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

 

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. 
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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 
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. 
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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 
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. 
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Orações Diárias 
(Dia 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, 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  
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  
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V. Enviai o vosso Espirito, e a tudo será́ 
criado. 

R. E renovareis a face da terra.  
Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações 

de vossos fiéis com a luz do espirito, concedei-
nos que no mesmo 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, 

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, 
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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 
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 

 


