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

 

Terceira Parte da Preparação à 
Consagração 

2a Semana: Dias 20 a 26, dos 33 dias 
Dias do mês: 11 a 17 de março 

 

CONHECIMENTO DE MARIA 

Os atos de amor; afetos piedosos para a 
Santíssima Virgem; imitação de suas virtudes, 
especialmente sua humildade profunda; sua fé 
viva; sua obediência cega; sua continua oração 
mental; sua mortificação em todas as coisas; sua 
pureza incomparável; sua caridade ardente; sua 
paciência heroica; sua doçura angelical, e sua 
sabedoria divina: “sendo isso”, como disse São 
Luís Grignion de Montfort, “as dez virtudes 
principais da Santíssima Virgem.” 

Temos que nos unir a Jesus por Maria. Esta é 
a característica de nossa devoção. Portanto, são 
Luís Maria Grignion de Montfort nos pede que nos 
empreguemos a fundo, para adquirir um 
conhecimento da Santíssima Virgem. Maria é nossa 
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soberana e nossa medianeira; nossa Mãe e nossa 
Senhora. 

Esforcemo-nos, pois, em conhecer os efeitos 
desta realeza; desta mediação, e desta 
maternidade. Assim como as grandezas e 
prerrogativas que são os fundamentos ou 
consequências disso. 

Nossa Santíssima Mãe também é um molde 
perfeito, onde podemos ser modelados para poder 
fazer nossas suas intenções e disposições. Isto 
não o conseguiremos sem estudar a vida interior 
de Maria. Ou seja, suas virtudes, seus 
sentimentos, suas ações, sua participação nos 
mistérios de Jesus Cristo e sua união com Ele. 

 

Dia 22 - dos 33 dias - 13 de março 

OS CARACTERES DA DEVOÇÃO À VIRGEM 

Texto para meditar: Tratado da Verdadeira 
Devoção à Santíssima Virgem - Números 

105-110 

105. Depois de descobrir e condenar as falsas 
devoções à Santíssima Virgem, cumpre estabelecer 
em poucas palavras a devoção verdadeira, que é: 
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1o interior, 2o terna, 3o santa, 4o constante, 5o 
desinteressada.  

Interior 
1o A verdadeira devoção é interior  
106. Antes de tudo, a verdadeira devoção à 

Santíssima Virgem é interior, isto é, parte do 
espírito e do coração. Vem da estima em que se 
tem a Santíssima Virgem. Da alta ideia que se 
formou de suas grandezas, e do amor que se lhe 
consagra.  

Terna 

2o A verdadeira devoção é terna  
107. Em segundo lugar é terna, quer dizer 

cheia de confiança na Santíssima Virgem, da 
confiança de um filho em sua mãe. Impele uma alma 
a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo 
e do espírito, com extremos de simplicidade, de 
confiança e de ternura; ela implora o auxílio de 
sua boa Mãe em todo o tempo, em todo lugar, em 
todas as coisas: em suas duvidas, para ser 
esclarecida; em seus erros, para se corrigir; nas 
tentações, para ser sustentada; em suas 
fraquezas, para ser fortificada; em suas quedas, 
para ser levantada; em seus abatimentos, para ser 
encorajada; em seus escrúpulos, para ficar livre 
deles; em suas cruzes, trabalhos e reveses da 
vida, para ser consolada. Em todos os males do 
corpo e do espírito, enfim, Maria é o refúgio, e 
não há receio de importunar esta boa Mãe e 
desagradar a Jesus Cristo.  

Santa 

3o A verdadeira devoção é santa  
108. Terceiro, a verdadeira devoção à 

Santíssima Virgem é santa: leva uma alma a evitar 
o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima 
Virgem, principalmente sua humildade profunda, 
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sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé 
viva, sua mortificação universal, sua pureza 
divina, sua caridade ardente, sua paciência 
heroica, sua doçura Angélica e sua sabedoria 
divina. Aí estão as dez principais da Santíssima 
Virgem.  

Constante 

4o A verdadeira devoção é constante  
109. Quarto, verdadeira devoção à Santíssima 

Virgem é constante, firma uma alma no bem, e 
ajuda-a a perseverar em suas práticas de devoção. 
Torna-a corajosa para se opor ao mundo em suas 
modas e máximas, à carne, em seus aborrecimentos 
e paixões, e ao demônio, em suas tentações. Assim, 
uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima 
Virgem não é volúvel, nem se deixa dominar pela 
melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios. 
Não quer isto dizer que não caia ou não mude, as 
vezes, na sensibilidade de sua devoção; mas, se 
cai, levanta-se logo, estende a mão à sua boa Mãe, 
e, se perde o gosto ou a devoção sensível, não se 
aflige irremediavelmente, pois o justo e devoto 
fiel de Maria vive da fé de Jesus e de Maria, e 
não nos sentimentos naturais.  

Desinteressada 
5o A verdadeira devoção é desinteressada  

110. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem 
é, finalmente, desinteressada, leva a alma a 
buscar não a si mesma, mas somente a Deus em sua 
Mãe Santíssima. O verdadeiro devoto de Maria não 
serve a esta augusta Rainha por espírito de lucro 
e de interesse, nem para seu bem temporal ou 
eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente 
porque ela merece ser servida, e Deus 
exclusivamente nela; o verdadeiro devoto não ama 
a Maria precisamente porque ela lhe faz ou ele 
espera dela algum bem, mas porque ela é amável.  
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Só por isto ele a ama e serve nos desgostos e 
na aridez, como nas doçuras e no fervor sensível, 
sempre com a mesma fidelidade; ama-a nas 
amarguras do Calvário como nas alegrias de Caná.  

Oh! como é agradável e precioso aos olhos de 
Deus e de sua Mãe Santíssima, esse devoto, que em 
nada se busca nos serviços que presta à sua 
Rainha. Mas, também, quão raro é encontrá-lo 
agora. E é com o fito de que cresça o número 
desses fiéis devotos, que empunhei a pena para 
escrever o que tenho, com particular fruto, 
ensinado em público e em particular nas minha 
missões, durante anos e anos.  

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

Orações Diárias 
Dias 20-a-26 

LADAINHA DO ESPIRITO SANTO 

(Só para devoção privada) 

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/. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Terceira Parte - 2ª Semana - Dias 20-a-26 - Consagração a Maria p/ Método São 
Luís Maria de Montfort sagradoscoracoesunidos.org 

10 

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. 

 

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA, PARA SEUS FIÉIS 
SERVOS, DE SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE 

MONTFORT  

Salve Maria, amadíssima Filha do Pai Eterno! 
Salve Maria, Mãe admirável do Filho! 

Salve Mãe, fidelíssima Esposa do Espírito 
Santo! 

Salve Maria, minha amada Mãe, minha amável 
Mestra, minha poderosa Soberana. 

Salve, gozo meu, glória minha, meu coração e 
minha alma! 

Sois toda minha por misericórdia, e eu sou 
todo vosso por justiça, mas ainda não o sou o 
suficiente. De novo me entrego a Vós todo inteiro, 
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na qualidade de eterno escravo, sem reservar 
nada, nem para mim ou para outros. Se vedes algo 
em mim que não seja Vosso, eu vos suplico, tomai-
o em seguida, vo-lo suplico, e fazei-vos dona 
absoluta de todos meus haveres, para destruir e 
desarraigar e aniquilar em mim, tudo o que 
desagrada a Deus, e de plantar e produzir tudo o 
que vos agradar. A luz de vossa fé dissipe as 
trevas de meu espírito; vossa humildade profunda 
ocupe o lugar de meu orgulho; vossa contemplação 
sublime detenha as distrações de minha fantasia 
errante; vossa vista contínua de Deus encha de 
Sua presença a minha memória; o incêndio de 
caridade de vosso coração dilate e abrase a 
tibieza e frieza do meu; cedam o lugar a vossas 
virtudes os meus pecados; vossos méritos sejam 
diante de Deus meu adorno e suplemento. 

Enfim, queridíssima e amadíssima Mãe, fazei, 
se é possível, que não tenha eu mais espírito que 
o vosso, para conhecer Jesus Cristo e entender 
suas divinas vontades; que não tenha mais alma 
que a vossa, para louvar e glorificar o Senhor; 
que não tenha mais coração que o vosso, para amar 
a Deus com um amor puro e ardente como Vós. Não 
peço visões, nem revelações, nem gozos, nem 
contentamentos, nem ainda espirituais. Para Vós 
o ver claro, sem trevas; para Vós o gostar por 
inteiro sem amargura; para Vós o triunfar 
gloriosa à destra de vosso Filho, sem humilhação 
alguma; para Vós o mandar os anjos, homens e 
demônios, sem resistência, e o dispor, em fim,  
de todos os bens de Deus. 

Esta é, divina Maria, a melhor parte que se 
Vos concedeu e que jamais se vos tirará, que é 
para mim grandíssimo gozo. Para mim e enquanto 
viver não quero outro mais, que experimentar o 
que Vós tivestes: apenas crer, sem nada ver e 
gostar; sofrer com alegria, sem consolo das 
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criaturas; morrer a mim mesmo, continuamente e 
sem descanso; trabalhar muito até à morte, por 
vós, sem interesse, como o mais vil dos escravos. 

Só a graça, que por pura misericórdia Vos 
peço, é que, em todos os dias e momentos de minha 
vida, diga três vezes Amem: Amém (assim seja), a 
tudo que fizestes na terra, quando vivestes. 
Amém, a tudo que fazeis agora no céu. Amém, a tudo 
que obrais em minha alma, para que nela não haja 
mais que vós, para glorificar plenamente a Jesus 
em mim, no tempo e na eternidade. Assim seja.  

 

REZAR O SANTO ROSÁRIO (para os espanhóis - Terço, 
no Brasil) DA CORREDENÇÃO, com a opção, à 
escolha do consagrando, de meditar os 
Mistérios Dolorosos, se estiver na 
Quaresma, ou os Mistérios a que 
corresponderem ao dia que estiver orando 
(Gozosos, Luminosos ou Gloriosos). 

A Coordenação Mundial do Apostolado 
 

 


