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CONSAGRAÇÃO DA ALMA À DIVINA VONTADE 

Ó Vontade Divina e adorável! Eis-me aqui, diante da 
imensidão de vossa luz, para que vossa eterna bondade me 
abra as portas, e me faça entrar Nela, para formar minha 
vida toda em Vós, Vontade Divina. 

Assim, pois, prostrada diante de vossa luz, eu, a mais 
pequena entre todas as criaturas, entro, ó Adorável 
vontade, no pequeno grupo dos filhos de Vosso Fiat Supremo. 

Prostrada em meu nada, invoco e suplico a vossa luz 
interminável, que me revista e eclipse tudo o que não vos 
pertence, de modo que já não olhe, nem compreenda, nem 
viva, senão só em Vós, Vontade Divina. 

Vós sereis, pois, minha vida, o centro de minha 
inteligência, a raptora do meu coração e de todo meu ser. 
Em meu coração não quero que tenha mais vida meu querer 
humano; o deixarei para um lado para sempre, e formarei o 
novo Éden de paz, de felicidade e de amor. 
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Convosco serei sempre feliz, e terei uma força única 
e uma santidade que tudo santifica e tudo conduz à Deus. 

Aqui prostrada, invoco a ajuda da Sacrossanta Trindade, 
para que me admita a viver no claustro da Divina Vontade, 
e assim regresse em mim, aquela ordem primeira da Criação, 
tal e como foi criada a criatura. 

Mãe do Céu! Soberana Rainha do Fiat Divino! Tomai-me 
da mão e introduzi-me na Luz do Divino Querer. Vós sereis 
minha guia, minha dulcíssima Mãe; cuidareis a vossa filha 
e lhe ensinarás a viver e a manter-se na ordem da Divina 
Vontade. 

Soberana Celestial! Ao vosso Coração confio todo meu 
ser. Serei pequena: a pequena filha da Divina Vontade. Vós 
me ensinareis a Doutrina da Divina Vontade e eu porei toda 
minha atenção em escutar-vos. 

Estendereis vosso manto azul sobre mim, para que a 
serpente infernal não se atreva a entrar neste sagrado 
Éden, para seduzir-me e fazer-me cair no labirinto do 
querer humano. 

Coração de meu Sumo Bem Jesus! Vós me dareis vossas 
chamas, para que me incendeiem, me consumam e me alimentem, 
para formar em mim, a Vida do Supremo Querer. 

São José! Vós sereis meu protetor, o custódio de meu 
coração, e tereis as chaves do meu querer em vossas mãos. 
Zelosamente custodiareis meu coração, e nunca mais mo lo 
dareis, para estar assim, segura de não sair jamais da 
Vontade de Deus. 

Meu Anjo custódio! Guardai-me, defendei-me e ajudai-
me em tudo, a fim de que meu Éden cresça cheio de flores e 
seja a chamada para todo o mundo na Vontade de Deus. 

Corte do Céu toda! Vinde em minha ajuda, e eu vos 
prometo viver para sempre na Vontade Divina. 

Fiat!!! 

ORAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE, PARA A GLORIFICAÇÃO DA SERVA 
DE DEUS LUÍSA PICCARRETA 

Ó Augusta e Santíssima Trindade, 
Pai, Filho e Espirito Santo.  

Vos louvamos e vos damos graças,  
pelo dom da santidade, 
de vossa serva fiel 
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Luísa Piccarreta 
Ela viveu, ó Pai, em vossa Divina Vontade! 

conformando-se, sob a ação do Espirito Santo, 
ao vosso Filho, obediente até a morte de cruz, 

vitima e hóstia agradável a vós, 
cooperando com a obra da 
redenção do gênero humano 

Suas virtudes de obediência e humildade, 
de sumo amor a Cristo e a Igreja, 

nos induzem a pedir-vos o dom de sua 
glorificação sobre a terra, 

para que resplandeça diante de todos, vossa Glória, 
e vosso Reino de verdade, de justiça e de amor. 

se difunda até os confins da terra. 
com o particular carisma do 

Fiat Voluntas tua sicut in caelo et in terra  
Recorremos aos seus méritos para obter de vós, 

Santíssima Trindade, a graça particular que vos pedimos 
(pedir a graça) 

com a intenção de cumprir vossa Divina Vontade. 
Amém! 

 
 

 


