
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditação do dia 6 - Consagração a Maria p/ Método São Luís Maria de Montfort 
sagradoscoracoesunidos.org 

1 

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 

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

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.  
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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.  

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. 
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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  

 
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  
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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, 

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: 
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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 

 

 
 


