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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 16 

= Dos 33 dias = 

Texto para meditar: Tratado da Verdadeira 
Devoção à Santíssima Virgem, número 228. 

228. Durante a primeira semana aplicarão 
todas as orações e atos de piedade para pedir o 
conhecimento de si mesmo e a contrição por seus 
pecados. Tudo farão em espírito de humildade.  

Para isso poderão, se quiserem, meditar sobre 
o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade 
(V. acima n. 78 e seguintes), e considerar-se, 
nos seis dias desta semana, como uma lesma, um 
sapo, um porco, uma serpente, um bode; ou, então, 
estas três palavras de São Bernardo: “Cogita quid 
fueris, semen putridum; quid sis, vas stercorum; 
quid futurus sis, esca verminum”. 

Pedirão a Nosso Senhor e a seu Espírito Santo 
que os esclareça, dizendo: “Domine, ut videam90; 
ou “Noverim me”91; ou “Veni, Sancte Spiritus”, e 
dirão todos os dias a ladainha do Espírito Santo 
e a oração que segue.  

Recorrerão à Santíssima Virgem e lhe pedirão 
esta grande graça que deve ser o fundamento das 
outras, e para isso recitarão todos os dias o 
“Ave, Maris Stella” e as ladainhas. 

Pensa no que fostes: um pouco de lodo; no que 
és: vaso de escórias; no que serás: pasto de 
vermes” (São Bernardo, inter opera: Meditação 
sobre o conhecimento da condição humana). 

“Senhor, fazei que eu veja” (Lc 18, 41). 

Santo Agostinho: “Que eu me conheça”.  
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Segundo Texto para meditar: Imitação de 
Cristo, Livro Segundo, Capitulo 5 

EXORTAÇÕES À VIDA INTERIOR: 

Da consideração de si mesmo 
1. Não podemos confiar muito em nós, porque 

frequentemente nos faltam a graça e o critério. 
Pouca luz temos em nós, e esta facilmente a 
perdemos por negligência. De ordinário também não 
avaliamos quanta é nossa cegueira interior.  

A miúdo procedemos mal e nos desculpamos, o 
que é pior. As vezes nos move a paixão, e pensamos 
que é zelo. Repreendemos nos outros as faltas 
leves, e nos descuidamos das nossas maiores. Bem 
depressa sentimos e ponderamos o que dos outros 
sofremos, mas não se nos dá do que os outros 
sofrem de nós. Quem bem e retamente avaliasse suas 
obras não seria capaz de julgar os outros com 
rigor.  

O homem interior antepõe o cuidado de si a 
todos os outros cuidados, e quem se ocupa de si 
com diligência facilmente deixa de falar dos 
outros. Nunca serás homem espiritual e devoto, se 
não calares dos outros, atendendo a ti próprio 
com especial cuidado.  

Se de ti só e de Deus cuidares, pouco te 
moverá o que se passa por fora. Onde estás, quando 
não estás contigo? E, depois de tudo percorrido, 
que ganhaste se esqueceste a ti mesmo? Se queres 
ter paz e verdadeiro sossego, é preciso que tudo 
mais dispenses, e a ti só tenhas diante dos olhos.  

2.Portanto, grandes progressos farás, se te 
conservares livre de todo cuidado temporal; muito 
te atrasará o apego a alguma coisa temporal. Nada 
te seja grande, nobre, aceito ou agradável, a não 
ser Deus mesmo ou o que for de Deus. Considera vã̃ 
toda consolação que te vier das criaturas. A alma 
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que ama a Deus despreza tudo que é abaixo de Deus. 
Só Deus eterno e imenso, que tudo enche, é o 
consolo da alma e a verdadeira alegria do coração.  

********* 

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/. 

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

Espírito que dais testemunho de Cristo, R/. 
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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/.  
Espírito que em línguas de fogo sobre os 

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

R/.  
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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/. 

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

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

escutai-nos. 
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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/. 
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/. 
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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/. 
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 
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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, 

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. 

 

A Coordenação Mundial do Apostolado 
 

 
 


