reino da caridade, o reinado do Sagrado
Coração de Jesus. Amém.

Ato de Consagração da Família a o Imaculado Coração de Maria
Ó Imaculado Coração de Maria, Mãe do Coração de Jesus, Mãe e
Rainha de nossa casa, para que possamos cumprir Teu desejo ardente,
nos consagramos a Ti e imploramos a Ti para reinar sobre nossa
família. Reine sobre cada um de nós e nos ensine como fazer o
Sagrado Coração de Teu Divino Filho reinar e triunfar em nós e sobre
nós, como Ele reinou e triunfou em Ti. Reina sobre nós, ó Mãe Amada,
para que possamos ser Teus tanto na prosperidade como na
adversidade, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vida e
na morte. Ó, compassivo Coração de Maria, Rainha das Virgens, zela
pelas nossas almas e pelos nossos corações e preservá-os da
inundação de orgulho, impureza e paganismo do qual Tu reclamou tão
amargamente. Desejamos reparar os numerosos crimes cometidos
contra Jesus e a Senhora. Invocamos nossa casa, as casas deste país
e sobre os do mundo inteiro, a paz de Cristo na justiça e na caridade.



Portanto, prometemos imitar Suas virtudes, por uma vida cristã prática,
e pela Santa Comunhão frequente e fervorosa, independentemente do
respeito humano. Nós viemos com confiança a Ti, Ó Trono da Graça e
Mãe do Belo Amor; nos inflama com o mesmo fogo divino que inflamou
o Teu Coração Imaculado. Acenda em nosso corações e lares, o amor
pela pureza, um zelo ardente pelas almas e desejo pela santidade da
vida familiar. Aceitamos agora, todos os sacrifícios que a vida cristã irá
impor-nos e os oferecemos ao Coração de Jesus, pelo Teu Imaculado
Coração, num espírito de reparação e de penitência. Aos Sagrados
Corações de Jesus e Maria seja amor, honra e glória para todo o
sempre! Amém.

Salve, Rainha,
mãe de misericórdia,
vida, doçura, esperança nossa, salve!
A Vós bradamos,
os degredados filhos de Eva.
A Vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa,
esses Vossos olhos misericordiosos
a nós volvei.
E, depois deste desterro,
nos mostrai Jesus, bendito fruto
do Vosso ventre.
Ó clemente, ó piedosa,
ó doce Virgem Maria.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Caso na casa hajam Crianças: Consagração ao Sagrado Coração de
Jesus pelas Crianças (recitam essa oração de Joelhos)

Ó Sagrado Coração de Jesus, Coração de nosso melhor Amigo e
amado Rei que constituíste sobre Seu trono nesta casa, a fim de viver
sempre conosco. Diga-nos as mesmas palavras: “Que as criancinhas
venham a Mim”. Eis-nos, Sagrado Coração de Jesus, ajoelhando-se a



Teus pés e prometendo a partir de agora ser tão obediente e respeitoso
quanto Tu eras para Teus santos Pais na casinha de Nazaré, para que
possamos crescer tanto em virtude quanto em sabedoria junto com a
nossa idade. Amado Coração de Jesus, Tu desejas também possuir
nossos corações, pois Tu disseste: "Meu filho, dê-me o seu coração." O
Senhor deseja permanecer em nossos corações e devemos consolar-Te
com nosso amor, por todos aqueles que não Te conhecem ou não
desejam Te amar. Muito doce Jesus, Divino Amigo das crianças, receba
nossos corações, torne-os puros, santos e felizes, receba também
nossos corpos, nossas almas e todas as nossas forças. Nós nos
consagramos a Ti agora e para sempre. Sê tu sozinho, nosso rei. Todos
os nossos pensamentos, e nossas palavras, nossas ações e nossas
orações, nós consagramos a Ti, nosso Amigo e nosso Rei. Tudo por Ti,
Sagrado Coração de Jesus!

Oração de Ação de Graças

(Toda a família recita a seguinte oração)

Glória a Ti, Sagrado Coração de Jesus, pela infinita misericórdia que
tens concedido sobre os membros privilegiados desta família. Tu o
escolheste entre milhares de outros, como um recipiente de Teu amor e
como um santuário de reparação, onde Teu Coração amoroso
encontrará consolo para a ingratidão dos homens. Que grande, oh
senhor Jesus, é a confusão desta porção do Teu rebanho! como
aceitamos a imerecida honra de ver a Ti presidir sobre nossa família.
Silenciosamente, nós Te adoramos, muito felizes por Ver-Te
compartilhando sob o mesmo teto as ferramentas, cuidados e alegrias
de Tuas inocentes crianças. É verdade que não somos dignos de que
entres em nossa humilde morada, mas já nos asseguraste, quando nos
revelaste o Teu Sagrado Coração, ensinando-nos a encontrar na ferida
do Teu lado sagrado a fonte da graça e da vida eterna. Neste espírito de
amor e confiança, nós nos entregamos a Ti, Tu que és vida imutável.
Fica conosco, Sagrado Coração, pois sentimos um desejo irresistível
amar-te e fazer-te amado. Que nosso lar seja para Ti um refúgio tão
doce como o de Betânia, onde Tu possas encontrar descansar no meio
de amigos amorosos, que como Maria decidiram a melhor parte no



intimidade amorosa de Teu Coração. Que esta casa seja para Ti, ó
Salvador amado, um refúgio humilde, mas hospitaleiro, durante o exílio
imposto a Ti por inimigos Teus. Venha, então Senhor Jesus, venha, pois
aqui como em Nazaré, temos um amor terno pela Virgem Maria, Tua
doce Mãe, a quem Tu nos deste para sermos nossa mãe. Venha, para
preencher com Tua doce presença as vagas que o infortúnio e a morte
criaram em nosso meio. Ó mais fiel amigo, se tivesses estado aqui em
meio à tristeza, nossas lágrimas teriam sido menos amargos: o bálsamo
reconfortante da paz teria então acalmado estes feridas ocultas, que
são conhecidas somente por Ti. Venha, talvez até agora, lá está se
aproximando de nós o crepúsculo da tribulação e o declínio dos dias
que passam de nossa juventude e nossas ilusões. Fica conosco, pois já
é tarde, e um mundo pervertido procura envolver-nos na escuridão de
suas negações enquanto desejamos aderir a Ti que é o Caminho, a
Verdade e a Vida. Repita para nós aquelas palavras que proferiste
antigamente: “Hoje devo permanecer nesta casa” (Lc 19: 5). Sim,
querido Senhor, toma a Tua morada conosco, para que possamos viver
em Teu amor e em Tua presença, nós que proclamamos a Ti como
nosso Rei e não desejamos outro. Que o teu triunfante Coração, ó
Jesus, seja para sempre amado, abençoado e glorificado neste lar. Teu
reino venha! Amém!
Sagrado Coração de Jesus, venha o Vosso reino!
Coração Imaculado de Maria, rogai por nós!

São José, roga por nós!
Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós!
Viva o Sagrado Coração de Jesus para todo o sempre, Amém.

Bênção do Sacerdote

O abençoa os presentes pela fórmula sacerdotal usual:

Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat
super vos et maneat sempre. Amém.

https://docs.google.com/document/edit?id=1O1pe2X3ER-9j6KkbvFG5bq
C_yRfkgbx5ux69YjKalQg&hl=pt_BR____

https://docs.google.com/document/edit?id=1O1pe2X3ER-9j6KkbvFG5bqC_yRfkgbx5ux69YjKalQg&hl=pt_BR
https://docs.google.com/document/edit?id=1O1pe2X3ER-9j6KkbvFG5bqC_yRfkgbx5ux69YjKalQg&hl=pt_BR



