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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 

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, 
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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-á́ melhor com o auxílio 
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.  
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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 

 


