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

 
2ª Parte da Preparação à Consagração 

1a Semana: Dias 13 a 19 dos 33 dias 
Dia do mês: de 4 a 10 de março. 

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

Recordando: 
A Consagração divide-se em quatro partes: 

Primeira parte: 

Esvaziado do espirito do mundo. 

Do dia 20 de Fevereiro a 3 de março. 

Segunda parte: 

Conhecimento de ti mesmo. 

Do dia 4 a 10 de março. 

Terceira parte: 

Conhecimento de Maria. 

Do dia 11 a 17 de março. 

quarta parte: 

Conhecimento de Jesus Cristo. 

Do dia 18 a 24 de março. 

Final: 

consagração. 

Dia 25 de março 
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********************** 

Dia 15 
= Dos 33 dias = 

Texto para meditar: São Lucas, 13, 1-5 

1. Neste mesmo tempo contavam alguns o que 
tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue 
Pilatos misturara com os seus sacrifícios. 

2. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: 
Pensais vós que estes galileus foram maiores 
pecadores do que todos os outros galileus, por 
terem sido tratados desse modo? 

3. Não, digo-vos. Mas se não vos 
arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. 

4. Ou cuidais que aqueles dezoito homens, 
sobre os quais caiu a torre de Siloé́ e os matou, 
foram mais culpados do que todos os demais 
habitantes de Jerusalém? 

5. Não, digo-vos. Mas se não vos 
arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. 

Segundo Texto para meditar: Tratado da 
Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, números 
81 e 82 

Necessitamos de Maria para morrer à nós 
mesmos. 

81. Em segundo lugar, para despojar-nos de 
nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos 
para nós, isto é, importa renunciarmos aas 
operações das faculdades da alma e dos sentidos 
do corpo, precisamos ver como se não víssemos, 
ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das 
coisas deste mundo como se não o fizéssemos (cf. 
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1Cor 7, 29-31), o que São Paulo chama morrer todos 
os dias: “Quotidie morior” (1Cor 15, 31). 

“Se o grão de trigo, caindo na terra, não 
morrer, fica só, e não produz fruto apreciável: 
Nizi granum frumenti cadens in terram mortuum 
fuerit, ipsum solum manet” (Jo 12, 24-25).  

Se não morrermos a nós mesmos, e se as mais 
santas devoções não nos levarem a esta morte 
necessária e fecunda, não produziremos fruto que 
valha, nossas devoções serão inúteis, todas as 
nossas obras de justiça ficarão manchadas por 
nosso amor-próprio e nossa própria vontade, e 
Deus abominará os maiores sacrifícios e as 
melhores ações que possamos fazer.  

Na hora da nossa morte, teremos as mãos vazias 
de virtudes e méritos, e não brilhará em nós a 
menor centelha do puro amor, que só é comunicado 
às almas mortas a si mesmas, almas cuja vida está 
oculta com Jesus Cristo em Deus (Col. 3, 3).  

82. Em terceiro lugar, é preciso escolher 
entre todas as devoções à Santíssima Virgem, a 
que nos leva com mais certeza a este aniquilamento 
do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais 
santificante, pois é mister reconhecer que nem 
tudo que luz é ouro, nem tudo que é doce é mel, 
e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o 
mais santificante.  

Do mesmo modo que a natureza tem segredos para 
fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com 
facilidade, certas operações naturais, há 
segredos, na ordem da graça, pelos quais se fazem, 
em pouco tempo, com doçura e facilidade, 
operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós 
mesmos, encher-nos de Deus, e tornar-nos 
perfeitos.  

A prática que quero revelar é um desses 
segredos da graça, desconhecido da maior parte 
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dos cristãos, conhecidos de poucos devotos, 
praticado e apreciado por um número bem diminuto.  

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

Orações Diárias 
Dia 13-a-19 

= Dos 33 dias = 

 

LADAINHA DO ESPIRITO SANTO 

Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. 
Cristo, tende piedade. Cristo, tende piedade. 

Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. 
 

Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, escutai-nos. Cristo, escutai-nos. 
 
Deus Pai Celestial, R/. tende misericórdia de 

nós. 

Deus, Filho, Redentor do mundo, R/. 

Deus, Espírito Santo, R/. 
Trindade Santa, um só Deus, R/. 

 
Espírito que procede do Pai e do Filho, R/. 

iluminai-nos e santificai-nos. 
Espírito do Senhor, que no início da criação 

pairando sobre as águas as fecundastes, R/. 
Espírito por inspiração, do qual os profetas 

falaram, R/. 
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Espírito cuja unção nos ensina todas as 
coisas, R/. 

Espírito que dais testemunho de Cristo, R/. 
Espírito de verdade que nos instruís em todas 

as coisas, R/. 
Espírito que sobrevém a Maria, R/. 

O Espírito do Senhor que enche todo o orbe, 
R/. 

Espírito de Deus que habita em nós, R/. 

Espírito de sabedoria e entendimento. R/. 
Espírito de conselho e fortaleza. R/. 

Espírito de ciência e de piedade. R/.  

Espírito do temor do Senhor. R/.  
Espírito de graça e de misericórdia. R/.  
Um espírito de força, de dileção e de 

sobriedade. R/. 

Espírito de fé, de esperança, de amor e de 
paz. R/.  

Espírito de humildade e de castidade. R/. 

Espírito de benignidade e de mansidão. R/. 
Espírito de multiforme graça. R/. 

Espirito que escrutais os segredos de Deus. 
R/. 

Espírito que rogais por nós com gemidos 
inenarráveis. R/. 

Espírito que descestes sobre Cristo em forma 
de pomba. R/. 

Espírito no qual renascemos. R/. 
Espírito pelo qual se difunde a caridade em 

nossos corações. R/.  
Espírito de adoção dos filhos de Deus. R/.  
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Espírito que em línguas de fogo sobre os 
apóstolos aparecestes. R/. 

Espírito com o qual os apóstolos foram cheios. 
R/.  

Espirito que distribuís vossos dons a cada um 
como quereis. R/. 

 

Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. 
Sede-nos propício. Ouvi-nos, Senhor. 

 
De todo o mal, R/. livrai-nos, Senhor. 

De todo pecado, R/. 

De tentações e insidias do demônio, R/. 
Da presunção e desesperação, R/. 

Da resistência à verdade conhecida, R/. 
Da obstinação e da impenitência, R/. 

 

Da impureza da mente e do corpo, R/. 
Do espírito de fornicação, R/. 

De todo espírito do mal, R/. 
 

Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, 
R/. Vos rogamos, ouvi-nos.  

Por Vossa descida sobre Cristo no Jordão, R/. 

Por Vossa vinda sobre os discípulos, R/. 
No dia do juízo, nós pecadores, R/.  

Para que, assim como vivemos do Espírito, 
obremos também por Ele, R/. 

Para que, recordando que somos templo do 
Espírito Santo, não o profanemos, R/. 
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Para que, vivendo segundo o Espírito, não 
cumpramos os desejos da carne, R/. 

A fim de que, pelo Espírito, mortifiquemos as 
obras da carne, R/. 

Para que não Vos contristemos, ó Espírito 
Santo de Deus, R/. 

Que sejamos solícitos e guardar a unidade do 
Espírito no vínculo da paz, R/. 

Para que não acreditemos em todo espírito, 
R/. 

Que provemos os espíritos se são de Deus, R/. 

Que Vos digneis a renovar em nós o espírito 
de retidão, R/. 

Para que nos confirmeis por vosso Espírito 
Soberano, R/. 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, perdoa-nos, ó Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, escutai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. 

Oração: 
Assisti-nos, vos pedimos Senhor, a virtude do 

Espírito Santo, que purifique, clemente, nossos 
corações, e nos preserve de todo o mal. Vo-lo 
pedimos pelo mesmo Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
Amém. 

LADAINHA DE NOSSA SENHORA 

Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. 

Cristo, tende piedade. Cristo, tende piedade. 
Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. 
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Cristo, ouvi-nos. 

 
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-

nos. 
Jesus Cristo, escutai-nos. Jesus Cristo, 

escutai-nos. 

 

Deus, Pai Celestial, tende piedade de nós. 
Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade 

de nós. 
Deus, Espirito Santo, tende piedade de nós. 

Santíssima Trinidade, um só Deus, tende 
piedade de nós. 

 

Santa Maria, R/. Rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus, R/. 

Santa Virgem das Virgens, R/. 

Mãe de Jesus Cristo, R/. 
Mãe da Igreja, R/. 

Mãe da Divina Graça, R/. 
Mãe Puríssima, R/. 

Mãe Castíssima, R/. 

Mãe Virgem, R/. 
Mãe Incorrupta, R/. 

Mãe Imaculada, R/. 
Mãe Amável, R/. 

Mãe Admirável, R/. 

Mãe do Bom Conselho, R/. 
Mãe do Criador, R/. 

Mãe do Salvador, R/. 
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Mãe de Misericórdia, R/. 

Virgem Prudentíssima, R/. 

Virgem digna de veneração, R/. 
Virgem digna de louvor, R/. 

Virgem Poderosa, R/. 
Virgem Clemente, R/. 

Virgem Fiel, R/. 

Espelho de Justiça, R/. 
Trono da eterna Sabedoria, R/. 

Causa de nossa alegria, R/. 
Vaso espiritual, R/. 

Vaso honorável, R/. 

Vaso de insigne devoção, R/. 
Rosa Mística, R/. 

Torre de David, R/. 
Torre de marfim, R/. 

Casa de ouro, R/. 

Arca da Aliança, R/. 
Porta do Céu, R/. 

Estrela da manhã, R/. 
Saúde dos enfermos, R/. 

Refúgio dos pecadores, R/. 

Consoladora dos migrantes, R/. 
Consoladora dos aflitos, R/. 

Auxilio dos cristãos, R/. 
Rainha dos Anjos, R/. 

Rainha dos Patriarcas, R/. 

Rainha dos Profetas, R/. 
Rainha dos Apóstolos, R/. 
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Rainha dos Mártires, R/. 

Rainha dos Confessores, R/. 

Rainha das Virgens, R/. 
Rainha de todos os Santos, R/. 

Rainha concebida sem mancha original, R/. 
Rainha assunta aos Céus, R/. 

Rainha do Santo Rosário, R/. 

Rainha da família, R/. 
Rainha da paz, R/. 

Rainha dos escravos de amor, R/. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, escutai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, tende misericórdia de nós. 
 
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
Para que nos façamos dignos das promessas de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

Oração 

Pedimos-vos, Senhor, que nós, vossos servos, 
gozemos sempre de saúde da alma e corpo, e pela 
intercessão gloriosa de Santa Maria, a Virgem, 
livrai-nos das tristezas deste mundo, e concedei-
nos as alegrias do céu. Por Jesus Cristo Nosso 
Senhor. Amém. 

AVE MARIS STELLA 

Salve, Estrela do mar, Mãe, 

que destes à luz a Deus, 
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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. 

A Coordenação Mundial do Apostolado   


