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Dia 23 

CONSAGRAÇÃO AO VENTRE IMACULADO E MATERNO DE MARIA 
Chamados de Amor e de Conversão dos Sagrados Corações 

Unidos de Jesus e de Maria, sobre o Puríssimo e Imaculado 
Ventre da Santíssima Virgem Maria 

 

1 de junho de 2014  

Quero ensiná-los a obedecer ao que Jesus disse. 
Eu, a Santa Mãe de vocês, os chamo à Conversão e à 

Paz. Paz que irradiará em seus corações, e brilhará para o 
mundo.  

Hoje Eu desejo forma-los, educa-los, como Mãe que sou. 
E por isso, depois de todos Meus ensinamentos, Meu único 
fim é ensiná-los a fazer o que Jesus disse (João 2,5) e 
ser obedientes e dóceis à sua Palavra. Amém. 

Ave Maria Puríssima, sem pecado original Concebida.  

Ave Maria Puríssima, sem pecado original Concebida.  

Ave Maria Puríssima, sem pecado original Concebida.  

CONSAGRAÇÃO AO VENTRE IMACULADO E MATERNO DE MARIA 
Maria, como um embrião que vai se gestando no ventre 

de sua Mãe, venho colocar-me em vosso Ventre Bendito, em 
um ato de amor e de obediência, à vontade do Pai, Meu 
Senhor Jesus, que me diz: “Filho aí tendes tua Mãe!” 

Com este fim, vos consagro cada um de meus órgãos, 
membros, sentidos e potências; o entendimento, a memória e 
a vontade, o inconsciente e subconsciente. 

Consagro-vos cada um dos dons, virtudes e carismas, 
com que o Pai Criador adornou meu ser:  minha liberdade, 
minha imaginação, meus instintos, minha capacidade para 
amar e para escolher, minha capacidade de movimento, os 
tempos e espaços em que transcorrerá minha existência. 
Consagro-vos tudo o que há de ser minha infância, minha 
adolescência, minha juventude e minha maturidade. 
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Aprenda a caminhar de vossa mão para Deus. Aprenda a 
rir, a encontrar o conhecimento e o sentido de uma lágrima. 
Aprenda em Vós, a triunfar e fracassar, a esperar, a 
escutar e respirar, a olhar e gostar e assim, não cair na 
desordem dos sentidos. 

Cresça. Cresça. Mas não eu sem o vosso Filho Bendito 
em mim, para que todo meu ser vá crescendo igualmente na 
fé, na esperança e na caridade; no amor para o meu Pai 
Celestial, para meus pais na terra, compreendendo-os, 
respeitando-os, desde sua própria história. Cresça no amor, 
para todos meus irmãos no mundo, em especial, para os mais 
pobres e desamparados. Cresça em mim vossa Pureza, vossa 
Castidade e vossa Virgindade. 

Fazei-me crescer na justiça, na sabedoria e na 
prudência, para ser um jovem (dizer seu próprio estado) e 
mais tarde um homem (dizer seu futuro estado) 
verdadeiramente livre, verdadeiramente feliz, não uma 
vitima dos vícios, idolatrias e escravidões da morte, em 
vida. 

Minha condição futura: solteiro(a), casado(a), 
viúvo(a) ou vida consagrada; de estudante, trabalhador, 
profissional ou dona de casa, seja vivida em perfeita 
harmonia com meu Pai do Céu, não fazendo idolatrias de 
nenhum destes estados de vida, como tampouco dos dons, 
graças e carismas que Deus, através de Vós, vá 
desenvolvendo em mim. 

Fazei crescer também em mim, o amor e o desejo que 
tivestes em fazer sempre a Vontade do Pai. Igual que na 
fortaleza para aceitar de Deus, não só os bens, sem ou 
também os “males” (cf. Jó 1,21;2,10), e a sabedoria para 
entender que não são males, porque um Pai não quer o mal 
para seus filhos. 

E por último, Mãe, coloco em vosso Coração Imaculado, 
minha velhice. 

Ensinai-me a envelhecer, a viver com ânimo seguro e 
confiado, este belo momento da vida, como Vós o vivestes, 
confiando no Pai, não nos homens ou nas dificuldades da 
velhice. E se alguma vicissitude surgir nela, pode-la 
enfrenta-la com inteireza de ânimo, como um digno filho de 
Deus; como um verdadeiro filho vosso; com espirito de 
oblação e sacrifício, de Eucaristia, como Vosso amado 
Filho, meu Jesus, e não seja eu, sem Ele em mim. 

E junto a velhice, vos consagro também minha irmã morte 
corporal. Seja ela, uma contínua experiência de vida em 
Cristo, um morrer pra viver. E, no último suspiro, seja 
vosso Filho Jesus, seu Corpo Místico expirando em mim, 
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morrendo em mim para tudo o que NÃO SEJA DEUS. E nesse belo 
momento, sejais Vós, dando-me a luz para a vida eterna, 
para a Nova Jerusalém, para o abraço final do Pai. 

Enfim, Mãe, que minha experiência de vida cristã, seja 
um fundir minhas raízes em Vós; respirar em Vós, Terra 
Nova, para que, entrelaçadas minhas raízes às vossas 
raízes, vossas próprias virtudes, possa obter de Vós, o 
fruto bendito de vosso Ventre, Jesus. 

Sagrado Coração de Jesus, venha a nós vosso Reino 
Eucarístico, através do Triunfo do Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria, Nossa Mãe, na Divina Vontade, e o Triunfo 
da Cruz, no Espirito Santo, estendendo a Chama de Amor 
Santo e Divino em todos os corações. Amém. Amém. Amém. 

 

******************* 


