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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria Grignion de Montfort) 

 

Pelo Método ensinado por São Luís Maria Grignion 
de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à 

Santíssima Virgem Maria 
 

A forma da Consagração aqui divulgada, foi adaptada, a partir do 
modelo da Consagração publicada pela Fundação Montfort (Fundación 
Montfort - Calle Jonqueres nº 18, 8.º C - 08003 - Barcelona - Espanha) e 
Sociedade Grignion de Montfort (Barcelona - Espanha - 
https://sgmontfort.org). Registramos nossos profundos agradecimentos, 
agora públicos, à licença escrita explícita concedida por essas entidades, 
para este Apostolado divulgar em seus sites, datada de 13.02.2021, a 
qual está sob guarda deste site do Apostolado. 

 

 
 

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

 

 

Fonte da Imagem: Fundação Montfort - Barcelona - Espanha 
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 
Começa a tua preparação! 

Apóstolo dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e Maria, não conheces a alegria que devemos 
saber, já que estás começando a preparação da tua 
Consagração à Santíssima Mãe, de acordo com o 
Tratado de San Luís de Montfort. 

Que bênçãos te esperam! 
Naturalmente que não será um caminho fácil, 

pois terás que meditar muitas questões, inatas em 
ti mesmo, e que deverás purificar. Mas, sem 
dúvida, vale a pena observar através dos olhos de 
Maria, toda a pobreza que levamos dentro de nós. 
Somente desse modo será possível que Ela possa 
apresentar-te ao seu amado Filho, Aquele que te 
salvou por amor. 

Que posso fazer hoje? 
Antes de começar, gostaríamos de dar-te 

alguns conselhos prévios que te ajudarão a 
permanecer firme durante esse processo de 33 
dias: 
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Começa estando em graça. 

Aproveita esse período para fazer uma boa 
confissão, deixando-te perdoar pelo Senhor, e 
sentindo seu abraço caloroso. Encanta à Mãe, que 
estejamos limpos e bem vestidos diante de seu 
Filho Amado! 

Detém-te alguns minutos diante da Mãe. 
Medita sobre o que estás prestes a começar; o 

grande presente que a Mãe quer conceder-te, e a 
união especial que gostarias de ter com Ela. Pensa 
no motivo que te levou a realizar esta 
Consagração. 

Fixa uma hora e um local. 
O que estás prestes a começar, o demônio não 

gosta nada, e aproveitará qualquer desculpa para 
tentar-te. Pensa em que momento do dia vais te 
dedicar à Consagração, e sê firme com tua decisão. 
Pede à Mãe para te ajudar a evitar a tentação! 

Com estes três pequenos conselhos, sem 
dúvida, tua Consagração será muito mais fácil e 
mais bonita de viver. 

Hoje rezaremos um Rosário por você, para que 
a Mãe te cubra com seu manto e o apresente ante 
o Senhor. Não tema, Ela irá te acompanhar. 

Até 20 de fevereiro, querido(a) apóstolo(a)! 
 

A Coordenação Mundial do Apostolado 
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria Grignion de Montfort) 

 

 
A Consagração divide-se em quatro partes: 

PRIMEIRA PARTE: 

Esvaziado do espirito do mundo. 
Do dia 20 de Fevereiro a 3 de março de cada 

ano. 

SEGUNDA PARTE: 

Conhecimento de ti mesmo. 
Do dia 4 a 10 de março de cada ano. 

TERCEIRA PARTE: 

Conhecimento de Maria. 
Do dia 11 a 17 de março de cada ano. 

QUARTA PARTE: 

Conhecimento de Jesus Cristo. 
Do dia 18 a 24 de março de cada ano. 

FINAL: CONSAGRAÇÃO. 

Dia 25 de março 
A Anunciação de Nosso Senhor 
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***** 

Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

 
 

O Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e Maria prepara-se para iniciar a grande 
Consagração à Santíssima Virgem Maria. 

Para isso, usaremos o método de Consagração a 
Maria que São Luís Maria de Montfort ensina nele. 

Tratado da Verdadeira Devoção À Santíssima 
Virgem 

História do Tratado da Verdadeira Devoção á 
Santíssima Virgem 

O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 
virgem e, sem dúvida, a mais excelente obra de 
São Luís Maria de Montfort. 

Estima-se que pode ter sido escrita em torno 
de 1712, e, anos depois, permaneceu sepultada no 
silêncio de um cofre Escondido em uma casinha de 
campo próxima à capela de São Miguel, em São 
Lourenço. Foi este esconderijo o que protegeu 
esta obra mestra das investidas da Revolução. 
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Ao final dela, o Tratado foi levado para a 
biblioteca da Companhia de Maria, onde permaneceu 
esquecido até 1842, começando a partir de então, 
sua divulgação. 

Este método dá origem à chamada “escravidão 
mariana”, ou seja, que vamos nos fazendo escravos 
de Maria, da mesma forma que Ela o foi do Senhor. 
(São Lucas 1,38) 

********************* 
O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 

Virgem de São Luís Maria de Grignion de Montfort 
- publicado pela Fundação Montfort, de Barcelona, 
Espanha: 

Download do Tratado 

https://sgmontfort.org/uploads/files/33d5a214a294f7f43623e663fefda38a
cfbc5366.pdf 

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

O Segredo de Maria de São Luís Maria de 
Grignion de Montfort - publicado pela Fundação 
Montfort, de Barcelona, Espanha: 

Download do Segredo de Maria 

https://sgmontfort.org/uploads/files/e8a404b0e32c3d52afda41c4e02d5b
0a9b8b16fd.pdf 

= CONSAGRAÇÃO COMPLETA = 

– Espanhol – Folheto completo da Consagração – 
publicado pela Fundación Montfort, de Barcelona, 
Espanha. 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2020/02/consagracion-
33-dias-montfort-fundacion-montfort.pdf 
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– Espanhol – Livro – preparação completa à 
Consagração – publicado pela Fundación Montfort, de 
Barcelona, Espanha. 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2020/02/Preparacion-
a-la-Consagración-Total-11.02.2020-compressed.pdf 

 

– Espanhol – Folheto completo para a Consagração, 
preparado pela Fundação Montfort em 2012, por 
ocasião dos 300 anos do Tratado da Verdadeira 
Devoção à Santíssima Virgem (1712-2012) de São Luís 
Grignion de Montfort. 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2020/02/Preparacion-
Consagr-Montfot-fundacion-Montfort-compressed.pdf 

********* 

QUE SIGNIFICA CONSAGRAR-SE?  

INFORMAÇÃO BÁSICA 

Segundo São Luís de Montfort, nossa Mãe é 
aquele lugar onde habita o Senhor em toda Sua 
plenitude. A simplicidade com a qual Deus Pai 
pensou Maria, é tão misteriosa que não somos 
dignos de compreende-la. Mas Podemos deixar-nos 
levar por Ela. 

o Deixar que Ela te leve 
Consagrar-se a Maria, significa pormo-nos 

em Suas mãos, sem condições. Sabendo que Ela 
conhece melhor o caminho, e que podemos dormir 
tranquilos em seus braços de Mãe. A nossa 
consagração a Jesus Cristo pelas mãos de 
Maria, é um ato pessoal de amor. É uma 
perfeita renovação das Promessas Batismais. 

São Luís Maria Grignion de Montfort dizia: 
“Não será entendida igualmente por todo o 
mundo. Alguns pararão no que é exterior a ela, 
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e não se adiantarão mais. E esses serão a 
maioria. Outros, em número reduzido, entrarão 
em seu espirito interior. Mas só subirão um 
degrau. Quem subirá o segundo degrau? Quem 
chegará até o terceiro?...” (da Verdadeira 
Devoção a Maria) 

o Conhecer o Coração de Cristo 
Consagrar-se a Maria significa viver 

permanentemente em seu Doloroso e Imaculado 
Coração, no interior do Divino Coração 
Eucarístico de Cristo. Ela é o Sacrário 
perfeito onde reside o Senhor. 

o União total com Maria 
Consagrar-se é viver em total união com a 

Mãe, de modo que Jesus viva em cada um de nós, 
por meio dEla. Quem conhece melhor o Filho 
que sua própria Mãe? 

o Viver por Ele, através dEla 
Consagrar-se a Maria, é, em definitivo, 

obrar sempre por Maria, com Maria e para 
Maria. É ser seu escravo e soldado. É 
levantar-se e pôr-se ao serviço do que Ela te 
ordena. 

No caso que tenhas alguma dúvida, 
recomendamos-te encarecidamente, que 
perguntes para uma pessoa que tenha 
conhecimento em termos marianos, seja teu 
sacerdote, diretor espiritual ou um 
consagrado. A consagração é um compromisso 
importante que adquires com a Mãe. 
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PASSOS PARA CONSAGRAR-SE AO CORAÇÃO DOLOROSO 
E IMACULADO DA MÃE SANTÍSSIMA 

• Passo 1: Descobrir o que significa consagra-
te 

Se não o fizestes ainda, é importante ler 
e meditar o Tratado da Verdadeira Devoção à 
Santíssima Virgem, o melhor, o Segredo de 
Maria. Ambos, livros de São Luís Maria, onde 
poderás entender com maior claridade o que 
significa consagrar-te à Mãe Santíssima. 

• Passo 2:  Escolher uma data para consagrar-
te 

O dia de tua Consagração deve cair em uma 
festividade mariana. Todo o Apostolado se 
consagrará na quarta-feira, 25 de março de 
2021, dia da Encarnação do Cordeiro de Deus. 
Dia em que nós seremos tomados no Ventre de 
Maria para sermos dados à Luz, em 25 de 
dezembro de 2021. 

• Passo 3: Preparar-se durante 33 dias 
A preparação começará na sexta-feira, 21 

de fevereiro de 2021 e durará 33 dias. Durante 
33 dias iremos enviando textos por WhatsApp e 
por e-mail (dependendo do grupo a que você 
pertencer) e publicando no site do 
Apostolado, os conteúdos indicados para cada 
dia. A preparação não pode ter interrupções. 
Caso contrário a consagração ficaria nula. 
Fixar um momento do dia para meditar os textos 
e rezar as orações. 

• Paso 4: Tua consagração 
Finalmente, no dia 34, nos consagraremos 

à Santa Mãe, na Quarta-feira, 25 de março de 
2021, onde deverás visitar uma paróquia, 
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confessar, comungar e ler diante da Mãe, a 
Fórmula de Consagração de nossas vidas a Jesus 
Cristo, que receberás em tempo. Podes 
convidar teus entes queridos, para que possam 
presenciar tua entrega total à Virgem 
Santíssima. 

É necessário repetir a Consagração? 

Paulo VI, na Exortação Apostólica “Signum 
Magnum” de 13 de maio de 1967, dizia” 

“Exortamos a todos os filhos da Igreja, a 
que renovem pessoalmente a própria 
consagração ao Coração Imaculado da Mãe da 
Igreja, e que vivam este nobilíssimo ato de 
culto, com uma vida cada vez mais conforme a 
Divina Vontade, com espirito de filial 
serviço e de devota imitação de sua Celestial 
Rainha.” 
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PRIMEIRA PARTE: DOZE DIAS PRELIMINARES 

ESVAZIADO DO ESPIRITO DO MUNDO 

Examina tua consciência. Reza. Pratica a 
renúncia a tua própria vontade. Mortificação. 
Pureza de coração. Esta pureza é a condição 
indispensável para contemplar Deus no céu. Vê-lo 
na terra e conhece-Lo à luz da fé. 

A primeira parte da preparação dever-se-á 
empregar em esvaziar-se do espirito do mundo, que 
é contrário ao espirito de Jesus Cristo.  

O espirito do mundo consiste, em essência, na 
negação do domínio supremo de Deus. Negação que 
se manifesta na prática do pecado da 
desobediência. Portanto, é totalmente oposto ao 
espirito de Jesus Cristo, que é também o de Maria. 

Isto manifesta-se pela concupiscência da 
carne; pela concupiscência dos olhos e pelo 
orgulho, como norma de vida. Assim como pela 
desobediência às leis de Deus e abuso das coisas 
criadas. 

Suas obras são o pecado, em todas as suas 
formas. Em consequência, tudo aquilo pelo qual o 
demônio nos leva ao pecado: obras que conduzem ao 
erro e a escuridão da mente, e sedução e corrupção 
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da vontade. Suas pompas são o esplendor e as 
artimanhas empregadas pelo demônio para fazer que 
o pecado seja deleitoso nas pessoas, lugares e 
coisas. 

Dia 1 

TEXTO PARA MEDITAR: MT, 5: 1-19 

5 - As bem-aventuranças — 
1Vendo Ele as multidões, subiu à montanha. Ao 

sentar-se, aproximaram-se dEle os seus 
discípulos.  

2E pôs- se a falar e os ensinava, dizendo:  
3"Bem-aventurados os pobres em espírito, 

porque deles é o Reino dos Céus.  
4Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a 

terra.  
5Bem-aventurados os aflitos, porque serão 

consolados. 
6Bem-aventurados os que têm fome e sede de 

justiça, porque serão saciados.  
7Bem-aventurados os misericordiosos, porque 

alcançarão misericórdia. 
8Bem-aventurados os puros de coração, porque 

verão a Deus. 
9Bem-aventurados os que promovem a paz, porque 

serão chamados filhos de Deus. 
10Bem-aventurados os que são perseguidos por 

causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 
11"Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem 

e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o 
mal contra vós por causa de mim. 

12Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será 
grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim 
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que perseguiram os profetas, que vieram antes de 
vós. 

Sal da terra e luz do mundo — 
13Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se 

tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada 
mais serve, senão para ser lançado fora e pisado 
pelos homens. 

14Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade situada sobre um monte. 

15Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo 
do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha 
para todos os que estão na casa.  

16Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos 
homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles 
glorifiquem vosso Pai que está nos céus.   

O cumprimento da Lei —  
17Não penseis que vim revogar a Lei e os 

Profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno 
cumprimento,  

18porque em verdade vos digo que, até que 
passem o céu e a terra, não será omitido nem um 
só i, uma só vírgula da Lei, sem que tudo seja 
realizado. 

19Aquele, portanto, que violar um só desses 
menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem 
o mesmo, será chamado o menor no Reino dos Céus. 
Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse 
será chamado grande no Reino dos Céus. 

 

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

PRIMEIRA PARTE:DOZE DIAS PRELIMINARES 

Dia 2 

Texto para meditar: Mt 5 48; 6, 1-15 

São Mateus Capitulo 5 
48Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso 

Pai celeste é perfeito.6 A esmola em segredo — 
1Guardai-vos de praticar a vossa justiça 

diante dos homens para serdes vistos por eles. Do 
contrário, não recebereis recompensa junto ao 
vosso Pai que está nos céus. 

2Por isso, quando deres esmola, não te ponhas 
a trombetear em público, como fazem os hipócritas 
nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem 
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glorificados pelos homens. Em verdade vos digo: 
já receberam a sua recompensa.  

3Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a 
tua mão esquerda o que faz a tua direita, 

4para que a tua esmola fique em segredo; e o 
teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. 

Orar em segredo —  
5E quando orardes, não sejais como os 

hipócritas, porque eles gostam de fazer oração 
pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a 
fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos 
digo: já receberam a sua recompensa.  

6Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto 
e, fechando tua porta, ora ao teu Pai que está 
lá, no segredo; e o teu Pai, que vê no segredo, 
te recompensará. 

A verdadeira oração. O Pai-nosso — 
7Nas vossas orações não useis de vãs 

repetições, como os gentios, porque imaginam que 
é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos.  

8Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe 
do que tendes necessidade antes de lho pedirdes. 

9Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que 
estás nos céus, santificado seja o teu Nome, 
10venha o teu Reino, seja feita a tua Vontade na 
terra, como no céu.  

11O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 
12E perdoa-nos as nossas dívidas como também 

nós perdoamos aos nossos devedores.  
13E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos 

do Maligno.  
14Pois, se perdoardes aos homens os seus 

delitos, também o vosso Pai celeste vos perdoará;  



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditações e Orações dos Doze Dias Preliminares - Consagração a Maria p/ Método 
São Luís Maria de Montfort - sagradoscoracoesunidos.org 

16 

15Mas se não perdoardes aos homens, o vosso 
Pai também não perdoará os vossos delitos. 

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  

 

Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

PRIMEIRA PARTE: DOZE DIAS PRELIMINARES 

Dia 3 

Texto para meditar: Mt, 7: 1-14 

7 Não julgar — 

1Não julgueis para não serdes julgados. 
2Pois com o julgamento com que julgais sereis 

julgados, e com a medida com que medis sereis 
medidos. 

3Por que reparas no cisco que está no olho do 
teu irmão, quando não percebes a trave que está 
no teu?  

4Ou como poderás dizer ao teu irmão: 'Deixa-
me tirar o cisco do teu olho', quando tu mesmo 
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tens uma trave no teu? 5Hipócrita, tira primeiro 
a trave do teu olho, e então verás bem para tirar 
o cisco do olho do teu irmão. 

Não profanar as coisas santas — 
6Não deis aos cães o que é santo, nem atireis 

as vossas pérolas aos porcos, para que não as 
pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem.   

Eficácia da oração — 
7Pedi e vos será dado; buscai e achareis; batei 

e vos será aberto; 8pois todo o que pede recebe; 
o que busca acha e ao que bate se lhe abrirá. 

9Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, 
se este lhe pedir pão? 

10Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir 
peixe? 

11Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas 
dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso 
Pai que está nos céus dará coisas boas aos que 
lhe pedem!   

A regra de ouro — 
12Tudo aquilo, portanto, que quereis que os 

homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta 
é a Lei e os Profetas.   

Os dois caminhos — 
13Entrai pela porta estreita, porque largo e 

espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E 
muitos são os que entram por ele.  

14Estreita, porém, é a porta e apertado o 
caminho que conduz à Vida. E poucos são os que o 
encontram.  APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER 
AS ORAÇÕES DIÁRIAS  
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

PRIMEIRA PARTE: DOZE DIAS PRELIMINARES 

Dia 4 
TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, LIVRO 

III, CAPITULOS 40 e 7 

CAPÍTULO 40 
Que o homem por si mesmo nada tem de bom e de 

nada se pode gloriar 

1.A alma: Senhor, que é o homem, para que vos 
lembreis dele, ou o filho do homem, para que o 
visiteis? (Sl 8,5).  
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Por onde mereceu o homem que lhe deis a vossa 
graça? Como me posso queixar, se me desamparais, 
ou que posso justamente opor, se não me concedeis 
o que peço? 

Decerto, com verdade posso pensar e dizer: 
Senhor, nada sou, nada posso, nada de bom tenho 
de mim mesmo, mas falta-me tudo, e sempre pendo 
para o nada. E se vós não me ajudais e ensinais, 
fico de todo tíbio e relaxado.  

Vós, porém, Senhor, sempre sois o mesmo e 
permaneceis eternamente bom, justo e santo, e 
boas são vossas obras todas, e justas e santas, 
e dispondes tudo com sabedoria.  

Mas eu, que sou mais inclinado à negligência 
que ao aproveitamento espiritual, não sei 
conservar-me no mesmo estado, porque mudo sete 
vezes por dia.  

Mas logo me vai melhor, quando vos apraz 
estender-me a mão para me socorrer; porque só vós, 
sem auxilio humano, me podeis ajudar e dar-me 
firmeza, de tal modo que jamais se mude meu rosto, 
mas só a vós se converta meu coração e em vós 
descanse.  

CAPÍTULO 7 
4.Quem se dá por muito seguro no tempo de paz, 

muitas vezes se revela tímido e covarde em tempo 
de guerra.  

Se te souberes conservar sempre humilde e 
pequeno no teu conceito, e governar com moderação 
teu espírito, não cairás tão depressa na tentação 
e no pecado.  

É de aconselhar, quando sentes fervor de 
espírito, meditar no que será de ti, retirando-
se esta graça. E quando isto de fato acontecer, 
pensa que a luz pode voltar, que ta tirei por 
algum tempo, para tua cautela e minha glória. 
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APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  

 

Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 5 
TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, LIVRO III, CAP. 

40 

2.Por isso, se eu soubesse rejeitar toda 
humana consolação, fosse por adquirir a devoção, 
fosse pela necessidade que me obriga a buscar-
vos, então poderia com razão esperar a vossa graça 
e alegrar-me com o favor de uma nova consolação.  
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3.Graças vos sejam dadas, Senhor, porque de 
vós procede todo o bem que me sucede.  

Mas eu sou vaidade e nada, diante de vós, sou 
homem frágil e inconstante.  

De que posso, pois, gloriar-me, ou por que 
desejo ser estimado?  

Porventura do meu nada? Isso seria o cúmulo 
da vaidade.  

Verdadeiramente a vanglória é peste maligna e 
a pior das vaidades, porque nos aparta da glória 
verdadeira e nos priva da graça celestial.  

Porquanto, desde que o homem agrada a si, 
desagrada a vós, e quando aspira aos humanos 
louvores, perde as verdadeiras virtudes.  

4.Glória verdadeira, porém, e alegria santa é 
gloriar-se cada um em vós e não em si, deleitar-
se em vosso nome e não na sua própria virtude, 
não achar deleite em criatura alguma, senão por 
amor de vós.  

Seja louvado o vosso nome e não o meu; sejam 
glorificadas vossas obras e não as minhas; 
exaltado seja o vosso santo nome, e a mim nada se 
atribua dos louvores humanos.  

Vós sois minha glória e a alegria do meu 
coração. 

Em vós me gloriarei e exaltarei todo dia, mas, 
quanto à minha pessoa, de nada me ufano, a não 
ser das minhas fraquezas (2Cor 12,5).  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

*** 

DIA 6 
O EXEMPLO DOS SANTOS PADRES 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, LIVRO I, CAP. 
18 

*** 
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CAPÍTULO 18 

Dos exemplos dos Santos Padres 
1.Contempla os salutares exemplos dos Santos 

Padres, nos quais brilhou a verdadeira perfeição 
religiosa, e verás quão pouco ou quase nada é o 
que fazemos. Ah! Que é a nossa vida em comparação 
com a deles? Os santos e amigos de Cristo serviram 
ao Senhor em fome e sede, em frio e nudez, em 
trabalho e fadiga, em vigílias e jejuns, em 
orações e santas meditações, em perseguições e 
muitos opróbrios.  

2.Oh! Quantas e quão graves tribulações 
sofreram os apóstolos, os mártires, os 
confessores, as virgens e todos quantos quiseram 
seguir as pisadas de Cristo! Odiaram suas almas 
neste mundo, para possui-las eternamente no 
outro. Oh! Que vidas austeras e mortificadas 
levaram os Santos Padres no deserto! Que 
continuas e graves tentações suportaram! Quantas 
vezes foram atormentados pelo inimigo! Quantas 
orações fervorosas ofereceram a Deus! Que 
rigorosas abstinências praticaram! Que zelo e 
fervor tiveram em seu adiantamento espiritual! 
Que guerra fizeram para subjugar os vícios! Com 
que pura e reta intenção buscaram a Deus! Durante 
o dia trabalhavam e passavam as noites em orações 
ainda que trabalhando não interrompessem um 
momento a oração mental.  

3.Todo o tempo era empregado utilmente; toda 
hora lhes parecia breve convivida com Deus; e pela 
grande doçura das contemplações se esqueciam até 
da necessária refeição do corpo. Renunciavam a 
todas as riquezas, dignidades, honras, amigos e 
parentes; nada queriam do mundo; apenas tomavam 
o indispensável para a vida e só com pesar 
satisfaziam as exigências da natureza. Assim eram 
pobres nos bens terrenos, mas muito ricos de 
graças e virtudes.  
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APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  

 

Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 7 
O EXEMPLO DOS SANTOS PADRES 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, LIVRO I, CAP. 
18 

****** 
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Exteriormente lhes faltava tudo; 
interiormente, porém, se deliciavam com graças e 
consolações divinas.  

4.Ao mundo eram estranhos, mas íntimos e 
familiares amigos de Deus.  

A si mesmos tinham em conta de nada, e o mundo 
os desprezava; mas eram preciosos e queridos aos 
olhos de Deus.  

Mantinham-se na verdadeira humildade, viviam 
em singela obediência, andavam em caridade e 
paciência; assim cada dia faziam progresso na 
vida espiritual e mais a Deus agradavam.  

Esses foram dados por modelos a todos os 
religiosos, e mais nos devem estimular ao 
progresso espiritual, do que a multidão dos 
tíbios ao esmorecimento.  

5.Oh! Quanto foi o fervor de todos os 
religiosos, nos primeiros tempos de seus santos 
institutos! Quanta piedade na oração! 

Que emulação nas virtudes! Que austera 
disciplina vigorava então! Que respeito e 
obediência aos preceitos do superior reluzia em 
todos!  

Os vestígios que deixaram ainda atestam que 
foram verdadeiramente varões santos e perfeitos 
os que em tão renhidos combates venceram o mundo.  

Hoje já se considera grande quem não é 
transgressor da regra e com paciência suporta o 
jugo que se impôs.  

6.Ó tibieza e desleixo do nosso estado, que 
tão depressa declinamos do fervor primitivo, e já 
nos causa tédio o viver, por tanta negligência e 
frouxidão! 

Oxalá em ti não entorpeça de todo o desejo de 
progredir nas virtudes, já que tantos modelos 
viste de perfeição!  
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APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  

 

Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

*** 

DIA 8 
CÓMO SE HÁ DE RESISTIR ÀS TENTAÇÕES 

****** 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, LIVRO I, CAP. 
13 
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CAPÍTULO 13 

Como se há de resistir as tentações 
1.Enquanto vivemos neste mundo, não podemos 

estar sem trabalhos e tentações. Por isso lemos 
no livro de (Jó 7,1): É um combate a vida do homem 
sobre a terra. Cada qual, pois, deve estar 
acautelado contra as tentações, mediante a 
vigilância e a oração, para não dar azo às ilusões 
do demônio, que nunca dorme, mas anda por toda 
parte em busca de quem possa devorar (1Pd 5,8). 
Ninguém há tão perfeito e santo, que não tenha, 
às vezes, tentações, e não podemos ser delas 
totalmente isentos.  

2.São, todavia, utilíssimas ao homem as 
tentações, posto que sejam molestas e graves, 
porque nos humilham, purificam e instruem. Todos 
os santos passaram por muitas tribulações e 
tentações, e com elas aproveitaram; aqueles, 
porém, que não as puderam suportar foram 
reprovados e pereceram. Não há Ordem tão santa 
nem lugar tão retirado, em que não haja tentações 
e adversidades.  

3.Nenhum homem está totalmente livre das 
tentações, enquanto vive, porque em nós mesmos 
está a causa donde procedem: a concupiscência em 
que nascemos. Mal acaba uma tentação ou 
tribulação, outra sobrevêm, e sempre teremos que 
sofrer, porque perdemos o dom da primitiva 
felicidade. Muitos procuram fugir às tentações, 
e outras piores encontram. Não basta a fuga para 
vencê-las; é pela paciência e verdadeira 
humildade que nos tornamos mais fortes que todos 
os nossos inimigos.  

4.Pouco adianta quem somente evita as 
ocasiões exteriores, sem arrancar as raízes; 
antes lhe voltarão mais depressa as tentações, e 
se achará pior. Vencê-las-á melhor com o auxílio 
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de Deus, a pouco e pouco com paciência e 
resignação, que com importuna violência e esforço 
próprio. Toma a miúdo conselho na tentação e não 
sejas desabrido e áspero para 
o que é tentado, trata antes de o consolar, como 
desejas ser consolado.  

O princípio de todas a más tentações é a 
inconstância do espírito e a pouca confiança em 
Deus; pois, assim como as ondas lançam de uma 
parte a outra o navio sem leme, assim as tentações 
combatem o homem descuidado e inconstante em seus 
propósitos.  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  

Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

*** 

DIA 9 
TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, LIVRO I, CAP. 

13 
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CAPÍTULO 13 

Como se há de resistir as tentações 
O ferro é provado pelo fogo, e o justo pela 

tentação. Ignoramos muitas vezes o que podemos, 
mas a tentação manifesta o que somos.  

Todavia, devemos vigiar, principalmente no 
princípio da tentação; porque mais fácil nos será 
vencer o inimigo, quando não o deixarmos entrar 
na alma, enfrentando-o logo que bater no limiar. 

Por isso disse alguém: Resiste desde o 
princípio, que vem tarde o remédio, quando 
cresceu o mal com a muita demora (Ovídio).  

Porque primeiro ocorre à mente um simples 
pensamento, donde nasce a importuna imaginação, 
depois o deleite, o movimento; e assim, pouco a 
pouco, entra de todo na alma o malvado inimigo.  

E quanto mais alguém for indolente em lhe 
resistir, tanto mais fraco se tornará cada dia, 
e mais forte o seu adversário.  

Uns padecem maiores tentações no começo de 
sua conversão, outros, no fim; outros por quase 
toda a vida são molestados por elas. 

Alguns são tentados levemente, segundo a 
sabedoria da divina Providência, que pondera as 
circunstâncias e o merecimento dos homens, e tudo 
predispõe para a salvação de seus eleitos.  

Por isso não devemos desesperar, quando somos 
tentados; mas até, com maior fervor, pedir a Deus 
que se digne ajudar-nos em toda provação, pois 
que, no dizer de S. Paulo, nos dará graça 
suficiente na tentação para que a possamos vencer 
(1Cor 10,13).  

Humilhemos, portanto, nossas almas, debaixo 
da mão de Deus, em qualquer tentação e tribulação 
porque ele há de salvar e engrandecer os que são 
humildes de coração. 
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Nas tentações e adversidades se vê̂ quanto cada 
um tem aproveitado; nelas consiste o maior 
merecimento e se patenteia melhor a virtude.  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  

 

Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 10 
COMO, DESPREZANDO O MUNDO, É DOCE SERVIR A DEUS 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO - LIVRO III, 
CAP. 10 

CAPÍTULO 10 

Como, desprezando o mundo, é doce servir a Deus 
1.A alma: De novo, Senhor, vos falarei, e não 

me calarei; direi aos ouvidos de meu Deus, meu 
Senhor e meu Rei, que está nas alturas: 
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Quão grande, Senhor, é a abundância da doçura 
que reservastes aos que vos temem! (Sl 30,20). 
Mas que será para os que vos amam e de todo o 
coração vos servem?  

É verdadeiramente inefável a doçura da 
contemplação que concedeis aos que vos amam. 

Nisto particularmente me manifestastes a 
doçura de vosso amor: quando não era, vós me 
criastes e quando andava longe de vós, perdido no 
erro, me reconduzistes a vos servir e me destes 
o preceito de vos amar.  

2.Ó fonte perene de amor, que direi de vós? 
Como poderia eu esquecer-me que vos dignastes 
lembrar-vos de mim, ainda depois de depravado e 
perdido?  

Além de toda esperança, usastes de 
misericórdia para com vosso servo, e acima de todo 
mérito me prodigalizastes vossa graça e amizade.  

Com que poderei agradecer-vos tal mercê? 
Porque nem a todos é dado deixar tudo, renunciar 
ao mundo e abraçar a vida religiosa.  

Será porventura mérito que eu vos sirva, 
quando toda criatura tem obrigação de vos servir?  

Não me deve parecer grande coisa que eu vos 
sirva; antes devo considerar grande e digno de 
admiração que vos digneis receber-me, pobre e 
indigno como sou, em vosso serviço e associar-me 
aos vossos servos prediletos.  

3.Vede, é vosso, Senhor, tudo que possuo e 
com que vos sirvo; entretanto, mais me servis vós 
a mim, do que eu a vós. Aí estão o céu e a terra, 
que criastes para uso do homem, e estão atentos 
a vosso aceno, a fazer cada dia o que lhes 
mandais. Mais ainda: os próprios anjos 
destinastes ao serviço do homem. 
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Mas, acima de tudo isso, vós mesmos vos 
dignais servir ao homem, e prometestes ser a sua 
recompensa.  

4.Que vos darei eu por esses benefícios sem 
conta, Oh! se pudera servir-vos todos os dias da 
minha vida! Se pudera, ainda que um só dia, 
prestar-vos condigno serviço! Na verdade, sois 
digno de todo serviço, de toda honra e glória 
eterna.  

Vós sois verdadeiramente, meu Senhor, eu 
vosso pobre servidor, obrigado a servir-vos com 
todas as minhas forças, sem me cansar jamais de 
vos dar louvores. Assim o quero, assim o desejo: 
dignai-vos, Senhor, suprir o que me falta.  

5.Grande honra e glória é servir-vos e 
desprezar tudo por vosso amor. Porque copiosa 
graça alcançarão os que livremente se sujeitam ao 
vosso santíssimo serviço. Encontrarão suavíssima 
consolação do Espírito Santo os que por vós 
desprezam todos os deleites carnais.  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  

 

Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria Grignion de Montfort) 
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DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 11 

DA DILIGENTE EMENDA DE TODA A NOSSA VIDA 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO - LIVRO I, CAP. 25 

CAPITULO 25 
Da diligente emenda de toda a nossa vida 
2. Certo homem que vacilava muitas vezes, 

ansioso, entre o temor e a esperança, estando um 
dia acabrunhado pela tristeza, entrou numa 
igreja, e diante dum altar, prostrado em oração, 
dizia consigo mesmo: Oh! se eu soubesse que havia 
de perseverar!  

E logo ouviu em si a divina resposta: Se tal 
soubesses, que farias? Faze já o que então 
fizeras, e estarás bem seguro.  

Consolado imediatamente, e confortado, 
abandonou-se à divina vontade, e cessou a ansiosa 
perplexidade.  

Desistiu da curiosa indagação acerca do seu 
futuro aplicando-se antes em conhecer qual fosse 
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a vontade e o perfeito agrado de Deus para começar 
e acabar qualquer boa obra.  

Espera no Senhor e faze boas obras, diz o 
profeta, habita na terra e serás apascentado com 
suas riquezas (Sl 36,3).  

Há uma coisa que esfria em muitos o fervor do 
progresso e zelo da emenda: o horror da 
dificuldade ou o trabalho da peleja.  

Certo é que, mais que os outros, aproveitam 
nas virtudes aqueles que com maior empenho se 
esmeram em vencer a si mesmos naquilo que lhes é 
mais penoso e contrariam mais suas inclinações.  

Porque tanto mais aproveita o homem, e mais 
copiosa graça merece, quanto mais se vence a si 
mesmo e se mortifica no espírito.  

Não custa igualmente a todos se vencer e 
mortificar-se.  

Todavia, o homem diligente e porfioso fará 
mais progressos, ainda que seja combatido por 
muitas paixões, que outro de melhor índole, porém 
menos fervoroso em adquirir as virtudes. 

 

Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria Grignion de Montfort) 
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DIA 12 
TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO - LIVRO I, CAP. 

25 

3. Mas, se reparares em alguma coisa 
repreensível, guarda-te de fazê-la, e, se em 
igual falta caíste, procura emendar-te logo dela. 

Assim como tu observas os outros, também eles 
te observam a ti. Que alegria e gosto ver irmãos 
cheios de fervor e piedade, bem acostumados e 
morigerados! 

Que tristeza, porém, e aflição, vê-los andar 
desnorteados e descuidados dos exercícios de sua 
vocação!  

Que prejuízo descurar os deveres do estado e 
aplicar-se ao que Deus não exige!  

4.Lembra-te da resolução que tomaste, e põe 
diante de ti a imagem de Jesus crucificado. 

Com razão te envergonharás, considerando a 
vida de Jesus Cristo, pois até agora tão pouco 
procuraste conformar-te com ela, estando há tanto 
tempo no caminho de Deus.  

O religioso que, com solicitude e fervor, se 
exercita na santíssima vida e paixão do Senhor, 
achará nela com abundância tudo quanto lhe é útil 
e necessário, e escusará buscar coisa melhor fora 
de Jesus.  

Oh! se entrasse em nosso coração Jesus 
crucificado, quão depressa e perfeitamente 
seríamos instruídos!  

O homem fervoroso e diligente está preparado 
para tudo. 

Mais penoso é resistir aos vícios e às paixões 
que afadigar-se em trabalhos corporais.  
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Quem não evita os pequenos defeitos pouco a 
pouco cai nos grandes. 

Alegrar-te-ás sempre à noite, se tiveres 
empregado bem o dia.  

Vigia sobre ti, anima-te e admoesta-te e, 
vivam os outros como vivem, não te descuides de 
ti mesmo.  

Tanto mais aproveitarás, quanto maior for a 
violência que te fizeres. Amém.  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS ORAÇÕES 
DIÁRIAS  

*** 

Orações Diárias 
(Dias 1-a-12) 
VENI, CREATOR SPIRITUS 

Vinde, ó Criador Espirito,  
As almas dos vossos visitai;  
Os corações que criastes,  
Enchei de graça infinita. 
 
Vós, Paráclito, sois chamado  
Dom do Pai celestial,  
Fogo, caridade, fonte Viva e unção 

espiritual. 
 
Vós dais septiforme graça;  
Dedo Sois da destra paterna;  
Do Pai, solene promessa,  
Dais força da voz superna.  
 
Nossa razão esclarecei,  
Vosso amor no peito acendei,  
Do nosso corpo a fraqueza  
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Com vossa força defendei. 
 
De nós afastai o inimigo. 
Dai-nos a paz sem demora, 
guiai-nos e evitaremos 
Tudo quanto se deplora. 
 
Dai que Deus Pai e seu Filho 
Por vós nós bem conheçamos,  
E em vós, Espírito de ambos 
Em todo tempo creiamos. 
 
A Deus Pai se de a glória 
E ao Filho ressuscitado,  
Paráclito e a Vós também 
Com louvor perpetuado. Amém  

V. Enviai o vosso Espirito, e a tudo será́ 
criado. R. E renovareis a face da terra.  

Oremos. O’ Deus, que instruístes os corações 
de vossos fieis com a luz do espirito conheçamos 
o que é reto, e gozemos sempre as suas 
consolações. Por Cristo Nosso Senhor. Amém  

AVE MARIS STELLA 

Salve, Estrela do mar, Mãe, 
que destes à luz a Deus, 

ficando perpetuamente Virgem, 
feliz porta do Céu. 

 
Pois recebestes aquela Ave dos lábios de 

Gabriel, 

assentai-nos na paz, 
trocando o nome de Eva, 

 

Libertai das prisões os réus, 
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dai luz aos cegos, 

afugentai nossos males, 

consegui-nos todos os bens. 
 

Mostrai que sois Mãe, 
Receba por vossa mediação nossas orações, o 

que, 

nascido por nós, se dignou ser vosso. 
 

Virgem singular, sobretudo, suave, 
fazei que livres de culpas, 

sejamos suaves e castos. 

Dai-nos uma vida pura, 
preparai uma senda segura, 

para que, vendo a Jesus, 
eternamente gozemos. 

 

Gloria seja a Deus Pai, 
A Cristo altíssimo e ao Espirito Santo: aos 

três uma só honra. Amém. 

MAGNIFICAT 

São Lucas 1, 46: 
 
46Maria, então, disse: "Minha alma engrandece 

o Senhor, 47e meu espírito exulta em Deus em meu 
Salvador, 48porque olhou para a humilhação de sua 
serva. Sim! Doravante as gerações todas me 
chamarão de bem-aventurada, 49pois o 50Todo-
poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome 
é santo e sua misericórdia perdura de geração em 
geração, para aqueles que o temem. 51Agiu com a 
força de seu braço. Dispersou os homens de coração 
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orgulhoso. 52Depôs poderosos de seus tronos, e a 
humildes exaltou. 53Cumulou de bens a famintos e 
despediu ricos de mãos vazias. 54Socorreu Israel, 
seu servo, lembrado de sua misericórdia 55— 
conforme prometera a nossos pais — em favor de 
Abraão e de sua descendência, para sempre!" 

 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espirito Santo. 
Assim como era no princípio agora e sempre, e 

por todos os séculos dos séculos. Amem. 
 
 

A Coordenação Mundial do Apostolado 
 
 

 


