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BREVE  EXPLICAÇÃO  DA 

CONSAGRAÇÃO  
  

 

Esta consagração consiste em renovar 

as nossas promessas de batismo e 

entregar livremente e por amor à Virgem 

Maria, todos os nossos bens espirituais, 

corporais e materiais, passados, 

presentes e futuros, para que Ela os 

administre como nossa Mãe que mais nos 

ama e a quem Jesus Cristo nos quis 

entregar no final da sua crucificação (Jo 19,   

26-27); para que Ela nos alimente, conduza, 

forme, corrija, defenda e proteja as nossas 

almas e as converta para alcançar a nossa 

salvação por Cristo, com Ele e Nele.   

A Consagração Total a Jesus através de Maria 

é a mesma que a Consagração ao Imaculado 

Coração de Maria.  

Ambas as devoções são equivalentes, porque 

se nos consagramos à Virgem Maria, ela só 

partilhará connosco as suas graças especiais 

que Deus lhe concedeu para ser a Mãe de 

Jesus Cristo, e ela procurará converter as 

nossas almas e interceder por nós perante o 

seu Filho Divino para nos salvar.  

Desde que o Arcanjo São Gabriel anunciou à 

Santíssima Virgem Maria que Deus Pai e Deus 

Espírito Santo desejavam que Jesus o filho de 

Deus encarnasse através Dela, Ela entregou-

se à realização da Sua Divina Vontade 

respondendo "Eis a serva do Senhor; faça-se 

em mim segundo a tua palavra" (Lc 1, 38).   

Existem muitas formas piedosas de nos 

consagrarmos à Virgem Maria e através dela a 

http://www.materfatima.org/
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Jesus Cristo, mas o Método de Preparação 

de 33 dias baseado no Tratado da 

Verdadeira Devoção à Virgem Maria; que 

foi inspirado pelo Espírito Santo a São Luís 

Maria Grignion de Montfort (TVDVM número 

114), foi reconhecido por santos, papas e 

teólogos, como o método de consagração 

"Cristocêntrica" por excelência, porque 

é a maneira mais fácil, curta, rápida, 

perfeita e segura de nos consagrarmos a 

Jesus Cristo através de Maria, sendo Ela 

a única criatura humana que com perfeita 

caridade e Fé, livremente sempre amará e 

fará a vontade de Deus.  

  

SÃO  LUÍS  MARIA  GRIGNION 

 DE MONTFORT  

  

É um santo francês (1673-1716), que é 

celebrado no dia 28 de abril. Era um 

sacerdote muito devoto a Jesus 

Eucaristia e à Santíssima Virgem Maria. A 

sua espiritualidade baseia-se em:  

1. Reproduzir Jesus crucificado em nós.  

2. Fazê-lo através da Consagração a 

Maria como "escravos do amor". No início, 

ele foi incompreendido pela sua devoção à 

Virgem, porque por escrúpulos, os clérigos 

do seu tempo pensavam que o amor por 

Maria poderia tirar o amor a Jesus, que 

teologicamente se provou não ser assim, 

mas pelo contrário, amar Maria aperfeiçoa o 

amor a Jesus Cristo. Em seguida, o Papa 

Clemente XI reconheceu a sua devoção e 

nomeou-o Missionário Apostólico e abriu 

200 missões relacionadas com a Virgem 

Maria e o Santo Rosário.  

  

O seu trabalho culmina, por inspiração do 

Espírito Santo, no "Tratado da Verdadeira  

Devoção à Virgem Maria", onde 

profetizou que este livro seria odiado e 

perseguido por Satanás e seus lacaios 

porque está destinado a formar os 

Apóstolos dos Últimos Tempos que com o 

calcanhar da Virgem Santíssima, 

esmagarão a cabeça da antiga serpente 

(TVDVM 49 a 59, 113 e 114), também escreveu 

outros livros, como o "Segredo da Virgem" e o 

"Segredo do Rosário". O Papa Pio XII 

reconheceu os seus livros.  
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TESTEMUNHO DE SÃO JOÃO PAULO II  

• O TVDVM dissipou o seu medo de que a 

devoção mariana o distraísse de  

Cristo.  

• Encorajou-o a consagrar sua entrega a 

Deus e aos homens através de Nossa 

Senhora.  

• Consagrou todo o seu ministério 

sacerdotal e papal à Virgem Maria, até 

mesmo usando o lema Totus Tuus!   de 

São Luís Maria Grignion de Montfort.  

Este método quando realmente é feito com 

toda a entrega, em apenas 33 dias, a 

Virgem Maria vai limpando o nosso coração 

do que não agrada a Deus, para recebê-lo 

dignamente, aperfeiçoando a renovação 

das nossas promessas batismais; é como 

se Nossa Mãe  

Santíssima nos nossos corações limpasse 

mais uma vez a gruta suja, fedorenta e fria 

de Belém, para receber Jesus no mais 

humilde, mas ao mesmo tempo belo e 

agradável berço, digno de Nosso Senhor.  

Não é por acaso que recebemos este 

convite para nos consagrarmos a Jesus 

Cristo através de Maria, especialmente 

neste momento histórico do mundo para o 

qual foi escrito o Tratado da Verdadeira 

Devoção à Virgem Maria.  

• Ela conhece as necessidades e pediu ao 

mundo que se consagrasse ao seu 

Imaculado Coração, por exemplo em 

Fátima, em 1917.  

• Como na Visitação Ela vai prontamente 

ter com Santa Isabel (Lc 1, 29), assim ela 

procura-nos para nos ajudar.  

• Ela está atenta ao que precisamos, 

mesmo antes de nós o sabermos.  

  

PEDIDOS DE MARIA AOS SEUS FIÉIS 

SERVOS (TVDVM 201-212)  

  

1. Maria ama-os. Mais do que qualquer 

mãe terrena.  

2. Alimenta-os. Em corpo e alma.  

3. Conduz-los. De acordo com a vontade 

de Jesus Cristo.  

4. Defende-os e protege-os. Envia legiões 

de milhões de anjos para ajudar cada 

filho contra todas as malícias, números e 

forças dos seus inimigos.  

5. Intercede por eles. Ante Jesus Cristo e 

mantém-os unidos a Ele, ajudando-os a 

perseverar na graça de Deus.  

  

FRUTOS DA CONSAGRAÇÃO (TVDVM 

213-222)  

  

1. Autoconhecimento de si mesmo e da 
humildade de Maria. 2. Participação na 
Fé de Maria.  
3. Maturidade cristã, não para agir por 

temor, mas por puro amor.  

4. Grande confiança em Deus e Maria 

Santíssima.  

5. Comunicação da alma e do Espírito de 

Maria.  

6. Transformação das almas em Maria à 

Imagem de Jesus Cristo.  

7. A maior Glória de Jesus Cristo  

  

PROCEDIMENTO DE 33 DIAS  

1. Meditação do dia correspondente.  

2. Orações do dia correspondente.  

3. Santo Terço. Esta oração diária e a 

frequente comunhão sacramental são 

meios que reforçam a nossa 

perseverança sobre a relutância, os 

contratempos e a tentação de abandonar 

esta providencial preparação de 33 dias 

para a consagração total a Jesus por 

Maria.  
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ESTRUTURA DA PREPARAÇÃO  

É composto por 4 partes: 

1. Esvaziar-se do espírito do mundo. 12 dias 

preliminares (TVDVM 228)  

2. Autoconhecimento. 7 dias (TVDVM 228)  

3. Conhecimento da Virgem Maria. 7 dias 

(TVDVM 229)  

4. Conhecimento de Jesus Cristo. 7 dias  

(TVDVM 230)  

  

Antes de concluir os 33 dias, é importante 

fazer uma confissão e comungar no dia da 

Consagração com a intenção de se 

entregar a Jesus Cristo, como escravo de 

amor, pelas mãos de Maria.  

Depois da comunhão, recita-se a fórmula de 

Consagração diante de uma imagem da 

Virgem e assina-se nesse mesmo dia 

(TVDVM 231). Em Mater Fátima é 

acrescentada uma oração a São José, o 

Castíssimo Esposo da Virgem Maria, 

Protetor e Guardião da Sagrada Família, 

para lhe pedir que interceda por nós e nos 

ajude a aperfeiçoar a nossa consagração.  

É conveniente fazer nesse dia alguma obra 

de misericórdia, sacrifício, jejum, 

mortificação, esmola, etc. (TVDVM 232)  

RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO  

Aqueles que já se consagraram antes por 

este método, recomenda-se que façam a sua 

preparação de 33 dias e renovem a sua 

consagração no mínimo todos os anos.  

Quanto mais consagrados estivermos á 

Virgem Maria, mais pertencemos a Ela e por 

intermédio Dela, a Nosso Senhor Jesus 

Cristo.  

Promovamos esta consagração convidando 

mais pessoas a vivê-la.  
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DATAS DE CONSAGRAÇÃO. Estão agendados 33 dias de festas Marianas. Mater 

Fátima agenda pelo menos 2 Consagrações Mundiais: 13 de maio e 12 de dezembro.  

  

Início 33 dias  Festa Mariana  Dia da Consagração  

9 janeiro  Nossa Senhora de Lourdes  11 fevereiro  

20 fevereiro  
21 fevereiro (ano 

bissexto)  
Anunciação do Senhor  25 março  

5 abril  Nossa Senhora de Luján  8 maio  

10 abril  Nossa Senhora de Fátima  13 maio  

28 abril  Visitação de Maria  31 maio  

varia  Coração Imaculado de Maria  sábado depois de Corpus Christi  

25 maio  Nossa Senhora da Ajuda Perpétua  27 junho  

6 junho  Virgem de Chiquinquirá  9 julho  

13 junho  Nossa Senhora do Carmo  16 julho  

30 junho  Nossa Senhora dos Anjos  2 agosto  

13 julho  Assunção de Maria  15 agosto  

20 julho  Maria Rainha  22 agosto  

6 agosto  Natividade de Maria  8 setembro  

10 agosto  Santo Nome de Maria  12 setembro  

13 agosto  Nossa Senhora das Dores  15 setembro  

22 agosto  Virgem da Misericórdia  24 setembro  

4 setembro  Nossa Senhora do Rosário  7 outubro  

17 outubro  Virgem da Divina Providência  19 novembro  

19 outubro  Apresentação de Maria  21 novembro  

25 outubro  Nossa Senhora da Medalha Milagrosa  27 novembro  

5 novembro  Imaculada Conceição  8 dezembro  

9 novembro  Nossa Senhora de Guadalupe  12 dezembro  

29 novembro  Santa Maria, Mãe de Deus  1 janeiro  

31 dezembro  Apresentação do Senhor  2 fevereiro  
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PARTE 1. ESVAZIANDO-SE DO 

ESPÍRITO DO MUNDO (1.º AO 

12.º DIA)                                                                                                                                                                                                                                                                
 

INTRODUÇÃO À PRIMEIRA PARTE  

  

Examine a sua consciência, reze, pratique a 

renúncia à sua própria vontade, mortificação, 

pureza de coração. Esta pureza é a condição 

indispensável para contemplar a Deus no 

céu, vê-lo na terra, e conhecê-lo à luz da fé.  

A primeira parte da preparação deve ser 

usada para esvaziar-se do espírito do mundo, 

o que é contrário ao espírito de Jesus Cristo. 

O espírito do mundo consiste, na sua 

essência, na negação do domínio supremo 

de Deus, uma negação que se manifesta na 

prática do pecado e da desobediência; por 

isso, opõe-se totalmente ao espírito 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 da vida, assim como 

pela desobediência às leis de Deus e o abuso 

das coisas criadas. As suas obras são o 

pecado em todas as suas formas; 

consequentemente, tudo aquilo pelo qual o 

demónio nos leva a pecar; obras que levam 

ao erro e à escuridão da mente, sedução e 

corrupção da vontade. As suas pompas são o 

esplendor e o truque empregue pelo demónio 

para fazer o pecado delicioso, nas pessoas, 

nos lugares e nas coisas.   

  

  

  

  

ORAÇÕES PARA REZAR APÓS AS 

MEDITAÇÕES DO 1.º AO 12.º DIA  
  

  

  

VENI CREATOR SPIRITUS  

Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai 

e enchei os corações com os Vossos dons 

celestiais.    

Vós sois chamado o Intercessor de Deus 

excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, 

o amor, a unção divina e salutar.  

Sois o doador dos sete dons e sois poder 

na mão do Pai,  

por Ele prometido a nós, por nós seus feitos 

proclamai.    

A nossa mente iluminai, os corações enchei 

de amor,  

nossa fraqueza encorajai, qual força eterna 

e protetor.    

Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a 

Vossa paz,  

se pela graça nos guiais, o mal deixamos 

para trás.   

Ao Pai e ao Filho Salvador, por Vós 

possamos conhecer que procedeis do 

Seu amor fazei-nos sempre firmes crer.  

Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que 

ressuscitou de entre os mortos e ao 

Espírito Consolador, pelos séculos dos 

séculos.   

Amen.  

  

AVE MARIS STELLA  

  

Salve, Estrela do Mar,  

Mãe fecunda de Deus, 

Ficando sempre virgem; 

Feliz porta do céu.  

  

Vós que de Gabriel  

Ouviste aquele Ave,  

Estabelecei-nos na paz,  

Mudando o nome de Eva.  

Rompei as cadeias dos cativos,  
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Iluminai os cegos, Expulsai os 

nossos males, Pedi para nós 

todos os bens.  

  

Mostrai-Vos nossa Mãe;  

Receba por Vós as nossas preces 

Aquele que por nós nasceu e quis 

ser vosso.  

  

Virgem singular,  

Doce entre todas, Livres das 

nossas culpas, Torna-nos 

doces e castos.  

  

Dá-nos uma vida pura,  

Prepara-nos caminho seguro Para 

que, vendo Jesus, Eternamente 

nos alegremos.  

  

Louvor seja dado a Deus Pai,  

Honra ao grande Cristo E 

ao Espírito Santo; Aos três 

a mesma honra.  

Amen.  

  

MAGNIFICAT  

A minha alma glorifica ao Senhor  e o meu 
espírito se alegra em Deus, meu Salvador.   
Porque pôs os olhos na humildade da sua 

serva:   

de hoje em diante me chamarão 

bemaventurada todas as gerações.   

O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:   

Santo é o seu nome.  A sua misericórdia 
se estende de geração em geração  
sobre aqueles que O temem.  
Manifestou o poder do seu braço  e 
dispersou os soberbos.  Derrubou os 
poderosos de seus tronos  e exaltou os 
humildes.  Aos famintos encheu de bens   

e aos ricos despediu de mãos 
vazias.  Acolheu Israel seu servo,  
lembrado da sua misericórdia,  

como tinha prometido a nossos 
pais,  a Abraão e à sua 
descendência  para sempre.  
Glória ao Pai e ao Filho  e ao 
Espírito Santo.   

Como era no princípio, agora e sempre.  

Amen.  

  

Adicione a recitação do Santo Terço às 

suas orações, a qualquer hora que possa.  

  

MEDITAÇÕES DO 1.º AO 12.º DIA  
  

  

Dia 1 - Sermão da Montanha  
  

                                                       Mt 5, 1-

19   

"As Bem-aventuranças.  

Ao ver a multidão, Jesus subiu a um 

monte. Depois de se ter sentado, os 

discípulos aproximaram-se dele. Então 

tomou a palavra e começou a ensiná-los 

dizendo:   

  

"Felizes os pobres em 
espírito, porque deles é o 
Reino do Céu. Felizes os 
que choram, porque serão 
consolados. Felizes os 
mansos, porque possuirão a 
terra.  
Felizes os que têm fome e sede de justiça, 

porque serão saciados. Felizes os 

misericordiosos, porque alcançarão 

misericórdia. Felizes os puros de coração, 

porque verão a Deus. Felizes os 

pacificadores, porque serão chamados filhos 

de Deus. Felizes os que sofrem perseguição 

por causa da justiça, porque deles é o Reino 

do Céu.  

Felizes sereis, quando vos insultarem e 

perseguirem e, mentindo, disserem todo o 
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género de calúnias contra vós, por minha 

causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande 

será a vossa recompensa no Céu; pois 

também assim perseguiram os profetas que 

vos precederam.  

  

Sal da terra, luz do mundo  

«Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se 

corromper, com que se há de salgar? Não 

serve para mais nada, senão para ser 

lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós 

sois a luz do mundo. Não se pode esconder 

uma cidade situada sobre um monte; nem se 

acende a candeia para a colocar debaixo do 

alqueire, mas em cima do candelabro, e 

assim alumia a todos os que estão em casa. 

Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, 

de modo que vendo as vossas boas obras, 

glorifiquem  

o vosso Pai, que está no Céu.»   

  

Jesus e a Lei  

«Não penseis que vim revogar a Lei ou os 

Profetas. Não vim revogá-los, mas leválos à 

perfeição. Porque em verdade vos digo: Até 

que passem o céu e a terra, não passará um 

só jota ou um só ápice da Lei, sem que tudo 

se cumpra.  

Portanto, se alguém violar um destes 

preceitos mais pequenos, e ensinar assim 

aos homens, será o menor no Reino do Céu. 

Mas aquele que os praticar e ensinar, esse 

será grande no Reino do  

Céu.»  

  

Palavra do Senhor.  

Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

  

Dia 2 - Sejam perfeitos  

Mt 5, 48 

«Portanto, sede perfeitos como é perfeito o 

vosso Pai Celeste.»  

Mt 6, 1-15  

«Guardai-vos de fazer as vossas boas obras 
diante dos homens, para vos tornardes 
notados por eles; de outro modo, não tereis 
nenhuma recompensa do vosso Pai que está 
no Céu.  

Quando, pois, deres esmola, não permitas 

que toquem trombeta diante de ti, como fazem 

os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim 

de serem louvados pelos homens. Em 

verdade vos digo: Já receberam a sua 

recompensa. Quando deres esmola, que a tua 

mão esquerda não saiba o que faz a tua 

direita, a fim de que a tua esmola permaneça 

em segredo; e teu Pai, que vê o oculto, há-de  

premiar-te.»  

  

«Quando orardes, não sejais como os 

hipócritas, que gostam de rezar de pé nas 

sinagogas e nos cantos das ruas para serem 

vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já 

receberam a sua recompensa. Tu, porém, 

quando orares, entra no quarto mais secreto   

  

e, fechada a porta, reza em segredo a teu Pai, 

pois Ele, que vê o oculto, há-de 

recompensarte.  

Nas vossas orações, não sejais como os 

gentios, que usam de vãs repetições, porque 

pensam que, por muito falarem, serão 

atendidos. Não façais como eles, porque o 

vosso Pai celeste sabe do que necessitais  

antes de vós lho pedirdes.» «Rezai, 

pois assim; “Pai-nosso, que estás no 

Céu, santificado seja o teu nome, 

venha o teu Reino; faça-se a tua 

vontade, como no Céu, assim 

também na terra. Dá-nos hoje o 

nosso pão de cada dia; perdoa a 

nossas ofensas, como nós 

perdoámos a quem nos tem 

ofendido;  

e não nos deixeis cair em tentação, 

mas livra-nos do Mal.”  
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Porque, se perdoardes aos homens as suas 

ofensas, também o vosso Pai celeste vos 

perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes 

aos homens as suas ofensas, também o 

vosso  

Pai vos não perdoará as vossas.»  

Palavra do Senhor.  

  

  Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

Dia 3 - Entrar pela Porta Estreita   

                                                       Mt 7, 1-14  

«Não julgueis, para não serdes julgados; 

pois, conforme o juízo com que julgardes, 

assim sereis julgados; e, com a medida com 

que medirdes, assim sereis medidos. 

Porque reparas no argueiro que está na vista 

do teu irmão, e não vês a trave que está na 

tua vista? Como ousas dizer ao teu   

  

irmão: “Deixa-me tirar o argueiro da tua vista”, 

tendo tu uma trave na tua?  

Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista e, 

então, verás melhor para tirar o argueiro da 

vista do teu irmão.»  

  

  

«Não deis as coisas santas aos cães nem 

lanceis as vossas pérolas aos porcos, para 

não acontecer que as pisem aos pés  

e, acometendo-vos, vos despedacem.»  

  

«Pedi, e ser-vos-á dado; procurai, e 

encontrareis; batei, e hão de abrir-vos. Pois, 

quem pede, recebe; e quem procura, 

encontra; e ao que bate, hão de abrir. Qual 

de vós, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará 

uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará 

uma serpente? Ora bem, se vós, sendo 

maus, sabeis dar coisas boas aos vossos 

filhos, quanto mais o vosso Pai que está no 

Céu dará coisas  

boas àqueles que lhas pedirem.»  

  

«Portanto, o que quiserdes que vos façam os 

homens, fazei-o também a eles,  

porque, isto é, a Lei e os Profetas.»  

  

«Entrai pela porta estreita; porque larga é a 

porta e espaçoso o caminho que conduz à 

perdição, e muitos são os que seguem por 

ele. Como é estreita a porta e quão apertado 

é o caminho que conduz à vida, e  

como são poucos os que o encontram.»  

  

Palavra do Senhor.  

 Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

Dia 4 - O homem de si nada tem de bom e 

de nada deve gloriar-se  

Imitação de Cristo Livro 3, Cap. 40  

  

(…) Senhor, quem é o homem para que Vos 

lembreis dele, ou o filho do homem para que 

o visiteis (Sl 8, 5)? Que merecimento tem o 

homem para que lhe concedais a vossa 

graça? Senhor, com que razão posso eu 

queixar-me no caso de que me desampareis? 

Com que justiça posso não levar a bem que 

não me concedais o que Vos peço? Certo que 

eu possa pensar e dizer com   

  

verdade: Meu Deus, nada posso; nada bom 

tenho de mim; em tudo tropeço e sempre 

caminho para o nada. Se Vós não me 

assistis, nem me ajudais de modo completo, 

logo fico tíbio e dissoluto.  

  

Vós, porém, Senhor, sempre sois o mesmo.  

Por toda a eternidade, permaneceis sempre 

bom, sempre justo, sempre santo, fazendo 

bem justa e santamente todas as vossas 

obras e dispondo-as segundo a vossa 
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admirável sabedoria. Mas eu, que mais 

pendo para o mal do que para o bem, não 

estou sempre em um mesmo estado, porque 

sou temporal e sujeito à variedade dos 

tempos. Contudo, acho-me melhor logo que 

Vos agrada a socorrer-me. Sem precisar de 

nenhum auxílio humano, basta-me o vosso, 

de sorte que não possa eu jamais mudar de 

face e de tal modo me fortaleça que o meu 

coração só para Vós se converta e somente 

em Vós descanse.  

Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

  

Dia 5 - Renunciar a todo o consolo 

humano  

  

           Imitação de Cristo Livro 3, Cap. 40  

  

Se eu bem soubesse desprezar todas as 

consolações humanas, na consideração de 

que este é o meio de adquirir o fervor do 

espírito, ou de que me encontro 

impossibilitado de ser consolado por 

qualquer homem, imposta me seria a 

necessidade de não recorrer senão a Vós, e 

isto seria grande motivo para eu esperar a 

vossa graça e para me alegrar com o dom de 

uma nova consolação.  

  

  

Eu, homem inconstante e fraco, não sou na 

vossa presença mais do que um nada e uma 

pura vaidade.  

  

De que posso, portanto, glorificar-me, ou com 

que motivo apetecer estimação?  

  

Acaso por ser um nada? Mas isto é o cúmulo 

da vaidade.  

  

A vã glória é, na verdade, uma peste 

detestável e a maior de todas as ilusões, pois 

que nos priva da verdadeira glória e nos 

despoja da graça celeste. O homem, 

enquanto agrada a si mesmo, desagrada a 

Vós e, enquanto deseja os louvores 

humanos, perde as verdadeiras virtudes.  

  

A verdadeira glória e a alegria santa consiste 

em gloriar-se cada um em Vós e não em si; 

regozijar-se na vossa grandeza e não na sua 

própria virtude; nem deleitarse em alguma 

criatura, senão por amor de Vós.  

  

Louve-se o vosso Nome e não o meu; 

glorifiquem-se as vossas obras e não as 

minhas. Louvem e abençoem todos os 

homens a vossa grandeza e nada participe 

eu de tais louvores.  

  

Vós sois a glória e a alegria do meu coração 

(Sl 3, 3). Todo o dia me gloriarei e me 

alegrarei em Vós, pois que em mim nada 

tenho em que gloriar-me, pois tudo em mim 

são as minhas fraquezas (2Cor 12, 5).  

Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

  

Dia 6 - O Exemplo dos Santos Padres (I)  

  

               Imitação de Cristo Livro 1, Cap. 18  

  

Pondera bem os heroicos exemplos dos 

Santos Padres, nos quais resplandeceu a 

perfeição verdadeira e a religião e verás que   

  

pouco, ou quase nada, é o que fazemos.  

  

Aí de nós! Que é a nossa vida, se a 

comparamos com a deles?  

  

Os Santos e amigos de Cristo serviram ao   
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Senhor em fome, em sede, em frio, em 

nudez, em trabalho, em fadigas, em vigílias, 

em jejuns, em orações, em meditações 

santas, em perseguições, em muitos 

opróbrios.  

  

Quantas e quão graves tribulações 

padeceram os Apóstolos, os Mártires, os 

Confessores, as Virgens e todos os mais que 

quiseram seguir as pisadas de Cristo!  

  

Eles aborreceram as suas vidas neste mundo 

para as possuir eternamente no outro.  

  

Que vida de privações fizeram os Santos 

Padres no ermo! Que contínuas e graves 

tentações padeceram! Quão frequentemente 

foram atormentadas pelo inimigo! Que 

contínuas e fervorosas orações ofereceram 

a Deus! Que duras e ásperas abstinências 

fizeram! Que grande zelo e fervor puseram 

no seu adiantamento espiritual! Que fortes 

pelejas passaram para superar os vícios! 

Que puras e retas intenções tiveram em 

Deus!  

De dia trabalhavam, e passavam as noites 

em oração. E, ainda trabalhando, não 

cessavam de orar mentalmente.  

  

Todo o seu tempo era bem gasto. As horas 

lhes pareciam breves para dar-se a  

Deus e, pela grande doçura da 

contemplação, chegavam a descuidar-se da 

necessária refeição do corpo.  

  

Renunciavam a todas as riquezas, 

dignidades, honras, amigos e parentes; 

nenhumas coisas queriam do mundo. 

Tomavam apenas o necessário para a vida,   

  

ainda que lamentando ter de servir ao corpo.  

  

Assim, eram pobres das coisas da terra, mas 

riquíssimos de graça e de virtudes.  

  

Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

  

Dia 7 - O Exemplo dos Santos Padres (II)  

         Imitação de Cristo Livro 1, Cap. 18  

  

Exteriormente, mostravam dolorosa 

indigência, mas, interiormente, opulentos de 

graça e recriados com a consolação divina.  

  

Estranhos para o mundo, eram íntimos e 

particularmente amigos de Deus.  

  

Tinham-se a si mesmos por nada e o mundo 

os tratava com desprezo; mas eram dignos 

de estima aos olhos de Deus.  

  

Mantinham-se em doce humildade e simples 

obediência; portavam-se com paciência e 

caridade e, por isso, cada dia mais 

aproveitavam enriquecendo o espírito e 

alcançando a divina graça.  

  

Foram dados por exemplo a todos os 

religiosos, e mais nos devem incitar no 

caminho do bem do que a multidão de tíbios 

que nos desanimam e afrouxam os nossos 

exercícios.  

  

Como foi grande o fervor de todos os 

religiosos no começo dos seus sagrados 

intuitos! Quanto amor à oração, quanto zelo 

pela virtude! Que pontual observância, que 

humilde respeito e obediência aos preceitos 

dos superiores florescia geralmente em 

todos!  

  

Os sinais que deixaram ainda agora dão 

testemunho de que foram verdadeiramente 

santos e perfeitos. Pelejando tão 

valerosamente, venceram o mundo.  
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Hoje, é tido já por muito não quebrantar a 

regra e levar com paciência o jugo livremente 

aceite.  

  

Ó tibieza e descuido do nosso estado! Como   

  

tão depressa decaímos do nosso primeiro 

fervor ao ponto que já nos aborreça a nossa 

vida por causa do nosso desânimo e 

frouxidão!  

  

Permita Deus que em ti não desfaleça de todo 

o desejo de progredir em virtudes, tendo teus 

olhos nos exemplos de homens tão devotos.  

  

Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

  

Dia 8 - Como resistir às tentações  

           Imitação de Cristo Livro 1, Cap. 13  

  

Enquanto vivemos neste mundo, não 

podemos estar sem trabalhos e tentações. 

Por esse motivo, diz Job (7, 1):  

«A vida do homem sobre a terra é uma 

contínua tentação».  

  

Assim, cada um deve atender ao ponto fraco 
por onde a tentação o ataca a ser vigilante 
na oração para que não dê entrada às 
ilusões do demónio, que não dorme nem 
deixa de andar à roda das almas para 
devorá-las.  

Ninguém é tão santo e tão perfeito que não 

tenha jamais tentações; não podemos estar 

inteiramente livres delas.  

  

São, contudo, as tentações utilíssimas ao 

homem, posto que lhe sejam molestas e 

pesadas; porque com elas se humilha, se 

purifica e se instrui.  

Todos passarão por elas e com elas 

aproveitarão; os que não puderem suportar 

foram rejeitados por Deus e caíram.  

Não há comunidade tão santa nem lugar   

  

tão oculto onde não se achem tentações e 

adversidades.  

  

Nenhum homem está inteiramente isento de 

ser tentado. Nascendo nós com inclinação ao 

pecado, temos em nós mesmos a fonte das 

tentações. As tentações sucedem-se umas 

às outras, e por isso temos de padecer desde 

a perda da primeira felicidade.  

Muitos procuram fugir às tentações e caem 

nelas mais gravemente. Não as poderemos 

vencer só com lhes fugir, mas com a 

paciência e a verdadeira humildade nos 

faremos mais fortes do que todos os nossos 

inimigos.  

  

Toma, quando for o caso, conselhos na 

tentação e não sejas desabrido e áspero com 

alguém que, tentado, contigo se vier 

aconselhar; trata de consolá-lo, como o 

desejarias ser, se estivesses no seu lugar.  

  

A inconstância do ânimo e a pouca confiança 

em Deus são o princípio de todas as 

tentações.  

Assim como as ondas lançam de uma parte 

para a outra a nau a que falta o leme, assim 

as tentações combatem de diversos modos o 

homem descuidado e inconstante nos seus 

propósitos.  

Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  
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Dia 9 - O fogo prova o ferro e a tentação o 

homem justo  

  

             Imitação de Cristo Livro 1, Cap. 13  

  

Muitas vezes ignoramos o nosso poder, mas 

a tentação descobre o que somos.  

Devemos, porém, vigiar, principalmente no 

princípio da tentação. Mais facilmente se 

vence o inimigo quando não consentimos 

que entre pelas portas da nossa alma, mas 

logo que bate a elas lhe saímos ao encontro. 

Por isso um Poeta afirmou: «Resiste ao   

  

princípio, porque se o mal chega a criar 

raízes, tarde se cura» (Ovídeo). Porque, 

primeiramente, se oferece à alma um 

simples pensamento; depois, a importuna 

imaginação; logo, a deleitação; daí a nada, o 

movimento torpe; e finalmente, o 

consentimento.  

Assim, pouco a pouco, entra de todo o 

malvado inimigo, porque se lhe não resistiu 

no princípio.  

E quanto mais tempo alguém se descuidar 

em lhe fazer existência, tanto se faz cada dia 

mais fraco e o inimigo contra ele mais 

poderoso.  

  

Alguns padecem graves tentações nos dias 

iniciais da sua conversão, outros no fim, e 

muitos quase por toda a vida.  

Alguns são tentados brandamente, 

consoante permissão da Providência Divina, 

que pondera o estado e o merecimento dos 

homens e tudo ordena para a salvação de 

seus escolhidos. Não devemos desesperar 

quando somos tentados; antes, com maior 

fervor pedir a Deus que seja servido de nos 

ajudar em nossa tribulação, o que 

infalivelmente se confirma com o dito de São 

Paulo (1Cor 10, 13): «Fará que tiremos da 

mesma tentação tal alento que a possamos 

levar com paciência». Humilhemos, pois as 

nossas almas, debaixo da mão de Deus (1Pd 

5, 6), em toda a tentação e tribulação; porque 

Deus há-de salvar e engrandecer os 

humildes de espírito (Sl 33, 5).  

  

Nas tentações se vê quanto cada um tem 

aproveitado. Nelas está o maior 

merecimento e por elas se conhece melhor 

a virtude.  

Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

  

Dia - 10 Servir a Deus desprezando o 

mundo  

  

   Imitação de Cristo Livro 3, Cap. 10  

  

  

(…) Romperei novamente o meu silêncio 

para Vos falar, ó meu Deus! Direi na 

presença do meu Deus, do meu Senhor, do 

meu Rei que está sentado no mais alto trono 

dos Céus:  

Quão grande é, Senhor, a abundância   

  

de doçura que reservais para os que Vos 

temem! (Sl 30, 20) Mas, o que será para os 

que Vos amam e servem de todo o coração?  

Na verdade, as delícias da contemplação, 

que concedeis aos vossos amigos, são 

inefáveis.  

Que direi, meu Deus, deste excesso de 

bondade que mostrais, tirando-me do nada, 

subtraindo-me do estado de desordem em 

que vivia, a fim de que não cuidasse senão 

de servir-Vos, impondome depois disso um 

preceito tão doce que é aquele de Vos 

amar?  

  

Ó eterna fonte de amor, que direi de Vós? 

Poderei eu esquecer-me de Vós, de Vós 

que Vos dignastes lembrar-vos de mim 
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ainda quando eu jazia no abismo da 

corrupção e da morte?  

Excedestes  em  misericórdia  as 
esperanças do vosso servo, conferindo-lhe a 
vossa graça e amizade, num grau 
infinitamente superior aos meus 
merecimentos.  
  

Com que Vos agradecerei, meu Deus, um 

favor tão singular? Vós não concedeis a 

todos a graça de renunciar ao século e de 

deixar tudo para entrar na vida solitária e 

religiosa.  

  

Porventura é coisa considerável que Vos 

sirva quando isso é uma obrigação que cabe 

a todas as criaturas?  

  

Conheço que não faço grande coisa em 

servirVos, mas o que me enche da mais 

profunda admiração e que, no meu conceito, 

me parece grande, é que Vos digneis alistar-

me entre os vossos servos e unir-me àqueles 

que Vos amam, sendo eu tão pobre   

  

e tão indigno dessa honra.  

  

Meu Deus, tudo o que eu tenho é vosso e 

ainda o serviço que Vos faço é um dom que 

me fazeis. Eu deveria fazer tudo por vosso 

amor, mas sucede que mais me servis do 

que Vos sirvo.  

Vós criastes o Céu e a Terra para servirem o 

homem, e estas criaturas cumprem         

pontualmente todos os dias as vossas 

ordens. E parecendo Vos isto pouco, 

determinastes que os mesmos Anjos 

servissem o homem. Não parando aqui a 

vossa bondade infinita, ela foi infinitamente 

acima de todos estes benefícios, quando 

destes a própria vida pela salvação do 

homem, prometendo-lhe que Vos daríeis a 

ele com toda a vossa glória.  

  

Vós, na verdade, sois digno de ser servido, 

honrado e louvado eternamente. Vós sois, 

na realidade, meu Senhor, como eu sou 

vosso escravo, obrigado a servir-Vos com 

todas as minhas forças, sem jamais deixar 

de ocuparme nos vossos louvores. Isto, meu 

Deus, é o que quero e desejo. Dignai-Vos 

suprir por vossa graça o que me falta para 

assim o fazer.  

  

Que honra, Senhor, que glória, ser vosso e 

desprezar tudo por amor de Vós! Grandes 

cópias de graças terão aqueles que 

voluntariamente se fizeram vossos servos. 

Vós encheis de doçuras e consolações do 

vosso Espírito aqueles que renunciam, por 

vosso amor, aos atrativos da carne.  

Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

Dia 11 - Emenda de vida (I)  

  

             Imitação de Cristo Livro 1, Cap. 25  

  

Como um homem estivesse perplexo e 

combalido, ora de medo, ora de esperança, 

enchendo-se por fim de tristeza, prostrou-  

  

se em oração numa igreja, ante um altar, e 

revolvendo no seu coração várias coisas, 

assim falou: Oh, se eu soubesse que tinha de 

perseverar! E logo ouviu no seu interior a 

devida resposta: Que farias, se isto 

soubesses? Faz agora o que sabes e estarás 

seguro.   

  

No mesmo instante, consolado e fortalecido, 

ofereceu-se à divina vontade.   

  

Cessou-lhe a turbação e perplexidade; não 

quis esquadrinhar o que lhe havia de suceder 

e com grande cuidado tratou de saber o que 
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era mais perfeito e agradável à vontade de 

Deus, para começar e aperfeiçoar a sua obra.  

  

«Espera no Senhor, opera o bem - diz o 

Profeta (Sl 36, 3) – e habitarás na Terra e 

gozarás das suas riquezas»  

Uma só coisa retira a muitos o fervor do seu 

aproveitamento e a emenda: o horror da 

dificuldade, ou o trabalho de peleja. Os que 

fazem maior progresso na virtude são 

aqueles que, com o maior empenho, se 

esforçam em combater tudo o que, pelas 

próprias inclinações, lhes é mais contrário. 

Porque alcança mais abundantes graças 

quem mais se vence a si mesmo e se 

mortifica em espírito.  

Porém, nem todos têm igual ânimo para se 

vencer e mortificar. O diligente imitador de 

Cristo mais valoroso será em tal batalha; 

ainda que seja combatido por muitas paixões, 

tem mais merecimento, assim atormentado, 

do que o homem de bom natural, isento de 

tão dura peleja e por isso menos fervoroso 

em adquirir virtudes.  

Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

Dia 12 - Emenda de vida (II)  

  

               Imitação de Cristo Livro 1, Cap. 25  

  

(…) mas, se vires ou ouvires alguma coisa 

digna de repreensão, guarda-te de a fazer e, 

se alguma vez a fizeste, trata de te emendar   

  

logo dela.  

  

Assim como tu vês os outros, assim os outros 

te vêem a ti. Que alegre é ver devotos e 

fervorosos irmãos morigerados e 

observadores de quanto lhes cumpre!  

  

Que triste e grave coisa é vê-los andar 

desordenados e sem se ocuparem dos 

exercícios da sua vocação!  

  

E quão danoso é ser descuidado no propósito 

da sua vocação e cuidadoso no que não lhe 

compete!  

  

Lembra-te do propósito que tomaste e põe 

diante de ti a imagem de Jesus Crucificado. 

Com razão te podes envergonhar vendo a 

vida de Jesus Cristo, pois até agora não 

procuraste conformar-te com ela, estando, há 

tanto tempo, no caminho de Deus.   

  

Quem, devota e cuidadosamente, se exercita 

na Santíssima Vida e Paixão do Senhor 

achará nela, com abundância, tudo o que é 

útil e necessário para si, nem há mister 

buscar coisa melhor fora de Jesus Cristo.  

  

Oh! Se viesse a nossos corações Jesus 
Crucificado, quão depressa e 
suficientemente seríamos ensinados!  

  

O religioso, que tem fervor, tudo leva a bem e 

aceita o que se lhe manda.  

  

Maior trabalho é resistir aos vícios e às 

paixões do que suar em serviços materiais.  

  

Quem não evitar as faltas pequenas, pouco a 

pouco cai nas grandes.  

  

Alegrar-te-ás à noite se gastares com bom 

fruto o dia.  

  

Vigia sobre ti mesmo. Exorta-te a ti mesmo. E 

haja o que houver com os outros, não te   

  

esqueças de ti mesmo.  

  

Tanto aproveitarás quanta for a força que 

empregares sobre ti mesmo. Amen.  
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Para orações do 1.º ao 12.º dia, p. 7  

  

  

 

PARTE 2. CONHECIMENTO DE 

SI MESMO (13.º AO 19.º DIA)  
 

  

  

  

INTRODUÇÃO À SEGUNDA PARTE  

  

As orações, exames de consciência, 

reflexões, atos de renúncia da nossa própria 

vontade, de arrependimento pelos nossos 

pecados, de desprezo próprio, feitos aos pés 

de Maria, já que por Ela esperamos a luz 

para nos conhecermos a nós mesmos. Junto 

a Ela, podemos medir o abismo das nossas 

misérias sem desesperar. Devemos usar 

todas as nossas ações piedosas para pedir 

um conhecimento de nós mesmos e o 

arrependimento dos nossos pecados e 

devemos fazer isto com um espírito de 

piedade.  

  

Durante este período, consideramos tanto a 

oposição que existe entre o espírito de Jesus 

e o nosso, como o estado miserável e 

humilhante a que nos reduziram os nossos 

pecados. Para mais, 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 este 

caminho, firmemente convencidos da nossa 

miséria e incapacidade. Mas, como conseguir 

isto sem o verdadeiro conhecimento de nós 

mesmos?  

  

ORAÇÕES PARA REZAR APÓS AS 

MEDITAÇÕES DO 13º AO 19.º DIA  
  

LADAINHA AO ESPÍRITO SANTO  

  

Senhor, tende piedade de nós, Senhor, 

tende piedade de nós.  

Jesus Cristo, tende piedade de nós, Jesus 
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, 
tende piedade de nós, Senhor, tende 
piedade de nós.   
  

Divino Espírito Santo, ouvi-nos.  

Espírito Paráclito, atendei-nos.   

  

Deus Pai dos céus, 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.  
  

Espírito da verdade, tende piedade de nós.  

Espírito da sabedoria, tende piedade de nós.  

Espírito da inteligência, tende piedade de 

nós.  

Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. 
Espírito da piedade, tende piedade de nós. 
Espírito do bom conselho, tende piedade de 
nós.  

Espírito da ciência, tende piedade de nós.  

Espírito do santo temor, tende piedade de 

nós.  

Espírito da caridade, tende piedade de nós.  

Espírito da alegria, tende piedade de nós. 
Espírito da paz, tende piedade de nós. 
Espírito das virtudes, tende piedade de nós.  

Espírito de toda a graça, tende piedade de 

nós.  

Espírito da adoção dos filhos de Deus, 
tende piedade de nós. Purificador das 
nossas almas, tende piedade de nós.  

Santificador e guia da Igreja Católica, 
tende piedade de nós. Distribuidor dos 
dons celestes, tende piedade de nós. 
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Conhecedor dos pensamentos e das 
intenções do coração, tende piedade de 
nós.  

Doçura dos que começam a vos servir, 
tende piedade de nós. Coroa dos 
perfeitos, tende piedade de nós.  
Alegria dos anjos, tende piedade de nós.  

Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. 
Inspiração dos profetas, tende piedade de 
nós.  

Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende 

piedade de nós.  

Vitória dos mártires, tende piedade de nós.  

Ciência dos confessores, tende piedade de 

nós.  

Pureza das virgens, tende piedade de nós.  

Unção de todos os santos, tende piedade de 

nós.  

  

Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor.  

Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor.   

  

De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. 
De todas as tentações e ciladas do 
demónio, livrai-nos, Senhor. De toda a 
presunção e desesperação, livrai-nos, 
Senhor.  

Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, 

Senhor.  

Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, 
Senhor. De toda a obstinação e impenitência, 
livrai-nos, Senhor.  

De toda a negligência e tibieza, livrai-nos, 

Senhor.  

De toda a impureza da mente e do corpo, 

livrainos, Senhor.  

De todas as heresias e erros, livrai-nos,   

  

Senhor.  

De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. 
Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. 
Pela vossa eterna procedência do Pai e do 
Filho, livrai-nos, Senhor.  

Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, 

livrai-nos, Senhor.  

Pela vossa descida sobre Jesus Cristo 

batizado, livrai-nos, Senhor.  

Pela vossa santa aparição na transfiguração 
do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa 
vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-
nos, Senhor.  

No dia do juízo, livrai-nos, Senhor.   

  

Ainda que pecadores, nós Vos rogamos, 

ouvinos.  

Para que nos perdoeis, nós Vos rogamos, 

ouvi-nos.  

Para que vos digneis vivificar e santificar todos 
os membros da Igreja, nós Vos rogamos, 
ouvi-nos.  

Para que vos digneis conceder-nos o dom da 
verdadeira piedade, devoção e oração, nós 
Vos rogamos, ouvi-nos.   

Para que vos digneis inspirar-nos sinceros 
afetos de misericórdia e de caridade, nós Vos 
rogamos, ouvi-nos.  
Para que vos digneis criar em nós um espírito 
novo e um coração puro, nós Vos rogamos, 
ouvi-nos.  

Para que vos digneis conceder-nos verdadeira 
paz e tranquilidade do coração, nós Vos 
rogamos, ouvi-nos.  

Para que vos digneis fazer-nos dignos e 
fortes, para suportar as perseguições pela 
justiça, nós Vos rogamos, ouvi-nos. Para 
que vos digneis confirmar-nos em vossa 
graça, nós Vos rogamos, ouvi-nos. Para 
que vos digneis receber-nos no número dos 
vossos eleitos, nós Vos rogamos, ouvi-nos.  

Para que vos digneis ouvir-nos, nós Vos 

rogamos, ouvi-nos.  

Espírito de Deus, nós Vos rogamos, 

ouvinos.   

  

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, enviai-nos o Espírito Santo. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
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mundo, mandai-nos o Espírito prometido 
do Pai.  
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 

mundo, dai-nos o Espírito bom.   

  

Espírito Santo, ouvi-nos.  

Espírito consolador, atendei-nos.   

  

℣. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo 

será criado,  

℟. E renovareis a face da terra.  

  

Oremos: Deus, que instruístes os corações 

dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos retamente todas as 

coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos 

sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso 

Senhor. Amen.  

  

  

LADAINHA DE NOSSA SENHORA  

  

Senhor, tende piedade de nós, Senhor, 

tende piedade de nós.  

Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende 

piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós, Senhor, 

tende piedade de nós.  

  

Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos.  

Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos.  

  

Pai Celeste que sois Deus, tende piedade 

de nós.  

Filho Redentor do Mundo que sois Deus, 

tende piedade de nós.  

Espírito Santo que sois Deus, tende piedade 

de nós.  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

tende piedade de nós.  

  

Santa Maria, rogai por nós.  

Santa Mãe de Deus, rogai por nós.  

Santa Virgem das Virgens, rogai por nós.  

  

Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. 

Mãe da Igreja, rogai por nós.  

Mãe da Misericórdia, rogai por nós.  

Mãe da Divina Graça, rogai por nós.  

Mãe da Esperança, rogai por nós.  

Mãe Puríssima, rogai por nós.  

Mãe Castíssima, rogai por nós.  

Mãe Intacta, rogai por nós.  

Mãe Imaculada, rogai por nós. 

Mãe Amável, rogai por nós.  

Mãe Admirável, rogai por nós.  

Mãe do Bom Conselho, rogai por nós.  

Mãe do Criador, rogai por nós.  

Mãe do Salvador, rogai por nós.  

Virgem Prudentíssima, rogai por nós.  

Virgem Venerável, rogai por nós.  

Virgem Louvável, rogai por nós.  

Virgem Poderosa, rogai por nós.  

Virgem Clemente, rogai por nós.  

Espelho de Justiça, rogai por nós.  

Sede de Sabedoria, rogai por nós.  

Causa da Nossa Alegria, rogai por nós.  

Vaso Espiritual, rogai por nós.  

Vaso Honorífico, rogai por nós.  

Vaso insigne de Devoção, rogai por nós.  

Rosa Mística, rogai por nós.  

Torre de David, rogai por nós.  

Torre de Marfim, rogai por nós. 

Casa de Ouro, rogai por nós.  

Arca da Aliança, rogai por nós.  

Porta do Céu, rogai por nós.  

Estrela da Manhã, rogai por nós.  

Saúde dos Enfermos, rogai por nós.  

Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. 

Conforto dos Migrantes, rogai por nós.  

Consoladora dos Aflitos, rogai por nós.  

Auxílio dos Cristãos, rogai por nós.  

Rainha dos Anjos, rogai por nós.  

Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. 

Rainha dos Profetas, rogai por nós.  

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.  

Rainha dos Mártires, rogai por nós.  
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Rainha dos Confessores, rogai por nós. 

Rainha das Virgens, rogai por nós. Rainha 

de Todos os Santos, rogai por nós.  

Rainha Concebida sem Pecado Original,   

  

rogai por nós.  

Rainha elevada ao Céu em corpo e Alma, 

rogai por nós.  

Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por 

nós.  

Rainha das Famílias, rogai por nós.  

Rainha da Paz, 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.  

  

℣. Rogai por nós, santa Mãe de Deus. ℟. 

Para que sejamos dignos das 

promessas de Cristo.  

  

Oremos: Senhor Deus, nós Vos suplicamos 
que concedais a vossos servos lograr 
perpétua saúde de alma e de corpo, e que 
pela gloriosa intercessão da BemAventurada 
sempre Virgem Maria sejamos livres da 
presente tristeza e gozemos da eterna 
alegria. Por Cristo Nosso Senhor. Amen.  
  

  

  

AVE MARIS STELLA  

  

Salve, Estrela do Mar,  

Mãe fecunda de Deus, 

Ficando sempre virgem; Feliz 

porta do céu.  

  

Vós que de Gabriel  

Ouviste aquele Ave,  

Estabelecei-nos na paz, 

Mudando o nome de Eva.  

  

Rompei as cadeias dos 

cativos,  

Iluminai os cegos, 

Expulsai os nossos 

males, Pedi para nós 

todos os bens.  

  

Mostrai-Vos nossa Mãe;  

Receba por Vós as nossas 

preces Aquele que por nós 

nasceu e quis ser vosso.  

  

Virgem singular,  

Doce entre todas, 

Livres das nossas 

culpas, Torna-nos 

doces e castos.  

Dá-nos uma vida pura,  

Prepara-nos caminho seguro 

Para que, vendo Jesus, 

Eternamente nos alegremos.  

  

Louvor seja dado a Deus Pai,  

Honra ao grande 

Cristo E ao Espírito 

Santo; Aos três a 

mesma honra.  

Amen.  

  

Adicione a recitação do Santo Terço às 

suas orações, a qualquer hora que possa.  

  

  

  MEDITAÇÕES DO 13.º AO 19.º DIA  
  

  

Dia 13 - Senhor, ensine-nos a rezar  

  

  Lc 11, 1-10  
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Sucedeu que Jesus estava algures a orar. 

Quando acabou, disse-lhe um dos seus 

discípulos: «Senhor ensinai-nos a orar, como 

João também ensinou os seus discípulos» 

Disse-lhes Ele: «Quando orares, dizei:   

Pai, santificado seja o 
teu nome; venha o teu 
Reino; dá-nos o nosso 
Pão de cada dia; perdoa 
os nossos pecados, pois 
também nós perdoamos 
a todo aquele que nos 
ofende; e não nos 
deixeis cair em 
tentação.»  

  

  

Disse-lhes ainda: «Se algum de vós tiver um 

amigo e for ter com ele a meio da noite e 

disser: ’Amigo empresta-me três pães, pois 

um amigo meu chegou agora de viagem e 

não tenho nada para oferecer’, e se ele lhe 

responder lá de dentro: ’Não me incomodes, 

a porta está fechada, eu e os meus filhos 

estamos deitados; não posso levantar-me 

para tos dar’. Eu vos digo: embora não se 

levante para lhos dar por ser seu amigo, ao 

menos, levantar-se-á, devido á impertinência 

dele, e dar-lhe-á tudo quanto precisar.»  

«Digo vos pois: Pedi e ser-vos-á dado; 

procurai e achareis; batei e abrir-se-vos-á; 

porque todo aquele que pede, recebe; quem 

procura, encontra, e ao que bate, abrir-se-á.  

  

Palavra do Senhor.    

  

Para orações do 13.º ao 19.º dia, p. 16  

  

  

Dia 14 - A obediência humilde a exemplo 

de Jesus Cristo  

  

    Imitação de Cristo Livro 3, Cap. 13  

  

Filho, quem se furta á obediência furta-se á 

graça. Quem procura o seu bem particular, 

priva-se dos bens comuns e gerais. Quem 

não se sujeita de boa vontade ao seu 

superior, mostra que a sua carne ainda não 

lhe obedece perfeitamente, mas resiste e 

murmura muitas vezes.  

Aprende, pois a obedecer prontamente ao 
teu superior, se desejas que a tua carne 
também te obedeça.  

Tu vencerás depressa esse inimigo, se o teu 

coração não estiver dividido contra ti.  

Tu és o mais penoso e o mais formidável 

inimigo da tua alma, quando não te rendes ao 

que a lei do espírito pede de ti.  

É necessário que te desprezes a ti mesmo, se 

queres triunfar da carne e do sangue.  

Mas, porque ainda te amas 

desordenadamente, receias sujeitar-te à 

vontade dos outros. Que maravilha, no   

  

entanto, julgas ver no facto de, sendo tu pó e 

nada, a um homem te sujeitares, quando Eu, 

que do nada tirei todas as coisas, Me sujeitei 

aos homens, por amor de ti?  

Eu desci do cume da minha glória ao mais 

profundo abismo da tristeza, a fim de que 

aprendesses a vencer a soberba do homem   

  

pela humildade de um Deus.   

Aprende a obedecer, pó soberbo; aprende a 

abater-te, terra e cinza, e a querer ser bem 

pisada aos pés de todos. Aprende a quebrar 

as tuas vontades e a entregar te à sujeição.  

  

Para orações do 13.º ao 19.º dia, p. 16  

  

  

Dia 15 - Se não se converterem, perecerão  
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Lc 13, 1-5  

  

Nessa ocasião, apareceram alguns a falar-lhe 

dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha 

misturado com o dos sacrifícios que eles 

ofereciam. Respondeu-lhes:  

«Julgais que esses galileus eram mais 

pecadores que todos os outros galileus, por 

terem assim sofrido? Não, Eu vo-lo digo; mas, 

se não vos converterdes, perecereis todos 

igualmente. E aqueles dezoito sobre os quais 

caiu a torre de Siloé, matando-os, eram mais 

culpados que todos os outros habitantes de 

Jerusalém? Não, Eu vo-lo digo; mas, se não 

vos converterdes, perecereis todos da 

mesma  

forma.»  

  

Palavra do Senhor.  

  

  

Precisamos de Maria para morrermos para 

nós mesmos  

  

Tratado da Verdadeira Devoção à  

Santíssima Virgem, n.º 81 e 82  

  

  

(…) para nos esvaziarmos de nós próprio, 

temos de morrer um pouco todos os dias: 

quer dizer, temos de renunciar às operações 

das potências da nossa alma e dos sentidos 

do nosso corpo, pois devemos ver como se 

não víssemos, ouvir como se não 

ouvíssemos, servirmo-nos das nossa coisas, 

como se não nos servíssemos delas e a isto 

São Paulo  

 chama morrer  todos os dias: Quotidie morior! 

(1Cor 15,31).  

“Se o grão de trigo não cai na terra e não 

morre, fica sozinho. Mas, se morre, produz 

muito fruto (…) (Jo 12, 24-25). Se não 

morrermos para nós próprios, se as nossas 

devoções mais santas não nos encaminham 

a esta morte necessária e fecunda, não 

daremos frutos que sirvam, as nossas 

devoções serão inúteis, todas as nossas 

justiças serão manchados pelo nosso amor 

próprio e pela nossa vontade, o que fará com 

que Deus abomine os maiores sacrifícios e 

as melhores ações que possamos fazer; 

deste modo, na morte, encontraremos vazias 

de virtudes e de méritos e não teremos uma 

chama de puro amor, pois este só é 

comunicado às almas mortas para si 

próprias, cuja vida está oculta com Jesus 

Cristo, em Deus. (…) devemos escolher 

entre as devoções à Santíssima Virgem a 

que nos conduz mais e melhor a esta morte 

própria, como sendo a mais santificante; pois 

não devemos acreditar que tudo o que luz é 

ouro, que tudo o que é doce é mel, que tudo 

o que é fácil e praticado pelo maior número 

seja o mais santificante. Do mesmo modo 

que há segredos de natureza para fazer em 

pouco tempo, com pouco custo e com 

facilidade certas operações naturais, há 

também segredos na ordem da graça, para 

fazer em pouco temo, com doçura e 

facilidade, operações sobrenaturais: 

esvaziar-se de si, encher-se de Deus e fazer-

se perfeito.  

  

Para orações do 13.º ao 19.º dia, p. 16  

  

Dia 16 - Conheça Deus para se conhecer a 

si mesmo  

  

Tratado da Verdadeira Devoção à  

Santíssima Virgem, n.º 228  

  

Durante a primeira semana, devem os 

devotos aplicar todas as suas orações, boas   

  

obras e atos de piedade, para pedir o 

conhecimento deles próprios e a contrição 

dos pecados: tudo será feito com espírito de 
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humildade. Para isso, poderão, se assim o 

quiserem, meditar naquilo que disse sobre o 

nosso mau fundo e olharem-se durante os 

seis dias desta semana, como caracóis, 

lesmas, sapos, porcos, serpentes e bodes: ou 

então, estas três palavras de São Bernardo: 

“Pensa no que foste, um pouco de lama; no 

que és, um pouco de estrume; no que serás, 

alimento de vermes”. Pedirão a Nosso 

Senhor e ao Espírito Santo que os esclareça, 

usando palavras como estas: “Senhor, eu 

quero ver de novo.”; ou “Que eu me 

conheça!”, ou “Veni Sancte  

Spiritus” e dirão todos os dias Ave Maris 

Stella e as ladainhas a Nossa Senhora ao 

Espírito Santo.  

  

De autoconsideração  

            Imitação de Cristo Livro 2, Cap. 5  

  

Não podemos fiar-nos demasiado em nós, 

porque frequentemente nos faltam a graça e o 

discernimento. Em nós há pouca luz e 

facilmente a perdemos pela nossa 

negligência.  

Muitas vezes não damos conta de quão 

cegos estamos no nosso interior. Muitas 

vezes agimos mal e desculpamo-nos pior. Às 

vezes move-nos a paixão e descuidamos que 

é o zelo.  

Repreendemos nos outros faltas pequenas e 

passamos de largo sobre as nossas grandes. 

Rapidamente sentimos e  

ponderamos o que dos outros sofremos,   

  

mas não advertimos quanto os outros nos 

sofrem a nós.  

Quem retamente meditasse sobre as suas 

faltas não seria tão severo em julgar as faltas 

alheias.  

  

Para orações do 13.º ao 19.º dia, p. 16  

  

Dia 17 - O julgamento e punição dos 

pecadores  

  

    Imitação de Cristo Livro 1, Cap. 24  

  

Em tudo o que fizeres, olha o fim e pensa de 

que sorte estarás diante daquele retíssimo 

Juiz a quem não há coisas encobertas; um 

Juiz que nem se abranda com dádivas nem 

aceita desculpas, mas julgará 

justissimamente.  

Ó néscio e miserável pecador, que 

responderás a Deus, que sabe todas as tuas 

maldades, tu que às vezes temes o rosto de 

um homem irado? Porque te não acautelas 

para o dia do Juízo, quando ninguém poderá 

ser desculpado por outrem, mas cada um terá 

de dar conta de si mesmo?  

administração, porque já não podes continuar 

a administrar.” O administrador disse, então, 

para consigo: “Que farei, pois o meu senhor 

vai tirarme a administração? Cavar não 

posso; de mendigar tenho vergonha. Já sei o 

que hei-de fazer, para que haja quem me 

receba em sua casa, quando for despedido 

da minha  

administração.”  

E, chamando cada um dos devedores do seu 

senhor, perguntou ao primeiro: “Quanto   

  

deves ao meu senhor?” Ele respondeu: “Cem 

talhas de azeite.” Retorquiu-lhe: “Toma o teu 

recibo, senta-te depressa e escreve 

cinquenta.” Perguntou, depois, ao outro: “E tu 

quanto deves?” Este respondeu: “Cem 

medidas de trigo.” Retorquiu-lhe também: 

“Toma o teu recibo e escreve oitenta.” O 

senhor elogiou o administrador desonesto, 

por ter procedido com esperteza.  
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É que os filhos deste mundo são mais 

sagazes que os filhos da luz, no trato com os 

seus semelhantes.»  

  

Palavra do Senhor.  

  

Para orações do 13.º ao 19.º dia, p. 16  

  

  

Dia 18 - Senhor, junte-se a nós a Fé  

  

  Lc 17, 1-10  

  

Disse, depois, aos discípulos: «É inevitável 

que haja escândalos; mas ai daquele que os 

causa! Melhor seria para ele que lhe atassem 

ao pescoço uma pedra de moinho e o 

lançassem ao mar, do que escandalizar um 

só destes pequeninos. Tende cuidado 

convosco!  

Lc 16, 1-8  

  

Disse ainda Jesus aos discípulos:  

«Havia um homem rico, que tinha um 

administrador; e este foi acusado perante 

ele de lhe dissipar os bens. Mandou-o 

chamar e disse-lhe: “Que é isto que oiço a 

teu respeito? Presta contas da tua se 

arrepender perdoa-lhe. Se te ofender sete 

vezes ao dia e sete vezes te vier dizer:  

‘Arrependo-me’, perdoa-lhe.»  

Os Apóstolos disseram ao Senhor: 

«Aumenta a nossa fé.» O Senhor respondeu: 

«Se tivésseis fé como um grão de mostarda, 

diríeis a essa amoreira: ‘Arranca-te daí e 

planta-te no mar’ e ela havia de obedecer-

vos.»  

  

«Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a 

apascentar gado, lhe dirá, quando ele 

regressar do campo: ‘Vem cá depressa e 

senta-te à mesa’? Não lhe dirá antes: 

‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me   

  

servires, enquanto eu como e bebo; depois, 

comerás e beberás tu’? Deve estar ao servo 

por ter feito o que lhe mandou? Assim, 

também vós, quando tiverdes feito tudo o 

que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos servos 

inúteis; fizemos o que devíamos  

fazer.’»  

  

Palavra do Senhor.    

  

Sofrer grandes males na esperança de Bens 

Eternos  

  

       Imitação de Cristo Livro 3, Cap. 47  

  

Filho, não esmoreças nos trabalhos que 

empreendeste por Mim. Que as tribulações não 

desanimem e as minhas promessas te 

fortaleçam e consolem em todos os sucessos da 

vida. Eu sou assaz poderoso para pagar-te 

quanto fizeres por Mim, dando-te uma 

recompensa sem limites e sem medida.  

Os trabalhos que padeces agora não serão 

dilatados, nem sempre viverás oprimido de 

dores. Espera um pouco e verás depressa o fim 

dos teus males. Virá brevemente o momento 

feliz em que hão-de cessar todos os trabalhos e 

fadigas. É sempre breve tudo o que passa com 

o tempo.  

  

Para orações do 13.º ao 19.º dia, p. 16  

  

Dia 19 - Quem não receber o Reino de Deus 

como um pequenino, não entrará nele  

  

Lc 18, 15-30  

  

                                                    Se o teu irmão te ofender, repreende-o; e se ele  
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Apresentavam-lhe também as criancinhas, 

para que Ele lhes tocasse. Vendo isso, os 

discípulos repreenderam-nos. Mas Jesus 

chamou-os a si, dizendo: «Deixai vir a mim 

os pequeninos; não os impeçais, pois deles 

é o Reino de Deus. Em verdade vos digo: 

quem não receber o Reino de Deus como   

  

um pequenino, não entrará nele.»  

  

Certo chefe perguntou-lhe, então: «Bom 

Mestre, que hei-de fazer para alcançar a 

vida eterna?» Respondeu-lhe Jesus: 

«Porque me chamas bom? Ninguém é bom 

senão Deus. Tu sabes os mandamentos: 

Não cometerás adultério, não matarás, não 

roubarás, não levantarás falso 

testemunho; honra teu pai e tua mãe.» Ele 

retorquiu: «Tudo isso tenho cumprido 

desde a minha juventude.» Ouvindo isto, 

Jesus disse-lhe: «Ainda te falta uma coisa: 

vende tudo o que tens, distribui o dinheiro 

pelos pobres e terás um tesouro no Céu. 

Depois vem e segue-me.»  

Quando isto ouviu, ele entristeceu-se, pois 

era muito rico.  

Vendo-o assim, Jesus exclamou: «Como é 

difícil para os que têm riquezas entrar no 

Reino de Deus! Sim, é mais fácil um 

camelo passar pelo fundo de uma agulha 

do que um rico entrar no Reino de Deus!» 

Os que o ouviram disseram: «Então, quem 

pode salvar-se?» Jesus respondeu: «O 

que é impossível aos  

homens é possível a Deus.»  

  

Disse-lhe Pedro: «Nós deixámos os próprios 

bens e seguimos-te.» Ele disse-lhes:  

«Em verdade vos digo: Não há ninguém 

que tenha deixado casa, mulher, irmãos, 

pais ou filhos, por causa do Reino de Deus, 

que não receba muito mais no tempo 

presente e, no  

tempo que há-de vir, a vida eterna.»  

  

Palavra do Senhor.  

  

        Para orações do 13.º ao 19.º dia, p. 16  

  

  

  

  

  

 
  

PARTE 3. CONHECIMENTO DA 

VIRGEM MARIA (20.º AO 26.º DIA)  
 

  

INTRODUÇÃO À TERCEIRA PARTE  

  

Os atos de amor, feitos piedosamente para com 

a Santíssima Virgem, imitação das suas 

virtudes, especialmente a sua profunda 

humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, 

a sua contínua oração mental, a sua 

mortificação em todas as coisas, a sua 

incomparável pureza, a sua caridade ardente, a 

sua paciência heróica, a sua doçura angelical e 

a sua sabedoria divina:  

“sendo isso" como diz São Luís Maria Grignion 

de Montfort, "as dez principais virtudes da 

Santíssima Virgem."  

  

Temos que nos unir a Jesus através de Maria, 

esta é a característica da nossa devoção; 

portanto, São Luís Maria Grignion de Montfort 

não pede que nos empreguemos 

completamente para adquirir um conhecimento 

da Virgem Santíssima. Maria é a nossa 

soberana e a nossa medianeira, a nossa Mãe e 

a nossa Senhora. Vamos, portanto, esforçar 

para conhecermos os efeitos desta realeza, 

desta mediação, e desta maternidade, bem 

como a grandeza e prerrogativas que são os 

alicerces ou as consequências dela. A nossa 
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Mãe Santíssima também é perfeita, um 

molde no qual podemos ser moldados para 

tornar nossas as suas intenções e 

disposições. Não conseguiremos isto sem 

estudar a vida interior de Maria, isto é, as 

suas virtudes, os seus sentimentos, as suas 

ações, a sua participação nos mistérios de 

Jesus Cristo e a sua união com Ele.  

  

  

  

  

ORAÇÕES PARA REZAR APÓS AS 

MEDITAÇÕES DO 20.º AO 26.º DIA  
  

  

LADAINHA AO ESPÍRITO SANTO  

  

Senhor, tende piedade de nós, Senhor, 

tende piedade de nós.  

Jesus Cristo, tende piedade de nós, 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós, Senhor, 
tende piedade de nós.   

  

Divino Espírito Santo, ouvi-nos.  

Espírito Paráclito, atendei-nos.   

  

Deus Pai dos céus, 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.  

  

Espírito da verdade, tende piedade de nós.  

Espírito da sabedoria, tende piedade de 

nós.  

Espírito da inteligência, tende piedade de 

nós.  

Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. 
Espírito da piedade, tende piedade de nós. 
Espírito do bom conselho, tende piedade 
de nós.  

Espírito da ciência, tende piedade de nós. 
Espírito do santo temor, tende piedade de 
nós.  
Espírito da caridade, tende piedade de nós.  

Espírito da alegria, tende piedade de nós.  

Espírito da paz, tende piedade de nós.  

Espírito das virtudes, tende piedade de nós. 
Espírito de toda a graça, tende piedade de 
nós.  

  

Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende 

piedade de nós.  

Purificador das nossas almas, tende piedade 

de nós.  

Santificador e guia da Igreja Católica, tende 

piedade de nós.  

Distribuidor dos dons celestes, tende piedade 

de nós.  

Conhecedor dos pensamentos e das intenções 
do coração, tende piedade de nós.  
Doçura dos que começam a vos servir, 
tende piedade de nós. Coroa dos 
perfeitos, tende piedade de nós.  

Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz 
dos patriarcas, tende piedade de nós.  
Inspiração dos profetas, tende piedade de nós.  

Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende 

piedade de nós.  

Vitória dos mártires, tende piedade de nós.  

Ciência dos confessores, tende piedade de 

nós.  

Pureza das virgens, tende piedade de nós.  

Unção de todos os santos, tende piedade de 

nós.  

  

Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor.  

Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor.   

  

De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De 
todas as tentações e ciladas do demónio, 
livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e 
desesperação, livrai-nos, Senhor. Do 
ataque à verdade conhecida, livrainos, 
Senhor.  
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Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, 

Senhor.  

De toda a obstinação e impenitência, livrai-

nos, Senhor.  

De toda a negligência e tibieza, livrai-nos, 

Senhor.  

De toda a impureza da mente e do corpo, 

livrai-nos, Senhor.  

De todas as heresias e erros, livrai-nos,   

  

Senhor.  

De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor.  

Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. 
Pela vossa eterna procedência do Pai e 
do Filho, livrai-nos, Senhor.  

Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, 

livrai-nos, Senhor.  

Pela vossa descida sobre Jesus Cristo 

batizado, livrai-nos, Senhor.  

Pela vossa santa aparição na 
transfiguração do Senhor, livrai-nos, 
Senhor. Pela vossa vinda sobre os 
discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor.  
No dia do juízo, livrai-nos, Senhor.   

  

Ainda que pecadores, nós Vos rogamos, 

ouvi-nos.  

Para que nos perdoeis, nós Vos rogamos, 

ouvi-nos.  

Para que vos digneis vivificar e santificar 
todos os membros da Igreja, nós Vos 
rogamos, ouvi-nos.  

Para que vos digneis conceder-nos o 
dom da verdadeira piedade, devoção e 
oração, nós Vos rogamos, ouvi-nos.  
Para que vos digneis inspirar-nos 
sinceros afetos de misericórdia e de 
caridade, nós Vos rogamos, ouvi-nos.  

Para que vos digneis criar em nós um 
espírito novo e um coração puro, nós Vos 
rogamos, ouvi-nos.  

Para que vos digneis conceder-nos 
verdadeira paz e tranquilidade do coração, 
nós Vos rogamos, ouvi-nos.  

Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, 
para suportar as perseguições pela justiça, nós 
Vos rogamos, ouvi-nos.  
Para que vos digneis confirmar-nos em 
vossa graça, nós Vos rogamos, ouvi-nos. 
Para que vos digneis receber-nos no 
número dos vossos eleitos, nós Vos 
rogamos, ouvinos.  
Para que vos digneis ouvir-nos, nós Vos 

rogamos, ouvi-nos.  

Espírito de Deus, nós Vos rogamos, 

ouvinos.   

  

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 

mundo, enviai-nos o Espírito Santo.  

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, mandai-nos o Espírito prometido do 
Pai.  

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 

dai-nos o Espírito bom.   

  

Espírito Santo, ouvi-nos.  

Espírito consolador, atendei-nos.   

  

℣. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será 
criado,  

℟. E renovareis a face da terra.  

  

Oremos: Deus, que instruístes os corações dos 

vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei 

que apreciemos retamente todas as coisas 

segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre 

da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor.  

Amen.  

  

  

LADAINHA DE NOSSA SENHORA  

  
Senhor, tende piedade de nós, Senhor, 

tende piedade de nós. Cristo, tende 

piedade de nós, Cristo, tende piedade de 

nós. Senhor, tende piedade de nós, 

Senhor, tende piedade de nós.  

  

Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos.  



  

  29  

Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos.  

  

Pai Celeste que sois Deus, tende piedade 

de nós.  

Filho Redentor do Mundo que sois Deus, 

tende piedade de nós. Espírito Santo 

que sois Deus, tende piedade de nós.  

Santíssima Trindade, que sois um só 

Deus, tende piedade de nós.  

  

Santa Maria, rogai por nós.  

Santa Mãe de Deus, rogai por nós.  

  

Santa Virgem das Virgens, rogai por nós.  

Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós.  

Mãe da Igreja, rogai por nós.  

Mãe da Misericórdia, rogai por nós.  

Mãe da Divina Graça, rogai por nós.  

Mãe da Esperança, rogai por nós.  

Mãe Puríssima, rogai por nós.  

Mãe Castíssima, rogai por nós.  

Mãe Intacta, rogai por nós.  

Mãe Imaculada, rogai por nós. 
Mãe Amável, rogai por nós.  
Mãe Admirável, rogai por nós.  

Mãe do Bom Conselho, rogai por nós.  

Mãe do Criador, rogai por nós.  

Mãe do Salvador, rogai por nós.  

Virgem Prudentíssima, rogai por nós.  

Virgem Venerável, rogai por nós.  

Virgem Louvável, rogai por nós.  

Virgem Poderosa, rogai por nós.  

Virgem Clemente, rogai por nós.  

Espelho de Justiça, rogai por nós.  

Sede de Sabedoria, rogai por nós.  

Causa da Nossa Alegria, rogai por nós.  

Vaso Espiritual, rogai por nós.  

Vaso Honorífico, rogai por nós.  

Vaso insigne de Devoção, rogai por nós.  

Rosa Mística, rogai por nós.  

Torre de David, rogai por nós.  

Torre de Marfim, rogai por nós. 

Casa de Ouro, rogai por nós.  

Arca da Aliança, rogai por nós.  

Porta do Céu, rogai por nós.  

Estrela da Manhã, rogai por nós.  

Saúde dos Enfermos, rogai por nós.  

Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. 

Conforto dos Migrantes, rogai por nós.  

Consoladora dos Aflitos, rogai por nós.  

Auxílio dos Cristãos, rogai por nós.  

Rainha dos Anjos, rogai por nós.  

Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. 

Rainha dos Profetas, rogai por nós.  

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.  

Rainha dos Mártires, rogai por nós.  

Rainha dos Confessores, rogai por nós.  

Rainha das Virgens, rogai por nós.  

Rainha de Todos os Santos, rogai por nós.  

  

Rainha Concebida sem Pecado Original, rogai 

por nós.  

Rainha elevada ao Céu em corpo e Alma, rogai 

por nós.  

Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós.  

Rainha das Famílias, rogai por nós.  

Rainha da Paz, 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.  

  

℣. Rogai por nós, santa Mãe de Deus. ℟. 
Para que sejamos dignos das promessas 
de Cristo.  
  

Oremos: Senhor Deus, nós Vos suplicamos que 
concedais a vossos servos lograr perpétua 
saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa 
intercessão da BemAventurada sempre Virgem 
Maria sejamos livres da presente tristeza e 
gozemos da eterna alegria. Por Cristo Nosso 
Senhor.  Amen.  
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AVE MARIS STELLA  

  

Salve, Estrela do Mar,  

Mãe fecunda de Deus,  

Ficando sempre virgem; Feliz 

porta do céu.  

  

Vós que de Gabriel  

Ouviste aquele Ave,  

Estabelecei-nos na paz, Mudando 

o nome de Eva.  

  

Rompei as cadeias dos cativos,  

Iluminai os cegos,  

Expulsai os nossos males,  

  

Pedi para nós todos os bens.  

  

Mostrai-Vos nossa Mãe;  

Receba por Vós as nossas preces  

Aquele que por nós 

nasceu e quis ser 

vosso.  

  

Virgem singular,  

Doce entre todas, 

Livres das nossas 

culpas, Torna-nos 

doces e castos.  

  

Dá-nos uma vida pura,  

Prepara-nos caminho seguro 

Para que, vendo Jesus, 

Eternamente nos alegremos.  

  

Louvor seja dado a Deus Pai,  

Honra ao grande 

Cristo E ao Espírito 

Santo; Aos três a 

mesma honra.  

Amen.  

  

  

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DE SÃO LUÍS 

MARIA GRIGNION DE MONTFORT  

  

Ave Maria, Filha bem-amada do Pai Eterno; 

Ave Maria, Mãe admirável do Filho; Ave Maria, 

Esposa fidelíssima do Espírito Santo! Ave 

Maria, minha querida Mãe, minha amável 

Senhora e poderosa Soberana; Ave, minha 

alegria, minha glória, meu coração e minha 

alma!  

  

Vós me pertenceis toda por misericórdia, e eu 

vos pertenço todo por justiça. Mas não vos 

pertenço todo ainda; de novo me dou a Vós 

todo inteiro, na qualidade de escravo 

perpétuo, sem nada reservar para mim ou 

para outrem.  

  

Se vedes em mim qualquer coisa que não Vos 

pertença, eu Vos suplico que a tomeis agora, 

e Vos torneis Senhora de tudo quanto possuo; 

que destruais, desarraigueis e aniquileis tudo 

o que em mim desagrada a Deus; e que 

planteis,   

  

promovais e opereis em mim tudo o que Vos 

agradar.  

  

Que a luz de vossa fé dissipe as trevas de meu 

espírito; que vossa humildade profunda tome o 

lugar de meu orgulho; que vossa contemplação 

sublime suste as distrações de minha 

imaginação vadia; que a vossa visão contínua 

de Deus encha a minha memória de sua 

presença; que o incêndio da caridade de vosso 

coração dilate e abrase a tibieza e frieza do meu; 

que vossas virtudes substituam meus pecados; 

que vossos méritos sejam o meu ornamento e 

suplemento perante Deus. Enfim, Mãe querida e 

amada, fazei, se possível for, que eu não tenha 

outro espírito senão o vosso, para conhecer 

Jesus Cristo e suas divinas vontades; que não 

tenha outra alma senão a vossa, para louvar e 
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glorificar o Senhor, que não tenha outro 

coração senão o vosso para amar a Deus 

com um amor puro e ardente como Vós.  

  

Não Vos peço visões ou revelações ou 

deleites ou prazeres, nem mesmo 

espirituais. É privilégio vosso ver claramente, 

sem trevas; deleitar-Vos plenamente, sem 

amargor; triunfar gloriosamente à direita de 

vosso Filho, no Céu, sem humilhação 

alguma; dominar absolutamente sobre os 

Anjos, os homens e os demónios, sem 

resistência, e, enfim, dispor de todos os bens 

de Deus segundo a vossa vontade, sem 

restrição alguma.  

  

Eis, divina Maria, a ótima parte que o  

Senhor Vos deu e que não Vos será tirada – 

e isto me deleita sobremaneira. Por minha 

parte, não quero nesta Terra senão o que 

Vós tivestes, a saber: crer puramente, sem 

nada sentir ou ver; sofrer alegremente, sem 

consolação das criaturas; morrer 

continuamente a mim mesmo, sem trégua; e 

trabalhar resolutamente, até a morte, por 

Vós, sem interesse algum, como o mais vil 

dos escravos. Uma só graça Vos peço, por   

  

pura misericórdia, é que, a todos os dias e 

momentos de minha vida, eu diga três vezes 

Amem: Assim seja, a tudo que fizestes na 

Terra, enquanto nela vivestes. Assim seja, a 

tudo que fazeis agora no Céu. Assim seja, a 

tudo que operais em minha alma, a fim de 

que nela só Vós estejais para glorificar 

plenamente a Jesus em mim, no tempo e na 

eternidade.  

Amen.  

  

Adicione a recitação do Santo Terço às 

suas orações, a qualquer hora que possa.  

  

  

  MEDITAÇÕES DO 20.º AO 26.º DIA  

  

  

Dia 20 - Maria guardava todas estas coisas 

em seu coração  

  

Lc 2, 16-21; 42-52  

  

Foram apressadamente e encontraram Maria, 

José e o menino deitado na manjedoura. 

Depois de terem visto, começaram a divulgar o 

que lhes tinham dito a respeito daquele 

menino. Todos os que ouviram se admiravam 

do que lhes diziam os pastores. Quanto a 

Maria, conservava todas estas coisas, 

ponderando-as no seu coração. E os pastores 

voltaram, glorificando e louvando a Deus por 

tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes 

fora anunciado.  

  

Quando se completaram os oito dias, para a 

circuncisão do menino, deram-lhe o nome de 

Jesus indicado pelo anjo antes de ter sido 

concebido no seio materno.  

  

Quando Ele chegou aos doze anos, subiram 

até lá, segundo o costume da festa. 

Terminados esses dias, regressaram a casa e 

o menino ficou em Jerusalém,   

  

sem que os pais o soubessem. Pensando que 

ele se encontrava na caravana, fizeram um dia 

de viagem e começaram a procurá-lo entre os 

parentes e conhecidos. Não o tendo 

encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua 

procura.  

Três dias depois, encontraram-no no templo, 

sentado entre os doutores, a ouvilos e a fazer-

lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, 

estavam estupefactos com a sua inteligência e 

as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram 

assombrados e sua mãe disse-lhe: «Filho, 

porque nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu 

andávamos aflitos à tua procura!» Ele 

respondeu-lhes: «Porque me procuráveis? 
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Não sabíeis que devia estar em casa de 

meu Pai?» Mas eles não compreenderam 

as palavras que lhes disse.  

Depois desceu com eles, voltou para 

Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe 

guardava todas estas coisas no seu 

coração. E Jesus crescia em sabedoria, em 

estatura e em graça, diante de Deus e dos 

homens.   

  

Palavra do Senhor.  

  

Para orações do 20.º ao 26.º dia, p. 24  

  

Dia 21 - A Verdadeira Devoção à Virgem 

Maria  

  

O Segredo de Maria, n.º 23 a 29  

  
Para subir e unir-se a Ele, é necessário usar 

o mesmo meio que Ele usou para descer 

até nós, tornar-se homem e comunicar-nos 

as Suas graças; e isso significa uma 

verdadeira devoção à Virgem Santíssima.   

  

Existem na realidade, várias formas de 

verdadeira devoção para com a Santíssima 

Virgem, e não vou falar das falsas.   
A primeira consiste em cumprir os deveres 

de cristão, evitando o pecado mortal, 

agindo   

  

mais por amor do que por medo, rezando 

de vez em quando à Santíssima Virgem e 

honrando-a na qualidade de Mãe de Deus, 

sem qualquer outra devoção especial para 

com Ela.  

A segunda consiste em ter sentimentos 

mais perfeitos de estima, de amor, de 

confidência e de veneração para com a 

Senhora.  

Esta forma de devoção convida a fazer 

parte de confrarias como a do Santo 

Rosário, do escapulário, a rezar o terço ou o 

rosário por inteiro, a honrar imagens e altares 

de Maria, a divulgar os seus louvores e a 

inscrever-se nas suas congregações. Esta 

devoção é boa, santa e digna de louvor já que 

está isenta de   

  

pecado; apesar disso, não é tão perfeita como 

a que vou enunciar a seguir, e nem é tão 

capaz de levar as pessoas a desapegarem-se 

dos bens terrenos e a desapegarem-se delas 

mesmas para se entregarem à união com  

Jesus Cristo.  

  

A terceira devoção para com a Santíssima 

Virgem, conhecida e praticada por bem 

poucas pessoas, é aquela que vou agora 

revelar-vos, ó cristãos prediletos e amados por 

Deus: Consiste em consagrar-se 

inteiramente, na qualidade de escravo, a 

Maria e, por Ela, a Jesus Cristo; (…) a fazer 

todas as ações com Maria, em Maria, por 

meio de Maria e para Maria.  

  

(Temos de escolher) uma data importante 

para essa entrega, para te consagrares e 

entregares em sacrifício, voluntariamente por 

amor – não por constrangimento – 

inteiramente e sem qualquer reserva, no corpo 

e na alma, consagrando os teus bens 

exteriores de fortuna, tais como, a casa, a 

família e os rendimentos; e ainda os próprios 

bens da alma, como sejam: os próprios 

méritos, as graças, virtudes e satisfações.  

  

        Para orações do 20.º ao 26.º dia, p. 24  

  

Dia 22 – Características da Verdadeira 

Devoção à Virgem Maria  

               Tratado da Verdadeira Devoção 

à Santíssima Virgem, n.º 105-

110  
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As suas características:  

  

Interior: (…) a verdadeira devoção à Virgem 

é interior, quer dizer, parte do espírito e do 

coração, nasce da apreciação que merece 

Maria e da alta ideia que se tem das suas 

grandezas e do amor que se lhe consagra.  

  

Terna: (…) esta devoção deve ser   

  

terna, quer dizer, cheia de confiança na 

Santíssima Virgem, como deve ter um filho 

na sua boa Mãe. Esta confiança faz com que 

a alma recorra a Maria em todas as 

necessidades de corpo e espírito, com toda 

a simplicidade, confiança e ternura.  

  

Santa: (…) a verdadeira devoção à Virgem é 

santa, quer dizer que leva a alma a evitar o 

pecado e imitar as virtudes de Maria, 

particularmente a humildade profunda, a sua 

viva fé, a sua obediência cega, a sua oração 

contínua, a sua mortificação universal, a sua 

pureza heroica, a sua doçura angélica e a 

sua sabedoria divina. Estas são as dez 

principais virtudes da Santíssima Virgem.  

  

Constante: (…) é constante, fortalece a 

alma no bem e leva-a a não abandonar 

facilmente as práticas de devoção; torna a 

alma corajosa para se opor ao mundo, às 

suas modas e máximas, à carne, aos seus 

aborrecimentos e paixões e ao demónio com 

as suas tentações; de modo que uma pessoa 

verdadeiramente devota da Santíssima 

Virgem não é volúvel, rabugenta, 

escrupulosa nem medrosa.  

  

Desinteressada: (…) quer dizer que ela 

inspira à alma que não se preocupe, mas   

  

procure a Deus somente, na Sua Santa Mãe. 

O verdadeiro devoto de Maria não serve esta 

Augusta Rainha por espírito de lucro e interesse, 

nem pelo seu próprio bem espiritual ou corporal, 

temporal ou eterno, mas unicamente porque ela 

merece ser  

servida e Deus nela;  

  

           Para orações do 20.º ao 26.º dia, p. 24  

  

Dia 23 - O que é a perfeita Consagração a 

Jesus por Maria  

  

       Tratado da Verdadeira Devoção à  

Santíssima Virgem, n.ºs 120 e 121  

  

Toda a nossa perfeição consiste em sermos 

conformes, unidos e consagrados a Jesus 

Cristo: por isso a mais perfeita de todas as 

devoções é sem dificuldade a que nos 

conforma, une e consagra mais perfeitamente 

a Jesus Cristo. Ora, sendo Maria, de entre 

todas as criaturas, a mais conforme a Jesus 

Cristo, segue-se que de todas as devoções, 

aquela que consagra e conforma mais uma 

alma a Nosso Senhor é a devoção à 

Santíssima Virgem, Sua Santa Mãe, e quanto 

mais uma alma for consagrada a Maria, mais o 

será a Jesus.  

Por isso, a perfeita consagração a Jesus não é 

senão uma perfeita e inteira consagração à 

Santíssima Virgem, que é a devoção que 

ensino; por outras palavras, uma perfeita 

renovação dos votos e promessas do santo 

Batismo.  

Esta devoção consiste em dar-se inteiramente 

à Santíssima Virgem, para ser todo 

inteiramente de Jesus Cristo por intermédio da 

Virgem. Devemos entregar-lhe: primeiro: o 

nosso corpo, com todos os sentidos e 

membros; segundo: a nossa alma, com todas 

as potências; terceiro: os nossos bens 

exteriores, a que chamamos fortuna, presentes 

e futuros; quarto: os nossos bens interiores e 

espirituais, que são os nossos méritos, virtudes 

e boas   
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obras passadas, presentes e futuras: em 

poucas palavras, tudo o que temos na 

ordem da natureza e da graça ou da glória, 

e isto sem nenhuma reserva, nem sequer 

de um ceitil, de um cabelo, da mais 

pequena boa ação, isto por toda a 

eternidade, isto sem esperar nenhuma 

outra recompensa desta oferta e deste 

serviço senão a de honrar, de pertencer a 

Jesus Cristo por ela e nela, mesmo que 

esta amável Senhora não fosse, como é 

afinal, a mais liberal e a mais reconhecida 

das criaturas.  

  

Para orações do 20.º ao 26.º dia, p. 24  

  

Dia 24 - A Verdadeira Devoção à Virgem 

Maria, forma segura de chegar à união 

com Cristo  

  

               Tratado da Verdadeira Devoção à  

Santíssima Virgem, n.º 152-164  

  

(…) esta devoção é caminho fácil, perfeito e 

seguro para chegar à união com Nosso 

Senhor, união em que consiste toda a 

perfeição cristã.  

  

É caminho fácil: É o caminho que Jesus 

percorreu para vir até nós e onde não se 

encontra nenhum obstáculo para chegar a 

Ele. Pode, na verdade, chegar-se à união 

divina por outros caminhos; mas será por 

muito maior cruz, através de renúncias 

estranhas e com muito maior dificuldade, 

caminhos que venceremos dificilmente.  

  

É um caminho curto: É caminho curto para 

encontrar Jesus Cristo, quer porque nele 

não nos perdemos, quer, como acabamos 

de dizer, porque se anda nele com mais 

alegria e facilidade, e, por conseguinte, com 

maior rapidez. Avançase mais, em pouco 

tempo de submissão e dependência de Maria, 

do que em anos inteiros seguindo a própria 

vontade e apoiado em si próprio.  

  

É um caminho perfeito: Esta prática de 

devoção à Santíssima Virgem é caminho 

perfeito para nos unirmos a Jesus Cristo, pois a 

divina Maria é a mais perfeita, a mais santa e 

pura das criaturas e porque Jesus, que 

perfeitamente veio até nós, não tomou outro 

caminho para esta Sua grande e admirável 

viagem. O Altíssimo, o  

Incompreensível, o Inacessível, Aquele que é, 

quis vir até nós, vermes da Terra, menos do 

que nada. Como procedeu?  

  

O Altíssimo desceu perfeita e divinamente por 

intermédio da humildade de Maria até nós, 

sem nada perder da Sua divindade e 

santidade; é por Maria que nós, pequenos   

  

como somos, devemos subir perfeita e 

divinamente até ao Altíssimo.  

  

É um caminho seguro: Esta devoção à  

Santíssima Virgem é caminho seguro para ir a 

Jesus Cristo e adquirir a perfeição, unindo-nos 

a Ele. Porque esta prática que ensino é tão 

antiga que os seus princípios não podem ser 

marcados. E não podia ser condenado sem 

perturbar os fundamentos do Cristianismo. 

Fica, portanto, estabelecido que esta devoção 

não é nova, e muito embora não seja comum, 

porque é demasiadamente preciosa para ser 

apreciada e praticada por grande número de 

devotos. Esta devoção é um meio seguro para 

chegar a Jesus Cristo, pois é próprio da 

Virgem conduzir-nos seguramente a Jesus 

como é próprio de Jesus conduzir-nos 

seguramente ao eterno Pai.  

  

Para orações do 20.º ao 26.º dia, p. 24  



  

  35  

  

  

Dia 25 - Efeitos maravilhosos desta 

Devoção  

  

Tratado da Verdadeira Devoção à  

Santíssima Virgem, n.ºs 213-225  

  
Meus caros irmãos, convencei-vos de que 

se fordes fiéis às práticas interiores e 

exteriores desta devoção, que marcarei 

abaixo, terão lugar os seguintes efeitos:  

  
Efeito 1:  

Pela luz que o Espírito Santo dará por 
Maria, Sua querida Esposa conhecereis o 
vosso mau fundo, a vossa corrupção e 
incapacidade para todo o bem, se Deus, 
como autor da natureza e da Graça, não for 
o princípio; e, como resultado deste 
conhecimento, vós vos desprezareis e só 
pensareis em vós com horror. Olhar-voseis 
como caracol que perde a sua baba, como 
sapo que envenena tudo com a sua 
peçonha ou como serpente traiçoeira que só 
pensa em enganar. Finalmente, a humilde 
Maria vos comunicará a sua profunda 
humildade, que fará com que vos 
desprezeis, não desprezeis ninguém e 
ameis o desprezo.  

  

Efeito 2:  

A Virgem Santíssima vos comunicará a 

sua fé, que foi maior do que a fé dos 

patriarcas, dos profetas, dos Apóstolos e de 

todos os santos.  

  
Efeito 3:  

Esta Mãe do belo amor tirará do vosso 

coração todo o escrúpulo e todo o temor 

servil desordenado.  

  
Efeito 4:  

A Virgem Santíssima inspirar-vos-á grande 

confiança em Deus e nela também para que 

não vos aproximeis de Jesus por vós próprios, 

mas sempre por esta boa Mãe.  

  

Efeito 5:  

A alma da Virgem Santíssima comunicar-se-

á a vós para glorificar o Senhor; o seu espírito 

entrará no lugar do vosso, para se alegrar em 

Deus, seu Salvador, desde que vos torneis fiéis 

às práticas desta devoção.  

  

Efeito 6:  

Se Maria, árvore de vida, for bem cultivada na 

vossa alma, pela fidelidade à prática desta 

devoção, dará o seu fruto no tempo devido; e 

este fruto é Jesus  

Cristo.  

  

Efeito 7:  

Por esta prática, fielmente observada, dareis 

a Jesus Cristo mais glória em menos tempo 

do que por qualquer outra prática, embora 

mais difícil, em vários anos.  

  

Para orações do 20.º ao 26.º dia, p. 

24  

  

Dia 26 - Conheça a Virgem Maria para 

conhecer Cristo  

  

  

         Tratado da Verdadeira Devoção à          

Santíssima Virgem, n.ºs 12-

38  

  
Se quereis compreender Maria, diz um santo, 

procurai compreender o seu Filho. Ela é a 

digna Mãe de Deus: «Chegando aqui, que toda 

a língua se cale.» (…) para mostrar que a 

divina Maria tem sido desconhecida e esta é 

uma das razões por que Jesus Cristo não é 

conhecido como devia ser.  
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Se, como é certo, o conhecimento e o Reino 

de Cristo chegarem ao mundo, isto será 

necessária consequência do conhecimento 

e do reino da Santíssima Virgem Maria que 

deu Jesus ao mundo pela primeira vez e 

que O manifestará uma segunda vez.  

  

Confesso, com toda a Igreja, que Maria, 

sendo pura criatura saída das mãos do 

Altíssimo, comparada com a Divina 

Majestade, é menos do que um átomo, 

antes é menos do que nada, pois só Deus   

  

é «Aquele que [é]» e que, por consequência, 
este supremo Senhor, sempre independente 
e bastando-Se a Si próprio, não teve nem 
tem absolutamente  necessidade da 
 Virgem Santíssima, para realizar e 
cumprir as Suas vontades ou para 
manifestar a Sua glória. Basta-Lhe querer, 
para que tudo seja feito. Digo, entretanto, 
que, postas as coisas como estão, tendo 
Deus querido começar e acabar as Suas 
maiores obras servindo-Se da Santíssima 
Virgem, desde que a formou, devemos 
acreditar que não mudará de procedimento 
nos séculos dos séculos, porque é Deus e 
não muda de sentimentos nem de 
procedimento.  
  

Maria é a Rainha do Céu e da Terra pela 

graça, como Jesus é Rei por natureza e 

conquista. Ora, como o Reino de Jesus 

consiste principalmente no coração ou 

interior dos homens, segundo esta Palavra: 

o Reino de Deus está dentro de nós, de 

igual modo, o Reino da Santíssima Virgem 

está sobretudo no interior do homem, quer 

dizer, na sua alma e é principalmente nas 

almas que ela é glorificada com o seu Filho 

mais do que em todas as criaturas visíveis, 

podendo por isso nós chamar-lhe, com os 

santos, Rainha dos corações.  

  

Para orações do 20.º ao 26.º dia, p. 24  

  

 
  
PARTE 4. CONHECIMENTO DE 

JESUS CRISTO (27.º AO 33.º DIA)  
 

  
  

INTRODUÇÃO À PARTE QUATRO  

  
Atos de amor a Deus. Ação de Graças pelas 

Bênçãos de Jesus. Contrição e Resolução.  

  

Durante este período trabalharemos para 

estudar Jesus Cristo. O que deve ser estudado 

sobre Jesus Cristo?  

  

Primeiro: o Homem-Deus, a sua graça e 

glória; depois os seus direitos de domínio 

soberano sobre nós; pois, tendo renunciado a 

Satanás e ao mundo, tomamos Jesus Cristo 

como nosso  

Senhor.  

  

Segundo: A sua vida interior; as virtudes e  

os atos do Seu Sagrado Coração; sua 

associação com Maria e os mistérios da 

Anunciação e da Encarnação. Durante a sua 

infância e vida oculta nas Bodas de Caná e no 

Calvário.  

  

  

ORAÇÕES PARA REZAR APÓS AS 

MEDITAÇÕES DO 27.º AO 33.º DIA  
  

LADAINHA AO ESPÍRITO SANTO  

  

Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende 

piedade de nós.  

Jesus Cristo, tende piedade de nós, Jesus 
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, 
tende piedade de nós, Senhor, tende 
piedade de nós.   
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Divino Espírito Santo, ouvi-nos.  

Espírito Paráclito, atendei-nos.   

  

Deus Pai dos céus, 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.  
  

Espírito da verdade, tende piedade de nós.  

Espírito da sabedoria, tende piedade de 

nós.  

Espírito da inteligência, tende piedade de 

nós.  

Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. 
Espírito da piedade, tende piedade de nós. 
Espírito do bom conselho, tende piedade 
de nós.  

Espírito da ciência, tende piedade de nós.  

Espírito do santo temor, tende piedade de 

nós.  

Espírito da caridade, tende piedade de nós.  

Espírito da alegria, tende piedade de nós.  

Espírito da paz, tende piedade de nós.  

Espírito das virtudes, tende piedade de 
nós. Espírito de toda a graça, tende 
piedade de nós.  
Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende 

piedade de nós.  

Purificador das nossas almas, tende   

  

piedade de nós.  

Santificador e guia da Igreja Católica, 
tende piedade de nós. Distribuidor dos 
dons celestes, tende piedade de nós. 
Conhecedor dos pensamentos e das 
intenções do coração, tende piedade de 
nós.  

Doçura dos que começam a vos servir, 
tende piedade de nós. Coroa dos 
perfeitos, tende piedade de nós.  

Alegria dos anjos, tende piedade de nós.  

Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. 
Inspiração dos profetas, tende piedade de 
nós.  
Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende 

piedade de nós.  

Vitória dos mártires, tende piedade de nós.  

Ciência dos confessores, tende piedade de 

nós.  

Pureza das virgens, tende piedade de nós.  

Unção de todos os santos, tende piedade de 

nós.  

  

Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor.  

Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor.   

  

De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De 
todas as tentações e ciladas do demónio, 
livrai-nos, Senhor. De toda a presunção 
e desesperação, livrai-nos, Senhor.  

Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, 

Senhor.  

Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor.  

De toda a obstinação e impenitência, livrainos, 

Senhor.  

De toda a negligência e tibieza, livrai-nos, 

Senhor.  

De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-

nos, Senhor.  

De todas as heresias e erros, livrai-nos, 

Senhor.  

De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. 

Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor.  

  

Pela vossa eterna procedência do Pai e do 

Filho, livrai-nos, Senhor.  

Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, 

livrai-nos, Senhor.  

Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, 

livrai-nos, Senhor.  

Pela vossa santa aparição na transfiguração 
do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa 
vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-
nos, Senhor.  

No dia do juízo, livrai-nos, Senhor.   
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Ainda que pecadores, nós Vos rogamos, 

ouvinos.  

Para que nos perdoeis, nós Vos rogamos, 

ouvi-nos.  

Para que vos digneis vivificar e santificar 
todos os membros da Igreja, nós Vos 
rogamos, ouvi-nos.  

Para que vos digneis conceder-nos o dom 
da verdadeira piedade, devoção e oração, 
nós Vos rogamos, ouvi-nos.   

Para que vos digneis inspirar-nos sinceros 
afetos de misericórdia e de caridade, nós 
Vos rogamos, ouvi-nos.  
Para que vos digneis criar em nós um 
espírito novo e um coração puro, nós Vos 
rogamos, ouvi-nos.  

Para que vos digneis conceder-nos 

verdadeira paz e tranquilidade do coração,   

  

nós Vos rogamos, ouvi-nos.  

Para que vos digneis fazer-nos dignos e 
fortes, para suportar as perseguições pela 
justiça, nós Vos rogamos, ouvi-nos.  
Para que vos digneis confirmar-nos em 
vossa graça, nós Vos rogamos, ouvi-
nos. Para que vos digneis receber-nos 
no número dos vossos eleitos, nós Vos 
rogamos, ouvinos.  
Para que vos digneis ouvir-nos, nós Vos 

rogamos, ouvi-nos.  

Espírito de Deus, nós Vos rogamos, ouvi-

nos.   

  

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do  

mundo,    enviai-nos o Espírito Santo.  

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, mandai-nos o Espírito prometido 
do Pai.  

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 

mundo, dai-nos o Espírito bom.   

  

Espírito Santo, ouvi-nos.  

Espírito consolador, atendei-nos.   

  

℣. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será 

criado,  

℟. E renovareis a face da terra.  

  

Oremos: Deus, que instruístes os corações dos 

vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei 

que apreciemos retamente todas as coisas 

segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre 

da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. 

Amen.  

  

  

AVE MARIS STELLA  

  

Salve, Estrela do Mar,  

Mãe fecunda de Deus, Ficando 

sempre virgem; Feliz porta do 

céu.  

  

Vós que de Gabriel  

Ouviste aquele Ave,  

Estabelecei-nos na paz, Mudando o 

nome de Eva.  

  

Rompei as cadeias dos cativos,  

Iluminai os cegos, Expulsai os 

nossos males, Pedi para nós 

todos os bens.  

  

Mostrai-Vos nossa Mãe;  

Receba por Vós as nossas preces 

Aquele que por nós nasceu e quis ser 

vosso.  

  

Virgem singular,  

Doce entre todas, Livres das 

nossas culpas, Torna-nos 

doces e castos.  

  

Dá-nos uma vida pura,  
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Prepara-nos caminho seguro 

Para que, vendo Jesus, 

Eternamente nos alegremos.  

  

Louvor seja dado a Deus Pai,  

Honra ao grande 

Cristo E ao Espírito 

Santo; Aos três a 

mesma honra.  

Amen.  

  

LADAINHA AO SANTO NOME DE JESUS  

  

Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende 

piedade de nós.  

Jesus Cristo, tende piedade de nós, 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós, Senhor, 
tende piedade de nós.  

  

Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, ouvi-
nos. Jesus Cristo, atendei-nos, Jesus Cristo, 
atendei-nos.  

  

Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de 

nós.  

Filho, redentor do mundo, que sois Deus, 

tende piedade de nós.  

Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade 

de nós.  

  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

tende piedade de nós.  

Jesus Filho de Deus vivo, tende piedade de 

nós.  

Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de 

nós.  

Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade 

de nós.  

Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós.  

Jesus, sol de justiça, tende piedade de 
nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende 
piedade de nós.  

Jesus amável, tende piedade de nós.  

  

Jesus admirável, tende piedade de nós.  

Jesus, Deus forte, tende piedade de nós.  

Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de 

nós.  

Jesus, Anjo do grande conselho, tende piedade 

de nós.  

Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós.  

Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós.  

Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós.  

Jesus, brando e humilde de coração, tende 
piedade de nós. Jesus, amante da castidade, 
tende piedade de nós.  

Jesus, amador nosso, tende piedade de nós.  

Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós.  

Jesus, autor da vida, tende piedade de nós.  

Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de 

nós.  

Jesus, zelador das almas, tende piedade de 

nós.  

Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós.  

Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós.  

Jesus, pai dos pobres, tende piedade de nós.  

Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós.  

Jesus, bom Pastor, tende piedade de nós. 

Jesus, verdadeira luz, tende piedade de nós.  

Jesus, Sabedoria eterna, tende piedade de   

  

nós.  

Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós.  

Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende 

piedade de nós.  

Jesus, alegria dos Anjos, tende piedade de 

nós.  

Jesus, Rei dos Patriarcas, tende piedade de 

nós.  

Jesus, Mestre dos Apóstolos, tende piedade de 

nós.  

Jesus, Doutor dos Evangelistas, tende piedade 

de nós.  
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Jesus, fortaleza dos Mártires, tende piedade 

de nós.  

Jesus, luz dos Confessores, tende piedade 

de nós.  

Jesus, pureza das Virgens, tende piedade de 

nós.  

Jesus, coroa de todos os Santos, tende 

piedade de nós.  

  

Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus.  

Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus.  

  

De todo o mal, livrai-nos, Jesus.  

De todo o pecado, livrai-nos, Jesus.  

Da vossa ira, livrai-nos, Jesus.  

Das cidades do demónio, livrai-nos, Jesus.  

Do espírito da impureza, livrai-nos, 
Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, 
Jesus. Do desprezo das vossas 
inspirações, livrainos, Jesus.  

Pelo mistério da vossa santa Encarnação, 

livrai-nos, Jesus.  

Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus.  

Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. 
Por toda a vossa santíssima vida, livrai-
nos, Jesus.  

Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. 
Pela vossa agonia e pela vossa paixão, 
livrainos, Jesus.  

Pela vossa cruz e pelo vosso desamparo, 

livrainos, Jesus.  

Pelas nossas angústias, livrai-nos, Jesus. 

Pela vossa morte e pela vossa sepultura,   

  

livrai-nos, Jesus.  

Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus.  

Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. 
Pela vossa instituição da santíssima 
Eucaristia, livrai-nos, Jesus.  
Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus.  

Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus.  

  

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

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

  

mundo, tende piedade de nós, Jesus.  

  

Jesus, ouvi-nos.  

Jesus, atendei-nos.  

  

Oremos: Senhor Jesus Cristo, que dissestes: 

Pedi e recebereis; buscai e achareis; batei e 

abrir-se-vos-á; nós Vos suplicamos que 

concedais a nós, que Vo-lo pedimos, os 

sentimentos afetivos do Vosso divino amor, a 

fim de que Vos amemos de todo o coração e que 

esse amor transcenda pelas nossas ações. 

Permiti que tenhamos sempre, Senhor, igual 

temor e amor pelo Vosso Santo Nome, pois não 

deixais de governar aqueles que estabeleceis 

na firmeza do Vosso amor. Vós, que viveis e 

reinais para todo o sempre.  

Amen.  

  

  

ORAÇÃO DE MONTFORT A JESUS  

  

Meu Amável Jesus, permiti que eu me dirija a 
Vós, para Vos testemunhar o reconhecimento 
pela graça que me tendes feito, dando-me a 
Vossa Santa Mãe pela devoção da escravidão, 
para ser minha advogada junto à Vossa 
Majestade e o complemento universal da minha 
grande miséria. Infeliz de mim, Senhor, que sou 
tão miserável que, sem esta boa Mãe, estaria 
infalivelmente perdido. Sim, em tudo Maria me é 
necessária junto de Vós: necessária   

  

para Vos aplacar em Vossa justa cólera, pois 
vos tenho ofendido tanto, todos os dias; 
necessária, para sustar os castigos eternos de 
Vossa justiça, que mereço; necessária, para 
Vos olhar, para Vos falar, Vos pedir, Vos tornar 
propício e Vos agradar; necessária, para salvar 
a minha alma e as dos outros; necessária, em 
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uma palavra, para fazer sempre a Vossa 
santa vontade e buscar em tudo a Vossa 
maior glória.  
  

Ah! Se eu pudesse publicar pelo universo 
esta misericórdia que tivestes comigo; se   
  

todo o mundo soubesse que, sem Maria, eu 
já estaria condenado; se eu pudesse dar 
dignas ações de graças por tão grande 
benefício! Maria está em mim, haec facta 
est mihi. Oh! Que tesouro! Que 
consolação! E, depois disto, não me 
entregaria eu todo a Ela? Oh! Que 
ingratidão, meu caro Salvador! Antes 
morrer do que esta desgraça! Prefiro morrer 
a viver sem ser todo de Maria.  

  

Mil e mil vezes A tomei por todo o meu bem, 
como São João Evangelista ao pé da cruz, 
e outras tantas vezes me entreguei a Ela. 
Mas, meu bom Jesus, se ainda não o fiz 
conforme os Vossos desejos, faço-o agora 
como quereis que o faça. Se vedes alguma 
coisa em minha alma e meu corpo que não 
pertença a esta Augusta Princesa, peço-
Vos arrancá-la e jogá-la longe, porque tudo 
que não pertence a Maria é indigno de Vós.  
  

Ó Espírito Santo, concedei-me todas estas 
graças; e plantai, orvalhai e cultivai em 
minha alma a amável Maria, que é a árvore 
de vida verdadeira, a fim de que cresça, 
floresça e dê fruto de vida em abundância. 
Ó Espírito Santo, dai-me uma grande 
devoção e uma grande predileção por 
vossa Esposa divina, um grande apoio em 
seu seio de mãe e um recurso contínuo em   
  

sua misericórdia, para que nela formeis em 
mim Jesus Cristo ao vivo, grande e 
poderoso, até a plenitude de sua idade 
perfeita.  
Assim seja.  

  

  

OH, JESUS QUE VIVES EM MARIA  

  

Ó Jesus que viveis em Maria,  

Vinde e vivei em vossos servos,  

No espírito da vossa Santidade  

Na plenitude da vossa força,  

Na perfeição daa vossas vias,  

Na verdade das vossas virtudes,  

  

Na comunhão dos vossos mistérios, Dominai 
sobre toda a potestade inimiga, em vosso 
espírito, para glória do Pai.  
Amen.  

  

Adicione a recitação do Santo Terço às 

suas orações, a qualquer hora que 

possa.  

  

  

  MEDITAÇÕES DO 27.º AO 33.º DIA  
  

  

Dia 27 - Jesus Cristo é o fim último da 

Devoção à Santíssima Virgem  

  

       Tratado da Verdadeira Devoção  à    

Santíssima Virgem, n.º 61 e 62  

  
Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro 

Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim 

último de todas as nossas devoções; de 

contrário, elas seriam falsas e enganadoras: 

Jesus é o alfa e ómega, o começo e o fim de 

todas as coisas.  

  

Nós só trabalhamos para tornar cada homem 

perfeito em Jesus Cristo, porque nele somente 

habitam a plenitude da divindade e todas as 

outras plenitudes, graças, virtudes e 

perfeições; porque nele somente fomos 

abençoados de toda a   
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bênção espiritual; porque Ele é o nosso 

único Mestre que nos deve ensinar, único 

Senhor a quem devemos estar unidos, o 

nosso único modelo a quem nos devemos 

conformar, o nosso único médico que nos 

deve curar, o nosso único pastor que nos 

deve alimentar, o nosso único caminho 

para onde devemos caminhar, a nossa 

única vida que nos deve vivificar e o nosso 

único tudo que nos deve bastar.  

  

Não foi dado qualquer outro nome sob o sol 

senão o nome de Jesus, por Quem 

devemos ser salvos. Deus não nos deu 

outro fundamento de salvação, de 

perfeição e de glória, além de Jesus Cristo: 

todo o edifício   

  

que não for estabelecido sobre esta pedra 

firme, estará erguido sobre a areia 

movediça e cairá infalivelmente cedo ou 

tarde.  

  

Por Jesus, com Jesus e em Jesus 

podemos tudo: dar toda a honra e glória ao 

Pai, na unidade do Espírito Santo; fazer-

nos perfeitos e ser para o nosso próximo o 

bom odor da vida eterna.  

  

Se, portanto, estabelecemos a sólida 

devoção à Santíssima Virgem é somente 

para estabelecer mais perfeitamente a 

devoção a Jesus Cristo, é para que 

tenhamos um meio fácil e seguro para 

encontrar Jesus Cristo. (…) como já tenho 

mostrado e continuarei a provar; esta 

devoção é-nos indispensável para 

encontrar Jesus perfeitamente, para O 

servir fielmente.  

  

         Para orações do 27.º ao 33.º dia, p. 33  

  

  

Dia 28 - Cristo amou-me e Deu-se a Si 

mesmo por mim (I)  

  

Mt 26:1-2; 26-29 e 36-46  

  

  

Tendo acabado todos estes discursos, Jesus 

disse aos discípulos: «Como sabeis, a 

Páscoa é daqui a dois dias, e o Filho do 

Homem será entregue para ser crucificado.»  

  

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, 

depois de pronunciar a bênção, partiu-o e 

deuo aos seus discípulos, dizendo: «Tomai, 

comei: isto é o meu corpo.»  

Em seguida, tomou um cálice, deu graças e 

entregou-lho dizendo: «Bebei dele todos. 

Porque este é o meu sangue, sangue da 

Aliança, que vai ser derramado por muitos, 

para perdão dos pecados. Eu vos digo: Não 

beberei mais deste produto da videira, até ao 

dia em que beber o vinho novo convosco no 

Reino de meu Pai.»  

  

Entretanto, Jesus com os seus discípulos 

chegou a um lugar chamado Getsémani e 

disse-lhes: «Sentai-vos aqui, enquanto Eu 

vou além orar.» E, levando consigo Pedro e 

dois filhos de Zebedeu, começou a 

entristecer-se e a angustiar-se. Disselhes, 

então: «A minha alma está numa tristeza de 

morte; ficai aqui e vigiai comigo.»  

E, adiantando-se um pouco mais, caiu com a 

face por terra, orando e dizendo: «Meu Pai, 

se é possível, afaste-se de mim este cálice. 

No entanto, não seja como Eu quero, mas 

como Tu queres.» Voltando para junto dos 

discípulos, encontrou-os a dormir e disse a 

Pedro: «Nem sequer pudeste vigiar uma hora 

comigo!» Vigiai e orai, para não cairdes em 

tentação. O espírito está pronto, mas a carne 

é débil.» Afastou-se, pela segunda vez, e foi 

orar, dizendo: «Meu Pai, se este cálice não 

pode passar sem que Eu o beba, faça-se a 
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Tua vontade!» Depois voltou e encontrou-

os novamente a dormir, pois os seus olhos 

estavam pesados.  

Deixou-os e foi orar de novo pela terceira 

vez, repetindo as mesmas palavras. 

Reunindo-se finalmente aos discípulos, 

disse-lhes: «Continuai a dormir e a 

descansar! Já se aproxima a hora, e o 

Filho do Homem vai ser entregue nas 

mãos dos   

  

pecadores. Levantai-vos, vamos! Já se 

aproxima aquele que me vai entregar.».  

  

Palavra do Senhor.  

  

Para orações do 27.º ao 33.º dia, p. 33  

  

  

Dia 29 - A imitação de Cristo pelo 

desprezo das vaidades do mundo  

  

Imitação de Cristo Livro 1, Cap. 1  

  

«Quem Me segue não andará nas trevas.»  

(Jo 8,12) São palavras com que Jesus 

Cristo nos exorta à imitação da sua vida e 

dos seus costumes se quisermos ser 

verdadeiramente esclarecidos e livres de 

toda a cegueira espiritual.   

  

O nosso empenho deve, portanto, consistir 

em meditar profundamente a vida de 

Cristo. A sua doutrina excede as de todos 

os santos. Quem dela encher o espírito, 

nela achará um maná escondido.  

  

Por falta desse espírito é que muitos, ainda 

que ouvindo frequentemente o Evangelho, 

se sentem pouco inclinados para Ele. 

Quem quiser, entretanto, entendê-lO com 

perfeição, procure conformar a sua vida à 

vida do Mestre.  

  

De que te serve debater altas coisas sobre a 

Trindade se pela tua soberba desagradas 

essa mesma Trindade?   

  

Não é o saber sublime que torna o homem 

santo e justo, mas uma vida inocente o faz 

agradável a Deus.  

Antes quero sentir a compunção do que saber 

defini-la. Se soubesses de cor toda a Bíblia e 

fosses versado nas doutrinas de todos os 

filósofos, de que te aproveitaria tudo isto sem 

o amor e a graça de Deus?  

Tudo o que não é amar e servir a Deus é vaidade 

das vaidades (Ecl 1, 2). A suprema   

  

sabedoria consiste em caminhar para o Céu 

pelo desprezo do mundo.  

  

    Para orações do 27.º ao 33.º dia, p. 33  

  

  

  

Dia 30 - Cristo amou-me e Deu-se a Si 

mesmo por mim (II)  

  

Mt 27, 36-44  

  

Ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da 

sua cabeça, colocaram um escrito, indicando a 

causa da sua condenação: «Este é Jesus, o rei 

dos judeus.» Com Ele, foram crucificados dois 

salteadores: um à direita e outro à esquerda. 

Os que passavam injuriavamno, meneando a 

cabeça e dizendo: «Tu, que destruías o templo 

e o reedificavas em três dias, salva-te a ti 

mesmo! Se és Filho de Deus, desce da cruz!» 

Os sumos sacerdotes com os doutores da Lei 

e os anciãos também zombavam dele, 

dizendo: «Salvou os outros e não pode salvar-

se a si mesmo! Se é o Rei de Israel, desça da 

cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus; 

Ele que o livre agora, se o ama, pois disse: “Eu 
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sou Filho de Deus!”» Até os salteadores, 

que estavam crucificados com Ele, o 

insultavam.  

  

 Palavra do Senhor.  

  

  

O caminho real da Santa Cruz  

  

Imitação de Cristo Livro 2, Cap. 12  

  

Esta palavra do Salvador: «Renuncia a ti 

mesmo, toma a tua cruz e segue-Me» (Lc 

9, 23) a muitos parece dura. Porém, muito 

mais dura deve ser aquela que Ele 

pronunciará no dia do Juízo: «Apartai-vos 

de Mim, malditos, para o fogo eterno.» (Mt 

25, 41).  

  

Os que de boa vontade ouvem e seguem 

agora a palavra da Cruz não hão-de temer 

então a sentença da condenação eterna.  

  

O sinal da cruz estará no Céu quando o 

Senhor vier julgar.  

  

Nesse dia, todos os servos da cruz, que na 

vida se conformaram com Cristo 

crucificado, aproximar-se-ão com grande 

confiança de Cristo juiz.  

  

Porque temes, pois, tomar a cruz, pela qual 

se caminha para o reino de Deus?  

Na cruz está a saúde e a vida. Na cruz está   

  

o refúgio contra os inimigos, a doçura da 

graça, a força da alma, a alegria do 

espírito, a perfeição das virtudes, o cume 

da santidade.  

  

Não há salvação nem esperança da vida eterna 

senão na cruz.  

  

Toma, pois, a tua cruz e segue a Jesus Cristo, e 

caminharás para a vida eterna.  

  

Este Senhor foi adiante, levando às costas a 

sua. Nela morreu por teu amor, para que tu 

leves também a tua e nela desejes morrer.  

  

Se morreres com Ele, também viverás com 

Ele. Se fores seu companheiro nos trabalhos, 

sê-loás também «na sua glória» (Rm 6, 8).  

  

Para orações do 27.º ao 33.º dia, p. 33  

  

Dia 31 - Neste sacramento manifesta Deus ao 

homem a sua bondade e o seu amor  

  

               Imitação de Cristo Livro 4, Cap. 2  

  

Confiado, Senhor, na vossa bondade e na 

vossa misericórdia infinita, chego a Vós, 

como enfermo ao seu médico e salvador; 

como faminto e sequioso à fonte da vida; 

como pobre ao Rei do Céu; como escravo ao 

Senhor Soberano; como criatura ao meu 

Criador; como aflito Àquele que, por sua 

piedade, me consola em todas as minhas 

penas.  

Mas de onde me vem, meu Deus, a graça de 

virdes a mim? Quem sou eu para que Vós 

mesmo Vos entregueis a mim? Como se 

atreve o pecador a aparecer na vossa 

presença? Como Vos dignais a chegar a um 

pecador?  

  

  

Vós conheceis o que eu sou e sabeis que de 

mim não há bem algum que Vos obrigue a 

darme essa graça.  
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Confesso a minha vileza; reconheço a vossa 

bondade; louvo a vossa misericórdia e 

caridade infinitas.  

  

        Tratado da Verdadeira Devoção à  

Santíssima Virgem, n.ºs 243, 245, 246 e  

249  

  

Devem ter uma devoção singular pelo 

grande mistério da Encarnação do Verbo, 

no dia 25 de março, que é o dia próprio 

desta devoção que foi inspirada pelo 

Espírito Santo:  

  

1.º) para honrar e imitar a dependência 

inefável que Deus Filho quis ter de Maria, 

para a glória de Deus, Seu Pai, para a nossa 

salvação, dependência que se vê mais 

claramente neste mistério em que Jesus fica 

cativo e escravo no seio da divina Maria, 

onde fica dependente em tudo;  

  

2.º) para agradecer a Deus as graças 

incomparáveis que fez a Maria e   

  

particularmente por tê-la escolhido para Sua 

digna Mãe, escolha que foi feita neste 

mistério.  

  

São estes os dois principais fins da 

escravidão de Jesus por Maria.  

  

Como vivemos num século orgulhoso, cheio 

de sábios inchados, de espíritos fortes e 

críticos, que acham sempre que dizer até 

nas práticas de piedade mais fortemente 

estabelecidas, para lhes não dar ocasião de 

crítica sem necessidade, é melhor usar 

expressão e “escravo de  

Jesus por Maria” do que “escravo de Maria”; 

tomamos assim a denominação desta 

devoção mais do fim último, que é Jesus, do 

que do caminho e meio para chegar a este 

fim que é Maria; embora se possa, na 

verdade, usar sem escrúpulo uma ou outra 

designação, (…).  

  

Como o principal mistério que se celebra e 

que se honra nesta devoção é o mistério da 

Encarnação, onde só podemos ver Jesus 

Cristo em Maria, encarnado no seu seio, é 

mais exato dizer “escravidão de Jesus por 

Maria ou em Maria”, de Jesus residindo e 

reinando em Maria, segundo aquela linda 

oração de tantos grandes homens: Ó Jesus, 

vivo em Maria, vinde e vivei em nós (..).  

  

Devem ter também uma grande devoção à 

Ave-Maria, ou saudação angélica, pois 

poucos cristãos, mesmo dos mais 

esclarecidos conhecem suficientemente bem 

o seu valor, mérito, excelência e necessidade.  

  

Para orações do 27.º ao 33.º dia, p. 33  

  

  

Dia 32 - O amor de Jesus acima de tudo   

  

            Imitação de Cristo Livro 2, Cap. 7  

  

Feliz aquele que compreende o que é amar a 

Jesus e o que é desprezar-se a si mesmo, por 

amor de Jesus!  

  

É necessário preferir este amor a todo e 

qualquer amor, porque Jesus quer ser amado 

sobre todas as coisas.  

  

O amor das criaturas é enganoso mutável; o de 

Jesus é fiel e constante.   

  

Quem busca amparo na criatura cairá com ela, 

porque é instável. Quem se abraça a Jesus 

encontra firmeza para sempre.  

  

Ama e tem por amigo aquele que não te 

desamparará, ainda que todo o mundo te 
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desampare; aquele que não consentirá que 

pereças na morte.  

  

O teu amado é de tal natureza que não quer 

que O ames em igualdade de amor com 

outrem; quer sozinho ocupar o teu coração e 

sentar-Se nele como um rei no seu trono.  

  

Se souberes despojar-te do apego às 

criaturas, Jesus habitará contigo de boa 

vontade.  

  

Tratado da Verdadeira Devoção à 

Santíssima Virgem, n.ºs 257-260  

  

(…) algumas práticas interiores santificantes 

para aqueles que o Espírito Santo chamar a 

alta perfeição. Consiste em quatro palavras 

em tudo fazer «por Maria, com Maria, em 

Maria e para Maria» para fazer mais 

perfeitamente «por Cristo, com Cristo, 

em Cristo e para Cristo, Senhor nosso».  

  

Devemos fazer as nossas ações por Maria, 
quer dizer que essas almas devem 
obedecer em tudo à Santíssima Virgem, 
devem ser levadas em todas as coisas pelo 
seu espírito, que é o Espírito Santo de Deus. 
Aqueles que são conduzidos pelo espírito de 
Deus são filhos de Deus.   
  

Aqueles que são conduzidos pelo espírito de 
Maria são filhos de Maria e, por 
consequência, filhos de Deus, (…) e entre 
tantos devotos da Virgem Santíssima só são 
verdadeiros devotos aqueles que se deixam 
conduzir pelo seu espírito.  
  

(…) o espírito de Maria era o espírito de 

Deus, porque ela nunca se deixou conduzir 

pelo próprio espírito (…). (…) que feliz que 

é uma alma quando, totalmente possuída e 

governada por Maria, pelo seu espírito, que 

é espírito doce e forte, zeloso e prudente, 

humilde e corajoso, puro e fecundo!  

  

Devem fazer-se todas as ações com  

Maria: quer dizer que é indispensável, nas 

próprias ações, fixar Maria como modelo 

perfeito de toda a virtude e perfeição, que o 

Espírito Santo formou numa pura criatura, para 

imitarmos dentro das nossas pobres 

capacidades. É indispensável que em cada 

ação reparemos como Maria fez ou faria, se 

estivesse no nosso lugar.  

  

Devemos, por isso, meditar e examinar as 

grandes virtudes que praticou durante a vida, 

particularmente:  

  

1.º a fé viva, com quem acreditou, sem hesitar, 

na palavra do anjo; acreditou fielmente e 

constantemente até junto da cruz, no Calvário;  

  

2.º humildade, que a levou a esconder-se, a 

calar, a submeter-se, colocando-se no último 

lugar.  

  

Para orações do 27.º ao 33.º dia, p. 33  

  

  

Dia 33 - O Corpo de Jesus Cristo e a 

Sagrada Escritura são de grande 

necessidade à Alma Fiel  

  

 Imitação de Cristo Livro 4, Cap. 11  

  

  

Ó Jesus, dulcíssimo Senhor, que delícias 

inundam a alma fiel admitida ao vosso 

banquete, onde Vós mesmo sois o alimento e 

o mais caro objeto de seus desejos!  

  

Quão suave seria para mim derramar na vossa 

presença copiosas lágrimas de amor e com 

elas regar os vossos divinos pés, como fez 

Madalena! Mas onde se achará esta devoção 
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tão viva, esta efusão tão copiosa de 

lágrimas santas?  

Na verdade, o meu coração deveria arder e 

desfazer-se em lágrimas diante de Vós e 

dos vossos anjos, pois que no vosso 

sacramento Vos tenho verdadeiramente 

presente, posto que oculto debaixo das 

sagradas espécies.  

  

Meus olhos não poderiam suportar-Vos se 

me aparecêsseis na divina luz que Vos é 

própria; e todo o mundo junto não poderia 

subsistir na presença da vossa gloriosa 

majestade.  

  

É por vossa graça, concedida à minha 

fraqueza, que Vos escondeis neste 

sacramento.  

  

        Tratado da Verdadeira Devoção à       

Santíssima Virgem, n.ºs 261-265  

  

É preciso fazer todas as nossas ações em 

Maria.  

  

(…) a Virgem Santíssima é o verdadeiro 

paraíso terrestre do novo Adão, de que o 

paraíso antigo foi apenas a figura. Há, 

por consequência, neste paraíso 

terrestre riquezas, belezas, raridades e 

doçuras inexplicáveis, que nele deixou o 

novo Adão, Jesus Cristo. Foi neste 

paraíso que Ele fez as Suas 

complacências durante nove meses e 

nele operou maravilhas, com a riqueza e 

magnificência de um Deus. (…) É neste 

paraíso terrestre que se encontra a 

verdadeira árvore da vida que nos deu 

Jesus Cristo, fruto da vida, a árvore da 

ciência do bem e do mal, que deu luz ao 

mundo. Há, neste lugar divino, árvores 

plantadas por Deus e regadas pela Sua 

ação divina, que deram e dão todos os 

dias frutos de um gosto divino.  

  

Só o Espírito Santo é capaz de fazer conhecer 

a verdade oculta sob estas figuras de coisas 

materiais. (…) O Espírito Santo, pela boca 

santos padres, chama à Santíssima Virgem: a 

porta oriental, por onde o grande sacerdote, 

Jesus Cristo, entra e sai do mundo, entrou a 

primeira vez por ela e voltará a segunda.  

  

Finalmente, devemos fazer todas as nossas 

ações para Maria. Desde que nos entregamos 

ao seu serviço, é justo que tudo façamos para 

ela como criados, servos, escravos; não 

queremos dizer que a devemos tomar como 

último fim das nossas obras, que é Jesus 

Cristo só, mas fim próximo, seu meio 

misterioso e meio fácil para chegar a Ele.  

  

Portanto, como bom servo e escravo, não 

devemos ficar ociosos; mas devemos, 

apoiados na sua proteção, empreender 

grandes coisas por esta Augusta Soberana. 

Devemos defender os seus privilégios quando 

lhos disputam; sustentar a sua glória quando a 

atacam; é preciso atrair todos ao seu serviço e, 

se possível, a esta devoção; (…) Não devemos 

pretender dela, como recompensa dos nossos 

serviços, senão a honra de pertencer a tão 

amável princesa e a felicidade de ser por ela 

unidos a Jesus, seu Filho, por laços 

indissolúveis no tempo e na eternidade.  

  

Para orações do 27.º ao 33.º dia, p. 33  

  



 

 

  

 
  

CONSAGRAÇÃO SOLENE  
  

  
PEDIDO DE INTERCESSÃO A SÃO JOSÉ PARA A MINHA CONSAGRAÇÃO  

  

Oh, São José, tu que viveste mais perto de Jesus e Maria, e cuja proteção é tão 
grande, tão forte e tão imediata perante o trono de Deus, a ti confio todas as 
minhas intenções e desejos de me consagrar a Jesus por intermédio de Maria.  
Ajuda-me, São José, com a tua poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos 
espirituais de teu Filho adoptivo, Jesus Cristo Nosso Senhor e de tua esposa, 
a Santíssima Virgem Maria, a quem protegeste, alimentaste, cuidaste e 
acompanhaste enquanto vivas com Eles, de modo que, ao confiar-me, aqui na 
terra, ao vosso poder celestial, posso prestar-vos a minha gratidão e 
homenagem.  
  
Oh, São José, nunca me cansarei de contemplar-te com o Divino Menino Jesus 
dormindo em teus braços. Não me atrevo a aproximar-me enquanto Ele 
descansa junto ao teu coração. Assim abrace-o em meu nome, beije o seu 
delicado rosto por mim e peça-lhe que me devolva esse beijo no meu último 
suspiro.  
  
São José, rogai por mim! E que esta consagração que faço a Jesus por 
intermédio de Maria seja impressa em meu coração, transformando-o; protege-
me com o teu perpétuo patrocínio, para que a exemplo teu e sustentado(a) pelo 
teu auxílio, possa santamente viver, piedosamente morrer e alcançar a bem-
aventurança eterna no céu. Amen.  
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CONSAGRAÇÃO DE SI MESMO A JESUS CRISTO POR MARIA 

SANTÍSSIMA E SÃO JOSÉ  
 

 

Baseado em São Luís Maria Grignion de Montfort  

  

Ó Sagrado Coração de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho único 
do Pai Eterno e de Maria, sempre Virgem! Adoro-te na glória do Pai, pela eternidade 
e pelo ventre virginal de Maria, tua Mãe, no tempo da tua Encarnação. Agradeço-
te porque aniquilando-te viestes ao mundo, homem entre os homens e servo do 
Pai, para me libertar da escravidão do pecado.  
  
Eu te louvo e glorifico, Senhor, porque viveste em obediência amorosa a Maria, 
para fazer de mim seu fiel discípulo. Infelizmente, não cumpri os votos e promessas 
do meu batismo e não sou digno de ser chamado filho de Deus. Por isso, recorra à 
misericordiosa intercessão da tua Mãe na esperança de obter por meio dela o 
perdão dos meus pecados e uma comunhão contínua contigo, Ó Sagrado Coração 
de Jesus.  
  
Saúdo-vos pois, Ó Maria Imaculada, templo vivo de Deus: em vós, a Sabedoria 
Eterna colocou a sua habitação para receber a adoração de anjos e homens. 
Saúdo-vos, Ó Rainha do céu e da terra: a vós estão sujeitas todas as criaturas. 
Saúdo-vos, refúgio seguro dos pecadores: todos experimentam a vossa grande 
misericórdia. Aceite os anseios que tenho pela Sabedoria Divina e pela minha 
consagração total.   
  
Eu, ______________________ consciente da minha vocação cristã, renovo hoje 
nas suas mãos os meus compromissos batismais. Renuncio a Satanás, às suas 
seduções, às suas pompas e às suas obras, e consagro-me a Jesus Cristo para 
levar a minha cruz atrás dele, na fidelidade de cada dia à vontade do Pai.  

Na presença de toda a corte celestial, escolho-te neste dia para a minha Mãe e 
Mestra. A ti me entrego e consagro, como teu escravo, meu corpo e minha alma, 
meus bens interiores e exteriores, mesmo  o valor  de todas as minhas boas ações, 
passadas, presentes e futuras, deixando em ti, todo o completo direito de dispor de 



 

 

mim, e de tudo o que me pertence, sem exceção, de acordo com a tua vontade, 
para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade.   
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Mãe do Senhor, aceita esta pequena oferta da minha vida e apresenta-a ao teu 
Filho; Se Ele me redimiu com tua colaboração, deve também agora receber de tuas 
mãos, o dom total de mim mesmo. Doravante, desejo honrar-te e obedecer-te como 
teu verdadeiro escravo.  
  
Ó Imaculado Coração de Maria, que eu viva esta consagração plenamente, para 
prolongar em mim a obediência amorosa do teu Filho e responder à missão 
transcendental que Deus vos confiou na história da salvação. Mãe da misericórdia, 
alcança-me a verdadeira Sabedoria de Deus, e faz-me plenamente disponível à tua 
ação materna. Coloca-me assim, entre os que tu amas, ensinas, guias, alimentas 
e proteges como filhos teus. Ó Virgem fiel, faça de mim um(a) autêntico(a) 
discípulo(a) e imitador(a) do teu Filho, a Sabedoria Encarnada. Contigo, Mãe e 
modelo de minha vida, alcançarei a perfeita maturidade de Jesus Cristo na terra e 
a glória do céu. Amen.  
  

¡Totus Tuus!  
  
  

Data da minha consagração: _________________________  
(renovar pelo menos cada ano)  

  


