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APRESENTAÇÃO 

Paz e Alegría! 

Nos Corações Triunfantes de Jesus e Maria 
 

“Sucederá nos últimos dias, disse Deus: 
Derramarei Meu Espirito sobre todo mortal, e 
profetizarão vossos filhos e vossas filhas; 
vossos jovens verão visões e vossos anciãos 
sonharão sonhos. E também sobre meus servos e 
sobre minhas servas derramarei meu Espirito…” 
(Atos 2,17-18) 

Desde o momento da Encarnação do Verbo no 
Ventre Puríssimo de Maria, inicia-se o que 
conhecemos como os ‘Últimos Tempos” ou “Últimos 
Dias”. Não há que confundir com o fim do mundo, 
que só o Deus Pai conhece o dia da consumação. 

O Anjo respondeu: “O Espirito Santo de Deus, 
virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá 
com sua sombra. Por isso o que haverá de nascer 
será santo e se chamará Filho de Deus.” (Lc 1,35) 

O Espirito Santo de Deus, ao cobrir com sua 
sombra na Anunciação, estabeleceu a União dos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria, para 
restabelecer na humanidade e em toda a criação, 
o que haviam perdido nossos primeiros pais: Adão 
e Eva. Tudo por causa da desobediência a Deus, e 
que deu origem ao pecado e à morte. 

“O Filho de Deus manifestou-se para desfazer 
as obras do diabo” (1 João 3,8).  

Veio para que tenhamos vida, e vida em 
abundância (Eu vim para que tenham vida e a tenham 
em abundância) (João 10,10).  

É o Caminho, a Verdade e a Vida que conduz ao 
Pai (“Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida. Ninguém 
vai ao Pai a não ser por mim.” (João, 14,6). 
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Toda sua Vida Pública, foi um mostrar-nos o 
Rosto Misericordioso de seu Pai. Jesus nos 
ensinou na oração do Pai Nosso, que peçamos seu 
Reino e que se faça sua Vontade “Assim na terra 
como no céu.” (Mt 6,10) 

Sabemos que em nenhum período da história 
passada ou presente da humanidade, temos 
aprendido a viver na Vontade de Deus. Mas isso 
não quer dizer que Deus Pai não possa conceder 
num futuro, o desejo de seu Filho Amado: “...Para 
que todos sejam um como Tu Pai, em mim e eu em 
ti. Que eles também sejam um em nós. Para que o 
mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes dei a 
Glória que Tu me desse, para que sejam um como 
nós somos um...” (João 17,21-22) 

Através dos séculos, Deus suscitou em sua 
Igreja, instrumentos proféticos que foram, em seu 
momento, perseguidos, difamados, censurados e 
muitos outros, martirizados por sua fé. 

Quando um profeta é autêntico, Deus não o 
livra da Cruz. Mas se encarrega a seu tempo, de 
demonstrar sua autenticidade. A lista na Igreja 
Católica é longa, sobretudo quando corresponde às 
revelações privadas. Por exemplo, custou séculos 
que a Devoção ao Coração de Jesus fosse aceita a 
nível universal. 

Os quatro grandes Dogmas Marianos, foram um 
longo processo de controvérsias teológicas, antes 
que a Igreja proclamasse sua definição. 

Mais recentemente, temos as revelações de 
Fátima, que ainda quando não seja dogma de fé, 
crer em suas aparições, não se pode negar o 
impacto universal e sobretudo na Igreja. 

Dela referiu-se o Papa Emérito Benedito XVI, 
que afirmava que Fátima é um tema não concluído. 
É ali, em Fátima, que se profetizou o Triunfo do 
Imaculado Coração de Maria. 
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Ela se apresenta com dor, no meio da primeira 
Guerra Mundial, e adverte que se não obedeceu ao 
seu pedido, como embaixadora de Deus Pai, viria 
uma Guerra pior, como ocorreria na Segunda Guerra 
Mundial. Suplicou que deixássemos de ofender ao 
seu Filho, que estava demasiado ofendido. 

São João Paulo II esteve muito vinculado aos 
acontecimentos de Fátima, já que atribuiu à 
Virgem, de havê-lo livrado da morte, em 13 de maio 
de 1981. 

São Pio de Pietrelcina também foi testemunha 
do favor da Virgem do Rosário de Fátima. Sabemos 
que todas as profecias estão condicionadas a 
nossa resposta de arrependimento e convidam à 
penitência e conversão. 

Recordemos a seguinte passagem evangélica: 
“Pensais que aqueles galileus sofreram tudo isso 
porque eram mais pecadores que os demais 
galileus?” Digo-lhes que não; e se vocês não se 
converterem, acabarão como eles. Ou acreditam que 
aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de 
Siloé e os matou, eram mais culpados que o resto 
dos habitantes de Jerusalém? Digo-lhes que não; 
e se vocês não se converterem, todos perecereis 
do mesmo modo. (Lc 13,1-5) 

O Diário de Santa Faustina teve proibida sua 
divulgação, por mais de vinte anos, até que, o 
então Cardeal Carol Wojtyla, hoje São João Paulo 
II, revogou por completo a proibição. 

Nele encontramos a seguinte mensagem de Jesus 
à Santa Faustina e ao mundo: “Fala ao mundo de 
minha Misericórdia... é um Sinal dos últimos 
tempos. Depois dela, virá o dia da justiça (Diário 
848). Prepararás o mundo para minha última vinda. 
(Diário 429). Fala às almas desta grande 
Misericórdia Minha. Porque está próximo o dia 
terrível, o dia de Minha Justiça. (Diário 965) 
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Antes do dia da Justiça, envio o dia da 
Misericórdia (Diário 1588). Estou prolongando o 
tempo da Misericórdia. Mas ai deles, se não 
reconhecem este tempo de minha visita (Diário 
1160). 

O Papa São João Paulo II, no dia da 
Canonização de Santa Faustina, em 30 de abril de 
2000, domingo da Misericórdia, entre outras 
coisas, disse em sua homilia: “Jesus disse a Soror 
Faustina: a humanidade não conseguirá a paz, até 
que não se dirija com confiança à minha 
Misericórdia (Diário 306). Através da Obra da 
Religiosa Polaca, esta mensagem vinculou-se para 
sempre ao século XX. Último do segundo milênio, 
parte para o terceiro.” 

Todavia resta tempo, para que recorram à Fonte 
da Minha Misericórdia (Diário 848). Quem não 
quiser passar pela porta da Minha Misericórdia, 
tem que passar pela porta da Minha Justiça... 
(Diário 1146). 

As mensagens, conhecidas como “Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão à humanidade” são 
uma recapitulação de todas as Manifestações que 
estão em fidelidade ao Magistério da Igreja, e 

O instrumento que Deus escolheu para esta 
missão, chama-se Manoel de Jesus, quem desde 
criança, foi favorecido de graças místicas. Até 
pouco tempo, esteve no anonimato. 

Em 9 de abril de 2015 o Senhor Jesus lhe 
disse: 

 “Os Raios de minha Misericórdia abraçarão ao 
mundo inteiro; que com o Amor que brota de meu 
Sagrado Coração, dissiparei todo o mal e as 
tristezas daquelas almas que aceitem minhas 
palavras com a Santa Fé.” 
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E um ano antes que o Papa Francisco 
proclamasse o ano da Misericórdia, recebe o 
seguinte Chamado: 

“Meus queridos filhos, estamos nos tempos da 
Misericórdia, onde virei para reunir ao meu povo 
fiel. Para aqueles que tiveram um encontro vivo 
comigo, serei Eu, quem reunirei o meu rebanho, 
junto à Divina Pastora das almas, que as 
conduzirá, guiará e ensinará a glória do meu 
Reino, estendendo-se como uma Chama de Amor em 
Mim... orem, orem, orem.” 

Foi-me pedido, acompanhar espiritualmente a 
este instrumento de Deus, e ao Apostolado que lhe 
foi confiado. 

Todos aqueles que professam, em qualquer 
parte do mundo, devoção e amor aos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria, são parte 
deste Chamado e apóstolos dos últimos tempos, sob 
a Fiel Proteção e Custódia de nosso amado São 
José. 

Fiat, Fiat, Fiat. 

Pe. Teófilo do Consolador 
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São Paulo VI aprovou um decreto da Sagrada 
Congregação para a Doutrina da Fé (AAS, 58, n. 
16, folha 1186, de 29-12-1966), abolindo os 
cânones 1399 e 2318 da anterior Lei Canônica. Por 
meio deste decreto se permite a publicação, 
distribuição e leitura, pelos fiéis, de escritos, 
de revelações, novas aparições, profecias, 
milagres, etc., sem a permissão expressa da 
Igreja, desde que não contradigam ou ponham em 
perigo a Fé e o Dogma da Santa Madre Igreja 
Católica. Isso significa que nenhum imprimatur é 
necessário. 

 
Texto Original em Espanhol do Pe. Teófilo, 
Diretor Espiritual Geral do Apostolado dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, do 
Panamá, traduzido acima: 

 
“San Pablo VI aprobó un decreto de la Sagrada 

Congregación para la Doctrina de la Fe (AAS, 58, 
N.º 16, página 1186, de 29-12-1966), aboliendo 
Canon 1399 y 2318 de la previa Ley Canónica, a 
través de este decreto se permite la publicación, 
distribución y lectura, por los fieles, de 
escritos de revelaciones, nuevas apariciones, 
profecías milagros, etc., sin el permiso expreso 
de la Iglesia, siempre y cuando, estos no 
contradijeran o pusieran en peligro la Fe y el 
Dogma de la santa Madre Iglesia católica. Esto 
significa no imprimátur es necesario.” 
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria Grignion de Montfort) 

 

Pelo Método ensinado por São Luís Maria Grignion 
de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à 

Santíssima Virgem Maria 
 

A forma da Consagração aqui divulgada, foi adaptada, a partir do 
modelo da Consagração publicada pela Fundação Montfort (Fundación 
Montfort - Calle Jonqueres nº 18, 8.º C - 08003 - Barcelona - Espanha) e 
Sociedade Grignion de Montfort (Barcelona - Espanha - 
https://sgmontfort.org). Registramos nossos profundos agradecimentos, 
agora públicos, à licença escrita explícita concedida por essas entidades, 
para este Apostolado divulgar em seus sites, datada de 13.02.2021, a 
qual está sob guarda deste site do Apostolado. 

 

 
 

********************** 
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Fonte da Imagem: Fundação Montfort - Barcelona - Espanha 

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

 
Começa a tua preparação! 

Apóstolo dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e Maria, não conheces a alegria que devemos 
saber, já que estás começando a preparação da tua 
Consagração à Santíssima Mãe, de acordo com o 
Tratado de San Luís de Montfort. 

Que bênçãos te esperam! 

Naturalmente que não será um caminho fácil, 
pois terás que meditar muitas questões, inatas em 
ti mesmo, e que deverás purificar. Mas, sem 
dúvida, vale a pena observar através dos olhos de 
Maria, toda a pobreza que levamos dentro de nós. 
Somente desse modo será possível que Ela possa 
apresentar-te ao seu amado Filho, Aquele que te 
salvou por amor. 

Que posso fazer hoje? 
Antes de começar, gostaríamos de dar-te 

alguns conselhos prévios que te ajudarão a 
permanecer firme durante esse processo de 33 
dias: 
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Começa estando em graça. 

Aproveita esse período para fazer uma boa 
confissão, deixando-te perdoar pelo Senhor, e 
sentindo seu abraço caloroso. Encanta à Mãe, que 
estejamos limpos e bem vestidos diante de seu 
Filho Amado! 

Detém-te alguns minutos diante da Mãe. 
Medita sobre o que estás prestes a começar; o 

grande presente que a Mãe quer conceder-te, e a 
união especial que gostarias de ter com Ela. Pensa 
no motivo que te levou a realizar esta 
Consagração. 

Fixa uma hora e um local. 
O que estás prestes a começar, o demônio não 

gosta nada, e aproveitará qualquer desculpa para 
tentar-te. Pensa em que momento do dia vais te 
dedicar à Consagração, e sê firme com tua decisão. 
Pede à Mãe para te ajudar a evitar a tentação! 

Com estes três pequenos conselhos, sem 
dúvida, tua Consagração será muito mais fácil e 
mais bonita de viver. 

Hoje rezaremos um Rosário por você, para que 
a Mãe te cubra com seu manto e o apresente ante 
o Senhor. Não tema, Ela irá te acompanhar. 

Até 20 de fevereiro, querido(a) apóstolo(a)! 
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria Grignion de Montfort) 

 

A CONSAGRAÇÃO DIVIDE-SE EM QUATRO PARTES: 

PRIMEIRA PARTE: 
Esvaziado do espirito do mundo. 

Do dia 20 de Fevereiro a 3 de março de cada 
ano. 

SEGUNDA PARTE: 
Conhecimento de ti mesmo. 

Do dia 4 a 10 de março de cada ano. 

TERCEIRA PARTE: 
Conhecimento de Maria. 

Do dia 11 a 17 de março de cada ano. 

QUARTA PARTE: 
Conhecimento de Jesus Cristo. 

Do dia 18 a 24 de março de cada ano. 

FINAL: CONSAGRAÇÃO. 
Dia 25 de março 

A Anunciação de Nosso Senhor 
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

 
 

O Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e Maria prepara-se para iniciar a grande 
Consagração à Santíssima Virgem Maria. 

Para isso, usaremos o método de Consagração a 
Maria que São Luís Maria de Montfort ensina nele. 

TRATADO DA VERDADEIRA DEVOÇÃO À 
SANTÍSSIMA VIRGEM 

HISTÓRIA 

O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 
virgem e, sem dúvida, a mais excelente obra de 
São Luís Maria de Montfort. 

Estima-se que pode ter sido escrita em torno 
de 1712, e, anos depois, permaneceu sepultada no 
silêncio de um cofre Escondido em uma casinha de 
campo próxima à capela de São Miguel, em São 
Lourenço. Foi este esconderijo o que protegeu 
esta obra mestra das investidas da Revolução. 
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Ao final dela, o Tratado foi levado para a 
biblioteca da Companhia de Maria, onde permaneceu 
esquecido até 1842, começando a partir de então, 
sua divulgação. 

Este método dá origem à chamada “escravidão 
mariana”, ou seja, que vamos nos fazendo escravos 
de Maria, da mesma forma que Ela o foi do Senhor. 
(São Lucas 1,38) 

*** 
O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 

Virgem de São Luís Maria de Grignion de Montfort 
- publicado pela Fundação Montfort, de Barcelona, 
Espanha: 

Download do Tratado 

https://sgmontfort.org/uploads/files/33d5a214a294f7f43623e663fefda38a
cfbc5366.pdf 

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

O Segredo de Maria de São Luís Maria de 
Grignion de Montfort - publicado pela Fundação 
Montfort, de Barcelona, Espanha: 

Download do Segredo de Maria 

https://sgmontfort.org/uploads/files/e8a404b0e32c3d52afda41c4e02d5b
0a9b8b16fd.pdf 

= CONSAGRAÇÃO COMPLETA = 

– Espanhol – Folheto completo da Consagração – 
publicado pela Fundación Montfort, de Barcelona, 
Espanha. 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2020/02/consagracion-
33-dias-montfort-fundacion-montfort.pdf 
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– Espanhol – Livro – preparação completa à 
Consagração – publicado pela Fundación Montfort, de 
Barcelona, Espanha. 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2020/02/Preparacion-
a-la-Consagración-Total-11.02.2020-compressed.pdf 

 

– Espanhol – Folheto completo para a Consagração, 
preparado pela Fundação Montfort em 2012, por 
ocasião dos 300 anos do Tratado da Verdadeira 
Devoção à Santíssima Virgem (1712-2012) de São Luís 
Grignion de Montfort. 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2020/02/Preparacion-
Consagr-Montfot-fundacion-Montfort-compressed.pdf 

********* 

QUE SIGNIFICA CONSAGRAR-SE?  

INFORMAÇÃO BÁSICA 

Segundo São Luís de Montfort, nossa Mãe é 
aquele lugar onde habita o Senhor em toda Sua 
plenitude. A simplicidade com a qual Deus Pai 
pensou Maria, é tão misteriosa que não somos 
dignos de compreende-la. Mas Podemos deixar-nos 
levar por Ela. 

o Deixar que Ela te leve 
Consagrar-se a Maria, significa pormo-nos 

em Suas mãos, sem condições. Sabendo que Ela 
conhece melhor o caminho, e que podemos dormir 
tranquilos em seus braços de Mãe. A nossa 
consagração a Jesus Cristo pelas mãos de 
Maria, é um ato pessoal de amor. É uma 
perfeita renovação das Promessas Batismais. 

São Luís Maria Grignion de Montfort dizia: 
“Não será entendida igualmente por todo o 
mundo. Alguns pararão no que é exterior a ela, 
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e não se adiantarão mais. E esses serão a 
maioria. Outros, em número reduzido, entrarão 
em seu espirito interior. Mas só subirão um 
degrau. Quem subirá o segundo degrau? Quem 
chegará até o terceiro?...” (da Verdadeira 
Devoção a Maria) 

o Conhecer o Coração de Cristo 
Consagrar-se a Maria significa viver 

permanentemente em seu Doloroso e Imaculado 
Coração, no interior do Divino Coração 
Eucarístico de Cristo. Ela é o Sacrário 
perfeito onde reside o Senhor. 

o União total com Maria 
Consagrar-se é viver em total união com a 

Mãe, de modo que Jesus viva em cada um de nós, 
por meio dEla. Quem conhece melhor o Filho 
que sua própria Mãe? 

o Viver por Ele, através dEla 
Consagrar-se a Maria, é, em definitivo, 

obrar sempre por Maria, com Maria e para 
Maria. É ser seu escravo e soldado. É 
levantar-se e pôr-se ao serviço do que Ela te 
ordena. 

No caso que tenhas alguma dúvida, 
recomendamos-te encarecidamente, que 
perguntes para uma pessoa que tenha 
conhecimento em termos marianos, seja teu 
sacerdote, diretor espiritual ou um 
consagrado. A consagração é um compromisso 
importante que adquires com a Mãe. 
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PASSOS PARA CONSAGRAR-SE AO CORAÇÃO 
DOLOROSO E IMACULADO DA MÃE SANTÍSSIMA 

• Passo 1: Descobrir o que significa consagra-
te 

Se não o fizestes ainda, é importante ler 
e meditar o Tratado da Verdadeira Devoção à 
Santíssima Virgem, o melhor, o Segredo de 
Maria. Ambos, livros de São Luís Maria, onde 
poderás entender com maior claridade o que 
significa consagrar-te à Mãe Santíssima. 

• Passo 2:  Escolher uma data para consagrar-
te 

O dia de tua Consagração deve cair em uma 
festividade mariana. Todo o Apostolado se 
consagrará na quarta-feira, 25 de março de 
2021, dia da Encarnação do Cordeiro de Deus. 
Dia em que nós seremos tomados no Ventre de 
Maria para sermos dados à Luz, em 25 de 
dezembro de 2021. 

• Passo 3: Preparar-se durante 33 dias 
A preparação começará na sexta-feira, 21 

de fevereiro de 2021 e durará 33 dias. Durante 
33 dias iremos enviando textos por WhatsApp e 
por e-mail (dependendo do grupo a que você 
pertencer) e publicando no site do 
Apostolado, os conteúdos indicados para cada 
dia. A preparação não pode ter interrupções. 
Caso contrário a consagração ficaria nula. 
Fixar um momento do dia para meditar os textos 
e rezar as orações. 

• Paso 4: Tua consagração 
Finalmente, no dia 34, nos consagraremos 

à Santa Mãe, na Quarta-feira, 25 de março de 
2021, onde deverás visitar uma paróquia, 
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confessar, comungar e ler diante da Mãe, a 
Fórmula de Consagração de nossas vidas a Jesus 
Cristo, que receberás em tempo. Podes 
convidar teus entes queridos, para que possam 
presenciar tua entrega total à Virgem 
Santíssima. 

É NECESSÁRIO REPETIR A CONSAGRAÇÃO? 

Paulo VI, na Exortação Apostólica “Signum 
Magnum” de 13 de maio de 1967, dizia” 

“Exortamos a todos os filhos da Igreja, a 
que renovem pessoalmente a própria 
consagração ao Coração Imaculado da Mãe da 
Igreja, e que vivam este nobilíssimo ato de 
culto, com uma vida cada vez mais conforme a 
Divina Vontade, com espirito de filial 
serviço e de devota imitação de sua Celestial 
Rainha.” 
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A ARMA DE SÃO JOÃO PAULO II: A 
CONSAGRAÇÃO MARIANA 

 

 

Todos sabemos que o crescimento espiritual 
não é coisa fácil. É por isso que São João Paulo 
II, por seu grande Amor à Mãe Santíssima, nos 
convida a todos, que nos consagremos ao seu 
Doloroso e Imaculado Coração. 

O Papa Pio IX disse que a devoção de São Luís 
Maria Grignion de Montfort, a Maria, é a melhor 
e a mais aceitável. O Papa Pio X promulgou que 
quem rezasse a formula da consagração Mariana de 
São Luís Maria, receberia indulgência plenária em 
perpetuidade. 

Ele mesmo experimentou a eficácia desta 
devoção, e por isso, a promoveu com tanta decisão 
na Encíclica Mariana Ad Diem Illum, onde diz que 
“não há caminho mais seguro e mais fácil como 
Maria, para unir a todos os homens com Cristo.” 

E o promotor principal foi o Papa João Paulo 
II, que declarou, que a leitura do “Tratado da 
Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem”, foi 
decisiva em sua vida, e tomou como lema papal, 
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uma expressão que aparece no texto breve da 
consagração Mariana de São Luís Maria Grignion de 
Montfort: 

Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. 
Accipio te in mea omnia. 

¡Praebe mihi cor tuum Maria! 
Sou todo teu e todo meu é teu 
Recebo-vos como meu tudo. 

Dai-me vosso coração ó Maria! 
Todo vosso. 

 

EM QUE CONSISTE A CONSAGRAÇÃO MARIANA? 

É a total consagração a Jesus através da 
Santíssima Vigem Maria. Consiste em um ato 
livre e voluntário, onde ofereces toda tua 
pessoa e tua vida, e te entregar todo inteiro, 
em corpo e alma à Mãe de Jesus e Mãe nossa, 
para que, através dele, o Espirito Santo nos 
transforme conforme a imagem de Jesus. 

A MISSÃO QUE JESUS DEU A MARIA: 

Jesus nos deu sua mãe como nossa mãe 
espiritual, para que Ela nos conceba na vida 
cristã por obra do Espírito Santo; nos alimente; 
nos cuide e nos leve à plenitude de Cristo. 

Quando Jesus olhou pela última vez sua Mãe, 
antes de morrer, lhe disse: “Mulher, aqui tens 
teu filho. Aqui tens tua Mãe.” (Jo 19, 26-27). 
Que quis dizer Jesus a Maria? Forma-os como Me 
formaste a Mim. Que quis dizer a João? (ele 
representava a todos nós) 

Descansa em seu regaço, confia-te a Suas mãos 
maternais: ela vai te santificar pelo poder do 
Espirito Santo. Ela se encarregará de modelar-te 
e transformar-te conforme Minha imagem. 
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São Luís Maria enuncia em seu livro "os atos 
de caridade que a Virgem, como a melhor de todas 
as mães, faz para com seus servos fiéis": Ela 
os ama, os mantém, os guia e dirige, defende, 
protege e intercede por eles diante de Deus. 

E acrescenta os frutos que essa devoção 
produz na alma: chega à luz do Espírito Santo 
para crescer em humildade e conhecimento 
pessoal. A Santíssima Virgem concederá parte da 
sua fé, tirará escrúpulos da alma e alargará e 
abrirá o seu coração para correr "no caminho 
dos Mandamentos do seu Filho" com grande 
liberdade interior, os preencherá com grande 
confiança em Deus e em si mesma, "a alma da Bem-
Aventurada Virgem Maria vos comunicará para 
glorificar o Senhor" e "Ela dará o seu fruto a 
seu tempo e este fruto Seu, é Jesus Cristo". 

PERTENCER A MARIA 

Por isso, quando Maria nos vê a cada um de 
nós, seus filhos, nos olha com amor, anelando o 
momento em que livremente lhe digamos: Mãe, sou 
todo teu, te pertenço, forma-me como fizeste com 
Jesus, protege-me do Maligno, leve-me para o 
paraíso. Se o Deus Onipotente confiou 
incondicionalmente na Virgem Maria, e colocou seu 
Filho Unigênito em seus braços maternais, como 
não vamos faze-lo nós? 

Quando damos tudo a Maria, Ela cuidará de nós 
e de nossos entes queridos. 

Quando estivermos como cegos, nas horas 
escuras, Maria ouvirá o nosso grito desesperado: 
"Senhor, que veja" (Mc 10,51) e se encarregará de 
dizer a Jesus: "Olha, eles não têm vinho" (Jn 2,3) 
e sempre encontraremos o caminho para sair das 
trevas para entrar na sua luz maravilhosa (cf. 1 
P 2,9). No momento do sofrimento e da cruz, Maria 
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estará ao nosso lado, abraçando-nos com ternura. 
(Jn 19,25) Nas decisões importantes, Maria nos 
mostrará o Caminho, a Luz, a Verdade, a Vida. Ela 
será a doce e firme Pastora, que nos guia pelo 
bom Caminho (cf. Jn 14,6). Maria nos leva sempre 
pelo melhor caminho para Jesus. Na vida 
cotidiana, Maria será nossa educadora, aquela que 
nos treina nas virtudes cristãs. 

MARIA, NOSSA MESTRA DE ORAÇÃO 

Maria será nossa mestra de oração. Nos 
conduzirá sempre ao Sacrário, e nos mostrará o 
lado traspassado de seu Filho; nos ensinará a 
entrar na intimidade de seu Coração traspassado. 
É um maravilhoso intercambio: damos-Lhe nosso 
coração a Maria, e Ela nos dá seu Coração 
Imaculado. Maria gosta de partilhar. Quando lhe 
entregamos o nosso coração com abandono absoluto, 
Ela nos abrirá a intimidade do seu. Conheceremos 
como é o seu amor por Jesus, como gosta sua 
Palavra, como contempla os mistérios do seu 
Filho. Sentiremos como ela se sente. Amaremos 
como ela ama. Deixaremos que Jesus encontre 
consolo e descanso em nós, como o encontra nela. 

Na hora de nossa morte, Maria será a que que 
nos abre a porta do lar definitivo, nos abrace e 
nos leve à presença do Pai, para entrar em sua 
intimidade, e permanecer ali, para sempre. 
Novamente, convidamos a ler o livro "Tratado 
sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem". 
Queira Deus que sua experiência seja como a do 
Papa João Paulo II, cuja fórmula de Consagração 
Mariana: 

SOU TODO VOSSO MARIA 

Virgem Maria, minha Mãe 
Consagro-me a vós e confio em vossas mãos 
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toda minha existência. 
Aceitai meu passado com tudo o que foi. 
Aceitai meu presente com tudo o que é 
Aceitai meu futuro com tudo o que será 

Com esta consagração total 
Confio-vos quanto tenho e quanto sou, 

Tudo o que recebi de Deus. 
Confio-vos minha inteligência, 
Minha vontade, meu coração. 

Deposito em vossas Mãos minha liberdade; 
Minhas ânsias e meus temores; 

Minhas esperanças e meus desejos 
 

Minhas tristezas e minhas alegrias. 
Custodia da minha vida e de todos meus atos, 

Para que seja mais fiel ao Senhor 
E com vossa ajuda, alcance a salvação. 

Confio-vos, ó Maria, meu corpo e meus sentidos 
Para que se conservem puros 

E me ajudem no exercício das virtudes. 
 

Confio-vos minha alma 
Para que Vós a preserves do mal. 

Fazei-me partícipe de uma santidade 
Igual a vossa: 

Fazei-me conforme a Cristo, 
Ideal de minha vida. 

Confio-vos meu entusiasmo 
E o ardor de minha juventude, 

 
Para que Vós me ajudeis a não envelhecer na fé 
Confio-vos minha capacidade e desejo de amar, 

Ensinai-me e ajudai-me a amar 
como Vós amastes e como Jesus quer que se ame. 

Confio-vos minhas incertezas e angústias, 
Para que em vosso coração eu encontre 

Segurança, sustentáculo e luz, 
 

Em cada instante de minha vida. 
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Com esta consagração 
Comprometo-me a imitar vossa vida. 
Aceito as renúncias e sacrifícios 

Que esta eleição acarreta, 
E vos prometo, com a graça de Deus 

E com vossa ajuda, 
Ser fiel ao compromisso assumido. 
Ó Maria, soberana de minha vida 

E de minha conduta 
Disponde de mim e de tudo o que me pertence, 

Para que caminhe sempre junto ao Senhor 
Sob vosso olhar de Mãe. 

 
Ó Maria! 

Sou todo vosso 
E tudo o que possuo vos pertence 

Agora e sempre. 
AMEM. 

1 Fuente: laoracion.com	
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PRIMEIRA PARTE: 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

ESVAZIADO DO ESPIRITO DO MUNDO 

Examina tua consciência. Reza. Pratica a 
renúncia a tua própria vontade. Mortificação. 
Pureza de coração. Esta pureza é a condição 
indispensável para contemplar Deus no céu. Vê-lo 
na terra e conhece-Lo à luz da fé. 

A primeira parte da preparação dever-se-á 
empregar em esvaziar-se do espirito do mundo, que 
é contrário ao espirito de Jesus Cristo.  

O espirito do mundo consiste, em essência, na 
negação do domínio supremo de Deus. Negação que 
se manifesta na prática do pecado da 
desobediência. Portanto, é totalmente oposto ao 
espirito de Jesus Cristo, que é também o de Maria. 

Isto manifesta-se pela concupiscência da 
carne; pela concupiscência dos olhos e pelo 
orgulho, como norma de vida. Assim como pela 
desobediência às leis de Deus e abuso das coisas 
criadas. 
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Suas obras são o pecado, em todas as suas 
formas. Em consequência, tudo aquilo pelo qual o 
demônio nos leva ao pecado: obras que conduzem ao 
erro e a escuridão da mente, e sedução e corrupção 
da vontade. Suas pompas são o esplendor e as 
artimanhas empregadas pelo demônio para fazer que 
o pecado seja deleitoso nas pessoas, lugares e 
coisas. 

DIA 1 

TEXTO PARA MEDITAR: MT, 5: 1-19 

5 - As bem-aventuranças — 
1Vendo Ele as multidões, subiu à montanha. Ao 

sentar-se, aproximaram-se dEle os seus 
discípulos.  

2E pôs- se a falar e os ensinava, dizendo:  
3"Bem-aventurados os pobres em espírito, 

porque deles é o Reino dos Céus.  
4Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a 

terra.  
5Bem-aventurados os aflitos, porque serão 

consolados. 
6Bem-aventurados os que têm fome e sede de 

justiça, porque serão saciados.  
7Bem-aventurados os misericordiosos, porque 

alcançarão misericórdia. 
8Bem-aventurados os puros de coração, porque 

verão a Deus. 
9Bem-aventurados os que promovem a paz, porque 

serão chamados filhos de Deus. 
10Bem-aventurados os que são perseguidos por 

causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 
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11"Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem 
e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o 
mal contra vós por causa de mim. 

12Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será 
grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim 
que perseguiram os profetas, que vieram antes de 
vós. 

Sal da terra e luz do mundo — 
13Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se 

tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada 
mais serve, senão para ser lançado fora e pisado 
pelos homens. 

14Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade situada sobre um monte. 

15Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo 
do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha 
para todos os que estão na casa.  

16Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos 
homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles 
glorifiquem vosso Pai que está nos céus.   

O cumprimento da Lei —  
17Não penseis que vim revogar a Lei e os 

Profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno 
cumprimento,  

18porque em verdade vos digo que, até que 
passem o céu e a terra, não será omitido nem um 
só i, uma só vírgula da Lei, sem que tudo seja 
realizado. 

19Aquele, portanto, que violar um só desses 
menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem 
o mesmo, será chamado o menor no Reino dos Céus. 
Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse 
será chamado grande no Reino dos Céus. 
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APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

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

 

PRIMEIRA PARTE:DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 2 

TEXTO PARA MEDITAR: MT 5 48; 6, 1-15 

São Mateus Capitulo 5 
48Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso 

Pai celeste é perfeito.6 A esmola em segredo — 
1Guardai-vos de praticar a vossa justiça 

diante dos homens para serdes vistos por eles. Do 
contrário, não recebereis recompensa junto ao 
vosso Pai que está nos céus. 
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2Por isso, quando deres esmola, não te ponhas 
a trombetear em público, como fazem os hipócritas 
nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem 
glorificados pelos homens. Em verdade vos digo: 
já receberam a sua recompensa.  

3Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a 
tua mão esquerda o que faz a tua direita, 

4para que a tua esmola fique em segredo; e o 
teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. 

Orar em segredo —  
5E quando orardes, não sejais como os 

hipócritas, porque eles gostam de fazer oração 
pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a 
fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos 
digo: já receberam a sua recompensa.  

6Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto 
e, fechando tua porta, ora ao teu Pai que está 
lá, no segredo; e o teu Pai, que vê no segredo, 
te recompensará. 

A verdadeira oração. O Pai-nosso — 
7Nas vossas orações não useis de vãs 

repetições, como os gentios, porque imaginam que 
é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos.  

8Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe 
do que tendes necessidade antes de lho pedirdes. 

9Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que 
estás nos céus, santificado seja o teu Nome, 
10venha o teu Reino, seja feita a tua Vontade na 
terra, como no céu.  

11O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 
12E perdoa-nos as nossas dívidas como também 

nós perdoamos aos nossos devedores.  
13E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos 

do Maligno.  
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14Pois, se perdoardes aos homens os seus 
delitos, também o vosso Pai celeste vos perdoará;  

15Mas se não perdoardes aos homens, o vosso 
Pai também não perdoará os vossos delitos. 

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

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

 

PRIMEIRA PARTE: DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 3 

TEXTO PARA MEDITAR: MT, 7: 1-14 

7 Não julgar — 
1Não julgueis para não serdes julgados. 
2Pois com o julgamento com que julgais sereis 

julgados, e com a medida com que medis sereis 
medidos. 
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3Por que reparas no cisco que está no olho do 
teu irmão, quando não percebes a trave que está 
no teu?  

4Ou como poderás dizer ao teu irmão: 'Deixa-
me tirar o cisco do teu olho', quando tu mesmo 
tens uma trave no teu? 5Hipócrita, tira primeiro 
a trave do teu olho, e então verás bem para tirar 
o cisco do olho do teu irmão. 

 

Não profanar as coisas santas — 
6Não deis aos cães o que é santo, nem atireis 

as vossas pérolas aos porcos, para que não as 
pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem.   

Eficácia da oração — 
7Pedi e vos será dado; buscai e achareis; batei 

e vos será aberto; 8pois todo o que pede recebe; 
o que busca acha e ao que bate se lhe abrirá. 

9Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, 
se este lhe pedir pão? 

10Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir 
peixe? 

11Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas 
dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso 
Pai que está nos céus dará coisas boas aos que 
lhe pedem!   

A regra de ouro — 

12Tudo aquilo, portanto, que quereis que os 
homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta 
é a Lei e os Profetas.   

Os dois caminhos — 
13Entrai pela porta estreita, porque largo e 

espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E 
muitos são os que entram por ele.  
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14Estreita, porém, é a porta e apertado o 
caminho que conduz à Vida. E poucos são os que o 
encontram.  APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, 
FAZER AS ORAÇÕES DIÁRIAS  

 
 

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

 

PRIMEIRA PARTE: DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 4 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, 
LIVRO III, CAPITULOS 40 E 7 

CAPÍTULO 40 
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Que o homem por si mesmo nada tem de bom e de 
nada se pode gloriar 

1.A alma: Senhor, que é o homem, para que vos 
lembreis dele, ou o filho do homem, para que o 
visiteis? (Sl 8,5).  

Por onde mereceu o homem que lhe deis a vossa 
graça? Como me posso queixar, se me desamparais, 
ou que posso justamente opor, se não me concedeis 
o que peço? 

Decerto, com verdade posso pensar e dizer: 
Senhor, nada sou, nada posso, nada de bom tenho 
de mim mesmo, mas falta-me tudo, e sempre pendo 
para o nada. E se vós não me ajudais e ensinais, 
fico de todo tíbio e relaxado.  

Vós, porém, Senhor, sempre sois o mesmo e 
permaneceis eternamente bom, justo e santo, e 
boas são vossas obras todas, e justas e santas, 
e dispondes tudo com sabedoria.  

Mas eu, que sou mais inclinado à negligência 
que ao aproveitamento espiritual, não sei 
conservar-me no mesmo estado, porque mudo sete 
vezes por dia.  

Mas logo me vai melhor, quando vos apraz 
estender-me a mão para me socorrer; porque só vós, 
sem auxilio humano, me podeis ajudar e dar-me 
firmeza, de tal modo que jamais se mude meu rosto, 
mas só a vós se converta meu coração e em vós 
descanse.  

CAPÍTULO 7 
4.Quem se dá por muito seguro no tempo de paz, 

muitas vezes se revela tímido e covarde em tempo 
de guerra.  

Se te souberes conservar sempre humilde e 
pequeno no teu conceito, e governar com moderação 
teu espírito, não cairás tão depressa na tentação 
e no pecado.  
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É de aconselhar, quando sentes fervor de 
espírito, meditar no que será de ti, retirando-
se esta graça. E quando isto de fato acontecer, 
pensa que a luz pode voltar, que ta tirei por 
algum tempo, para tua cautela e minha glória. 

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

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

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 5 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, 
LIVRO III, CAP. 40 
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2.Por isso, se eu soubesse rejeitar toda 
humana consolação, fosse por adquirir a devoção, 
fosse pela necessidade que me obriga a buscar-
vos, então poderia com razão esperar a vossa graça 
e alegrar-me com o favor de uma nova consolação.  

3.Graças vos sejam dadas, Senhor, porque de 
vós procede todo o bem que me sucede.  

Mas eu sou vaidade e nada, diante de vós, sou 
homem frágil e inconstante.  

De que posso, pois, gloriar-me, ou por que 
desejo ser estimado?  

Porventura do meu nada? Isso seria o cúmulo 
da vaidade.  

Verdadeiramente a vanglória é peste maligna e 
a pior das vaidades, porque nos aparta da glória 
verdadeira e nos priva da graça celestial.  

Porquanto, desde que o homem agrada a si, 
desagrada a vós, e quando aspira aos humanos 
louvores, perde as verdadeiras virtudes.  

4.Glória verdadeira, porém, e alegria santa é 
gloriar-se cada um em vós e não em si, deleitar-
se em vosso nome e não na sua própria virtude, 
não achar deleite em criatura alguma, senão por 
amor de vós.  

Seja louvado o vosso nome e não o meu; sejam 
glorificadas vossas obras e não as minhas; 
exaltado seja o vosso santo nome, e a mim nada se 
atribua dos louvores humanos.  

Vós sois minha glória e a alegria do meu 
coração. 

Em vós me gloriarei e exaltarei todo dia, mas, 
quanto à minha pessoa, de nada me ufano, a não 
ser das minhas fraquezas (2Cor 12,5).  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS 
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 6 

O EXEMPLO DOS SANTOS PADRES 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, 
LIVRO I, CAP. 18 

CAPÍTULO 18 

Dos exemplos dos Santos Padres 
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1.Contempla os salutares exemplos dos Santos 
Padres, nos quais brilhou a verdadeira perfeição 
religiosa, e verás quão pouco ou quase nada é o 
que fazemos. Ah! Que é a nossa vida em comparação 
com a deles? Os santos e amigos de Cristo serviram 
ao Senhor em fome e sede, em frio e nudez, em 
trabalho e fadiga, em vigílias e jejuns, em 
orações e santas meditações, em perseguições e 
muitos opróbrios.  

2.Oh! Quantas e quão graves tribulações 
sofreram os apóstolos, os mártires, os 
confessores, as virgens e todos quantos quiseram 
seguir as pisadas de Cristo! Odiaram suas almas 
neste mundo, para possui-las eternamente no 
outro. Oh! Que vidas austeras e mortificadas 
levaram os Santos Padres no deserto! Que 
continuas e graves tentações suportaram! Quantas 
vezes foram atormentados pelo inimigo! Quantas 
orações fervorosas ofereceram a Deus! Que 
rigorosas abstinências praticaram! Que zelo e 
fervor tiveram em seu adiantamento espiritual! 
Que guerra fizeram para subjugar os vícios! Com 
que pura e reta intenção buscaram a Deus! Durante 
o dia trabalhavam e passavam as noites em orações 
ainda que trabalhando não interrompessem um 
momento a oração mental.  

3.Todo o tempo era empregado utilmente; toda 
hora lhes parecia breve convivida com Deus; e pela 
grande doçura das contemplações se esqueciam até 
da necessária refeição do corpo. Renunciavam a 
todas as riquezas, dignidades, honras, amigos e 
parentes; nada queriam do mundo; apenas tomavam 
o indispensável para a vida e só com pesar 
satisfaziam as exigências da natureza. Assim eram 
pobres nos bens terrenos, mas muito ricos de 
graças e virtudes.  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS  
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 7 

O EXEMPLO DOS SANTOS PADRES 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, 
LIVRO I, CAP. 18 

Exteriormente lhes faltava tudo; 
interiormente, porém, se deliciavam com graças e 
consolações divinas.  

4.Ao mundo eram estranhos, mas íntimos e 
familiares amigos de Deus.  
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A si mesmos tinham em conta de nada, e o mundo 
os desprezava; mas eram preciosos e queridos aos 
olhos de Deus.  

Mantinham-se na verdadeira humildade, viviam 
em singela obediência, andavam em caridade e 
paciência; assim cada dia faziam progresso na 
vida espiritual e mais a Deus agradavam.  

Esses foram dados por modelos a todos os 
religiosos, e mais nos devem estimular ao 
progresso espiritual, do que a multidão dos 
tíbios ao esmorecimento.  

5.Oh! Quanto foi o fervor de todos os 
religiosos, nos primeiros tempos de seus santos 
institutos! Quanta piedade na oração! 

Que emulação nas virtudes! Que austera 
disciplina vigorava então! Que respeito e 
obediência aos preceitos do superior reluzia em 
todos!  

Os vestígios que deixaram ainda atestam que 
foram verdadeiramente varões santos e perfeitos 
os que em tão renhidos combates venceram o mundo.  

Hoje já se considera grande quem não é 
transgressor da regra e com paciência suporta o 
jugo que se impôs.  

6.Ó tibieza e desleixo do nosso estado, que 
tão depressa declinamos do fervor primitivo, e já 
nos causa tédio o viver, por tanta negligência e 
frouxidão! 

Oxalá em ti não entorpeça de todo o desejo de 
progredir nas virtudes, já que tantos modelos 
viste de perfeição!  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS  
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 8 

CÓMO SE HÁ DE RESISTIR ÀS TENTAÇÕES 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, 
LIVRO I, CAP. 13 

CAPÍTULO 13 

Como se há de resistir as tentações 
1.Enquanto vivemos neste mundo, não podemos 

estar sem trabalhos e tentações. Por isso lemos 
no livro de (Jó 7,1): É um combate a vida do homem 
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sobre a terra. Cada qual, pois, deve estar 
acautelado contra as tentações, mediante a 
vigilância e a oração, para não dar azo às ilusões 
do demônio, que nunca dorme, mas anda por toda 
parte em busca de quem possa devorar (1Pd 5,8). 
Ninguém há tão perfeito e santo, que não tenha, 
às vezes, tentações, e não podemos ser delas 
totalmente isentos.  

2.São, todavia, utilíssimas ao homem as 
tentações, posto que sejam molestas e graves, 
porque nos humilham, purificam e instruem. Todos 
os santos passaram por muitas tribulações e 
tentações, e com elas aproveitaram; aqueles, 
porém, que não as puderam suportar foram 
reprovados e pereceram. Não há Ordem tão santa 
nem lugar tão retirado, em que não haja tentações 
e adversidades.  

3.Nenhum homem está totalmente livre das 
tentações, enquanto vive, porque em nós mesmos 
está a causa donde procedem: a concupiscência em 
que nascemos. Mal acaba uma tentação ou 
tribulação, outra sobrevêm, e sempre teremos que 
sofrer, porque perdemos o dom da primitiva 
felicidade. Muitos procuram fugir às tentações, 
e outras piores encontram. Não basta a fuga para 
vencê-las; é pela paciência e verdadeira 
humildade que nos tornamos mais fortes que todos 
os nossos inimigos.  

4.Pouco adianta quem somente evita as 
ocasiões exteriores, sem arrancar as raízes; 
antes lhe voltarão mais depressa as tentações, e 
se achará pior. Vencê-las-á melhor com o auxílio 
de Deus, a pouco e pouco com paciência e 
resignação, que com importuna violência e esforço 
próprio. Toma a miúdo conselho na tentação e não 
sejas desabrido e áspero para 
o que é tentado, trata antes de o consolar, como 
desejas ser consolado.  
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O princípio de todas a más tentações é a 
inconstância do espírito e a pouca confiança em 
Deus; pois, assim como as ondas lançam de uma 
parte a outra o navio sem leme, assim as tentações 
combatem o homem descuidado e inconstante em seus 
propósitos.  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS  

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

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 9 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO, 
LIVRO I, CAP. 13 

CAPÍTULO 13 

Como se há de resistir as tentações 
O ferro é provado pelo fogo, e o justo pela 

tentação. Ignoramos muitas vezes o que podemos, 
mas a tentação manifesta o que somos.  



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditações e Orações dos Doze Dias Preliminares - Consagração a Maria p/ Método 
São Luís Maria de Montfort - sagradoscoracoesunidos.org 

49 

Todavia, devemos vigiar, principalmente no 
princípio da tentação; porque mais fácil nos será 
vencer o inimigo, quando não o deixarmos entrar 
na alma, enfrentando-o logo que bater no limiar. 

Por isso disse alguém: Resiste desde o 
princípio, que vem tarde o remédio, quando 
cresceu o mal com a muita demora (Ovídio).  

Porque primeiro ocorre à mente um simples 
pensamento, donde nasce a importuna imaginação, 
depois o deleite, o movimento; e assim, pouco a 
pouco, entra de todo na alma o malvado inimigo.  

E quanto mais alguém for indolente em lhe 
resistir, tanto mais fraco se tornará cada dia, 
e mais forte o seu adversário.  

Uns padecem maiores tentações no começo de 
sua conversão, outros, no fim; outros por quase 
toda a vida são molestados por elas. 

Alguns são tentados levemente, segundo a 
sabedoria da divina Providência, que pondera as 
circunstâncias e o merecimento dos homens, e tudo 
predispõe para a salvação de seus eleitos.  

Por isso não devemos desesperar, quando somos 
tentados; mas até, com maior fervor, pedir a Deus 
que se digne ajudar-nos em toda provação, pois 
que, no dizer de S. Paulo, nos dará graça 
suficiente na tentação para que a possamos vencer 
(1Cor 10,13).  

Humilhemos, portanto, nossas almas, debaixo 
da mão de Deus, em qualquer tentação e tribulação 
porque ele há de salvar e engrandecer os que são 
humildes de coração. 

Nas tentações e adversidades se vê̂ quanto cada 
um tem aproveitado; nelas consiste o maior 
merecimento e se patenteia melhor a virtude.  
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APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS  

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

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 10 

COMO, DESPREZANDO O MUNDO, É DOCE SERVIR 
A DEUS 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO - 
LIVRO III, CAP. 10 

CAPÍTULO 10 

Como, desprezando o mundo, é doce servir a Deus 
1.A alma: De novo, Senhor, vos falarei, e não 

me calarei; direi aos ouvidos de meu Deus, meu 
Senhor e meu Rei, que está nas alturas: 

Quão grande, Senhor, é a abundância da doçura 
que reservastes aos que vos temem! (Sl 30,20). 
Mas que será para os que vos amam e de todo o 
coração vos servem?  
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É verdadeiramente inefável a doçura da 
contemplação que concedeis aos que vos amam. 

Nisto particularmente me manifestastes a 
doçura de vosso amor: quando não era, vós me 
criastes e quando andava longe de vós, perdido no 
erro, me reconduzistes a vos servir e me destes 
o preceito de vos amar.  

2.Ó fonte perene de amor, que direi de vós? 
Como poderia eu esquecer-me que vos dignastes 
lembrar-vos de mim, ainda depois de depravado e 
perdido?  

Além de toda esperança, usastes de 
misericórdia para com vosso servo, e acima de todo 
mérito me prodigalizastes vossa graça e amizade.  

Com que poderei agradecer-vos tal mercê? 
Porque nem a todos é dado deixar tudo, renunciar 
ao mundo e abraçar a vida religiosa.  

Será porventura mérito que eu vos sirva, 
quando toda criatura tem obrigação de vos servir?  

Não me deve parecer grande coisa que eu vos 
sirva; antes devo considerar grande e digno de 
admiração que vos digneis receber-me, pobre e 
indigno como sou, em vosso serviço e associar-me 
aos vossos servos prediletos.  

3.Vede, é vosso, Senhor, tudo que possuo e 
com que vos sirvo; entretanto, mais me servis vós 
a mim, do que eu a vós. Aí estão o céu e a terra, 
que criastes para uso do homem, e estão atentos 
a vosso aceno, a fazer cada dia o que lhes 
mandais. Mais ainda: os próprios anjos 
destinastes ao serviço do homem. 

Mas, acima de tudo isso, vós mesmos vos 
dignais servir ao homem, e prometestes ser a sua 
recompensa.  

4.Que vos darei eu por esses benefícios sem 
conta, Oh! se pudera servir-vos todos os dias da 
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minha vida! Se pudera, ainda que um só dia, 
prestar-vos condigno serviço! Na verdade, sois 
digno de todo serviço, de toda honra e glória 
eterna.  

Vós sois verdadeiramente, meu Senhor, eu 
vosso pobre servidor, obrigado a servir-vos com 
todas as minhas forças, sem me cansar jamais de 
vos dar louvores. Assim o quero, assim o desejo: 
dignai-vos, Senhor, suprir o que me falta.  

5.Grande honra e glória é servir-vos e 
desprezar tudo por vosso amor. Porque copiosa 
graça alcançarão os que livremente se sujeitam ao 
vosso santíssimo serviço. Encontrarão suavíssima 
consolação do Espírito Santo os que por vós 
desprezam todos os deleites carnais.  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS  
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DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 11 

DA DILIGENTE EMENDA DE TODA A NOSSA VIDA 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO - 
LIVRO I, CAP. 25 

CAPITULO 25 
Da diligente emenda de toda a nossa vida 
2. Certo homem que vacilava muitas vezes, 

ansioso, entre o temor e a esperança, estando um 
dia acabrunhado pela tristeza, entrou numa 
igreja, e diante dum altar, prostrado em oração, 
dizia consigo mesmo: Oh! se eu soubesse que havia 
de perseverar!  

E logo ouviu em si a divina resposta: Se tal 
soubesses, que farias? Faze já o que então 
fizeras, e estarás bem seguro.  

Consolado imediatamente, e confortado, 
abandonou-se à divina vontade, e cessou a ansiosa 
perplexidade.  
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Desistiu da curiosa indagação acerca do seu 
futuro aplicando-se antes em conhecer qual fosse 
a vontade e o perfeito agrado de Deus para começar 
e acabar qualquer boa obra.  

Espera no Senhor e faze boas obras, diz o 
profeta, habita na terra e serás apascentado com 
suas riquezas (Sl 36,3).  

Há uma coisa que esfria em muitos o fervor do 
progresso e zelo da emenda: o horror da 
dificuldade ou o trabalho da peleja.  

Certo é que, mais que os outros, aproveitam 
nas virtudes aqueles que com maior empenho se 
esmeram em vencer a si mesmos naquilo que lhes é 
mais penoso e contrariam mais suas inclinações.  

Porque tanto mais aproveita o homem, e mais 
copiosa graça merece, quanto mais se vence a si 
mesmo e se mortifica no espírito.  

Não custa igualmente a todos se vencer e 
mortificar-se.  

Todavia, o homem diligente e porfioso fará 
mais progressos, ainda que seja combatido por 
muitas paixões, que outro de melhor índole, porém 
menos fervoroso em adquirir as virtudes. 
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Consagração Total a Jesus por Maria 
(De São Luís Maria Grignion de Montfort) 

 

DOZE DIAS PRELIMINARES 

DIA 12 

TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE CRISTO - 
LIVRO I, CAP. 25 

3. Mas, se reparares em alguma coisa 
repreensível, guarda-te de fazê-la, e, se em 
igual falta caíste, procura emendar-te logo dela. 

Assim como tu observas os outros, também eles 
te observam a ti. Que alegria e gosto ver irmãos 
cheios de fervor e piedade, bem acostumados e 
morigerados! 

Que tristeza, porém, e aflição, vê-los andar 
desnorteados e descuidados dos exercícios de sua 
vocação!  

Que prejuízo descurar os deveres do estado e 
aplicar-se ao que Deus não exige!  

4.Lembra-te da resolução que tomaste, e põe 
diante de ti a imagem de Jesus crucificado. 

Com razão te envergonharás, considerando a 
vida de Jesus Cristo, pois até agora tão pouco 
procuraste conformar-te com ela, estando há tanto 
tempo no caminho de Deus.  
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O religioso que, com solicitude e fervor, se 
exercita na santíssima vida e paixão do Senhor, 
achará nela com abundância tudo quanto lhe é útil 
e necessário, e escusará buscar coisa melhor fora 
de Jesus.  

Oh! se entrasse em nosso coração Jesus 
crucificado, quão depressa e perfeitamente 
seríamos instruídos!  

O homem fervoroso e diligente está preparado 
para tudo. 

Mais penoso é resistir aos vícios e às paixões 
que afadigar-se em trabalhos corporais.  

Quem não evita os pequenos defeitos pouco a 
pouco cai nos grandes. 

Alegrar-te-ás sempre à noite, se tiveres 
empregado bem o dia.  

Vigia sobre ti, anima-te e admoesta-te e, 
vivam os outros como vivem, não te descuides de 
ti mesmo.  

Tanto mais aproveitarás, quanto maior for a 
violência que te fizeres. Amém.  

APÓS A MEDITAÇÃO DE CADA DIA, FAZER AS 
ORAÇÕES DIÁRIAS 

Orações Diárias 
(Dias 1-a-12) 

VENI, CREATOR SPIRITUS 

Vinde, ó Criador Espirito,  
As almas dos vossos visitai;  
Os corações que criastes,  
Enchei de graça infinita. 
 
Vós, Paráclito, sois chamado  
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Dom do Pai celestial,  
Fogo, caridade, fonte Viva e unção 

espiritual. 
 
Vós dais septiforme graça;  
Dedo Sois da destra paterna;  
Do Pai, solene promessa,  
Dais força da voz superna.  
 
Nossa razão esclarecei,  
Vosso amor no peito acendei,  
Do nosso corpo a fraqueza  
Com vossa força defendei. 
 
De nós afastai o inimigo. 
Dai-nos a paz sem demora, 
guiai-nos e evitaremos 
Tudo quanto se deplora. 
 
Dai que Deus Pai e seu Filho 
Por vós nós bem conheçamos,  
E em vós, Espírito de ambos 
Em todo tempo creiamos. 
 
A Deus Pai se de a glória 
E ao Filho ressuscitado,  
Paráclito e a Vós também 
Com louvor perpetuado. Amém  

V. Enviai o vosso Espirito, e a tudo será́ 
criado. R. E renovareis a face da terra.  

Oremos. O’ Deus, que instruístes os corações 
de vossos fieis com a luz do espirito conheçamos 
o que é reto, e gozemos sempre as suas 
consolações. Por Cristo Nosso Senhor. Amém  

 

AVE MARIS STELLA 
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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, 
para que, vendo a Jesus, 

eternamente gozemos. 

 
Gloria seja a Deus Pai, 
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A Cristo altíssimo e ao Espirito Santo: aos 
três uma só honra. Amém. 

MAGNIFICAT 

São Lucas 1, 46: 
 
46Maria, então, disse: "Minha alma engrandece 

o Senhor, 47e meu espírito exulta em Deus em meu 
Salvador, 48porque olhou para a humilhação de sua 
serva. Sim! Doravante as gerações todas me 
chamarão de bem-aventurada, 49pois o 50Todo-
poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome 
é santo e sua misericórdia perdura de geração em 
geração, para aqueles que o temem. 51Agiu com a 
força de seu braço. Dispersou os homens de coração 
orgulhoso. 52Depôs poderosos de seus tronos, e a 
humildes exaltou. 53Cumulou de bens a famintos e 
despediu ricos de mãos vazias. 54Socorreu Israel, 
seu servo, lembrado de sua misericórdia 55— 
conforme prometera a nossos pais — em favor de 
Abraão e de sua descendência, para sempre!" 

 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espirito Santo. 
Assim como era no princípio agora e sempre, e 

por todos os séculos dos séculos. Amem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consagração Total a Jesus por Maria 
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(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. 

DIA 13  

= DOS 33 DIAS = 

CONHECIMENTO DE TI MESMO. 

As orações, exames, reflexões, atos de 
renúncia de nossa própria vontade, de 
arrependimento por nossos pecados, de desprezo 
próprio, realizando tudo aos pés de Maria, já que 
por Ela esperamos a luz para conhecermos a nós 
mesmos. Junto a Ela poderemos medir o abismo de 
nossas misérias sem desesperar 

Devemos empregar todas nossas ações piedosas 
em pedir um conhecimento próprio e arrependimento 
de nossos pecados; e devemos fazer isto com 
espírito de Piedade. 
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Durante este período, consideraremos tanto a 
oposição que existe entre o espírito de Jesus e 
o nosso, como o miserável e humilhante estado em 
que nos reduziram nossos pecados. 

Além disto, sendo a verdadeira devoção uma 
maneira fácil, curta, segura e perfeita para 
chegar a essa união com Nosso Senhor, que é a 
perfeição à imitação de Cristo. 

Entraremos decididamente por esse caminho, 
firmemente convencidos de nossa miséria e 
incapacidade. Mas, como conseguir isto sem o 
conhecimento de si mesmo? 

***** 

TEXTO PARA MEDITAR: SÃO LUCAS, 11, 1-10 

Capítulo 11 
1. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a 

rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus 
discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como 
também João ensinou a seus discípulos. 

2. Disse-lhes ele, então: Quando orardes, 
dizei: Pai, santificado seja o vosso nome; venha 
o vosso Reino;  

3. dai-nos hoje o pão necessário ao nosso 
sustento;  

4. perdoai-nos os nossos pecados, pois também 
nós perdoamos aqueles que nos ofenderam; e não 
nos deixeis cair em tentação. 

5. Em seguida, ele continuou: Se alguém de 
vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, 
e lhe disser: Amigo, empresta-me três pães,  

6. pois um amigo meu acaba de chegar à minha 
casa, de uma viagem, e não tenho nada para lhe 
oferecer; 
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7. e se ele responder lá de dentro: Não me 
incomodes; a porta já está fechada, meus filhos 
e eu estamos deitados; não posso levantar-me para 
te dar os pães; 

8. eu vos digo: no caso de não se levantar 
para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente 
por causa da sua importunação se levantará e lhe 
dará quantos pães necessitar.  

9. E eu vos digo: pedi, e dar-se-vos-á; 
buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. 

10. Pois todo aquele que pede, recebe; aquele 
que procura, acha; e ao que bater, se lhe abrirá. 

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS. 

 

DIA 14 

= DOS 33 DIAS = 

DA OBEDIÊNCIA E HUMILDE SUJEIÇÃO, A 
EXEMPLO DE JESUS CRISTO  

Texto para meditar: Imitação de Cristo - 
Capítulo 13 
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1.Filho, quem procura subtrair-te à 
obediência aparta-se também da graça; e quem 
procura favores particulares perde os comuns.  

Aquele que não se sujeita pronta e de boa 
mente a seu superior, mostra que sua carne não 
lhe obedece ainda prontamente, mas muitas vezes 
se revolta e resmunga. 

Aprende, pois, a sujeitar-te prontamente a 
teu superior, se queres subjugar a própria carne, 
porque facilmente se vence o inimigo exterior 
quando o homem interior não está assolado.  

Pior inimigo e mais perigoso não tem a alma, 
que tu mesmo, quando não obedeces ao espírito.  

Se queres vencer a carne e o sangue, deves 
compenetrar-te do sincero e absoluto desprezo de 
ti mesmo.  

Mas porque ainda te amas desordenadamente, 
por isso te repugna sujeitar-te de todo à vontade 
dos outros.  

2.Ora, que muito é que tu, que és pó́ e nada, 
te sujeites a um homem, por amor de Deus, quando 
eu, o Todo-poderoso e Altíssimo, que criei do nada 
todas as coisas, me sujeitei humilde ao homem, 
por amor de ti?  

Fiz-me o mais humilde e o último de todos para 
que venças, com a minha humildade, a tua soberba.  

Aprende, pó́, a obedecer; aprende, terra e 
limo, a humilhar-te e curvar-te aos pés de todos.  

Aprende a quebrantar tua vontade e a submeter-
te a todos em tudo.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS. 

*** 
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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 
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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. 
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.  
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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 
dos cristãos, conhecidos de poucos devotos, 
praticado e apreciado por um número bem diminuto.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS. 

 

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.  
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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”.  

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 está 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 
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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 
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.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS. 

*** 
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DIA 17 

= DOS 33 DIAS = 

TEXTO PARA MEDITAR: SÃO LUCAS 16, 1-8 

DO JUÍZO E DAS PENAS DOS PECADORES 

Olha o fim em todas as coisas, e de que sorte 
estarás diante daquele Juiz Justíssimo, ao qual 
não há coisa encoberta, nem se domina com dádivas, 
nem admite escusas, senão que julgará 
justissimamente. 

Ó ignorante e miserável pecador! Que 
responderás a Deus, que sabe todas tuas maldades. 
Tu que temes as vezes o rosto de um homem irado? 

Por que não te prevines para o dia do juízo e 
quando não haverá quem defenda nem rogue por 
outro, senão que cada um terá bastante que fazer 
por si? 

1. Jesus disse também a seus discípulos: Havia 
um homem rico que tinha um administrador. Este 
lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. 

2. Ele chamou o administrador e lhe disse: 
Que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua 
administração, pois já não poderás administrar 
meus bens.  
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3. O administrador refletiu então consigo: 
Que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? 
Lavrar a terra? Não o posso. Mendigar? Tenho 
vergonha. 

4. Já sei o que fazer, para que haja quem me 
receba em sua casa, quando eu for despedido do 
emprego. 

5. Chamou, pois, separadamente a cada um dos 
devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: 
Quanto deves a meu patrão?  

6. Ele respondeu: Cem medidas de azeite. 
Disse-lhe: Toma a tua conta, senta-te depressa e 
escreve: cinquenta. 

7. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto 
deves? Respondeu: Cem medidas de trigo. Disse-lhe 
o administrador: Toma os teus papéis e escreve: 
oitenta. 

8. E o proprietário admirou a astúcia do 
administrador, porque os filhos deste mundo são 
mais prudentes do que os filhos da luz no trato 
com seus semelhantes.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS. 

 

DIA 18 

= DOS 33 DIAS = 
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Capítulo 17 
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. 

 
Texto para meditar: Imitação de Cristo, Livro 

Terceiro, Capitulo 47) 
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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.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS. 

 

DIA 19 

= DOS 33 DIAS = 

São Lucas 18, 15-30 
15. Trouxeram-lhe também criancinhas, para 

que ele as tocasse. Vendo isto, os discípulos as 
repreendiam. 

16. Jesus, porém, chamou-as e disse: Deixai 
vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque 
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o Reino de Deus é daqueles que se parecem com 
elas. 

17. Em verdade vos declaro: quem não receber 
o Reino de Deus como uma criancinha, nele não 
entrará. 

18. Um homem de posição perguntou então a 
Jesus: Bom Mestre, que devo fazer para possuir a 
vida eterna?  

19. Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas 
bom? Ninguém é bom senão só Deus. 

20. Conheces os mandamentos: não cometerás 
adultério; não matarás; não furtarás; não dirás 
falso testemunho; honrarás pai e mãe. 

21. Disse ele: Tudo isso tenho guardado desde 
a minha mocidade. 

22. A estas palavras, Jesus lhe falou: Ainda 
te falta uma coisa: vende tudo o que tens, dá-o 
aos pobres e terás um tesouro no céu; depois, vem 
e segue-me. 

23. Ouvindo isto, ele se entristeceu, pois 
era muito rico. 

24. Vendo-o entristecer-se, disse Jesus: Como 
é difícil aos ricos entrar no Reino de Deus! 

25. É mais fácil passar o camelo pelo fundo 
duma agulha do que um rico entrar no Reino de 
Deus. 

26. Perguntaram os ouvintes: Quem então 
poderá salvar-se? 

27. Respondeu Jesus: O que é impossível aos 
homens é possível a Deus. 

28. Pedro então disse: Vê, nós abandonamos 
tudo e te seguimos. 

29. Jesus respondeu: Em verdade vos declaro: 
ninguém há que tenha abandonado, por amor do Reino 
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de Deus, sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus 
pais ou seus filhos, 

30. que não receba muito mais neste mundo e 
no mundo vindouro a vida eterna. 

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS. 

*** 

Orações Diárias 
Dias 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/. 
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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/. 
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/.  
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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/. 

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. 
Cristo, ouvi-nos. 
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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/. 
Virgem Poderosa, R/. 
Virgem Clemente, R/. 
Virgem Fiel, R/. 
Espelho de Justiça, R/. 
Trono da eterna Sabedoria, R/. 
Causa de nossa alegria, R/. 
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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. 
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. 
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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. 
 

Mostrai que sois Mãe, 
Receba por vossa mediação nossas orações, o 

que, 

nascido por nós, se dignou ser vosso. 
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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. 
 

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 

 

DO DIA 11 A 17 DE MARÇO. 
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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 
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 20 - (DOS 33 DIAS)- 11 DE MARÇO 

Texto para Meditar: São Lucas, Capítulo 2, 16-
21; 42-52 
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16. Foram com grande pressa e acharam Maria e 
José, e o menino deitado na manjedoura. 

17. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito 
a respeito deste menino. 

18. Todos os que os ouviam admiravam-se das 
coisas que lhes contavam os pastores. 

19. Maria conservava todas estas palavras, 
meditando-as no seu coração. 

20. Voltaram os pastores, glorificando e 
louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e 
visto, e que estava de acordo com o que lhes fora 
dito. 

21. Completados que foram os oito dias para 
ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome 
de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de 
ser concebido no seio materno. 

42. Tendo ele atingido doze anos, subiram a 
Jerusalém, segundo o costume da festa. 

43. Acabados os dias da festa, quando 
voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem 
que os seus pais o percebessem. 

44. Pensando que ele estivesse com os seus 
companheiros de comitiva, andaram caminho de um 
dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. 

45. Mas não o encontrando, voltaram a 
Jerusalém, à procura dele. 

46. Três dias depois o acharam no templo, 
sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e 
interrogando-os. 

47. Todos os que o ouviam estavam maravilhados 
da sabedoria de suas respostas. 

48. Quando eles o viram, ficaram admirados. E 
sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste?! 
Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, 
cheios de aflição. 
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49. Respondeu-lhes ele: Por que me 
procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das 
coisas de meu Pai? 

50. Eles, porém, não compreenderam o que ele 
lhes dissera. 

51. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e 
lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas 
coisas no seu coração. 

 

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/. 

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

iluminai-nos e santificai-nos. 
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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/. 
Espírito que descestes sobre Cristo em forma 

de pomba. R/. 

Espírito no qual renascemos. R/. 
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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/. 

No dia do juízo, nós pecadores, R/.  
Para que, assim como vivemos do Espírito, 

obremos também por Ele, R/. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditações e Orações dos Doze Dias Preliminares - Consagração a Maria p/ Método 
São Luís Maria de Montfort - sagradoscoracoesunidos.org 

88 

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. 

LADAINHA DE NOSSA SENHORA 

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



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditações e Orações dos Doze Dias Preliminares - Consagração a Maria p/ Método 
São Luís Maria de Montfort - sagradoscoracoesunidos.org 

89 

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/. 
Virgem Poderosa, R/. 
Virgem Clemente, R/. 
Virgem Fiel, R/. 
Espelho de Justiça, R/. 
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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. 
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. 
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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. 

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. 
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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, 
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 
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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 
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.  
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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). 

 

DIA 21 - DOS 33 DIAS - 12 DE MARÇO 

A VERDADEIRA DEVOÇÃO À VIRGEM 

Do Livro “O Segredo de Maria” - números 23-24 

 
Para subir e unir-se a Ele, preciso é valer-

se do mesmo meio de que Ele se valeu para descer 
a nós, para fazer-se homem, e para comunicar-nos 
suas graças. E esse meio é a verdadeira devoção 
à Santíssima Virgem. 

Há muitas devoções à Virgem Santíssima, e 
verdadeiras: que não falo aqui das falsas. 
Consiste a primeira, em cumprir com os deveres de 
cristão, evitando o pecado mortal; obrando mais 
por amor que por temor; rogando de tempo em tempo 
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à Santíssima Virgem e honrando-a como Mãe de Deus, 
sem nenhuma outra especial devoção para com Ela. 

A segunda, tem para a Virgem, mais altos 
sentimentos de estima, amor, veneração e 
confiança. Induz a entrar nas confrarias do Santo 
Rosário e do Escapulário; a rezar a Coroa ou o 
Santo Rosário; a honras as imagens e altares de 
Maria; a publicar seus louvores; a alistar-se em 
suas congregações. 

E esta devoção (com tal que nos abstenhamos 
de pecar) boa é, santa e louvável. Mas não tão a 
propósito como a que segue, para apartar as almas 
das criaturas, e desprende-las de si mesmas, à 
fim de uni-las a Jesus Cristo. 

A terceira maneira de devoção à Santíssima 
Virgem, por muito poucas pessoas conhecida e 
praticada. São almas predestinadas, a que vou 
mostrar. Consiste em dar-se todo por inteiro, 
como escravo, à Maria e a Jesus por Ela. E além 
disto, em fazer todas as coisas com Maria, em 
Maria, por Maria e para Maria. 

Há que escolher um dia marcado para entregar-
se, consagrar-se e sacrificar-se. E isto haverá 
de ser voluntariamente e por amor; sem 
encolhimento. Por inteiro e sem reserva alguma; 
corpo e alma; bens exteriores e fortuna, como 
casa, família, rendas, bens interiores da alma, 
a saber: seus méritos, graças, virtudes e 
satisfações. 

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

******************* 
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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: 
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  
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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, 
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 
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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.  

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.  
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IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

 

DIA 23 - DOS 33 DIAS - 14 DE MARÇO 

TEXTO PARA MEDITAR: TRATADO DA VERDADEIRA 
DEVOÇÃO - NÚMEROS 120-121 

Capítulo IV 

Em que consiste a perfeita consagração a 
Jesus Cristo por Maria 

120. A mais perfeita devoção é aquela pela 
qual nos conformamos, unimos e consagramos mais 
perfeitamente a Jesus Cristo, pois toda a nossa 
perfeição consiste em sermos conformados, unidos 
e consagrados a Êle. Ora, pois que Maria é, de 
todas as criaturas, a mais conforme a Jesus 
Cristo, segue daí que, de todas as devoções, a 
que mais consagra e conforma uma alma a Nosso 
Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua santa 
Mãe, e que, quanto mais uma alma se consagrar a 
Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo.  

Eis por que a perfeita consagração a Jesus 
Cristo nada mais é que uma perfeita e inteira 
consagração à Santíssima Virgem, e nisto consiste 
a devoção que eu ensino; ou, por outra, uma 
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perfeita renovação dos votos e promessas do santo 
batismo.  

Artigo I 
Uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à 

Santíssima Virgem. 
121. Esta devoção consiste, portanto, em 

entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a 
fim de, por ela, pertencer inteiramente a Jesus 
Cristo.(46) 

É preciso dar-lhe: 
1o nosso corpo com todos os seus membros e 

sentidos, 

2o nossa alma com todas as suas potências,  
3o nossos bens exteriores, que chamamos de 

fortuna, presentes e futuros,  
4o nossos bens interiores e espirituais, que 

são nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas 
obras passadas, presentes e futuras.  

Numa palavra, tudo que temos na ordem da 
natureza e na ordem da graça, e tudo que, no 
porvir, poderemos ter na ordem da natureza, da 
graça e da glória, e isto sem nenhuma reserva, 
sem a reserva sequer de um real, de um cabelo, da 
menor boa ação, para toda a eternidade, sem 
pretender e nem esperar a mínima recompensa de 
sua oferenda e de seu serviço, a não ser a honra 
de pertencer a Jesus Cristo por Ela e nEla, mesmo 
que esta amável Senhora não fosse, como é sempre, 
a mais liberal e reconhecida das criaturas.  

(46) Cf. S. João Damasceno: “Mentem, animam, corpus, nos 
iposque totos consecramus” (Sermo I in Dormitione B. V.).  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  
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DIA 24 - DOS 33 DIAS - 15 DE MARÇO 

TEXTO PARA MEDITAR: TRATADO DA VERDADEIRA 
DEVOÇÃO - NÚMEROS 152-164. 

Artigo V 
Esta devoção conduz à união com Nosso Senhor  
152. Quinto motivo. Esta devoção é um caminho 

fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à 
união com Nosso Senhor, e nisto consiste a 
perfeição do cristão.  

§ I. Esta devoção é um caminho fácil.  
É um caminho fácil; é um caminho que Jesus 

Cristo abriu quando veio a nós, e no qual não há 
obstáculo que nos impeça de chegar a ele. Pode-
se, é verdade, chegar a ele por outros caminhos; 
mas encontram-se muito mais cruzes e mortes 
estranhas, e muito mais empecilhos, que 
dificilmente se vencem.  

§ II. Esta devoção é um caminho curto.  
155. Esta devoção à Santíssima Virgem é um 

caminho curto, para encontrar Jesus Cristo, seja 
porque dele não nos extraviamos, seja porque, 
como acabo de dizer, nele marchamos com mais 
alegria e facilidade, e, consequentemente, com 
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mais prontidão. Avançamos mais, em pouco tempo de 
submissão e dependência a Maria, do que em anos 
inteiros de vontade própria e contando apenas com 
o próprio esforço; 

§ III. Esta devoção é um caminho perfeito.  
157. Esta prática de devoção à Santíssima 

Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a 
Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a 
mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio 
perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em 
sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o 
Incompreensível, o Inacessível, aquele que é, 
quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada 
somos. Como se fez isto? O Altíssimo desceu 
perfeita e divinamente até nós por meio da humilde 
Maria, sem nada perder de sua divindade e 
santidade; e é por Maria que os pequeninos devem 
subir perfeita e divinamente ao Altíssimo sem 
recear coisa alguma.  

§ IV. Esta devoção é um caminho seguro.  
159. Esta devoção à Santíssima Virgem é um 

caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e 
adquirirmos a perfeição, unindo-nos a ele:  

1o Porque esta prática, preconizada por mim, 
não é nova; é tão antiga, que não se pode 
determinar-lhe com toda a precisão os começos. 

164. 2o Esta devoção é um meio seguro para ir 
a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima 
Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus 
Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos 
ao Pai celestial.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

******************** 
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DIA 25 - DOS 33 DIAS -  DE MARÇO 

Texto para Meditar: Tratado da Verdadeira 
Devoção - números 213-225 

Capítulo VII 

Efeitos maravilhosos que esta devoção produz 
numa alma que lhe é fiel 

213. Meu querido irmão, convencei-vos de que, 
se vos tornardes fiel as práticas interiores e 
exteriores desta devoção, que vos indico em 
seguida:  

Efeito 10 
Artigo I  

Conhecimento e desprezo de si mesmo  
1o Pela luz que o Espírito Santo vos dará por 

intermédio de Maria, sua querida esposa, 
conhecereis vosso fundo mau, vossa corrupção e 
vossa incapacidade para todo bem, e, em 
consequência deste conhecimento, vos 
desprezareis, e será com horror que pensareis em 
vós mesmo.  
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A humilde Maria vos dará, enfim, parte de sua 
profunda humildade, com que vos desprezareis a 
vós mesmo, sem desprezar pessoa alguma, e 
gostareis até de ser desprezado.  

Efeito 20 
Artigo II 

Participação da fé de Maria  
214. 2o A Santíssima Virgem vos dará uma parte 

na fé, a maior que já houve na terra, maior que 
a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e 
todos os santos. 

Efeito 30 

Artigo III  
Graça do puro amor  
215. 3o Esta Mãe do amor formoso (Ecli 24, 24) 

aliviará vosso coração de todo escrúpulo e de todo 
temor servil;  

Efeito 40 
Artigo IV 

Grande confiança em Deus e em Maria  
216. 4o A Santíssima Virgem vos encherá de 

grande confiança em Deus e nela: 1o porque não vos 
aproximareis mais de Jesus Cristo por vós mesmo, 
mas sempre por intermédio desta bondosa Mãe; 

Efeito 50 
Artigo V 

Comunicação da alma e do espírito de Maria  
217. 5o A alma da Santíssima Virgem se 

comunicará a vós para glorificar o Senhor. Seu 
espírito tomará o lugar do vosso para regozijar-
se em Deus, contanto que pratiqueis fielmente 
esta devoção.  

Efeito 60 
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Artigo VI 

Transformação das almas em Maria à imagem de 
Jesus Cristo  

218. 6o Se Maria, que é a árvore da vida, for 
bem cultivada em nossa alma pela fidelidade às 
práticas desta devoção, ela dará fruto em seu 
tempo; e seu fruto não é outro senão Jesus Cristo.  

Efeito 70 
Artigo VII 

A maior glória de Jesus Cristo  
222. 7o Por esta prática, fielmente observada, 

dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês, que 
por qualquer outra, embora mais difícil, em 
muitos anos.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

 

DIA 26 - DOS 33 DIAS - 17 DE MARÇO 

Texto para Meditar: Tratado da Verdadeira 
Devoção - números 12-38 

12. (...) Se quiserdes compreender a Mãe – 
diz um santo – compreendei o Filho. Ela é uma 
digna Mãe de Deus: Toda língua aqui emudeça. 
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13. (...) Para demonstrar que Maria 
Santíssima tem sido, até aqui, desconhecida7, e 
que é esta uma das razões por que Jesus Cristo 
não é conhecido como deve ser. 

Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e 
o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será uma 
consequência necessária do conhecimento e do 
reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao 
mundo a primeira vez, e também, da segunda, o fará 
resplandecer.  

Capítulo I 

Necessidade da devoção à Santíssima Virgem  
14. Confesso com toda a Igreja que Maria é 

uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. 
Comparada, portanto, à Majestade infinita ela é 
menos que um átomo, é, antes, um nada, pois que 
só ele é “Aquele que é” (Ex 3, 14) e, por 
conseguinte, este grande Senhor, sempre 
independente e bastando-se a si mesmo, não tem 
nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem 
para a realização de suas vontades e a 
manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para 
tudo fazer.  

15. Digo, entretanto, que, supostas as coisas 
como são, já que Deus quis começar e acabar suas 
maiores obras por meio da Santíssima Virgem, 
depois que a formou, é de crer que não mudará de 
conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus, 
imutável em sua conduta e em seus sentimentos.  

38. Maria é a Rainha do céu e da terra, pela 
graça, como Jesus é o Rei por natureza e 
conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo 
compreende principalmente o coração ou o interior 
do homem, conforme a palavra: “O reino de Deus 
está no meio de vós” (Lc 17, 21), o reino da 
Santíssima Virgem está principalmente no interior 
do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente 
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nas almas que ela é mais glorificada com seu 
Filho, do que em todas as criaturas visíveis, e 
podemos chamá-la com os santos a Rainha dos 
corações.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

 
Consagração Total a Jesus por Maria 

(De São Luís Maria Grignion de Montfort) 

 

QUARTA PARTE DA PREPARAÇÃO À CONSAGRAÇÃO 

3ª Semana: Dias 27 a 33, dos 33 dias 
Dias do mês: 18 a 24 de março 

DIA 27 - (DOS 33 DIAS)- 18 DE MARÇO 

CONHECIMENTO DE JESUS CRISTO 

Atos de Amor a Deus, ação de graças pelas 
bênçãos de Jesus, constrição e resolução 
Durante este período, nos ocuparemos em 

estudar Jesus Cristo. O quê tem que se estudar de 
Jesus Cristo? 
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Primeiro: 

O Homem-Deus, sua graça e glória. Depois, seus 
direitos no domínio soberano sobre nós, já que 
havendo renunciado Satanás e o mundo, tomamos 
Jesus Cristo como Nosso Senhor. 

Segundo: 

Sua via interior; as virtudes e os atos de 
seu Sagrado Coração; sua associação com Maria e 
os mistérios da Anunciação e da Encarnação. 
Durante sua infância e vida oculta na festa das 
bodas de Caná e no Calvário... (Tratado da 
Verdadeira Devoção - números 12-38, 183,212, 226-
265) 

CRISTO, NOSSO FIM ÚLTIMO 

Texto para Meditar: Tratado da Verdadeira 
Devoção à Santíssima Virgem - números 61-62 

Artigo I 
Jesus Cristo é o fim último da devoção à 

Santíssima Virgem 

61. Primeira verdade. – Jesus Cristo, nosso 
salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 
deve ser o fim último de todas as nossas devoções; 
de outro modo, elas serão falsas e enganosas. 
Jesus Cristo é o alfa e omega23, o princípio e o 
fim de todas as coisas. 

Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para 
tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, pois 
é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da 
Divindade e todas as outras plenitudes de graças, 
de virtudes, de perfeições; porque nele somente 
fomos abençoados de toda a bênção espiritual; 
porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos; 
nosso único Senhor de quem devemos depender; 
nosso único chefe ao qual devemos estar unidos; 
nosso único modelo, com o qual devemos conformar-
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nos; nosso único médico que nos há de curar; nosso 
único pastor que nos há de alimentar; nosso único 
caminho que devemos trilhar, nossa única verdade 
que devemos crer; nossa única vida que nos há de 
vivificar, e nosso tudo em todas as coisas, que 
deve bastar-nos. 

Abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos 
homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus não 
nos deu outro fundamento para nossa salvação, 
nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus 
Cristo. Todo edifício cuja base não assentar 
sobre esta pedra firme, estará construído sobre 
areia movediça, e ruirá fatalmente, mais cedo ou 
mais tarde.  

Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus 
Cristo, podemos tudo: render toda a honra e glória 
ao Pai, em unidade do Espírito Santo e tornar-nos 
perfeitos e ser para nosso próximo um bom odor de 
vida eterna.  

62. Se estabelecermos, portanto, a sólida 
devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído 
para estabelecer com mais perfeição a devoção a 
Jesus Cristo, teremos proporcionado um meio fácil 
e seguro de achar Jesus Cristo. Como já fiz ver 
e farei ver, ainda, nas páginas seguintes, esta 
devoção nos é necessária para encontrar Jesus 
Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. 

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

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

********************** 
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DIA 28 - (DOS 33 DIAS)- 19 DE 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, 

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. 
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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 
hora: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos 
dos pecadores... 

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

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

***** 
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DIA 29 - (DOS 33 DIAS)- 20 DE MARÇO 

DA IMITAÇÃO DE CRISTO E DESPREZO DE TODAS 
AS VAIDADES DO MUNDO 

Texto para Meditar: Imitação de Cristo - Livro 
Primeiro, Capítulo 1 

Quem me segue não anda em trevas, diz o 
Senhor. 

Estas palavras são de Cristo, com as quais 
nos admoesta que imitemos sua vida e costumes, se 
queremos verdadeiramente ser iluminados e livros 
de toda a cegueira do coração. 

Seja, pois, nosso estudo, pensar na vida de 
Jesus. 

A doutrina de Cristo excede a de todos os 
santos e o que tiver espirito encontrará nela maná 
escondido. 

Mas acontece que muitos, ainda que 
frequentemente ouçam o Evangelho, gosta pouco 
dele, porque não tem o espirito de Cristo. Convém-
lhes que procurem conformar com ele toda sua vida. 
Que te aproveita disputar altas coisas da 
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Trindade se não és humilde. Por aí desagradas a 
Trindade. 

Por certo, as palavras elevadas não fazem 
santo nem justo. Mas a virtuosa vida faz o homem 
amável a Deus. Mas desejo sentir a contrição, que 
saber defini-la. 

Se soubesses toda a Bíblia de cor, e os ditos 
de todos os filósofos, que te aproveitaria tudo 
sem caridade e graça de Deus? 

Vaidade das vaidades. E tudo é vaidade. Mas 
amar e servir somente a Deus. Suma sabedoria é, 
pelo desprezo do mundo, ir aos reinos celestiais. 

****** 

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

DIA 30 - (DOS 33 DIAS)- 21 DE MARÇO 

O CAMINHO REAL DA SANTA CRUZ 

PRIMEIRO TEXTO PARA MEDITAR: SÃO MATEUS 
27, 36-44 

Capítulo 27  
36. Sentaram-se e montaram guarda.  
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37. Por cima de sua cabeça penduraram um 
escrito trazendo o motivo de sua crucificação: 
Este é Jesus, o rei dos judeus. 

38. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 
dois ladrões, um à sua direita e outro à sua 
esquerda. 

39. Os que passavam o injuriavam, sacudiam a 
cabeça e diziam:  

40. Tu, que destróis o templo e o reconstróis 
em três dias, salva-te a ti mesmo! Se és o Filho 
de Deus, desce da cruz! 

41. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas 
e os anciãos também zombavam dele: 

42. Ele salvou a outros e não pode salvar-se 
a si mesmo! Se é rei de Israel, desça agora da 
cruz e nós creremos nele!  

43. Confiou em Deus, Deus o livre agora, se o 
ama, porque ele disse: Eu sou o Filho de Deus! 

44. E os ladrões, crucificados com ele, também 
o ultrajavam. 

SEGUNDO TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE 
CRISTO - LIVRO SEGUNDO, CAPÍTULO 12 

CAPÍTULO 12 

Da estrada real da santa cruz 
1.A muitos parece dura esta palavra: Renuncia 

a ti mesmo, toma a tua cruz e segue a Jesus Cristo 
(Mt 16,24). Muito mais duro, porém, será de ouvir 
aquela sentença final: Apartai-vos de mim, 
malditos, para o fogo eterno (Mt 25,41). Pois os 
que agora ouvem e seguem, docilmente, a palavra 
da cruz não recearão então a sentença da eterna 
condenação.  

Este sinal da cruz estará no céu, quando o 
Senhor vier para julgar. Então todos os servos da 
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cruz, que em vida se conformam com Cristo 
crucificado, com grande confiança chegar-se-ão a 
Cristo juiz.  

2.Por que temes, pois, tomar a cruz, pela qual 
se caminha ao reino do céu?  

Na cruz está a salvação, na cruz a vida, na 
cruz o amparo contra os inimigos, na cruz a 
abundância da suavidade divina, na cruz a 
fortaleza do coração, na cruz o compêndio das 
virtudes, na cruz a perfeição da santidade. 

Não há salvação da alma nem esperança da vida, 
senão na cruz. Toma, pois, a tua cruz, segue a 
Jesus e entrarás na vida eterna.  

O Senhor foi adiante, com a cruz às costas, e 
nela morreu por teu amor, para que tu também leves 
a tua cruz e nela desejes morrer.  

Porquanto, se com ele morreres, também com 
ele viverás. E, se fores seu companheiro na pena, 
também o serás na glória.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

DIA 31 - (DOS 33 DIAS)- 22 DE MARÇO 

DA BONDADE E CARIDADE DE DEUS, QUE SE 
MANIFESTA NO SANTÍSSIMO SACRAMENOT AOS 

HOMENS 
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PRIMEIRO TEXTO PARA MEDITAR: IMITAÇÃO DE 
CRISTO - LIVRO IV - CAPITULO 2 

CAPÍTULO 2 

COMO NESTE SACRAMENTO SE MOSTRA AO HOMEM 
A GRANDE BONDADE E CARIDADE DE DEUS A VOZ 

DO DISCÍPULO 

1.Confiado, Senhor, na vossa bondade e grande 
misericórdia, a vós me chego, qual enfermo ao 
médico, faminto e sequioso à fonte da vida, 
indigente ao Rei do céu, servo ao Senhor, criatura 
ao Criador, desconsolado ao meu piedoso 
Consolador. 

Mas donde me vem a graça de virdes a mim? Quem 
sou eu, para que vós mesmos vos ofereçais a mim? 
Como ousa o pecador aparecer diante de vós? e vós, 
como vos dignais vir ao pecador? Conheceis vosso 
servo e sabeis que nenhum bem há nele para que 
lhe presteis esse benefício.  

Confesso, pois, minha vileza, reconheço vossa 
bondade, louvo vossa misericórdia e dou-vos 
graças por vossa excessiva caridade.  

SEGUNDO TEXTO PARA MEDITAR: TRATADO DA 
VERDADEIRA DEVOÇÃO À SANTÍSSIMA VIRGEM - 

NÚMERO 243, 245 E 249 

§ IV. Devoção especial ao mistério da 
Encarnação.  

243. Quarta prática. Terão uma devoção 
especial pelo mistério da Encarnação do Verbo, a 
25 de março, que é o mistério adequado a esta 
devoção, pois que esta devoção foi inspirada pelo 
Espírito Santo:  

Primeiro: 
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1o para honrar e imitar a dependência em que 
Deus Filho quis estar de Maria, para glória de 
Deus seu Pai e para nossa salvação; dependência 
que transparece particularmente neste mistério em 
que Jesus se torna cativo e escravo no seio de 
Maria Santíssima, aí dependendo dela em tudo; 

Segundo: 
2o para agradecer a Deus as graças 

incomparáveis que concedeu a Maria, 
principalmente por tê-la escolhido para sua Mãe 
digníssima, escolha feita neste mistério.  

São estes os dois fins principais da 
escravidão a Jesus Cristo em Maria.  

245. - 1o Visto estarmos num século orgulhoso, 
em que pululam os sábios enfatuados, os espíritos 
fortes e críticos, que sempre acham o que falar 
das mais sólidas e bem estabelecidas práticas de 
piedade, é preferível, para evitar-lhes ocasião 
de crítica desnecessária, dizer “escravidão de 
Jesus em Maria” e dizer-se “escravo de Jesus 
Cristo” do que escravo de Maria. Assim a 
denominação desta devoção será dada antes pelo 
caminho e meio para atingir este fim, Maria 
Santíssima. Pode-se, entretanto, usar uma ou 
outra sem o menor escrúpulo, como eu faço.  

Outra razão é que o principal mistério que 
nesta devoção se celebra e se honra, é o mistério 
da Encarnação, na qual não se pode ver a Jesus 
Cristo, mas em Maria e encarnado em seu seio, é 
mais a propósito dizer a escravidão de Jesus em 
maria, segundo aquela formosa oração de tão 
grandes almas: Ó Jesus que viveis em Maria, vinde 
e vivei em nós, em vosso espirito de santidade, 
etc. 

§ V. Grande devoção à Ave-Maria e ao terço.  
249. Quinta prática.  
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Os que adotam esta escravidão, terão grande 
devoção ao recitar a Ave-Maria, ou a Saudação 
Angélica, da qual bem poucos cristãos, mesmos 
esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a 
excelência e a necessidade. Foi preciso que a 
Santíssima Virgem aparecesse várias vezes a 
grandes santos muito doutos e escravos seus, para 
demonstrar-lhes tão grande mérito desta oração. 

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

 

DIA 32 - (DOS 33 DIAS)- 23 DE MARÇO 

DO AMOR A JESUS SOBRE TODAS AS COISAS 

PRIMEIRO TEXTO PARA MEDITAR: 

IMITAÇÃO DE CRISTO - LIVRO XI - CAPÍTULO 
7 

CAPÍTULO 7 
Do amor de Jesus sobre todas a coisas  
1.Bem-aventurado aquele que compreende o que 

seja amar a Jesus e desprezar-se a si por amor de 
Jesus. Por esse amor deves deixar qualquer outro, 
pois Jesus quer ser amado acima de tudo. O amor 
da criatura é anganoso e inconstante; o amor de 
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Jesus é fiel e inabalável. Apegado à criatura, 
cairás com ela, que é instável; abraçado com 
Jesus, estarás firme para sempre.  

A Ele ama e guarda como amigo que não te 
desamparará, quando todos te abandonarem, nem 
consentirá que pereças na hora suprema. De todos 
te hás de separar um dia, quer queiras, que não. 

 

SEGUNDO TEXTO PARA MEDITAR: TRATADO DA 
VERDADEIRA DEVOÇÃO À SANTÍSSIMA VIRGEM - 

NUMERO 257-260 

Artigo II 
Práticas especiais e interiores para os que 

querem tornar-se perfeitos acrescentamos algumas 
práticas interiores assaz santificantes para 
aqueles chamados pelo Espírito Santo a mais alta 
perfeição.  

Consiste, em quatro palavras, em fazer todas 
as suas ações por Maria, com Maria, em Maria e 
para Maria, a fim de fazê-las mais perfeitamente 
por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus.  

§ I. Fazer todas as ações por Maria.  
258. - 1o É preciso fazer todas as ações por 

Maria, quer dizer, em todas as coisas obedecer à 
Santíssima Virgem, e em tudo conduzir-se por seu 
espírito, que é o santo espírito de Deus. São 
filhos de Deus os que se conduzem pelo espírito 
de Deus: “Qui spiritu Dei aguntur, i sunt filii 
Dei” (Rm 8, 14). E os que pautam sua conduta pelo 
espírito de Maria são filhos de Deus, como já 
demonstramos; entre tantos devotos da Santíssima 
Virgem, só os que se conduzem por seu espírito é 
que são devotos verdadeiros e fiéis. Disse que o 
espírito de Maria é o espírito de Deus, porque 
ela jamais se conduziu por seu próprio espírito, 
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e sempre pelo espírito de Deus, e este de tal modo 
a dominou que acabou tornando-se seu próprio 
espírito.  

Que ditosa a alma quando é toda possuída e 
governada pelo espírito de Maria, que é um 
espírito suave e forte, zeloso e prudente, 
humilde e corajoso, puro e fecundo! 

§ II. Fazer todas as ações com Maria.  
260. 2o É mister fazer todas as ações com 

Maria, isto é, em todas as ações olhar Maria como 
um modelo acabado de todas as virtudes e 
perfeições, que o Espírito Santo formou numa pura 
criatura, e imitá-lo na medida de nossa 
capacidade. Cumpre, portanto, que, em cada ação, 
consideremos como Maria a fez ou faria se 
estivesse em nosso lugar. Devemos, por isso, 
examinar e meditar as grandes virtudes que ela 
praticou durante a vida, especialmente 1o sua fé 
viva, pela qual creu fielmente e constantemente 
até ao pé da cruz, sobre o Calvário; 2o sua 
humildade profunda que a levou a esconder-se, a 
calar-se, a submeter-se a tudo e a colocar-se em 
último lugar.  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS 

 

DIA 33 - (DOS 33 DIAS)- 24 DE MARÇO 
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O CORPO DE CRISTO E A SAGRADA ESCRIURA 
SÃO MUITO NECESSÁRIOS PARA A ALMA FIEL 

PRIMEIRO TEXTO PARA MEDITAR: 

IMITAÇÃO DE CRISTO - LIVRO IV - CAPÍTULO 
11 

CAPÍTULO 11 

Que o corpo de Cristo e a Sagrada Escritura 
são sumamente necessários à alma fiel Voz do 
discípulo  

1.Ó dulcíssimo Senhor Jesus, quão grande é a 
doçura de uma alma devota que toma parte no vosso 
banquete, no qual outro manjar não há que se lhe 
ofereça, senão vós mesmo, seu único amado, 
suprema aspiração de todos os desejos de seu 
coração! Também a mim seria doce derramar em vossa 
presença lágrimas do mais terno amor e com a 
piedosa Madalena banhar os vossos pés com meu 
pranto; mas onde está essa devoção, onde essa 
copiosa efusão de santas lágrimas? Por certo, na 
vossa presença e na dos santos anjos, meu coração 
devia inteiramente ficar abrasado e chorar de 
alegria, pois vos tenho verdadeiramente presente 
no Sacramento, embora oculto sob estranhas 
espécies.  

2.Contemplar-vos na vossa própria e divina 
claridade - não poderiam suportar meus olhos; nem 
o mundo todo poderia subsistir perante o fulgor 
de vossa majestade.  

Por isso viestes em socorro à minha fraqueza, 
em vos ocultando debaixo do Sacramento.  

SEGUNDO TEXTO PARA MEDITAR:  
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TRATADO DA VERDADEIRA DEVOÇÃO À 
SANTÍSSIMA VIRGEM - NÚMEROS 261-265 

261. 3 - É preciso fazer todas as ações em 
Maria. 

A Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso 
terrestre do novo Adão, de que o antigo paraíso 
terrestre é apenas figura. Há, portanto, neste 
paraíso terrestre, riquezas, belezas, raridades e 
doçuras inexplicáveis, que o novo Adão, Jesus 
Cristo, aí deixou. Neste paraíso ele pôs suas 
complacências durante nove meses, aí operou suas 
maravilhas e aí acumulou riquezas com a 
magnificência de um Deus. 

É neste paraíso terrestre que está em verdade 
a árvore da vida que produziu Jesus Cristo, o 
fruto da vida; a árvore da ciência do bem e do 
mal, que deu à luz ao mundo. Há, neste lugar 
divino, árvores plantadas pela mão de Deus e 
orvalhadas por sua unção divina, árvores que 
produziram e produzem, todos os dias, frutos 
maravilhosos dum sabor divino.  

Ninguém, exceto o Espírito Santo, pode dar a 
conhecer a verdade oculta sob estas figuras de 
coisas materiais.  

262. O Espírito Santo, pela boca dos Santos 
Padres, chama também a Santíssima Virgem: 1o a 
porta oriental, por onde o sumo sacerdote Jesus 
Cristo entra e vem ao mundo (cf. Ez 44, 2-3); por 
ela entrou da primeira vez, e por ela virá da 
segunda;  

§ IV. Fazer todas as ações para Maria.  
265. 4 - É preciso fazer finalmente todas as 

ações para Maria. Não a tomamos, porém, como fim 
último de nossos serviços, que é somente Jesus 
Cristo, mas como fim próximo, intermédio 
misterioso, e o meio mais fácil de chegar a ele.  
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A exemplo de um bom servo e escravo, é preciso 
que não fiquemos ociosos, e sim que, apoiados por 
sua proteção, empreendamos e realizemos grandes 
coisas para tão augusta Soberana. É preciso 
defender seus privilégios quando alguém os 
disputar; sustentar sua glória, quando alguém a 
atacar; atrair todo o mundo, se for possível, ao 
seu serviço e a esta verdadeira e sólida devoção; 
falar, clamar contra todos os que abusem de sua 
devoção para ultrajar seu Filho; e ao mesmo tempo 
estabelecer esta verdadeira devoção. E como 
recompensa destes pequenos serviços, não devemos 
pretender mais que a honra de pertencer a uma 
Princesa tão amável, e a felicidade de, por meio 
dela, ficarmos unidos a Jesus Cristo, seu Filho, 
com um liame indissolúvel no tempo e na 
eternidade. Glória a Jesus em Maria! Glória a 
Maria em Jesus! Glória a Deus somente!  

IR PARA ORAÇÕES DIÁRIAS  

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. 
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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/. 
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/. 
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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/.  

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/. 
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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/. 

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: 
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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. 

 
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, 
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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.  
 
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/. 
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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/. 
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/. 
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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.  
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. 
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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 
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 
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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, 
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. 
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RITO PARA A IMPOSIÇÃO DO ESCAPULÁRIO 

SAGRADO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E MARIA 

E 

CONSAGRAÇÃO TOTAL A JESUS POR MARIA, COM 
A ORAÇÃO DE SÃO LUÍS MARIA DE MONTFORT 

COM PRESENÇA SACERDOTAL 

RENÚNCIA DE SATANÁS E RENOVAÇÃO DAS 
PROMESSAS DO BATISMO 

De pé, renunciam a Satanás e renovam as 
promessas do Batismo, para que vivamos uma vida 
nova. Portanto, para receber o nosso escapulário 
sacramental do apostolado dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e Maria, renovemos as promessas 
do Santo Baptismo, com as quais em outro tempo, 
renunciamos a Satanás e às suas obras, e 
prometemos servir a Deus fielmente a Santa Igreja 
Católica. 

RENÚNCIAS 

Renunciam ao pecado para viver na liberdade 
dos Filhos de Deus? 
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Todos: Sim, renuncio 

Renunciam a todas as seduções do mal, para 
que o pecado não te domine? 

Todos: Sim, renuncio 

Renunciam a Satanás, pai e príncipe do pecado? 
Todos: Sim, renuncio 

 

RENOVAR NOSSA FÉ BATISMAL 

CREDO DOS APÓSTOLOS 

Creio em Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do 
Céu e da terra. Creio em Jesus Cristo Seu único 
Filho, Nosso Senhor, que foi Concebido por Obra 
e Graça do Espirito Santo, nasceu de Santa Maria 
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos 
infernos, ao terceiro dia ressuscitou dentre os 
mortos, subiu aos Céus, e está sentado a Direita 
de Deus, Pai Todo-poderoso, de onde há de vir 
julgar os vivos e aos mortos. Creio no Espirito 
Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos 
Santos, no perdão dos pecados, na ressurreição da 
carne e na Vida Eterna. Amém. 

OREMOS 

Que Deus Todo-Poderoso, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos regenerou pela Água e pelo 
Espírito Santo e que nos concedeu a remissão dos 
pecados, nos guarde em Sua Graça, no mesmo Jesus 
Cristo Nosso Senhor, para a Vida Eterna. Amém. 
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LADAINHA DOS SANTOS PATRONOS DO 
APOSTOLADO 

Senhor, tende piedade de nós 
Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós 
Cristo ouvi-nos, 
Cristo escutai-nos, 
Deus Pai Celestial, tende misericórdia de 

nós. 
Deus Filho Redentor do mundo, tende 

misericórdia de nós. 
Deus Espirito Santo, tende misericórdia de 

nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

tende misericórdia de nós. 
 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, tende 

misericórdia de nós. 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai 

por nós 
Casto e Amante Coração de São José, rogai por 

nós 
 
Arcanjo São Miguel, rogai por nós 
Arcanjo São Gabriel, rogai por nós 
Arcanjo São Rafael, rogai por nós 
 
São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. 
São João Evangelista, rogai por nós 
Santa Maria Madalena, rogai por nós. 
São Tarcísio, rogai por nós. 
Santa Filomena, rogai por nós. 
Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. 
São Luís de Monfort, rogai por nós. 
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Santa Margarita de Alacoque, rogai por nós. 
São João Diego, rogai por nós. 
Santa Bernadete Soubirous, rogai por nós. 
São João Eudes, rogai por nós. 
Beato Padre Bernardo de Hoyos, rogai por nós. 
São Francisco Marto, rogai por nós. 
Santa Jacinta Marto, rogai por nós. 
Soror Lúcia do Imaculado Coração, rogai por 

nós. 
Serva de Deus Luísa Picarreta, rogai por nós. 
Beata Concepción Cabrera, rogai por nós. 
Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por 

nós. 
Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. 
São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. 
Santo Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. 
São Juan Paulo II, rogai por nós. 
Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. 
 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do 

mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do 

mundo, ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do 

mundo, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

ORAÇÃO DO APÓSTOLO DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
UNIDOS DE JESUS E MARIA 

Minha querida Mãe, que tanto amais minha alma 
e sua salvação, uno-me totalmente a Vós, e me 
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despojo do homem velho e suas obras (Efésios 4,22) 
para morrer para o mundo, e viver escondido em 
Vosso Coração. 

Por isso, Eu (Nome…) consagro-me a Vós, como 
servo do Fiat e Evangelizador, sendo Apóstolo de 
Vosso Doloroso e Imaculado Coração. 

Desejo viver minha consagração, levando 
Cristo em meu coração, cobrindo com minha oração 
ao Santo Padre, Cardeais, Bispos, Sacerdotes, 
Diáconos, Religiosos e Religiosas, Missionários, 
Catequistas e a todos os Batizados. 

Mãe, desejo levar minha consagração às 
famílias e casais, nos quais o inimigo está 
centrando para a destruição do reino de DEUS. 
Desejo ser servo de Vossos Sagrados Corações 
Unidos, para cooperar com a salvação e 
evangelização da humanidade e apóstolo do Triunfo 
de Vossos Sagrados Corações. 

Renuncio a Satanás. Renovo meu batismo. 
Confirmo minha fé em Jesus Cristo, e aceito Sua 
Divina Vontade em mim. Quero ser sacrário vivo de 
Jesus, protetor das Almas Benditas do Purgatório 
e também apóstolo da vida, apadrinhando com 
minhas orações, a todas as crianças inocentes 
abortadas. Peço a conversão e a paz do mundo, e 
desejo viver em oração, sacrifício, reparação, 
expiação e penitência, implorando ao Pai Eterno, 
o breve retorno de Seu Filho Jesus Cristo, e 
prometo servir com Maria, para Maria, em Maria e 
por Maria, desde hoje, até minha total e 
definitiva entrega ao Pai Eterno. Amém. 

BÊNÇÃO DO ESCAPULÁRIO DOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS 

Sacerdote: O Senhor esteja convosco 
Fiel: e com o vosso espírito. 
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OREMOS  

Deus Pai Todo-poderoso, sem o qual não somos 
nada, não podemos nada, sendo servos inúteis, 
pecadores e só dignos do inferno, pedimos 
humildemente que vos digneis abençoar e 
santificar estes Vínculos de Amor, que são sinal 
de perpétuo serviço em honra do Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria, Verdadeira Mãe de Deus e 
Corredentora nossa, concedei-nos propício que 
todos aqueles que os levem devotamente, sejam 
libertados da escravidão deste mundo e do poder 
do diabo, que os príncipes das trevas afastem-se 
deles, tremendo e fugindo assustados. 

Não ousem molestar os servidores desta 
Santíssima e Potentíssima Rainha do Céu e da 
terra, Senhora dos Anjos e dos homens, Vencedora 
do inferno. 

Estes vínculos sejam para eles, sinal do 
Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
e os façam participes do Reinado Eucarístico do 
Sagrado Coração de Jesus; que os Arcanjos São 
Miguel, São Gabriel, São Rafael, os Anjos da 
Guarda o guardem e protejam. 

Que estes filhos e escravos de amor de Vossos 
Sagrados Corações Unidos, vivam em santidade, na 
prática da virtude; que sejam libertados da 
corrupção, das tentações e das seduções deste 
mundo; sejam autênticos apóstolos do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, deixando o homem 
velho, suas obras e ações, e vivam no Fiat da 
Divina Vontade, por intercessão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. Que vossa graça 
não os abandone, os acompanhem sempre, agora e na 
hora da sua morte, pelo mesmo Jesus Cristo Nosso 
Senhor. Amém. 
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O PADRE IMPÕE OS ESCAPULÁRIOS DOS 
SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS 

EM SEGUIDA É REALIZADA A ORAÇÃO DE 
CONSAGRAÇÃO TOTAL A JESUS CRISTO, 

SABEDORIA ENCARNADA, PELAS MÃOS DE MARIA, 
DE SÃO LUÍS DE MONTFORT 

 

CONSAGRAÇÃO DE SI MESMO A JESUS CRISTO, 
SABEDORIA ENCARNADA, PELAS MÃOS DE MARIA 

Ó Sabedoria Eterna e Encarnada! 
Ó amabilíssimo e adorável Jesus, Verdadeiro 

Deus e Verdadeiro Homem, Filho unigênito do 
Eterno Pai e da sempre Virgem Maria! Adoro-vos 
profundamente, nos esplendores do vosso Pai, 
durante a eternidade, e no seio virginal de Maria, 
vossa Digníssima Mãe, no tempo de vossa 
Encarnação.  

Dou-vos graças por vos terdes aniquilado, 
tomando a forma de escravo, para tirar-me da cruel 
escravidão do demônio. Vos louvo e glorifico, por 
vos terdes dignado submeter-vos a Maria, vossa 
Santíssima Mãe, em todas as coisas, a fim de 
fazer-me por Maria, vosso fiel vosso fiel 
escravo. 
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Mas, ai de mim, ingrato e infiel como sou, 
não guardei os votos e as promessas que tão 
solenemente fiz em meu batismo. Não cumpri minhas 
obrigações. Não mereço ser chamado vosso filho 
nem vosso escravo. E como nada há em mim que não 
mereça vossa repulsa e vossa cólera, não me atrevo 
por mim mesmo a aproximar-me de vossa Santa e 
Augusta Majestade. 

Por isso, recorro à Intercessão de vossa 
Santíssima Mãe, que me deste por Medianeira 
diante de Vós, e é por este meio que espero obter 
de Vós, a contrição e o perdão de meus pecados, 
a aquisição e conservação da Sabedoria. 

Ave, pois, ó Maria Imaculada, Tabernáculo 
Vivente da Divindade, onde a Eterna Sabedoria 
Escondida quer ser adorada pelos Anjos e pelos 
homens! 

Ave, ó Rainha do céu e da terra, a cujo 
império está submetido tudo quanto está abaixo de 
Deus! 

Ave, ó Refúgio seguro dos pecadores, cuja 
misericórdia a ninguém faltou! 

Ouvi os desejos que tenho da Divina Sabedoria, 
e recebei, para isto, os votos e as oferendas, 
que minha baixeza vos apresenta. 

Eu, (nome), infiel pecador, renovo e ratifico 
hoje, em vossas mãos, os votos do meu Batismo. 

Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e 
suas obras, e dou-me por inteiro a Jesus Cristo, 
a Sabedoria Encarnada, para levar minha cruz em 
seu seguimento, todos os dias de minha vida. E a 
fim de lhe ser mais fiel do que até agora tenho 
sido, escolho-vos hoje, ó Maria, em presença de 
toda a Corte Celestial, por minha Mãe e Senhora. 

Entrego-vos e consagro-vos, na qualidade de 
escravo, meu corpo e minha alma, meus bens 
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interiores e exteriores, e até o valor de minhas 
boas ações passadas, presentes e futuras, 
deixando-Vos direito pleno e inteiro de dispor de 
mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, 
segundo vosso beneplácito, e para a maior glória 
de Deus, no tempo e na eternidade. 

Recebei, ó Virgem benigníssima, esta pequena 
oferenda de minha escravidão, em honra e união da 
submissão que a Sabedoria Encarnada se dignou ter 
à vossa Maternidade, em homenagem do poder que 
ambos têm sobre este pequeno vermezinho e 
miserável pecador, em ação de graças pelos 
privilégios com que Vos favoreceu a Santíssima 
Trindade. 

Manifesto que quero, de agora em diante, como 
verdadeiro escravo vosso, procurar vossa honra e 
obedecer-Vos em todas as coisas.  

Ó Mãe admirável, apresentai-me a vosso 
querido Filho, na qualidade de escravo eterno, 
para que, havendo-me resgatado por Vós, me receba 
também por Vós. 

Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de 
obter a verdadeira Sabedoria de Deus, e de 
colocar-me, para este fim, no número dos que 
amais, ensinais, guiais, alimentais e protegeis, 
como a filhos e escravos vossos.  

Ó Virgem fiel, fazei-me em todos as coisas, 
tão perfeito discípulo, imitador e escravo da 
Sabedora Encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, 
que chegue um dia, por vossa Intercessão e a vosso 
exemplo, à plenitude de sua idade sobre a terra, 
e de sua glória nos céus. Amém. 

 

Assinatura 

 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditações e Orações dos Doze Dias Preliminares - Consagração a Maria p/ Método 
São Luís Maria de Montfort - sagradoscoracoesunidos.org 

142 

RECEBIMENTO DA CONSAGRAÇÃO POR PARTE DO 
SACERDOTE 

Em Nome da Santíssima Virgem, aceito a 
oferenda de cada um de vós e escrevo o vosso nome 
no Livro de seus filhos prediletos. Se 
perseverardes no santo propósito, prometo-vos de 
Deus Todo-Poderoso, a Vida Eterna e a união com 
o Dolorosos e Coração Imaculado de Maria na Bem-
aventurada  Eternidade do Céu. Amém. 

BÊNÇÃO FINAL 

Sacerdote: O senhor esteja com vocês 

Fiel: E com seu Espírito 
Sacerdote: A bênção do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo desça sobre todos vos, agora e para 
sempre. 

Fiel: Amén.  
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TESTEMUNHO DE MANOEL DE JESUS 

Em verdade, não ama o Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus quem não ama ao Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria. 

O Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e Maria é um Apostolado anunciado há muito 
tempo atrás. É o sinal de que ser apóstolo de 
Jesus é ser filho de Maria. Também São Luís de 
Monfort havia anunciado um exército de almas 
consagradas a Jesus por meio da Mãe Maria, para 
ser apóstolo completo. 

A Mãe Santíssima, ao revelar este Apostolado, 
não revela um novo carisma, senão que é um chamado 
a comprometermo-nos com nossa fé; viver nossa fé 
desde o batismo; cumprir com nosso compromisso 
adquirido no Sacramento da Confirmação. É fazer 
vida nossa fé Católica, Apostólica e Mariana. É 
lutar sob uma mesma bandeira para que o triunfo 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria traga 
sobre toda a humanidade o Reinado Eucarístico do 
Sagrado Coração de Jesus. 

O Senhor ainda hoje, fala para nosso tempo, 
chamando-nos à conversão, e à um verdadeiro 
compromisso com seu Filho Jesus Cristo. 

Toda manifestação de Jesus e Maria é uma 
bênção de Deus para a humanidade. É parte da 
Comunhão da Igreja. É dizer, a Comunhão de nós, 
a Igreja peregrina, com a Igreja Triunfante. Por 
isso, Jesus e Maria seguem manifestando-se, 
porque nos amam. E é seu Amor o que Os move para 
aproximar-se de nós.  

O testemunho de Manoel de Jesus, é uma graça 
de Misericórdia de Jesus, para sua alma. 

O Senhor manifestou Sua misericórdia em minha 
vida. Este pequeno caminho espiritual divide-se 
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em três etapas, com muita profundidade 
espiritual. 

A PRIMEIRA ETAPA 

Inicia desde muito pequeno. O Senhor encheu 
meu espírito com graças muito especiais, 
místicas, profundas, que as vezes são uma cruz 
para mim, porque não compreendo algumas vezes 
tantas graças e o próprio Senhor se encarrega de 
educar-me e guiar-me com a Santa Presença Materna 
de Maria. 

Desde muito criança tive uma grande devoção a 
Maria, e foi com Ela que aprendi a amar mais a 
Jesus. Ainda pequeno tinha visões de Maria sob a 
advocação de Maria Rosa Mística, Nossa Senhora de 
Lourdes ou como Nossa Senhora de Fátima.  

Sempre em minhas orações em meu quarto. Quando 
rezava o Santo Rosário, a Mãe se apresentava e 
ficava comigo todo o tempo que durasse a recitação 
do Santo Rosário. 

A Mãe me instruía sempre desde o segredo. 
Nossa Mãe sempre nos faz viver o Evangelho. É o 
primeiro passo em nosso caminhar. Por isso a Mãe 
Bendita cumpria em mim aquela citação das 
Sagradas Escrituras do Evangelho de São Mateus 
(Cap. 6, 6): “Mas tu, quando rezardes, entra em 
teu quarto, e quando tenhas fechado a porta, ora 
a teu Pai que está em segredo, e teu Pai, que vê 
no segredo, te recompensará.” 

E pouco a pouco fui crescendo espiritualmente 
e em idade. A Santíssima Mãe ia me formando de 
coração a coração; instruía-me internamente, como 
diz o Salmo 94, versículo 12: “Bem-aventurado o 
homem a quem corriges, Senhor e o instrui em Tua 
Lei.” 
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E assim a Santíssima Mãe, como Boa Mãe, foi 
educando-me, ensinando-me, guiando-me, e cada vez 
mais, crescia mais meu amor por seu Filho Jesus 

Sempre pecador; sempre imperfeito; sempre 
humano, o Senhor ia edificando-me, destruindo-me 
para construir sobre minhas ruínas Seu Santuário, 
Seu Templo. 

Este é o caminho que nos convida a seguir 
Jesus e Maria, com os chamados privados, com os 
quais instruíam-me desde o início. 

A REVELAÇÃO DA MISSÃO 

No dia 15 de Julho do ano de 2013 apresentou-
se Nossa Senhora em meu quarto, novamente, e 
revelou nesse dia a Missão para a qual vinha me 
preparando; e a Mãe me disse:  

“Este quarto é minha casinha. Daqui sairá 
minha Gloria e meu Amor. Aqui vivo contigo e meu 
amado Filho Jesus. Nosso amor se fará um, e Nossos 
Corações Unidos estarão contigo. Eu sou Maria, 
Mãe da Graça, Mãe do Coração Doloroso e Imaculado, 
a que te ama. 

A SEGUNDA ETAPA 

Depois deste dia, comecei a experimentar mais 
visões, mais mensagens, que o Eterno Pai Yhavé me 
indicou que chame: “Últimos Chamados de Amor e 
Conversão a humanidade”, e inclusive chegou a 
compartilhar a agonia dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria, que sofrem 
misticamente hoje pelos pecados da humanidade. 

Em algumas destas experiências que o Senhor 
compartilha com minha alma, me permite sentir sua 
dor, por tantas coisas que Ele mesmo vai 
mostrando: aborto, infidelidade, o não amor, a 
violência, a destruição das famílias, a desunião 
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dos cristãos, sobretudo nossa falta de amor a 
Deus, o não reconhece-Lo como nosso Pai e Criador, 
e todas essas experiências ajudaram-me a crescer, 
compartilhando as dores de Jesus e Maria pela 
humanidade. 

Os Últimos Chamados de Amor e de Conversão à 
Humanidade: 

O Senhor pediu-me para revelar os Chamados, 
coisa que fiz primeiramente em um pequeno 
Cenáculo de Oração. Seguiu-se e se segue 
trabalhando no silêncio e no anonimato, assim 
como Nossa Mãe o ia pedindo, com prudência, mas 
com perseverança. 

Nestes Chamados, Jesus e Maria nos ajudam a 
caminhar este novo êxodo, para sair de nossa 
escravidão e caminhar para esse Reino do Fiat 
Supremo, onde não teremos mais divisão, e seremos 
um só coração, no Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria; um só Cenáculo de oração, de amor, em seu 
Triunfo Final, e no Reino Eucarístico do Sagrado 
Coração de Jesus, Rei do Universo. 

A TERCEIRA ETAPA 

A mãe ensina a caminhar seu filho pequeno, e 
revela a urgência de um Apostolado, mundial, 
Eucarístico e Mariano. A própria Mãe, junto aos 
chamados que dá o Senhor Jesus, as nomeou: 
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus 
e de Maria, o qual, em um de seus chamados: 

De 9 de abril de 2014 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Sagrado Coração de Jesus: 

“Os raios da minha Misericórdia abraçarão o 
mundo inteiro, que com o amor que brota de meu 
Sagrado Coração, dissiparei todo o mal e as 
tristezas daquelas almas que aceitem minhas 
palavras com a santa fé.” 
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“Meus queridos filhos: estamos nos tempos da 
Misericórdia (dois anos antes do Ano Santo da 
Misericórdia, de 2016), onde virei reunir meu 
povo fiel.” 

“Para aqueles que tiveram um encontro vivo 
comigo, serei Eu quem reunirei meu rebanho junto 
a Divina Pastora das almas, que os conduzirá, 
guiará e ensinará a Gloria do meu Reino, 
estendendo-se como uma Chama de Amor em todos os 
corações, que creiam em Mim... orem, orem, 
orem...” 

Este Apostolado dos Sagrados Corações Unidos, 
é a mesma Família de Nazaré, Jesus, José e Maria, 
que viviam como uma pequena Igreja, governada 
pelo Espírito de Deus. 

O Senhor deseja que retornemos todos juntos 
como Igreja, aos seus Corações Unidos; a depender 
deles; para aprender com Eles, que desde sua vida 
simples de Nazaré, estendiam pouco a pouco o 
reinado de Deus.  

Este apostolado não é um novo carisma ou um 
novo movimento. É um chamado. É um chamado. É uma 
vida. E todos podem ser parte do Apostolado, 
estendendo desde suas vidas, de suas orações, em 
suas próprias famílias, o Reinado dos Sagrados 
Corações Unidos em todos os corações.  

Pois o Reino de Deus está no coração do homem, 
como diz o evangelho de São Lucas 17, 21: nem 
dirão: “Olha, aqui está!” Ou: “Ali está! Porque 
eis aqui o Reino de Deus entre vós está.” 

Em muitos dos Chamados, também se nos faz uma 
exortação à unidade. Unidade na diversidade, 
disse a Santíssima Mãe. Não importa o carisma 
espiritual ou o estado daqueles que desejam 
consagrar-se a nosso Apostolado.  

O importante é estender o Reinado dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria. Assim que 
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lhes exorto a que os unamos todos juntos, 
trabalhando para que o Reinados dos Sagrados 
Corações Unidos e suas intenções para a 
humanidade e a Santa Igreja Católica, sejam 
realizadas. 

E depende de nós e de nossa resposta desde o 
amor e com a oração. 

Nossa Senhora também nos dá conselhos para 
nossa vida espiritual em nosso Apostolado. Aos 
irmãos que formam um apostolado, a doutrina da 
Santa Igreja os denomina: fiéis de vida 
apostólica. É dizer, sua vida é um testemunho 
Evangélico e apostólico. Por isso Jesus e Maria 
nos convidam a esse apostolado. É dizer, a uma 
vida de testemunho, de compromisso, de entrega. 

EXTRATOS DOS CHAMADOS DE AMOR E DE 
CONVERSÃO 

15 de setembro do ano 2014 - Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

“Meus apóstolos levam uma vida de consagração”. 

Queridos filhos: meu Coração Doloroso e 
Imaculado só quer que meus filhos vivam uma vida 
de consagração. Quero que meus filhos vivam 
consagrados ao Senhor, amando e servindo a seus 
irmãos. Meu Filho e Eu só lhes pedimos uma vida 
de consagração, de oração, sacrifício e 
penitência, e assim preparar a humanidade para o 
próximo retorno de meu amado Filho. 

† Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 

15 de setembro de 2014 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

“Conheçam meu Amor” 
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Hoje guio meus passos a terra para inundá-la 
de amor. Amor que está ali esperando como fonte. 
Esta fonte de amor espera que as almas venham 
bebê-la. 

No silencio do meu Sagrado Coração, afastem-
se do ruído do mundo. Na solidão de minha Cruz, 
vivam em minha Divina Vontade, esvaziando-se do 
pecado; mortificando seus sentidos e rezando, 
salvar-se-ão muitas almas. Meu Sagrado Coração 
hoje desce o mais alto do Céu, para abraçar cada 
alma e aliviar tanta dor. Conheçam-Me, porque no 
Me conhecem e como não Me conhecem, não Me amam. 
Adentrem-se nas profundidades de Meu Amor 
Celestial. Nos raios de Minha misericórdia sejam 
abençoados. 

† Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amem. 

12 de Outubro de 2014 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

“Sou Vossa Mãe” 

Querido filho, broto de Minhas Puríssimas 
Entranhas. Filho, hoje te digo Meu pequeno aluno. 
Desde muitos séculos atrás, o Pai quis a presença 
da Mãe, de Vossa Mãe, que estivesse presente em 
Seu Povo e como Mãe, tenho-os ido guiando, 
educando, formando, cumprindo missões importantes 
em cada etapa da vida de Minha Igreja, Minha 
Filha. 

Filho Meu: Eu quis guiar cada alma. Sou Mãe e 
Sou Mestra. 

Em Fátima, revelou-se o Grande Mistério de 
Meu Amor: Meu Coração Doloroso e Imaculado. Eu 
permito ensinar-lhes aos meus filhos (refere-se 
aos três pastorzinhos de Fátima), quis propagar 
Meu Amor, que é a presença de Meu Senhor em Mim, 
Sua Chama de Amor Ardente, a Chama, o Fogo que 
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Meu Filho desejou que arda em Seu Povo, (“Vim a 
jogar um Fogo sobre a Terra e ¡quanto desejaria 
que já estivesse aceso!”) São Lucas 12, 49-53. A 
Chama que acenderá as almas de Amor por Jesus. 

Filho Meu: como já te disse, quero que 
propagues a Devoção ao Meu Coração. Eu tenho Me 
mostrado para teu interior muitas vezes, e assim, 
Meu menino, como Me viste nesta Sagrada Imagem, 
reúno todos os Mistérios de Meu Coração, todas as 
Relíquias de Meu Amor e todas as Advocações e 
Mensagens que o Pai vos envia através de Mim, a 
Escrava do Senhor. Assim como vês, broto de minha 
alma, assim Eu apresento a porta de salvação ao 
mundo.  

Assim Eu trago uma vez mais reunidas todas 
Minhas manifestações. Por isso te chamei Apóstolo 
de Meu Doloroso e Imaculado Corações, porque te 
confiei todos os desejos de Minha Alma; todos os 
Segredos de Meu Doloroso e Imaculado Coração; 
todas as lágrimas de Minha Dor. Agora és Apóstolo 
e és Meu filho, porque te dei tudo o que recebi 
do Pai (“Porque Eu lhes dei as palavras que me 
deste; e as receberam e entenderam que em verdade 
saí de Ti e creram que Tu me enviaste”) São João 
17,8. 

Ao final virá um Grande Novo Pentecostes. Será 
a Chama de Amor em cada alma e ao último tempo, 
Meu Doloroso e Imaculado Coração triunfará 
(Fátima 1917). 

Assim serão um só povo, uma só Igreja, um só 
rebanho. Mas agora vos digo, lutai pela unidade 
e a propagação do Reino de Deus-Reino de Maria. 
Unidos, filhos meus, venceremos. Unido, Meu 
Coração em cada alma vencerá. Nesta Sagrada 
Imagem venho reunir todas Minhas Graças. Amém. Eu 
te amo e te abençoo. 
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† Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 

Esta advocação “Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria” é o cume de todas as Advocações Mariana. 

O Sagrado Coração de Jesus e o Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, são as advocações 
que salvarão a humanidade. Por isto não esperemos 
a Nosso Senhor Jesus Cristo vir como rei ou um 
poderoso. Nosso amado Jesus virá na Cruz, como 
nos redimiu; virá ensinando seu Coração rasgado, 
manifestando sua Misericórdia Divina e o Precioso 
Sangue que é nosso preço de Salvação. 

Por isto devemos rezar; comprometer-nos em 
estender o Reinado Eucarístico dos Sagrados 
Corações de Jesus e Maria, e cumprir suas 
intenções, colaborando com nossos sacrifícios e 
orações que é o objetivo de nosso Apostolado. 
Reunimo-nos como um só exército eucarístico e 
mariano; uma só Igreja e um só rebanho de Jesus 
Mestre.  

Oremos sempre juntos pela Igreja, por nossos 
pastores, os sacerdotes, por todas as almas 
consagradas, e por todos nós batizados, para que 
respondamos ao chamado do Senhor, abrindo nosso 
coração com fé, com esperança e caridade, e 
rezando e testemunhando de que Jesus e Maria 
vivem, Triunfam e Reinam em nossos corações. Que 
os Sagrados Corações Unidos de Jesus, José e Maria 
triunfem e reinem em nossas vidas, em nossa 
Igreja, em nossa sociedade; dissipem todo mal e 
libertem nossas almas para serem fiéis servidores 
do Eterno Pai Yhavé, que nos criou por amor, em 
sua infinita Misericórdia. Amém. 

Em Jesus e Maria, Manuel de Jesus. 
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