
DEVOÇÃO DAS DORES INTERNAS DO 

CORAÇÃO DE JESUS 

 

OBJETIVO DESTA DEVOÇÃO 

O principal objetivo é honrar as Dores internas do Sagrado Coração de Jesus, sendo as 10 

principais e mais intimas: 

 

1) A visão de Deus Pai gravamente ofendido; 

2) A idolatria disseminada pelo mundo; 

3) As heresias que conduzem à ruína os fiéis; 

4) Os cismas que desmembram o corpo da Sua Santa Igreja; 

5) A apostasia de tantos maus católicos; 

6) O esquecimento das Suas benevolências e o desprezo das Suas Graças e dos Sacramentos; 

7) A frieza e indiferença dos Seus pela Sua dolorosa Paixão; 

8) Os escândalos e os sacrilégios dos maus sacerdotes; e sua negligência no cumprimento dos 

ofícios litúrgicos; 

9) A violação dos Votos por parte das suas esposas; 

10) A perseguição contra os justos. 

 

 



 

 

 

 

 



COMO PRATICAR ESTA DEVOÇÃO 

(As orações desta devoção estão no final deste devocionário) 

 

SOZINHO 

Pode se rezar sozinho as 10 orações para reparar as 10 dores 

internas do Sagrado Coração 

 

GRUPO 

Podem ser formados grupos de 10 pessoas, sendo que cada 

pessoa recebe uma dor interna do Sagrado Coração e recita-se a 

oração correspondente à esta dor 

Após cada mês, faz-se uma nova distribuição das 10 dores internas 

para as 10 pessoas do grupo 

Esta distribuição das dores internas entre os membros do grupo 

pode acontecer no dia 25 – dia votivo às dores internas do Sagrado 

Coração 

(Caso queira, faça parte do grupo do whatsup – Dores Internas do 

Sagrado Coração, coloque seu nome e receba uma dor para honrar 

a cada mês 

LINK: 

https://chat.whatsapp.com/HNJ7cV0uCbvA5nD8oo4QZZ    ) 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/HNJ7cV0uCbvA5nD8oo4QZZ


 

APÓSTOLA DA DEVOÇÃO - MADRE ENCARNAÇÃO ROSAL 

 

Vicenta Rosal nasceu em 26 de outubro de 1820 em Quetzaltenango, na 

Guatemala 

Vicenta fez amizade Manuela Arbizú que falou com grande entusiasmo a vida 

consagrada, e inesperadamente e disse sobre as freiras de Belém. O nome de 

Belém atraiu a atenção de Vicenta. 

Após consultar seus pais e diretor espiritual vai para o Beaterio de Belém –

Guatemala 

Tomou o hábito da comunidade em 16 de julho de 1838.  No dia em que tomou 

o hábito, mudou seu nome para Encarnação.  

Fez seus votos na festa da Divina Maternidade, 26 de janeiro de 1840, dia em 

que a Ordem celebrou a festa de Nossa Senhora de Belém. 

Depois de um tempo, tornou-se administradora da comunidade e começou uma 

transformação interna do convento.  Em 1855, foi eleita Prioresa do convento 

Madre Encarnação morreu em Tulcán, Equador, dia 24 de agosto de 1886.  

Seu corpo não corrompido está na Escola do Sagrado Coração de Jesus, 

Belemitas Pasto. 

 

No dia 4 de maio de 1997 foi beatificada pelo Papa João Paulo II 

 

https://4.bp.blogspot.com/-YSbEqHeFbyM/WTuJtaxcJpI/AAAAAAAAEos/aag5eVO3xtsM7HoKJTa7UdR1u5Ix_B73QCLcB/s1600/24-Beata%2BMaria%2BVicenta%2BRosal-24.jpg


COMO COMEÇOU A DEVOÇÃO DAS 10 DORES INTERNAS 

DO SAGRADO CORAÇÃO 

 

ABRIL –LOCUÇÃO DA QUEIXA DE JESUS  

Era uma quinta-feira santa, 9 de abril de 1857, entre duas e três da madrugada  

A beata irmã Encarnacão Rosal se preparava para rezar, mas, no momento de 

ajoelhar-se,  

sentiu que o véu que a cobria foi puxado,  

ouvindo, ao mesmo tempo, o som de um sino dourado 

Sem distração, ele continuou sua oração, que era meditar especificamente na 

traição de Judas e ainda mais, em como o Coração de Jesus se sentiu com 

aquele ato feito por um de seus discípulos  

Nesta hora, ouviu uma voz interior: “Não celebram as dores do meu coração". 

 

 

Depois disso, Madre Encarnação consultou o seu confessor, Monsenhor Piñol, 

sobre o ocorrido, bem como o Arcebispo Fray Francisco de Paula García y 

Pelaez, arcebispo da Guatemala, mas nenhum dos dois lhe deu maior 

atenção.  

 

Nos quinze dias seguintes, a voz continuou a ressoar na irmã Encarnação. 

 

 



MAIO – JESUS APARECE E LHE MOSTRA DEZ DARDOS EM SEU 

CORAÇÃO 

Por volta do mês de maio, quando, novamente entre duas e três da manhã, 

Irmã Encarnação passa pelo Claustro das Irmãs e nota que com uma luz, que 

entre esta luz, aparece Jesus Ressuscitado.  

Irmã Encarnação diz que o sangue escorreu de todos os poros de Jesus e, 

tirando-lhe o coração, mostrou-o trespassado por dez dardos cruéis, devido à 

violação dos dez mandamentos. 

 

 

JULHO – INSPIRAÇÃO PARA DIVULGAR A DEVOÇÃO 

Em julho uma epidemia de cólera estava acontecendo na Guatemala;  

Duas irmãs foram vítimas desta epidemia e outras estavam gravemente 

doentes. 

Durante uma noite a Madre Encarnação sentiu uma amargura no coração e 

sentiu outras angústias, então pensou em promover a celebração das dores do 

Coração de Jesus e se ofereceu para trabalhar por esta intenção;  

Naquele momento, a calma voltou ao seu coração. 

Em uma segunda noite, Madre Encarnação voltou a sentir a amargura no 

coração, então disse para Jesus que comunicaria sua promessa de divulgar as 

dores internas do Sagrado Coração ao seu confessor e a paz voltou ao seu 

interior. 

Em uma terceira noite ela sente as mesmas dores no coração e promete ao 

Senhor que passaria por vergonha, contradições, trabalho e dificuldades para 

estabelecer e promover a devoção às Dores Internas do Coração de Jesus. 

 



Como prometido, Madre Encarnação conta a seu confessor e diretor espiritual 

tudo que aconteceu.  

Monsenhor Piñol lhe concede a permissão 

começou a pedir esmolas para organizar um pequeno altar e uma celebração 

em homenagem às Dores internas do Coração de Jesus, pensando em fazê-lo 

em 25 de agosto do mesmo ano.  

 

DATAS FESTIVAS 

25 DE AGOSTO – FESTA DAS DORES INTERNAS DO SAGRADO 

CORAÇÃO 

25 DE CADA MÊS – DATA VOTIVA ÁS DORES INTERNAS 

 

O Arcebispo concedeu-lhe a licença para a referida celebração e também 

ordenou que a cada 25 dias de cada mês fosse realizado um ato de reparação 

no Beaterio de Belém 

 

Madre Encarnação observou que, a partir de 25 de agosto, a epidemia de 

cólera, assim como suas devastações, diminuiu no país até desaparecer por 

completo. 

 

 

 

 

 

 



EXPLICAÇÃO DA IMAGEM 

 

A imagem é uma inspiração que Madre Encarnação recebeu de Jesus 

 

O Sagrado Coração marcado com dez dardos, sete ao redor e três no centro,  

 

NÚMERO 10 

Aspecto geral:  

Simboliza os dez mandamentos quebrados,  

Aspecto particular: 

As dez dores particulares 

 

1) A visão de Deus Pai gravamente ofendido; 

2) A idolatria disseminada pelo mundo; 

3) As heresias que conduzem à ruína os fiéis; 

4) Os cismas que desmembram o corpo da Sua Santa Igreja; 

5) A apostasia de tantos maus católicos; 

6) O esquecimento das Suas benevolências e o desprezo das Suas Graças e dos Sacramentos; 

7) A frieza e indiferença dos Seus pela Sua dolorosa Paixão; 

8) Os escândalos e os sacrilégios dos maus sacerdotes; e sua negligência no cumprimento dos 

ofícios litúrgicos; 

9) A violação dos Votos por parte das suas esposas; 

10) A perseguição contra os justos. 

 



ORAÇÃO PARA HONRAR E REPARAR AS DORES INTERNAS DO SAGRADO 

CORAÇÃO 

PRIMEIRO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando a Agonia de Jesus no Jardim das 

Oliveiras. Oferece-se este exercício para a conversão dos pecadores que com as suas 

culpas provocam a justiça do Pai Eterno. Depois recitar-se-á a seguinte oração. 

ORAÇÃO: 

Dolorosíssimo Coração de Jesus, pela Tua Agonia no Jardim das Oliveiras e pela dor 

que sentiste ao ver o Pai gravemente ofendido, suplico-Te que lhe ofereças a minha 

oração unida aos Teus sofrimentos, para que se convertam todos os pecadores. 

Amém. 

 

SEGUNDO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando a dor que sentiu o Senhor, ao beijo do 

traidor Judas e à raiva cruel com a qual foi preso pelos Judeus. Oferecer este exercício 

para que todos os idólatras conheçam Deus e abracem a nossa Santa Religião. Depois 

se recita a seguinte oração. 

ORAÇÃO: 

Humilíssimo Coração de Jesus, pela dor que sentiste quando o traidor Judas te deu o 

beijo de paz, suplico-Te a receber as minhas pobres orações que Te ofereço, para que 

todos os idólatras entrem no seio da Santa Igreja. Amém. 

 

TERCEIRO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando a bofetada recebida pelo Senhor na 

casa da Anás. Oferecer este exercício para a extirpação das heresias.  

Depois se recita a seguinte oração: 

ORAÇÃO: 

Amantíssimo Coração de Jesus, pela mansidão com a qual Te permitiste manietar e por 

tudo que sofreste, principalmente quando desferiram na Tua Divina Face aquela 

ignominiosa bofetada, imploro-Te que se extirpem as heresias e que se convertam 

todos os hereges abrindo os olhos à luz da fé. Amém. 

 

 

 



QUARTO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando os golpes e os ultrajes que recebeu o 

Senhor nos tribunais. Oferece-se este exercício pela conversão dos cismáticos. Depois, 

recita-se a seguinte oração. 

ORAÇÃO: 

Amabilíssimo Coração de Jesus, suplico-Te que os golpes e ultrajes que sofreste nos 

Tribunais, ofereça-os ao Teu Pai Eterno, para que o corpo místico da Santa Igreja não 

seja desmembrado e para que os cismáticos se convertam e não firam mais o Teu 

dolorosíssimo Coração. Amém. 

 

QUINTO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando a dor que sentiu o Coração de Jesus na 

negação de São Pedro e aquilo que sofreu durante toda a noite naquela cave. Oferecer 

este exercício para que aqueles que têm abandonado a verdadeira Fé retornem a essa. 

Depois, recita-se a seguinte oração. 

ORAÇÃO: 

Piíssimo Coração de Jesus, pelas dores que sentiste na negação de São Pedro, tenha 

piedade, Senhor, dos apóstatas. Esqueça a horrenda apostasia deles. Lembra-Te de 

tudo o que sofreste na noite da Tua Paixão. Ofereci-o ao Pai Eterno, para que estes 

ingratos deixem o seu caminho desviado e retornem à injustamente abandonada fé. 

Amém. 

 

SEXTO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando aquilo que o Coração de Jesus sentiu 

ao escutar os judeus exigindo que morresse na cruz! Oferecei este exercício a fim de 

que se afervorem os Católicos tíbios no serviço de Deus. Depois, recita-se a seguinte 

oração. 

ORAÇÃO: 

Pacientíssimo Coração de Jesus, pela dor que sentiste ao escutar que os judeus (Tua 

parte amada) exigiam que morresse na cruz, suplico-Te humildemente que nos perdoe 

o esquecimento que temos tido das Tuas benevolências e o desprezo que temos feito 

das Tuas Graças e dos Sacramentos. Piedade, Senhor; piedade, misericórdia! E inflama 

do Teu Amor santo o nosso gélido coração. Amém. 

 

 

 



SÉTIMO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando aquilo que sentiu o Coração de Jesus, 

ao escutar a sua condenação à morte! Oferecei este exercício pela frieza e indiferença 

dos católicos pela Paixão de Nosso Senhor. Depois, recita-se a seguinte oração. 

ORAÇÃO: 

Dulcíssimo Coração de Jesus, pela dor que provastes quando escutaste a sentença de 

morte (àquela aflição que havias vertido lágrimas e suor de sangue) e ao ver ao mesmo 

tempo, a frieza e a indiferença dos demais pela Tua dolorosa Paixão, peço-Te que 

esqueças a nossa ingratidão e ofereça ao Pai o Teu dolorosíssimo Coração a fim de que 

se afervorem os Católicos no pensar e meditar quanto tens sofrido por esses. Amém. 

 

OITAVO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando aquilo que sentiu o Coração de Jesus 

quando O fizeram miserável com a cruz sobre os ombros e O obrigaram caminhar em 

direção ao  Calvário. Oferecei este exercício para os sacerdotes que estão em pecado 

mortal, dão escândalo e não cumprem com perfeição os deveres e o rito litúrgico. 

Recitai a seguinte oração. 

ORAÇÃO: 

Ó dolorosíssimo Coração de Jesus, pela dor que sentiu quando Te impuseram o 

enorme peso da cruz sobre os ombros e percorreste as vias da ingrata Jerusalém para 

ir ao Calvário, suplico-Te que olhe com misericórdia os sacerdotes os quais desviaram 

do reto caminho. Dá-lhes vivo arrependimento e verdadeira repulsa das culpas, para 

que retornem à Tua Divina Graça e a todos dá verdadeiro zelo pela Tua Glória e pela 

salvação das almas. Amém. 

 

NONO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando aquilo que sentiu o Coração de Jesus 

quando O pregaram na cruz e O levantaram no alto; e oferecer este exercício para as 

almas, esposas de Jesus, que violaram os seus votos, para que Deus as perdoe. Recita-

se a seguinte oração. 

ORAÇÃO: 

Ó amorosíssimo Coração de Jesus, pela dor que sentiste quando Te pregaram na cruz, 

suplico-Te que perdoe a infidelidade das tuas esposas e esqueça-Te da inconstância e 

de suas traições; oferece-as ao Teu Pai Eterno, para que essas insensatas retornem a 

si. Amém. 

 

 



DÉCIMO EXERCÍCIO: 

Recitar, todos os dias um Pai Nosso, meditando quando Jesus expirou na Cruz, 

dizendo: "Nas Tuas mãos, ó Pai, entrego o Meu Espírito!" Oferecer este para os justos 

perseguidos, para que Deus lhes conceda força para sofrer com paciência as 

tribulações. Recita-se a seguinte oração. 

ORAÇÃO: 

Ó misericordioso Coração de Jesus, pela dor que sentiste no expirar na Cruz dizendo: 

"Pai, nas Tuas mãos entrego o Meu Espírito": suplico-Te que guarde no Teu Santíssimo 

Coração os justos perseguidos: Tu consola-os e defende-os nas suas tribulações para 

que não percam a paciência, mas pela Tua Graça sejam firmes na prova até que 

venham a cantar as Tuas misericórdias na Glória Celeste. Amém. 

 

 

 

 

 


