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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 
glorificados pelos homens. Em verdade vos digo: 
já receberam a sua recompensa.  
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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;  
15Mas se não perdoardes aos homens, o vosso 

Pai também não perdoará os vossos delitos. 
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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, 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 
 

 


