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

 
Quarta parte - dias 27 a 

33/33 
Terceira Semana 

Conhecimento de Jesus Cristo 
Do dia 18 a 24 de março 

Dia 28 - (dos 33 dias) 

19 março 
Texto para Meditar: São Mateus, Capítulo 26, 

1-2; 26-29; 36-46 

Capítulo 26  
1. Quando Jesus acabou todos esses discursos, 

disse a seus discípulos: 
2. Sabeis que daqui a dois dias será a Páscoa, 

e o Filho do Homem será traído para ser 
crucificado. 

26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, 
benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, 
dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. 

27. Tomou depois o cálice, rendeu graças e 
deu-lho, dizendo: Bebei dele todos, 
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28. porque isto é meu sangue, o sangue da Nova 
Aliança, derramado por muitos homens em remissão 
dos pecados. 

29. Digo-vos: doravante não beberei mais 
desse fruto da vinha até o dia em que o beberei 
de novo convosco no Reino de meu Pai. 

36. Retirou-se Jesus com eles para um lugar 
chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos 
aqui, enquanto eu vou ali orar. 

37. E, tomando consigo Pedro e os dois filhos 
de Zebedeu, começou a entristecer-se e a 
angustiar-se. 

38. Disse-lhes, então: Minha alma está triste 
até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 

39. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com 
a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é 
possível, afasta de mim este cálice! Todavia não 
se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. 

40. Foi ter então com os discípulos e os 
encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então não 
pudestes vigiar uma hora comigo...  

41. Vigiai e orai para que não entreis em 
tentação. O espírito está pronto, mas a carne é 
fraca. 

42. Afastou-se pela segunda vez e orou, 
dizendo: Meu Pai, se não é possível que este 
cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua 
vontade! 

43. Voltou ainda e os encontrou novamente 
dormindo, porque seus olhos estavam pesados. 

44. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, 
dizendo as mesmas palavras. 

45. Voltou então para os seus discípulos e 
disse-lhes: Dormi agora e repousai! Chegou a 
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hora: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos 
dos pecadores... 

46. Levantai-vos, vamos! Aquele que me trai 
está perto daqui. 

Orações Diárias 
Dias 27-a-33 

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/. 
 

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/. 
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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/.  
Espírito que em línguas de fogo sobre os 

apóstolos aparecestes. R/. 
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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/. 

Para que, vivendo segundo o Espírito, não 
cumpramos os desejos da carne, R/. 
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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. 

AVE MARIS STELLA 

Salve, Estrela do mar, Mãe, 

que destes à luz a Deus, 
ficando perpetuamente Virgem, 

feliz porta do Céu. 
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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. 

Ladainha do Santo Nome de Jesus 

Senhor, tende piedade de nós. R/. (repetir) 
Jesus Cristo, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós.  
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Jesus Cristo, ouvi-nos. R/. (repetir) 
Jesus Cristo, atendei-nos.  
 
Deus Pai Celestial, tende piedade de nós. 
Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. 
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende 
piedade de nós. 
 
Jesus filho de Deus vivo, R/. 
Jesus, resplendor do Pai, R/. 
Jesus, candor da luz eterna, R/. 
Jesus, rei da glória, R/. 
Jesus, sol de justiça, R/. 
Jesus, Filho da Virgem Maria, R/. 
Jesus amável, R/. 
Jesus admirável, R/. 
Jesus, Deus forte, R/. 
Jesus, Pai do século futuro, R/. 
Jesus, anjo do grande conselho, R/. 
Jesus poderosíssimo, R/. 
Jesus obedientíssimo, R/. 
Jesus, manso e humilde de coração, R/. 
Jesus, amante da castidade, R/. 
Jesus, amador nosso, R/. 
 
Jesus, Deus da paz, R/. 
Jesus, autor da vida, R/. 
Jesus, modelo de virtudes, R/. 
Jesus, zelador das almas, R/. 
Jesus, nosso Deus, R/. 
Jesus, nosso refúgio, R/. 
Jesus, pai dos pobres, R/. 
Jesus, tesouro dos fiéis, R/. 
Jesus, bom Pastor, R/. 
Jesus, luz verdadeira, R/. 
Jesus, sabedoria eterna, R/. 
Jesus, bondade infinita, R/. 
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Jesus, caminho e vida nossa, R/. 
Jesus, gozo dos anjos, R/. 
Jesus, rei dos patriarcas, R/. 
Jesus, mestre dos apóstolos, R/. 
Jesus, doutor dos evangelistas, R/. 
Jesus, fortaleza dos Mártires, R/. 
Jesus, luz dos confessores, R/. 
Jesus, pureza das virgens, R/. 
Jesus, coroa de todos os santos, R/. 
 
Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. 
Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus.  
 
De todo o mal, livrai-nos Jesus.  
De todo o pecado, R/. 
Da vossa ira, R/. 
Das laços do demônio, R/. 
Do espírito de fornicação, R/. 
Da morte eterna, R/. 
Do desprezo das vossas inspirações, R/. 
Pelo mistério de vossa santa encarnação, R/. 
Pelo vosso nascimento, R/. 
Pela vossa infância, R/. 
Por vossa vida divina, R/. 
Por vossos trabalhos, R/. 
Por vossa paixão e glória, R/. 
Por vossa cruz e desamparo, R/. 
Por vossas angústias, R/. 
Por vossa morte e sepultura, R/. 
Por vossa ressurreição, R/. 
Por vossa ascensão, R/. 
Por vossas gozos, R/. 
Pela vossa glória, R/. 
 
Cordeiro de Deus, que apagais o pecado do mundo, 
perdoai-nos Jesus.  
Cordeiro de Deus, que apagais o pecado do mundo, 
ouvi-nos Jesus.  
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Cordeiro de Deus, que apagais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós, Jesus. 
 
Jesus, ouvi-nos. Jesus, ouvi-nos. 
Jesus, escutai-nos. Jesus, escutai-nos. 
 
V. Bendito seja o nome do Senhor. 
R. Agora e sempre, pelos séculos dos séculos. 

Oração 

Senhor Jesus Cristo que dissestes: Pedi e 
recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-
vos-a. Vos suplicamos que derrameis sobre nós a 
ternura de vosso divino amor, a fim de que, 
amando-vos de todo o coração, com palavras e com 
obras, nunca cessemos de louvar-vos. Fazei 
Senhor, que temamos e amemos também, 
perpetuamente, vosso santo nome, porque jamais 
abandonais vossa providência aos que protegeis 
com a fortaleza de vosso amor. 

Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos. 

ORAÇÃO DE SÃO MONTFORT À JESUS CRISTO 
(Extraída do Livro ‘O Segredo de Maria’ de São Luiz de Montfort) 

Deixai-me, amabilíssimo Jesus meu, que me 
dirija a Vós, para testemunhar meu reconhecimento 
pela graça que me haveis feito, com a devoção da 
Escravidão, dando-me vossa Santíssima Mãe, para 
que Ela seja minha advogada diante de vossa 
Majestade, e em minha grandíssima miséria, meu 
universal suplemento. Ai Senhor, tão miserável 
sou, que, sem esta boa Mãe, infalivelmente me 
teria perdido.  

Sim, que a mim me faz falta Maria, diante de 
Vós e em todas as partes; me faz falta para 
acalmar vossa justa cólera, pois tanto vos 
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ofendi, e todos os dias vos ofendo; me faz falta 
para deter os eternos e merecidos castigos com 
que vossa justiça me ameaça, para pedir-vos, para 
aproximar-me de Vós, e para dar-vos gosto; me faz 
falta para salvar minha alma e a dos outros; me 
faz falta, em uma palavra, para fazer sempre vossa 
vontade, procurar em tudo, vossa maior glória. 
Ah, se pudesse eu publicar por todo o universo 
esta misericórdia que haveis tido comigo! Se 
pudesse fazer que todo o mundo conhecesse, que se 
não fosse por Maria, estaria eu condenado! Se eu 
pudesse dignamente dar-vos as graças por tão 
grande benefício! Maria está em mim. 

Haec facta est mihi. Ó que tesouro! Ó que 
consolo! E, de agora em diante, não serei todo 
para Ela? Ó que ingratidão! Antes a morte. 
Salvador meu queridíssimo, que permitais tal 
desgraça, que melhor quero morrer, que viver sem 
ser todo de Maria. Mil e mil vezes, como São João 
Evangelista ao pé da cruz, a tomei em vez de todas 
minhas coisas. Quantas vezes me entreguei a Ela! 
Mas se ainda não fiz esta entrega ao vosso gosto, 
a faço agora, meu Jesus querido, como vós quereis 
que a faça. E se em minha alma ou em meu corpo 
vedes alguma coisa que não pertença a esta 
Princesa augusta, arrancai-a, Vos rogo, e lançai-
a longe de mim, que não sendo de Maria, indigna 
é de Vós. 

Ó Espirito Santo, concedei-me todas as 
graças! Plantai, regai e cultivai em minha alma 
a árvore da vida verdadeira, que é a amabilíssima 
Maria, para que cresça e floresça e dê com 
abundância o fruto de vida. Ó Espirito Santo, dai-
me muita devoção e muita afeição a Maria! Que me 
apoie muito em seu seio maternal, e recorra 
continuamente à sua misericórdia, para que, nela 
formeis dentro de mim a Jesus Cristo, ao natural, 
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crescido e vigoroso, até a plenitude de sua idade 
perfeita. Amém.  

Ó JESUS, QUE VIVEIS EM MARIA 

Vinde ó Jesus, que viveis em Maria! Vinde para 
viver e reinar em nós. Que vossa vida se expresse 
em nossa vida, para viver tão só para Vós. Forjai 
em nossa alma, ó Cristo, vossas virtudes, vosso 
Espirito Divino e Santidade; vossas máximas 
perfeitas e vossas normas, e o ardor de vossa 
eterna caridade. Dai-nos parte, Senhor, em vossos 
mistérios, para que possamos vos imitar. Vós que 
sois a Luz da Luz, dai-nos vossas luzes, para 
podermos caminhar depois de Vós. Reinai em nós, 
Cristo, por vossa Mãe, sobre o demônio e a 
natureza, em virtude de vosso nome soberano, para 
a gloria do Pai celestial. Amém. 

 
A Coordenação Mundial do Apostolado 

 

 
 


