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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 18 
= Dos 33 dias = 

São Lucas 17: 1-10 

1. Jesus disse também a seus discípulos: É 
impossível que não haja escândalos, mas ai 
daquele por quem eles vêm! 

2. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta 
do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado 
ao mar, do que levar para o mal a um só destes 
pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. 

3. Se teu irmão pecar, repreende-o; se se 
arrepender, perdoa-lhe. 

4. Se pecar sete vezes no dia contra ti e sete 
vezes no dia vier procurar-te, dizendo: Estou 
arrependido, perdoar-lhe-ás. 

5. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta-
nos a fé! 

6. Disse o Senhor: Se tiverdes fé como um grão 
de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te 
e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. 

7. Qual de vós, tendo um servo ocupado em 
lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do 
campo lhe dirá́: Vem depressa sentar-te à mesa? 

8. E não lhe dirá́ ao contrário: Prepara-me a 
ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, 
e depois disto comerás e beberás tu? 

9. E se o servo tiver feito tudo o que lhe 
ordenara, porventura fica-lhe o senhor devendo 
alguma obrigação? 10. Assim também vós, depois de 
terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: 
Somos servos como quaisquer outros; fizemos o que 
devíamos fazer. 

****** 
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Texto para meditar: Imitação de Cristo, Livro 
Terceiro, Capitulo 47) 

Que todas as coisas graves se devem suportar 
pela vida eterna 

1.Jesus: Filho não te deixes quebrantar pelos 
trabalhos empreendidos por meu amor, nem 
desanimes nas tribulações; mas em tudo que te 
suceder, te consolem e fortifiquem minhas 
promessas. Sou assaz poderoso para te recompensar 
além de todo limite e medida. Não lidarás aqui 
muito tempo, nem sempre estarás acabrunhado de 
dores. Espera um pouco e verás em breve o fim de 
teus males. Hora virá em que cessará todo trabalho 
e inquietação. É de pouco valor e duração o que 
passa com o tempo.  

2.Faze o que podes fazer, trabalha fielmente 
em minha vinha, e "eu serei tua recompensa" (Gen 
15,1). Escreve, lê̂, canta, geme, cala, ora e sofre 
varonilmente toda adversidade; a vida eterna é 
digna dessas e outras maiores pelejas. Virá a paz 
um dia que o Senhor sabe, e não haverá mais nem 
dia nem noite, como no presente, mas luz perpétua, 
claridade infinita, paz firme e seguro repouso. 
Não dirás então: Quem me livrará deste corpo de 
morte? (Rm 7,24), nem exclamarás: Ai de mim, que 
se tem prolongado o meu desterro! (Sl 119,5). 
Porque a morte será destruída e a salvação será 
eterna; livre de toda ansiedade gozarás deliciosa 
alegria, em meio de agradável e brilhante 
companhia.  

3.Oh! se visses as coroas imarcescíveis dos 
santos no céu, e a glória em que já exultam 
aqueles que outrora, aos olhos do mundo, eram 
desprezados e reputados quase indignos da vida; 
com certeza, logo te humilharias até ao pó́ e 
desejarias antes obedecer a todos que a um só a 
mandar. Nem cobiçarias os dias felizes desta 
vida, mas antes te alegrarias de ser atribulado 
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por amor de Deus, e considerarias grande vantagem 
o ser tido por nada entre os homens.  

4.Oh! Se achasses gosto nessas coisas e elas 
penetrassem profundamente no coração, como 
poderias ousar proferir uma só queixa? Porventura 
haverá pena que não se deva sofrer pela vida 
eterna? Certo que não é pouco perder ou ganhar o 
reino de Deus. Ergue, pois, os olhos ao céu. Eis-
me aqui com todos os meus santos; eles, que neste 
mundo sustentaram grandes combates, ora se 
rejubilam, ora estão consolados e estão seguros, 
ora gozam o repouso e permanecerão para sempre 
comigo no reino de meu Pai.  

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/. 
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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/. 
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/. 
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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/.  

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/. 
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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/. 

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. 
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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. 
 
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/. 
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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/. 
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. 
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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, 

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. 
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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 

 

 


