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R O S Á R I O  D O S  C O R A Ç Õ E S  U N I D O S

Há 20 contas:  cinco reflexões cada uma das quais constam de 1 Pai Nosso e 3 Aves Marias.

1. EM HONRA AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Meditação:

"Eu convido aos Meus filhos a compreenderem a imensa profunidade e perfeição que se compõe o
Coração do Meu Filho Querido. Permitam-se ser atraídos a esta taça de perfeito Amor, Misericórdia e
Verdade. Deixem a Chama do Seu Coração consumir-lhes e levar-lhes às alturas de união com a
Santíssima Trindade. A Ele todo a honra e a glória!  Jesus, outorga aos Meus filhos a fome para a
salvação através da devoção ao teu Sacratíssimo Coração". (Maria 07/02/98).

1 Pai Nosso...3 Aves Marias...

2. EM HONRA AO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
Meditação:

"Imaculado Coração de Maria, es a taça mais pura da graça, a definição em si mesma da própria
Santidade, um sinal do Apocalipse. Maria, teu Coração é o Refúgio do Amor Santo - um sinal
contraditório nesta era má".

"Querido Coração de Maria, há sido ordenado para que a conversão e a paz do mundo seja confiada a
Ti. Só através do Amor Santo se poderá ganhar a batalha. Como Tu, Coração de Maria, foste
transpassado por muitas espadas, atravessa nossos corações com a flecha acesa do Amor Santo.
Coração Imaculado de Maria, rogai por nós". (BVM: 07/03/98).

1 Pai Nosso...3 Aves Marias...

3. MEDITANDO SOBRE A PAIXÃO DE NOSSO SENHOR
Meditação:

"Jesus esteve disposto a ser morto pelos pecados da humanidade. El morreu por cada um e por todos.
De Seu costado ainda hoje, flui uma fonte sem cessar de Amor e Misericórdia. Não seja renuente, como
o foi Simão em abraçar Tuas cruzes. Muitos sofreram as chamas eternas do inferno porque não havia
ninguém disposto a sofrer por eles. Vítima Eterna, verdadeiramente presente nos tabernáculos do
mundo, rogai por nós". (BVM: 04/04/98).

1 Pai Nosso...3 Aves Marias...

4. MEDITANDO SOBRE AS DORES DE MARIA
Meditação:

"Como meu Filho sofreu por vocês, eu sofri também, no Meu intelecto, no Meu coração, e no Meu corpo.
Minha cruz física ficou escondida. Minhas cruzes emocionais e intelectuais apenas podiam ser
adivinhadas - a intensidade do ardor dentro de Mim. Igualmente, seu sofrimento deve permanecer oculto,
sempre que seja possível, para ganhar méritos para as almas, e graças para o  mundo". (BVM:
02/05/98).

1 Pai Nosso...3 Aves Marias...
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5. PELA EXPIAÇÃO DOS CORAÇÕES DE JESUS E MARIA
Meditação:

"Eu os convido a compreender que seu "Sim" no momento atual ao Amor Santo é expiação para Nossos
Corações Unidos. Eu te digo isto, porque viver no Amor Santo em cada momento requer uma
autodisciplina heróica e um render-se à Vontade Divina de Deus através do Santo Amor. Pode-se
sacrificar muitas grandes coisas - as possessões, os acontecimentos, e mais - mas nenhum tão grande
como a vontade própria. Esta é a expiação maior". (BVM: 06/06/98).

1 Pai Nosso...3 Aves Marias...

No final do rosário, com a medalha, reza a Oração aos Corações Unidos de Jesus e Maria.

ORAÇÃO AOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E MARIA

Oh! Corações Unidos de Jesus e Maria, sois toda a graça, toda a misericórdia, todo o amor. Permitam
que meu coração esteja unido aos Seus, para que cada necessidade minha esteja presente em Seus
Corações Unidos.  Sobretudo, verta a graça Sua sobre esta necessidade em particular (mencione
 sua necessidade). Ajude-me a reconhecer e a aceitar Sua amorosa Vontade em minha vida. Santas e
sagradas feridas dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria, atendam a minha oração.

Nossa Senhora reitera as Promessas do rosário dos Corações de 12 de fevereiro de 1996:

U "Meu Filho promete que atenderá todos os pedidos rendidos aos Corações  Unidos".
U "Através do rezo deste rosário aos Corações Unidos se receberá mais fervorosamente o Santíssimo

Sacramento".
U "Os Corações Unidos de Jesus e Maria são uma fortaleza contra o mal".


