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--  UUssoo  EExxcclluussiivvoo  --    
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CCoonnssaaggrraaççããoo  aa  JJeessuuss  CCrriissttoo,,  NNoossssoo  

SSeennhhoorr  
u N., para Vos testemunhar o meu 

reconhecimento e reparar as minhas 

infidelidades, Vos dou o meu coração e me consagro 

inteiramente a Vós, ó meu amável Jesus, e com o 

vosso socorro proponho não pecar mais. 

 

NNoovveennaa  aaoo  SSaaggrraaddoo  CCoorraaççããoo  ddee  JJeessuuss  
1. Ó meu Jesus, que dissestes: “Em verdade vos 

digo: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-

vos-á aberto”, eis que eu bato, procuro e peço a 

graça... 

Padre-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em 

Vós! 

2. Ó meu Jesus, que dissestes: “Em verdade vos 

digo: qualquer coisa que peçais a meu Pai em meu 

nome, Ele vo-lo concederá”, eis que a vosso Pai, no 

vosso nome, eu peço a graça... 

Padre-Nosso, Ave-Maria, Glória. 

Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em 

Vós! 

3. Ó meu Jesus que dissestes: “Em verdade vos 

digo: passarão o Céu e a Terra, mas as minhas 

palavras, jamais”, eis que, apoiado na infalibilidade de 

vossas santas palavras, eu peço a graça... 

Padre-Nosso, Ave-Maria, Glória.  

Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em 

Vós! 

EE  
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Ó Sagrado Coração de Jesus, a Quem uma única 

coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos 

infelizes, tende piedade de nós, míseros pecadores, e 

concedei-nos as graças que Vos pedimos por 

intermédio do Coração Imaculado da vossa e nossa 

terna Mãe. 

São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, 

rogai por nós. 

 

OOrraaççããoo  ddaa  mmaannhhãã  

 Sapiencial e Imaculado Coração de Maria, 

oferecemos-Vos as orações, trabalhos e 

sacrifícios deste dia, a fim de que os purifique de todo 

defeito e os apresenteis ao vosso Divino Filho para o 

esmagamento da R. a vitória da CR e, pois, o advento 

de Vosso Reino sobre a terra. Fazei-nos fervorosos na 

piedade, exímios na pureza, ardorosos na ação. 

Sobretudo dai-nos a graça de recorrer a Vós em todas 

as dificuldades, grandes ou pequenas, de maneira que 

esta luta nos una cada vez mais a Vós e concorra para 

nos dar a convicção de que sois Vós quem perseverais, 

lutais e venceis em nós. 

Ó Santo Anjo da Guarda dos AE, ó nossos Anjos da 

guarda pessoais, ó nossos santos padroeiros, assisti-

nos a cada momento, afastando de nós os perigos, 

ciladas e investidas do inimigo infernal. Assim Seja. 

“Ó Minha Mãe, em união e por intermédio de São 

José, eu Vos ofereço as orações, obras e sofrimentos 

deste dia em reparação das ofensas, e segundo as 

intenções pelas quais o Divino Coração está 

ÓÓ  
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continuamente intercedendo e sacrificando-se em 

nossos altares. Eu Vos ofereço de modo particular para 

obter o ingresso e volta de todos os jovens para a vida 

católica e a perene conservação na mesma vida 

daqueles que nela já se encontram. Eu Vos ofereço de 

modo especial para obter para mim as graças da 

confiança, da contrição e da Humildade”. Assim seja! 
 

“Heiliger Schutzengel mein. 

Lass mir dich empfohlen sein, 

Diesen Tag und jede Stund, 

Bis meine Seele in dem Himmel kommt. Amen!” 
 

“Ó minha Mãe, eu Vos peço que ofereçais Vossas 

lágrimas segundo as intenções do Santo Padre o Papa, 

da Sagrada Hierarquia católica da Santa Igreja. Eu Vô-

las ofereço de modo particular para obter a volta dos 

jovens à vida católica.” 

 

OOrraaççããoo  aa  JJeessuuss  ccoommoo  RReeii  ddoo  UUnniivveerrssoo  
 Cristo Jesus, eu Vos reconheço como Rei do 

Universo, sois o autor de toda a criação, exercei 

sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas 

promessas do Batismo, renunciando a Satanás, suas 

pompas e suas obras; e de modo especial comprometo-

me a lançar mão de todos os meios ao meu alcance 

para fazer triunfar os direitos de Deus e de vossa 

Igreja. 

Ó Sagrado Coração de Jesus, eu vos ofereço 

minhas pobres ações para que os homens reconheçam 

ÓÓ  
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vossa Realeza Sagrada e o reino de vossa paz se 

estabeleça por todo o universo. 

 

OOrraaççããoo  ppeeddiinnddoo  oo  aammoorr  ààss  ssuubblliimmiiddaaddeess  

nnaattuurraaiiss  ee  ssoobbrreennaattuurraaiiss  
Senhor Bom Jesus! 

Do alto de vossa Cruz deitais sobre mim o 

vosso olhar de misericórdia, parecendo desejar que, de 

meu lado, também eu levante os meus para Vos 

considerar! 

Sim, para Vos considerar em vossa infinita 

perfeição, e no insondável abismo das dores que 

padeceis... por mim. Pois bem sei que todas essas 

dores, Senhor, Vós a sofreríeis só por mim ou por 

outro homem qualquer, se este fosse o único a 

depender de tais padecimentos para se salvar. 

Vós me convidais a Vos fitar, Senhor! Mas Vós 

mesmo sabeis que não ouso fazê-lo. Não ouso pôr no 

vosso divino olhar os meus olhos pecadores, pois me é 

patente que não sou senão um vermezinho e miserável 

pecador, como disse vosso grande e glorioso servidor 

São Luís Maria Grignion de Montfort. 

Entretanto, sei também, Senhor, que num extremo 

de misericórdia destes-me por Mãe vossa própria Mãe. 

É ela a advogada que instituístes para pleitear minhas 

atenuantes face ao vosso tribunal, e para me obter a 

torrente de vossas misericórdias. 

Assim, suplico-Vos, Senhor, por Maria 

Santíssima, Medianeira de todas as graças, favorável 

acolhida para as súplicas que passo a Vos apresentar. 

ÓÓ  
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Conheço, Senhor, quanto os horizontes de minha 

alma são e “teto baixo”. Isto é, quando as cogitações 

para as quais me volto são meramente práticas, 

sumidas no concreto, de pouca elevação, todas 

restringidas ao âmbito natural e à vida terrena, cujos 

aspectos são precisamente os que mais me atraem. E 

procuro não olhar de frente o que existe de 

maravilhoso, de grandioso, de admirável, em suma, as 

criaturas terrenas que melhor refletem vossa 

supremacia e vossa glória. 

Imploro-Vos, ó Bom Jesus, que limpeis de minha 

alma este, como tantos outros defeitos meus, tão 

indignos da condição de filho de MSS para a qual me 

chamastes, a rogos de vossa Santíssima Mãe, tão 

indignos da condição de religioso que deve viver 

afastado de todas as coisas terrenas, cogitando destas 

apenas na medida que estejam ordenadas ao Céu, a fim 

de preparar neste mundo as pressupostos para que os 

homens melhor se salvem e Vos dêem a maior glória - 

nunc et semper et per omnia saecula saeculorum. 

Fazei-me amar, reta e santamente, tudo quanto é 

grande, maravilhoso, régio e elevado. Dai-me a graça 

de ser totalmente inapetente das ninharias que até 

agora me atraem e de ser totalmente apetente das 

grandezas que me deixam enfastiado. Pois o fastio 

dessas grandezas, Senhor, acaba redundando em fastio 

de Vós. Quem é frio e resistente aos apelos que fazeis 

ao amor dos homens, através do que é santo e 

maravilhoso na terra, o é também em relação à vossa 

obra-prima, que é a graça. E o é, outrossim, em relação 
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a todos os infinitos horizontes da fé, que devemos 

contemplar. 

Não vos peço apenas, Senhor, que esse defeito se 

atenue em mim, nem Vos suplico que ele me cureis. 

Imploro-Vos mais, muitíssimo mais: que eleveis 

minha alma ao amor de tudo quanto é grande na ordem 

sobrenatural e na ordem natural, e que eu a tudo ame 

com um amor que esteja no extremo oposto da 

indiferença que até agora me tem dominado. 

Pela linfa preciosa que correu de vosso lado, pela 

Santa Igreja que saiu de vosso flanco, pelo sofrimento 

de vossa Mãe aos pés da Cruz, peço-Vos, Senhor: 

perdoai-me por todas as minhas infidelidades e fazei 

de mim o contrário do que sou. Amém. 
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AAppeelloo  aaooss  AAnnjjooss  
  

OOrraaççããoo  aa  SSããoo  MMiigguueell  AArrccaannjjoo  
  

loriosíssimo Príncipe da Milícia Celeste, 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no 

combate contra os Principados e as 

Potestades, contra os dominadores deste mundo de 

trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos 

ares. Vinde em socorro dos homens que Deus fez à 

imagem de sua própria natureza e resgatou por grande 

preço da tirania do demônio. 

Maria Santíssima tem em vós um paladino e um 

servidor perfeito. A Santa Igreja vos venera como seu 

guarda e protetor. Confiou-vos o Senhor a missão de 

introduzir na felicidade celeste as almas resgatadas. 

Por intermédio de Maria, rogai, pois, ao Deus da paz 

que esmague Satanás sob nossos pés, a fim de que ele 

não mais possa manter cativos os homens e fazer mal à 

Igreja. Através de nossa Medianeira Universal, 

apresentai ao Altíssimo as nossas preces, a fim de que 

sem tardar o Senhor nos faça misericórdia, e vós 

contenhais o dragão, a antiga serpente, que é o 

demônio e Satanás e o lanceis encadeado no abismo, 

para que não mais seduza as nações. 

 

AAppeelloo  aaooss  AAnnjjooss  
Em nome de Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso, 

pela intercessão onipotente da Bem-aventurada 

Virgem Maria, de São José seu castíssimo esposo, do 

GG  
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Bem-aventurado Miguel Arcanjo, do Santo Profeta 

Elias, dos Bem-aventurados Apóstolos Pedro e Paulo, 

de Santo Odilon, de São Luís Maria Grignion de 

Montfort, e de todos os Santos, formulamos com 

segurança o pedido de que os Anjos desçam quanto 

antes até nós, a fim de nos socorrer contra as 

investidas dos anjos rebeldes. 

 

AAddaappttaaççããoo  ddoo  SSaallmmoo  6677  
V. Levantai-Vos, ó Deus, e sejam reunidos em 

torno de nós os vossos amigos. 

RR..  E fujam de nossa presença aqueles que Vos 

odeiam. 

VV.. Reúnam-se em torno de nós, como se reúne 

uma nuvem áurea. 

RR..  Assim como as chamas de uma lareira tendem 

a se unir todas para formar uma só labareda, assim 

reúnam-se os Anjos em torno de nós, à vista de Deus e 

de Maria. 

    V. Eis a Cruz do Senhor, potências celestes, acorrei 

em torno de nós. 

RR.. Vence o Leão da tribo de Judá, o Filho da 

Virgem, a estirpe de David. 

VV.. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia. 

RR.. Como esperamos, pela intercessão onipotente 

de vossa Mãe. 

 

PPoorr  oorrddeennss  ddee  MMaarriiaa,, vinde a nós Santos Anjos, 

espíritos benditos, poderes angélicos, legião dos 

amigos de Deus, legiões, assembléias e congregações 
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celestes, em nome e pelo poder de Jesus Cristo Nosso 

Senhor, e de Maria nossa Mãe, convergi para junto da 

Igreja de Deus, possuí as almas criadas à imagem e 

semelhança de Deus, resgatadas pelo Sangue precioso 

do Cordeiro Divino, e consagradas como escravas ao 

Sapiencial e Imaculado Coração de Maria. Vinde, ó 

legiões celestes, levar os contra-revolucionários 

perseguidos à vitória sobre o demônio e seus asseclas, 

confortar a Igreja de Deus, encher de luz e de ânimo 

todos os verdadeiros filhos e lutadores de Maria. 

Que, pelos rogos de nossa Senhora e Mãe, o Deus 

Altíssimo vos ordene que assim façais. O Deus a 

Quem, em vosso heróico espírito de obediência e em 

vosso amor intransigente, defendestes no momento 

em que Satanás se revoltou. O Deus Altíssimo, o Qual 

quer que todos os homens se salvem e cheguem ao 

conhecimento da perfeita ortodoxia. 

Ordene-vos Deus Padre, ordene-vos Deus Filho, 

ordene-vos Deus Espírito Santo, ordene-vos Cristo, 

Verbo Eterno de Deus feito carne, que para salvar 

nossa raça perdida pelos anjos vossos adversários, Se 

humilhou a Si mesmo, fazendo-Se obediente até a 

morte; que edificou sua Igreja sobre a rocha firme e 

decretou que as portas do inferno não prevaleceriam 

contra Ela, porque permaneceria com Ela por todos os 

séculos dos séculos. Ordene-vos a virtude 

resplandecente da Cruz e o poder de todos os 

mistérios da Fé cristã. 

Ordene-vos a gloriosa e Bem-aventurada Virgem 

Maria, Mãe de Deus, que em sua humildade esmagou, 

desde o primeiro instante de sua Conceição Imaculada, 
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a cabeça orgulhosa da serpente, e a Quem vós 

cultuastes com abrasado e aguerrido amor, logo que 

conhecestes que Ela haveria de ser criada. 

Ordene-vos a fé dos Santos Apóstolos São Pedro e 

São Paulo e de todos os Apóstolos. Ordene-vos o 

sangue dos mártires, especialmente dos que morreram 

na luta contra a Revolução, e a piedosa intercessão de 

todos os Santos e Santas, de modo particular dos que 

oraram, sofreram e lutaram contra a Revolução 

gnóstica e igualitária. 

Assim, pois, São Miguel Arcanjo e todas as 

legiões celestes, nós vos imploramos pelo Deus vivo, 

pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que 

amou o mundo a ponto de entregar seu Filho 

Unigênito, a fim de quantos crerem n’Ele não pereçam 

mas tenham a vida eterna. Nós vos suplicamos por 

Maria, Rainha e Mãe vossa e nossa, que por amor aos 

homens e ódio aos demônios, não hesitou em consentir 

na Paixão e Morte de seu Filho diletíssimo. 

Vinde, ó Santos Anjos, para iluminar os lutadores 

do Reino de Maria e lhes oferecer o cálice da salvação 

eterna. Vinde fazer bem à Igreja e defender a sua 

liberdade. Vinde, ó São Miguel Arcanjo, Príncipe e 

Mestre de toda a Milícia Celeste, Mestre de toda a 

verdade, propugnador da salvação dos homens. Vinde 

e preparai lugar a Jesus Cristo, em Quem estão 

contidos, como em sua Causa, todos os vossos 

esplendores. Preparai lugar para Maria, Rainha dos 

Últimos Tempos, preparai lugar para a Igreja, Una, 

Santa, Católica, Apostólica e Romana, que o próprio 

Cristo adquiriu com o seu Sangue. Vinde como se 
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fôsseis a mão poderosa de Deus. Atendei a invocação 

que fazemos do santo e adorável Nome de Jesus 

Cristo, e do Nome puríssimo de Maria, à Qual os 

Infernos temem e os Céus glorificam, a Quem estão 

sujeitas as Virtudes dos Céus, as Potestades e as 

Dominações, a Quem os Querubins e Serafins louvam 

num concerto sem fim dizendo: Santa, Santa, Santa, é 

a Senhora Mãe de Jesus Cristo, o Senhor Rei dos 

Exércitos. 

VV.. Senhor, pelas súplicas de Maria, escutai a 

nossa oração. 

RR.. E chegue até Vós o nosso clamor. 
 

OOrreemmooss. Deus do Céu, Deus da Terra, Deus dos 

Anjos, Deus dos Arcanjos, Deus dos Patriarcas, Deus 

dos Profetas, Deus dos Apóstolos, Deus dos Mártires, 

Deus dos Confessores, Deus das Virgens, Deus que 

tendes o poder de nos dar a vida após a morte, o 

repouso após o trabalho, porque não há outro Deus 

além de Vós e não pode haver outro senão Vós, o 

Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo 

reino não terá fim: por meio de vossa Mãe virginal 

suplicamos humildemente à vossa gloriosa Majestade 

que Se digne amparar-nos com vosso poder, e guardar-

nos sob a custódia de todos os Anjos, e incólumes de 

todo domínio, laço, ardil e malícia dos espíritos 

infernais. Assim seja. 
 

VV.. Com o auxílio dos Anjos. 

RR.. Cercai-nos, Senhora, Rainha e Mãe. 
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VV.. Que a vossa Santa Igreja Vos sirva em tranqüila 

liberdade. 

RR.. Nós Vos suplicamos, ouvi-nos, Senhora. 

VV.. Que Vos digneis exaltar os contra-

revolucionários, defensores da Santa Igreja e 

adversário irredutível da Revolução gnóstica e 

igualitária, 

RR.. Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhora. 
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CCoonnssaaggrraaççããoo  aa  SSããoo  

MMiigguueell  AArrccaannjjoo  
  

  AArrccaannjjoo  SSããoo  MMiigguueell, profeta, guerreiro e 

exorcista, que vencestes no Reino dos Céus 

a primeira Revolução, a Revolução matriz, 

modelo e foco das demais: antes de a vós nos 

consagrarmos, desejamos manifestar, em vossa 

presença, nossa admiração a vós, nossa veneração, 

nosso entusiasmo e, em conseqüência, nosso desejo de 

vos pertencermos como vassalos e, em suma, de 

sermos um convosco. 

AArrccaannjjoo  eexxcceellssoo, sois um dos sete Espíritos 

angélicos supremos que assistem sempre na presença 

do Altíssimo. 

PPrrooffeettaa  vviiggiillaannttííssssiimmoo, fostes o primeiro a dar o 

brado de indignação contra-revolucionária que 

suscitou e coligou, sob vosso comando, as legiões de 

fidelidade sacral inquebrantável. 

GGuueerrrreeiirroo  iirrrreessiissttíívveell,,  de força juguladora e de 

santa tenacidade, fostes o primeiro no ataque, o mais 

forte no impacto, o decisivo no deitar por terra o 

adversário, o supremamente tenaz no repelir todas as 

seduções, furores e ciladas deste. 

EExxoorrcciissttaa  iinnaarrrreeddáávveell,, revestiu-Vos o Altíssimo 

daquele poder invencível que aniquila as investidas e 

os ardis do demônio, tornando-o tão impotente e tão 

desprezível, quanto é infame e odioso. 

ÓÓ    
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Este sois vós, ó contra-revolucionário rutilante de 

sacralidade, de pureza e de força. 
 

* * * 

E quem somos nós? Bem o sabeis... 

Sabemo-lo exatamente nós? 

Quem nos dera conhecer o valor da predileção 

com que, entre milhões e milhões, fomos chamados 

por Nossa Senhora! 

Quem nos dera conhecer o valor das graças com 

que vimos sendo confirmados, apoiados, reerguidos, 

perdoados, e a todo momento chamados ad majora por 

Nossa Senhora! 

Quem nos dera medirmos todas as lacunas, todas 

as debilidades, todos os atrasos de que, por nossa 

causa, padece em seu estado atual a Contra-

Revolução! 

Que contraste, São Miguel, entre vossa indignação 

e nossas conformidades, vosso ímpeto e nossos 

ajeitamentos, a força aglutinadora de vosso brado e a 

insuficiência de nossos recrutamentos, o a força de 

impacto irresistível de vosso mando e as vacilações 

que se seguem a nossas palavras de estímulo, o poder 

avassalador de vosso ataque e o minguado de nossos 

êxitos, o fulminante de vossa vitória e o paulatino de 

nossa luta! 

Pelo menos reconhecemos — oxalá com toda a 

seriedade — que sem auxílio vosso não nos 

ergueremos logo, nem inteiramente. Sem ela não 

teremos forças para romper os grilhões que nos atam 
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ao “centro decisivo”, e menos ainda para partir em luta 

integral contra ele. 

Aqui vos apresentamos, pois, o nosso ato de 

vassalagem, que a tantos títulos vos devemos. 

Queremos ser vossos, receber de vós a 

intransigência inexorável, a indignação fulminante, o 

ímpeto incontenível, a força de choque irresistível, a 

tenacidade vitoriosa, a despretensão e a fidelidade 

adamantinas que são vossa coroa e vossa glória. 

Em suma, pedimo-vos a participação em vosso 

profetismo, em vossa beligerância e em vosso poder 

exorcístico. 

Aceitai-nos como vassalos a quem animais, 

conduzis e fazeis vencer. Destruí em nós e em torno de 

nós, todos os obstáculos que nos apartam de vós. E 

dai-nos tudo quanto é necessário para que lutemos 

vitoriosamente por vós. 

Fazei assim, Príncipe e Senhor dos angélicos 

esplendores, com que nossas cogitações sejam as 

vossas, e nossas vias as vossas, neste século em que o 

poder das trevas alça com tanta insolência seu 

estandarte, sobre o mundo profanado, e sobre — oh! 

dor — os filhos de nossa Mãe, a Igreja três vezes santa 

e imperecível. 

Dai-nos o dom, de por amor à vossa Rainha e Mãe 

nossa increpar, fustigar, golpear, talhar, quebrar e pisar 

a Babel moderna, satânica e igualitária, os poderes 

ocultos que a regem, as estruturas que lhe asseguram a 

dominação universal, os falsos profetas que a 

sustentam, os encantamentos mentirosos com que 

perdem as multidões. 
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Dai-nos o dom de perturbar, apavorar e expulsar 

cheios de terror, os demônios que as infestam. 

E concedei-nos que, na luta, nossas almas recebam 

de vós o Grand-Retour, de sorte que nasçam nelas, 

renovadas, a pureza, a força e a glória, levadas à sua 

plenitude, que refulgirão no Reino de Maria, 

iluminando a Igreja e o mundo inteiro. 

Por este ato de vassalagem, que vos pedimos 

aceiteis, sejamos cada vez mais essa Cavalaria nova, 

toda marial, toda celeste, toda participada de vós, na 

qual sejamos um com o varão de vossa destra, o 

profeta, nosso Pai, que nos representa junto a vós. 

Inspirai-nos para com ele, todas as disposições de 

alma análogas às que para convosco tiveram os Anjos 

que vos seguiram: admiração, amor, confiança, 

obediência irrestrita, fidelidade aguerrida e 

cavalheiresca. Que nenhum poder diabólico ouse 

perturbar a união sobrenatural de nossas almas com a 

dele. 

Inspirai-nos, de uns para com os outros, aquela 

participação de graças e desígnios, aquele altíssimo e 

mútuo respeito, aquele afeto leal e vigoroso de que a 

união dos Pares de Carlos Magno foi sinal precursor 

para os séculos sucessivos. 

Bem sabemos que estes ideais estão em nós em 

estado de centelhas que ainda devem atear incêndios 

de graça e mover epopéias sacrossantas. Mas 

robustecei essas centelhas para que ardam logo, dai-

lhes o mais cedo possível o sinal para que comecem a 

queimar! 
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Fazei vir quanto antes o prœlium magnum da 

Bagarre, no qual lutemos, sob vosso comando, como 

os Anjos fiéis lutaram no prœlium magno do Céu. 

Extirpai de nossas almas tudo, absolutamente tudo 

que a isto se oponha. 
 

* * * 

Esta é a súplica que vos fazem, Senhor e Pai 

nosso, os que ante vós representam a Obra de MSS, o 

lírio nascido do lodo, na noite e sob a tempestade. 

Tornai-o imensamente mais puro do que é sórdido 

o lodo; mais luminoso do que é tenebrosa a noite; mais 

terrível e forte, do que forte e terrível é a tempestade. 

E assim o lodo fugirá para os antros da terra. As 

trevas sumirão em seus esconderijos infernais. E a 

tempestade, vencida, dará lugar à ordem sacral e 

hierárquica, e altamente perfeita, do Reino de Maria! 
 

* * * 

VV..  Kyrie, eléison, Christe, eléison. 

RR.. Kyrie, eléison. 

VV.. Christe, áudi nos. 

RR.. Christe, exáudi nos 
 

Ó Maria Santíssima, Rainha de toda a Criação, 

contra Quem se alçou o orgulho insolente e temerário 

de Satanás, quando lhe foi revelado que o Homem-

Deus nasceria, por obra do Espírito Santo, de Mãe 

meramente humana, à qual ele deveria obedecer como 

a sua Rainha, dai-nos a honra de Vos servir de 

calcanhar para esmagar a serpente maldita. 
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* * * 

— Pelas chamejantes coortes dos Anjos fiéis, nós vos 

pedimos, ó São Miguel, aceitai nossa vassalagem e 

atendei nossas preces; 

— Por Santo Elias, nós vos pedimos,... 

— Por Santo Eliseu, nós vos pedimos,... 

— Por São João Batista, nós vos pedimos,... 

— Pelos gloriosos Santos das falanges proféticas do 

Monte Carmelo, nós vos pedimos,...  

— Pelas almas sacrais e valorosas de Carlos Magno e 

de seus Pares, nós vos pedimos,... 

— Por Santo Odilon e pelos Santos cluniacenses, fonte 

de água viva de que floresceu a Idade Média, nós vos 

pedimos,... 

— Por todos os Santos Pregadores e Guerreiros das 

Cruzadas e da Reconquista, nós vos pedimos,... 

— Por todos os que morreram santamente pelos ideais 

da Cavalaria e da Contra Revolução, nós vos 

pedimos,... 

— Por todos os Inquisidores Santos, nós vos 

pedimos,... 

— Pelos Santos e pelos guerreiros da Contra Reforma, 

nós vos pedimos,... 

— Por São Luís Maria Grignion de Montfort e por 

todos os que morreram santamente, fazendo eco aos 

ensinamentos dele, na luta pelo Altar e pelo Trono, 

nós vos pedimos,... 

— Por Andreas Hofer e todos os que morreram 

gloriosamente lutando pelo Sacro Império e contra a 

sinistra caricatura napoleônica deste, nós vos 

pedimos,... 
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— Por todos os que, em terras de Espanha e de 

Portugal, esmagaram, com garbo fiel e indômito, os 

revolucionários, adversários da Cruz e da Coroa, nós 

vos pedimos,... 

— Por todos aqueles que, no Brasil, morreram 

santamente em luta contra os invasores protestantes, 

nós vos pedimos,...  

— Para que a Santa Igreja de Deus, com a maior 

urgência, dê todo o desdobramento ao uso do 

exorcistado, de sorte que o número de exorcistas, 

elevando-se a centenas de milhares, possa enxotar da 

face da Terra a Satanás e seus infames sequazes, nós 

vos pedimos, atendei-nos! Amém. 
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LLiittaanniiææ  SSaaccrrii  CCoorrddiiss  

JJeessuu  
 

yrie, eléison. Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 

Christe, áudi nos. 

   Christe, exáudi nos. 

 

KK  
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Pater de cælis, Deus, miserére nobis. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, 

Spíritus Sancte, Deus, 

Sancta Trínitas, unus Deus, 
 

Cor Jesu, Fílii Patris ætérni, miserére nobis. 

Cor Jesu, in sinu Vírginis Matris a Spíritu Sancto 

formátum, 

Cor Jesu, Verbo Dei substantiáliter unítum, 

Cor Jesu, majestátis infinítæ, 

Cor Jesu, templum Dei sanctum, 

Cor Jesu, tabernáculum Altíssimi, 

Cor Jesu, domus Dei et porta cæli, 

Cor Jesu, fornax ardens caritátis, 

Cor Jesu, justítiæ et amóris receptáculum, 

Cor Jesu, bonitáte et amóre plenum, 

Cor Jesu, virtútum ómnium abyssus, 

Cor Jesu, omni laude digníssimum, 

Cor Jesu, rex et centrum ómnium córdium, 

Cor Jesu, in quo sunt omnes thesáuri sapiéntiæ et 

sciéntiæ, 

Cor Jesu, in quo hábitat omnis plenitúdo divinitátis, 

Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complácuit, 

Cor Jesu, de cujus plenitúdine omnes nos accépimus, 

Cor Jesu, desidérium cóllium æternórum, 

Cor Jesu, pátiens et multæ misericórdiæ, 

Cor Jesu, dives in omnes qui ínvocant te, 

Cor Jesu, fons vitæ et sanctitátis, 

Cor Jesu, propitiátio pro peccátis nostris, 

Cor Jesu, saturátum oppróbriis, 

Cor Jesu, attrítum propter scélera nostra, 
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Cor Jesu, usque ad mortem obédiens factum, 

Cor Jesu, láncea perforátum, 

Cor Jesu, fons totíus consolatiónis, 

Cor Jesu, vita et resurréctio nostra, 

Cor Jesu, pax et reconciliátio nostra, 

Cor Jesu, víctima peccatórum, 

Cor Jesu, salus in te sperántium, 

Cor Jesu, spes in te moriéntium, 

Cor Jesu, delíciæ sanctórum ómnium, 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Miserére nobis. 

  

VV.. Jesu, mitis et húmilis Corde, 

RR.. Fac cor nostrum secúndum Cor tuum. 
 

OOrréémmuuss.. Omnípotens sempitérne Deus, réspice in 

Cor dilectíssimi Fílii tui, et in laudes et satisfactiónes, 

quas in nómine peccatórum tibi 

persólvit, iísque misericórdiam 

tuam peténtibus tu véniam 

concéde placátus, in nómine 

ejúsdem Fílii tui Jesu Christi, 

qui tecum vivit et regnat in 

sæcula sæculórum. Amen. 
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LLiittaanniiææ  SSaannccttii  SSppiirriittuuss  
 

yrie, eléison. Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 

Spíritus Sancte, áudi nos. 

   Spíritus Paráclite, exáudi nos. 
 

Pater de cælis, Deus, miserére nobis. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, 

Spíritus Sancte, Deus, 

Sancta Trínitas, unus Deus, 
 

Spíritus veritátis, miserére nobis. 

Spíritus sapiéntiæ, 

Spíritus intelléctus, 

Spíritus fortitúdinis, 

Spíritus pietátis, 

Spíritus recti consílii, 

Spíritus sciéntiæ, 

Spíritus sancti timóris, 

Spíritus caritátis, 

Spíritus gáudii, 

Spíritus pacis, 

Spíritus virtútum, 

Spíritus multifórmis grátiæ, 

Spíritus adoptiónis Filiórum Dei, 

Purificátor animárum nostrárum, 

Eclésiæ cathólicæ sanctificátor et rector, 

Cæléstium donórum distribútor, 

Discrétor cogitatiónum et intentiónum cordis, 

Dulcédo in tuo servítio incipiéntium, 

KK  
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Corona perfectórum, 

Gáudium Angelórum, 

Illuminátio Patriarchárum, 

Inspirátio Prophetárum, 

Os et sapiéntia Apostolórum, 

Victória Mártyrum, 

Sciéntia Confessórum, 

Púritas Vírginum, 

Unctio Sanctórum ómnium, 
 

Propítius esto, parce nobis, Dómine. 

Propítius esto, exáudi nos, Dómine. 
 

Ab omni peccáto, líbera nos, Dómine. 

Ab ómnibus tentatiónibus et insídiis diáboli, 

Ab omni presumptióne et desperatióne, 

Ab impugnatióne veritátis ágnitæ, 

Ab invidéntia fratérne grátiæ, 

Ab omni obstinatióne et impœniténtia, 

Ab omni negligéntia et tepóre ánimi, 

Ab omni immundítia mentis et córporis, 

Ab hærésibus et erróribus univérsis, 

Ab omni malo spíritu, 

A mala et ætérna morte, 

Per ætérnam ex Patre Filióque processiónem tuam, 

Per miraculósam conceptiónem Fílii Dei, 

Per descensiónem tuam super Christum baptizátum, 

Per sanctam apparitiónem tuam in transfiguratióne 

Dómini, 

Per advéntum tuum super discípulos Christi, 

In die judícii, 
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Peccatóres, te rogámus, áudi nos. 

Ut nobis parcas, 

Ut ómnia Eclésiæ membra vivificáre et sanctificáre 

dignéris, 

Ut veræ pietátis, devotiónis et oratiónis donum nobis 

dare dignéris, 

Ut sincéros misericórdiæ charitatísque afféctus nobis 

inspiráre dignéris, 

Ut spíritum novum et cor mundum in nobis creáre 

dignéris, 

Ut veram pacem et cordis tranquillitátem nobis dare 

dignéris, 

Ut ad tollerándas propter justítiam persecutiónes nos 

dignos et fortes effícias, 

Ut nos in grátia tua confirmáre dignéris, 

Ut nos in númerum electórum tuórum recípias, 

Ut nos exaudíre dignéris, 

Spíritus Dei, 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Effúnde in nos Spíritum Sanctum. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Emítte promíssum in nos Patris Spíritum. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Da nobis Spíritum bonum. 
 

Spíritus Sancte, áudi nos. 

Spíritus Paráclite, exáudi nos. 
 

VV.. Emítte Spíritum tuum et creabúntur, 

RR..  Et renovábis fáciem terræ. 
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OOrréémmuuss.. Deus qui corda fidélium Sancti Spíritus 

illustratióne docuísti, da nobis in eódem Spíritu recta 

sápere et de ejus semper consolatióne gaudére. Per 

Christum Dóminum nostrum. Amen. 
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LLiittaanniiææ  LLaauurreettaannææ  
  

yrie, eléison.Christe, eléison.  
Kyrie, eléison. 

Christe, áudi nos. 

            Christe, exáudi nos. 

 

Pater de cælis, Deus, 

miserére nobis. 

Fili, Redémptor mundi,  

Deus, 

 

Spíritus Sancte, Deus, 

Sancta Trínitas, unus 

Deus, 

 

KK  
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Sancta Maria, ora pro 

nobis. 

Sancta Dei Génitrix, 

Sancta Virgo vírginum, 

Mater Christi, 

Mater divínæ grátiæ, 

Mater puríssima, 

Mater castíssima, 

Mater invioláta, 

Mater intemeráta, 

Mater immaculáta, 

Mater amábilis, 

Mater admirábilis, 

Mater boni consílii, 

Mater Creatóris, 

Mater Salvatóris, 

Mater et decor Carméli, 

Virgo prudentíssima, 

Virgo veneránda, 

Virgo prædicánda, 

Virgo potens, 

Virgo clemens, 

Virgo fidélis, 

Virgo flos Carméli, 

Spéculum justítiæ, 

Sedes sapiéntiæ, 

Causa nostræ lætítiæ, 

Vas spirituále, 

Vas honorábile, 

Vas insígne devotiónis, 

Rosa mystica, 

Turris davídica, 

Turris ebúrnea, 

Domus áurea, 

Fœderis arca, 

Jánua cæli, 

Stella matutína, 

Salus infirmórum, 

Refúgium peccatórum, 

Consolátrix afflictórum, 

Auxílium 

christianórum, 

Patróna carmelitárum, 

Regína Angelórum, 

Regína Patriarchárum, 

Regína Prophetárum, 

Regína Apostolórum, 

Regína Mártyrum, 

Regína Confessórum, 

Regína Vírginum, 

Regína Sanctórum 

ómnium, 

Regína sine labe 

origináli concépta, 

Regína in cælum 

assúmpta, 

Regína sacratíssimi 

Rosárii, 

Regína pacis, 

Spes ómnium 

carmelitárum, 
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Agnus Dei, qui tollis 

peccáta mundi, 

Parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis 

peccáta mundi, 

Exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis 

peccáta mundi, 

Miserére nobis. 

 

VV.. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix. 

RR.. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. 
 

OOrréémmuuss.. Concéde nos fámulos tuos, quæsumus, 

Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte 

gaudére, et gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis 

intercessióne a præsénti liberári tristítia, et ætérna 

pérfrui lætítia. Per Christum Dóminum nostrum. 

Amen. 
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LLiittaanniiææ  CCoorrddiiss    

IImmmmaaccuullaattii  MMaarriiææ  
 

yrie, eléison. Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 

Christe, áudi nos. 

           Christe, exáudi nos. 

 

KK  
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Pater de cælis, Deus, miserére nobis. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, 

Spíritus Sancte, Deus, 

Sancta Trínitas, unus Deus, 
 

Cor Maríæ, ab orígine immaculátum, ora pro nobis. 

Cor Maríæ, grátia plenum, 

Cor Maríæ, inter ómnia corda benedíctum, 

Cor Maríæ, sanctíssimæ Trinitátis sacrárium, 

Cor Maríæ, Cordi Jesu simíllimum, 

Cor Maríæ, in quo Jesus sibi bene complácuit, 

Cor Maríæ, humilitátis abyssus, 

Cor Maríæ, sedes misericórdiæ, 

Cor Maríæ, divíni amóris incéndium, 

Cor Maríæ, bonitátis oceánum, 

Cor Maríæ, puritátis et innocéntiæ miráculum, 

Cor Maríæ, spéculum ómnium divinárum, 

Cor Maríæ, in quo sanguis Jesu, prétium Redemptiónis 

nostræ, formátus est, 

Cor Maríæ, desidériis tuis mundi salútem accélerans, 

Cor Maríæ, grátiam peccatóribus ímpetrans, 

Cor Maríæ, verba Jesu ac gesta fidelíssime 

consérvans, 

Cor Maríæ, dolóris gládio transfíxum, 

Cor Maríæ, in Passióne Christi afflictíssimum, 

Cor Maríæ, Christo crucifíxo, cruci confíxum, 

Cor Maríæ, mórtuo Jesu mæróre consepúltum, 

Cor Maríæ, Jesu resurgénte, gáudio rédditum, 

Cor Maríæ, in ascensióne Jesu ineffábili dulcédine 

delibútum, 
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Cor Maríæ, in descénsu Spíritus sancti nova gratiárum 

plenitúdine cumulátum, 

Cor Maríæ, consolátio afflictórum, 

Cor Maríæ, peccatórum refúgium, 

Cor Maríæ, cultórum tuórum spes et dulce presídium, 

Cor Maríæ, agonisántium auxílium, 

Cor Maríæ, Angelórum ac Sanctórum ómnium 

júbilum, 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Miserére nobis. 
 

VV.. Maria immaculáta, mitis et húmilis corde. 

RR.. Fac cor meum secúndum Cor Jesu. 
 

OOrréémmuuss.. Clementíssime Deus, qui ad peccatórum 

salútem et miserórum perfúgium, Cor Immaculátum 

beátæ Maríæ Vírginis divino Cordi Fílii sui 

 Jesu Christi charitáte et misericórdia  

simíllimum esse voluísti, concéde ut qui 

 hujus dulcíssimi etamantíssimi  

cordis memóriam ágimus, ejúsdem  

beátæ Vírginis méritis et intercessióne  

secúndum Cor Jesu inveníri mereámur.  

Per Christum Dóminum nostrum. 

Amen. 
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PPeeqquueennoo  OOffíícciioo  ddaa  

IImmaaccuullaaddaa  CCoonncceeiiççããoo  
  

MMaattiinnaass  

VV.. Entoai agora, lábios meus, 

RR.. Glórias e dons da Virgem Mãe de Deus. 

VV.. Em meu socorro vinde já, Senhora. 

RR.. Do inimigo livrai-me, vencedora. 

Glória ao Padre... (Aleluia) 
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Salve, ó Virgem Mãe, Senhora minha, 

Estrela da Manhã, do Céu Rainha. 

Cheia de graça sois; salve, luz pura, 

Valei ao mundo e a toda criatura. 

Para Mãe o Senhor Vos destinou 

Do que os mares, a Terra e Céus criou. 

Preservou Ele a vossa Conceição 

Da mancha que nós temos em Adão. Amém. 
 

VV.. Deus A escolheu e predestinou. 

RR.. No seu tabernáculo A fez habitar. 

VV.. Protegei, Senhora, a minha oração. 

RR.. E chegue até Vós o meu clamor. 
 

OOrreemmooss.. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de 

Nosso Senhor Jesus Cristo e Dominadora do mundo, 

que a ninguém desamparais nem desprezais; ponde, 

Senhora, em mim, os olhos de vossa piedade e 

alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos 

os meus pecados, para que, venerando agora 

afetuosamente a vossa Imaculada Conceição, consiga 

depois a coroa da eterna bem-aventurança: por mercê 

do mesmo vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que 

com o Padre e o Espírito Santo vive e reina em 

unidade perfeita, Deus, pelos séculos dos séculos. 

Amém. 
 

VV.. Protegei, Senhora, a minha oração. 

RR.. E chegue até Vós o meu clamor. 

VV.. Bendigamos ao Senhor. 

RR.. Demos graças a Deus. 



37 

 
 

VV.. As almas dos fiéis defuntos, por misericórdia 

de Deus, descansem em paz. 

RR.. Amém. 

  

PPrriimmaa  

VV.. Em meu socorro vinde já, Senhora. 

RR.. Do inimigo livrai-me, vencedora. 

Glória ao Padre... (Aleluia) 
 

Salve, prudente Virgem, destinada 

Para dar ao Senhor digna morada. 

Com as sete colunas da Escritura, 

Do templo a mesa ornou-Vos em figura. 

Fostes livre do mal que o mundo espanta, 

E no seio materno sempre santa. 

Porta dos Santos: Eva, Mãe da vida, 

Estrela de Jacob aparecida. 

Sois armado esquadrão contra Luzbel; 

Sede amparo e refúgio à grei fiel. Amém. 
 

VV.. Ele próprio A criou no Espírito Santo. 

RR.. E A representou maravilhosamente em todas 

as suas obras. 

VV.. Protegei, Senhora, etc. (Repetem-se as mesmas 

orações do final de Matinas.) 

  

TTéérrcciiaa  

VV.. Em meu socorro vinde já, Senhora. 

RR.. Do inimigo livrai-me, vencedora. 

Glória ao Padre... (Aleluia) 
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Salve áureo trono, íris de bonança. 

Sarça de Horeb e arca de aliança. 

De Jessé vara, velo de Gedeão, 

Porta fechada, favo de Sansão. 

Por decoro do Filho não podia, 

O labéu de Eva macular Maria; 

Nem devia tal mãe assim eleita, 

Por um momento à culpa estar sujeita. Amém. 
 

VV.. Eu moro no mais alto dos Céus. 

RR.. E o meu trono está sobre a coluna de nuvens. 

VV.. Protegei, Senhora, etc. (Repetem-se as mesmas 

orações do final de Matinas.) 

  

SSeexxttaa  

VV..  Em meu socorro vinde já, Senhora. 

RR.. Do inimigo livrai-me, vencedora. 

Glória ao Padre... (Aleluia) 
 

Salve, Mãe pura, templo da Trindade, 

Prazer dos céus, mansão de castidade. 

Eden celeste, alívio da tristeza, 

Palma constante, cedro de pureza. 

Terra bendita sois, sacerdotal, 

Sempre isenta da culpa original. 

Cidade santa, porta do oriente, 

De graças para nós fonte corrente. Amém. 
 

VV.. Como a açucena entre os espinhos, 

RR.. Assim é a minha predileta entre os filhos de 

Adão. 
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VV.. Protegei, Senhora, etc. (Repetem-se as mesmas 

orações do final de Matinas.) 

  

NNooaa  

VV.. Em meu socorro vinde já, Senhora. 

RR.. Do inimigo livrai-me, vencedora. 

Glória ao Padre... (Aleluia) 
 

Salve gran torre de David armada, 

De refúgio cidade reservada. 

Ardendo em zelo desde a Conceição, 

Prostrais a fúria do infernal dragão. 

Tendes, mais que Judith, o braço ousado, 

E do sumo David o puro agrado. 

Deu Raquel ao Egito um provedor, 

Maria deu ao mundo o Salvador. Amém. 
 

VV. Toda sois formosa, ó Mãe querida. 

RR.. E a mancha original nunca tocou em Vós. 

VV.. Protegei, Senhora, etc. (Repetem-se as mesmas 

orações do final de Matinas.) 

  

VVééssppeerraass  

VV.. Em meu socorro vinde já, Senhora. 

RR.. Do inimigo livrai-me, vencedora. 

Glória ao Padre... (Aleluia) 
 

Relógio de Ezequias, que atrasado. 

Foi para o sol divino nos ser dado. 

Em vós o imenso quis ser abatido, 

Para ao Céu fosse o mortal subido. 
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Brilhando com os raios de tal sol, 

É vossa Conceição claro arrebol. 

Guiai-nos, pois, calcada a serpe crua, 

Ó entre espinhos flor, piedosa lua. Amém. 
 

VV.. Eu fiz nascer no Céu a luz que não se apaga. 

RR.. E cobri como névoa a Terra toda. 

VV.. Protegei, Senhora, etc. (Repetem-se as mesmas 

orações do final de Matinas.) 

 

CCoommpplleettaass  

VV.. Converta-nos Jesus, por vosso amor. 

RR.. E retire de nós o seu furor. 

VV..  Em meu socorro vinde já, Senhora. 

RR.. Do inimigo livrai-me, vencedora. 

Glória ao Padre... (Aleluia) 
 

Salve, florente Virgem ilibada, 

Meiga Rainha de astros coroada. 

Mais pura que os Anjos, tendes trono 

À direita do Rei, em nosso abono. 

Ó Mãe da graça, nossa doce esperança, 

Do mar Estrela e porto de bonança, 

Porta do Céu, saúde na doença, 

De Deus guiai-nos à feliz presença. Amém. 
 

VV.. Vosso nome, ó Maria, é como um bálsamo. 

RR.. Muito Vos amam vossos fiéis servos. 

VV.. Protegei, Senhora, etc. (Repetem-se as mesmas 

orações do final de Matinas.) 
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DDeeppooiiss  ddoo  ooffíícciioo  
 

Aceitai, ó Virgem,  

Esta devoção 

Em louvor da vossa  

Pura Conceição 

Sede-nos na vida 

Defensora e guia; 

Sede-nos alento 

Em nossa agonia. 

Ó Mão de bondade 

Ó doce Maria 

AAnnttííffoonnaa.. Esta é a Virgem admirável, na qual não 

houve a nódoa original, nem sombra de pecado. 

VV.. Na vossa Conceição, ó Virgem, fostes 

imaculada. 

RR.. Rogai por nós ao eterno Pai, cujo Filho destes 

ao mundo. 

  

OOrreemmooss.. Ó Deus que pela 

Imaculada Conceição da Virgem, 

preparastes ao vosso Filho uma 

digna morada: nós Vos rogamos 

que, pois em virtude da previsão 

da morte do mesmo vosso Filho 

A preservastes de toda mancha, 

também nos concedais que, 

purificados por sua intercessão, 

cheguemos à vossa divina 

presença. Pelo mesmo Jesus 

Cristo, Nosso Senhor. Amém. 
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OOrraaççããoo  ppaarraa  ppeeddiirr  aa  MMaarriiaa  

oo  sseeuu  ppeerrppééttuuoo  ssooccoorrrroo,,  eemm  

ttooddaass  aass  ccooiissaass  
  

Mãe do Perpétuo Socorro, graças a este vosso 

nome, o meu coração transborda de confiança 

em Vós. Eis-me aos vossos pés, venho expor-Vos 

todas as necessidades da minha vida e morte; venho 

chamar sobre todas estas misérias o vosso maternal 

socorro; dignai-Vos escutar-me lá do Céu, e dai-me 

favorável despacho, ó minha Mãe! 

- Em todas as minhas dificuldades e penas, vinde em 

meu socorro, ó caridosa Mãe!  
- No momento perigoso da tentação,... 

ÓÓ    
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- Quando tiver a desgraça de cair no pecado, para que 

me levanteis,... 

- Se algum laço funesto me encadeia no serviço do 

demônio, para que eu possa rompê-lo,... 

- Se vivo na tibieza para, que Jesus Cristo não me 

vomite de sua boca,... 

- Quando for negligente em recorrer a Vós, para que 

logo Vos invoque,... 

- Para receber dignamente os sacramentos,... 

- Em todos os exercícios dum cristão fervoroso, e 

sobretudo na oração e na meditação,... 

- Para que eu conserve ou recobre a castidade,... 

- Para que adquira a humildade,... 

- Para que alcance amar a Deus de todo o meu 

coração,... 

- Para que, pelo amor para com Deus, me conforme 

em tudo com sua santa vontade,... 

- Para que cumpra fielmente os deveres do meu 

estado,... 

- Quando a enfermidade afligir meu corpo e abater 

minha alma,... 

- Quando a angústia e a tristeza se apoderarem de 

mim,... 

- Se Deus me sujeita ao tormento das penas 

interiores,... 

- Se a Providência me prova pela pobreza ou reveses 

da fortuna,... 

- Se encontro na minha própria família motivo de 

dor,... 

- Quando for humilhado, contrariado, maltratado,... 
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- Para que obtenha a conservação e conforto dos que 

me são caros,... 

- Para que alcance a libertação das almas do 

Purgatório,... 

- Para que coopere na salvação dos pecadores,... 

- Para que obtenha a graça da perseverança final,... 

- Quando me vier a última enfermidade,... 

- No meu último suspiro,... 

- Quando aparecer ante vosso Filho que há de ser o - 

meu juiz,... 

- Quando estiver no Purgatório,... 

- Em todo o tempo e lugar,... 

- Para que Vos sirva, ame e invoque sempre,... 

- Para que Vos faça amar e servir por muitos 

cristãos,... 
 

     Louvada, amada, invocada, bendita eternamente 

sejais, ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, minha 

esperança, meu amor, minha Mãe, minha felicidade e 

vida minha. Assim seja. 
 

 

LLaaddaaiinnhhaa  ddee  NNoossssaa  

SSeennhhoorraa  ddaass  DDoorreess  
 

yrie, eléison. Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 

Christe, áudi nos. 

           Christe, exáudi nos 
 

KK  
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Pater de caelis Deus, miserére nobis. 

Filii, Redentor mundi Deus, 

Spíritus Sancte Deus, 

Sancta Trínitas, unus Deus, 
 

Sancta Maria, ora pro nobis. 

Sancta Dei Génitrix, 

Sancta Virgo Virginum, 

Mater crucifíxa, 

Mater dolorósa, 

Mater lacrymósa, 

Mater afflícta, 

Mater derelícta, 

Mater desoláta, 

Mater filio orbáta, 

Mater gládio transverberáta, 

Mater aerumnis confécta, 

Mater angústiis repléta, 

Mater Cruci corde affíxa, 

Mater maetíssima, 

Fons lacrymárum, 

Cúmulus paciónum, 

Spéculum patiéntiae, 

Rupes constántiae, 

Áncora confidéntiae, 

Refúgium derelictórum, 

Clypeus oppressórum, 

Debellátrix incrádulórum, 

Solátium miserórum, 

Medicína languéntium, 

Fortitúdo debílium, 
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Portus naufragántium, 

Sedátio procellárum, 

Recúrsus maeréntium, 

Terror insidiántium, 

Thesáurus fidélium, 

Óculus Prophetárum, 

Báculus Apostolórum, 

Coróna Mártyrum, 

Lumen Confessórum, 

Margaríta Vírginum, 

Consolátio viduárum, 

Laetítia Sanctórum ómnium, 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

parce nobis, Iesu. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

exádi nos, Iesu. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

miserére nobis, Iesu. 
 

OOrréémmuuss..Réspice super 

nos, líbera nos, salva nos ab 

ómnibus angústiis in vírtute 

Jesu Christi. Amen. 

     Scribe, Dómina, vúlnera 

tua in corde meo, ut in eis 

legam dolórem et amórem: 

dolórem, ad sustinéndum pro 

te omnem dolórem; amórem, 

ad contemnéndum pro te 

omnem amórem. Amen. 
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LLaaddaaiinnhhaa  ddee  SSããoo  JJoosséé  
  

yrie, eléison. Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 

Christe, áudi nos. 

           Christe, exáudi nos. 
 

Pater de caelis Deus, misérere nobis. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, 

Spíritus Sancte Deus, 

Sancta Trínitas, unus Deus, 
 

Sancta Maria, ora pro nobis. 

Sancte Joseph, 

Proles David ínclyta, 

Lumen Patriarchárum, 

Dei Gentrícis sponse, 

Custos pudíce Virginis, 

Fílii Dei nutrície, 

Christi defénsor sédule, 

Almae Familiae praeses, 

Joseph justíssime, 

Joseph castíssime, 

Joseph prudentíssime, 

Joseph fortíssime, 

Joseph obedientíssime 

Joseph fidelíssime, 

Spéculum patiéntiae, 

Amator paupertátis, 

Exémplar opíficum, 

Domestiae vitae decus, 

KK  
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Custus vírginum, 

Familiárum cólumen, 

Solátium miserórum, 

Spes aegrotántium, 

Patróne moriéntium, 

Terror daemónum, 

Protéctor Sanctae Ecclésiae, 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

Miserére nobis. 
 

      V.  Constítuit eum dóminum domus suae. 

      R.  Et príncipem omnes possessiónis suae. 
 

OOrréémmuuss.. Deus, qui ineffábili providéntia beátam 

Joseph sanctíssimae Genitrícis tuae  sponsum elígere 

dignátus es: praesta, quesumus, ut, quem protectórem 

venerámus in terris, intercessiónem hábere mereámur 

in caelis. Qui vivis et regnas in saecula saeculórum. 

Amen. 
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LLaaddaaiinnhhaa  ddee  SSããoo  MMiigguueell  

AArrccaannjjoo  
 

enhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós 

     Jesus Cristo, ouvi-nos. 

     Jesus Cristo,atendei-nos. 
 

Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Filho Redentor do mundo, que sois Deus, 

Espírito Santo, que sois Deus, 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
 

Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. 

São Miguel, 

São Miguel, cheio da graça de Deus, 

São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, 

São Miguel, coroado de honra e de glória, 

São Miguel, poderosíssimo Príncipe dos exércitos do 

Senhor, 

São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, 

São Miguel, guardião do Paraíso, 

São Miguel, guia e consolador do povo israelita, 

São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, 

São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, 

São Miguel, luz dos Anjos, 

São Miguel, baluarte dos ortodoxos, 

São Miguel, força dos que combatem sob o estandarte 

da Cruz, 

SS  
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São Miguel, luz e confiança das almas no último 

momento da vida, 

São Miguel, socorro certíssimo, 

São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, 

São Miguel, arauto da sentença eterna, 

São Miguel, consolador das almas que estão no 

Purgatório, 

São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as 

almas depois da morte, 

São Miguel, nosso Príncipe, 

São Miguel, nosso Advogado, 
 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

atendei-nos,Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

tende piedade de nós. 
 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 
 

        VV..  Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, Príncipe 

da Igreja de Jesus Cristo,            

    RR..  Para que sejamos dignos de suas promessas. 
 

OOrreemmooss.. Senhor Jesus, santificai-nos por uma 

benção sempre nova, e concedei-nos, pela intercessão 

de São Miguel, aquela sabedoria que nos ensina a 

ajuntar riquezas no Céu, e a trocar os bens do tempo 

pelos da eternidade. Vós, que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 
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LLaaddaaiinnhhaa  ddaa  HHuummiillddaaddee  
 

Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. 

  

OO  qquuee  oo  vvaarrããoo  ccaattóólliiccoo  nnããoo  ddeevvee  ddeesseejjaarr  ppaarraa  

ssii..  
Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. 

Do desejo de ser amado, 

Do desejo de ser conhecido, 

Do desejo de ser honrado, 

Do desejo de ser louvado, 
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Do desejo de ser preferido, 

Do desejo de ser consultado, 

Do desejo de ser aprovado, 
 

OO  qquuee  oo  vvaarrããoo  ccaattóólliiccoo  nnããoo  ddeevvee  tteemmeerr  ppaarraa  ssii..  
Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. 

Do receio de ser desprezado, 

Do receio de sofrer repulsas, 

Do receio de ser caluniado, 

Do receio de ser esquecido, 

Do receio de ser ridicularizado, 

Do receio de ser infamado, 

Do receio de ser objeto de suspeita, 
 

OO  qquuee  oo  vvaarrããoo  ccaattóólliiccoo  ddeevvee  ddeesseejjaarr  ppaarraa  ssii..  
Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, 

dai-me a graça de desejá-lo. 

Que os outros sejam estimados mais do que eu, 

Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo, 

e que eu possa ser diminuído, 

Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de 

lado, 

Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, 

Que os outros possam ser preferidos a mim em todas 

as coisas, 

Que os outros possam ser mais santos do que eu, 

embora me torne santo quanto me for possível, 
 

Ó Jesus, Mestre, Modelo e Fonte de zelo pela 

glória do Padre Eterno, ouvi-me. 
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OO  qquuee  oo  vvaarrããoo  ccaattóólliiccoo  ddeevvee  ddeesseejjaarr  ppaarraa  aa  

IIggrreejjaa  mmiilliittaannttee..  
O desejo ardente e eficaz de que a Igreja militante 

seja estimada acima de todas as coisas pelos homens, 

dai-me, ó Jesus. 

O desejo ardente e eficaz de que a Igreja militante 

seja amada acima de todas as coisas pelos homens, 

O desejo ardente e eficaz de que a Igreja militante 

seja exaltada acima de todas as coisas pelos homens, 

O desejo ardente e eficaz de que a Igreja militante 

seja honrada acima de todas as coisas pelos homens, 

O desejo ardente e eficaz de que a Igreja militante 

seja louvada acima de todas as coisas pelos homens, 

O desejo ardente e eficaz de que a Igreja militante 

seja preferida a tudo pelos homens, 

O desejo ardente e eficaz de que a Igreja militante 

seja acatada como Mestra suprema e infalível por 

todos os homens, 

O desejo ardente e eficaz de que a Igreja militante 

seja inteiramente compreendida e apoiada por todos os 

homens, 
 

OO  qquuee  oo  vvaarrããoo  ccaattóólliiccoo  ddeevvee  ooddiiaarr  ppoorr  aammoorr  àà  

IIggrreejjaa  mmiilliittaannttee..  

A santa indignação por ver a Igreja militante 

humilhada por seus adversários internos ou externos, 

dai-me, ó Jesus. 

A santa indignação por ver a Igreja militante 

desprezada por seus adversários internos ou externos, 
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A santa indignação por ver a Igreja militante 

sofrer repulsas de seus adversários internos ou 

externos, 

A santa indignação por ver a Igreja militante 

caluniada por seus adversários internos ou externos, 

A santa indignação por ver a Igreja militante ser 

objeto de esquecimento dos seus adversários internos 

ou externos e de seus filhos tíbios, 

A santa indignação por ver a Igreja militante 

ridicularizada pelos seus adversários internos ou 

externos e objeto do respeito humano de seus filhos 

tíbios, 

A santa indignação por ver a Igreja militante 

infamada por seus adversários internos ou externos, 

A santa indignação por ver a Igreja militante 

objeto de suspeita de seus adversários internos ou 

externos e de seus filhos tíbios, 

  

OO  qquuee  oo  vvaarrããoo  ccaattóólliiccoo  ddeevvee  ddeesseejjaarr  ppaarraa  ssii  nnaa  

IIggrreejjaa  mmiilliittaannttee..  
Que os outros filhos da Igreja militante sejam 

amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de 

desejá-lo, para serem inteiramente puras de egoísmo 

minhas intenções de apostolado. 

Que os outros filhos da Igreja militante sejam 

estimados mais do que eu, 

Que os outros filhos da Igreja militante possam 

elevar-se na opinião do mundo, e que eu possa ser 

diminuído, 
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Que os outros filhos da Igreja militante possam 

ser escolhidos e eu posto de lado, 

Que os outros filhos da Igreja militante possam 

ser louvados e eu desprezado, 

Que os outros filhos da Igreja militante possam 

ser preferidos a mim em todas as coisas, 

Que os outros filhos da Igreja militante possam 

ser mais santos do que eu, embora eu me torne santo 

quanto me for possível, Jesus, dai-me a graça de 

desejá-lo, para serem inteiramente puras de egoísmo 

minhas intenções na vida interior. 
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LLaaddaaiinnhhaa  ddee  SSaannttaa  

TTeerreessiinnhhaa  
 

enhor, tende piedade de nós, 

 Pelas lagrimas de Maria, vossa Filha 

poderosíssima 

 Jesus, tende piedade de nós, 

Pelas lagrimas de Maria, vossa Mãe amantíssima 

 Senhor, tende piedade de nós, 

Pelas lágrimas de Maria, vossa Esposa amorosíssima 

e misericordiosíssima. 
 

Santa Maria, rogai por nós. 

Santa Teresinha do Menino Jesus, 

Anjo de inocência, 

Alegria de vossos pais, 

Modelo de criança, 

Esposinha de Jesus Eucarístico, 

Espelho dos que fazem a primeira comunhão, 

Devotíssima do Santíssimo Escapulário, 

Fidelíssima à regra carmelitana, 

Exemplo de pobreza, 

Exemplo de castidade, 

Exemplo de obediência, 

Glória da vida monástica, 

Aurora da renovação da vida espiritual, 

Guia seguro das almas, 

Que prometestes uma chuva de rosas, 

 

SS  
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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. 
 

Padre-Nosso, Ave-Maria, Glória. (Três vezes) 
 

V. Rogai por nós, Santa Teresinha. 

   R. Para que sejamos dignos das promessas de 

Cristo. 
 

Oremos.  Ó Deus que Vos 

dignastes designar vossa serva, 

Santa Teresinha do Menino Jesus, 

para exemplo para nós, concedei-

nos a graça de imitá-la e de, por sua 

intercessão, alcançar o que Vos 

rogamos. 

Ó Coração Sapiencial e Imaculado 

de Maria, que abrasastes com o 

fogo de vosso amor a alma de Santa 

Teresinha, concedei-nos a graça de 

amar-Vos e de Vos fazer amar 

sempre. Amém. 
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CCoonnssaaggrraaççããoo  aaoo  EEssppíírriittoo  SSaannttoo  
        Espírito Santo, laço divino que unis o Filho 

ao         Pai num inefável e estreitíssimo 

laço de amor! 

    Espírito de luz e de verdade, dignai-Vos derramar 

toda a plenitude de vossos dons sobre minha pobre 

alma, que solenemente Vos consagra para sempre, a 

fim de que sejais seu preceptor, seu diretor e seu 

mestre. Peço-Vos humildemente fidelidade a todos os 

vossos desejos e inspirações, e entrega completa e 

amorosa a vossa divina ação. Ó Espírito Criador! 

Vinde, vinde operar minha renovação pela qual 

ardentemente suspiro; renovação e transformação tal 

que seja como uma nova criação, toda de graça de 

pureza e de amor, com a qual inicie deveras a vida 

inteiramente espiritual, celestial, angélica e divina que 

pede minha vocação cristã. 

    Espírito de santidade, concedei à minha alma o 

contato de vossa pureza, e ficará mais branca do que a 

neve! Fonte sagrada de inocência, de candura e de 

virgindade, dai-me a beber de vossa água divina, 

apagai a sede de pureza que me abrasa, batizando-me 

com aquele batismo de fogo cujo divino batistério é 

vossa divindade, sois Vós mesmo! Envolvei todo o 

meu ser com vossas chamas puríssimas. Destruí, 

devorai, consumi nos ardores do puro amor tudo 

quanto haja em mim que seja imperfeito, terreno e 

humano; quanto não seja digno de Vós. 

    Que vossa divina unção renove minha consagração 

como templo de toda a Santíssima Trindade e como 

ÓÓ  
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membro vivo de Jesus Cristo, a Quem, com maior 

perfeição ainda que até aqui, ofereço minha alma, 

corpo, potências e sentidos com tudo quanto sou e 

tenho. Feri-me de amor, ó Espírito Santo, com um 

desses toques íntimos e substanciais, para que, à 

maneira de seta incandescente, fira e transpasse meu 

coração, fazendo-me morrer para mim mesmo e para 

tudo o que não seja o Amado. Trânsito feliz e 

misterioso que só Vós podeis produzir, ó Espírito 

divino, o qual anelo e peço humildemente. 

    Como um carro de fogo divino, arrebatai-me da 

Terra ao Céu, de mim mesmo para Deus, fazendo que 

desde já more naquele paraíso que é o seu Coração. 

    Infundi-me o verdadeiro espírito de minha vocação 

e as grandes virtudes que exige e são penhor seguro de 

santidade o amor à Cruz e à humilhação e o desprezo 

de tudo quanto é transitório. Dai-me sobretudo, uma 

humildade profundíssima e um santo ódio contra mim 

mesmo. Ordenai em mim a caridade e embriagai-me 

com o vinho que engendra virgens. 

    Que meu amor a Jesus seja perfeitíssimo, até chegar 

à completa alienação de mim mesmo, àquela celestial 

loucura que faz perder o senso humano de todas as 

coisas, para seguir as luzes da fé e os  

impulsos da graça. Recebei-me, pois, ó  

Espírito Santo, que de todo e por  

completo me entregue a Vós. Possui-me, 

admiti-me nas castíssimas delícias de  

vossa união, e nela desfaleça e expire 

de puro amor ao receber o vosso ósculo  

de paz. Assim seja.  
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OOrraaççõõeess  ppeeddiinnddoo  aa  

VViirrttuuddee  ee  aa  GGrraaççaa  ddaa  

CCoonnffiiaannççaa  
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11..  PPeeddiinnddoo  aa  ggrraaççaa  ddee  rreeccoonnhheecceerr  qquuee  

ttooddooss  ooss  mméérriittooss  vvêêmm  ddee  NNoossssaa  

SSeennhhoorraa  
 Maria Imaculada, Mãe do Bom Conselho, eis 

aqui o vosso filho, que tantas vezes atraístes para 

Vós e a cujas ingratidões respondestes, finalmente, 

com a graça que recentemente recebi. Tornai bem 

claros meus olhos, para que, na salvação, eu não veja 

meus esforços, posto que em mim só sinto fraqueza e 

pecado. 

Mostrai-me cada vez mais que Vós amais minha 

alma com uma predileção gratuita, que Vos leva a me 

perdoar sempre e descer sempre até mim. E nisto está 

minha confiança, ó doce Coração de Maria! 

 

22..  OOrraaççããoo  ddaa  ccoonnffiiaannççaa  
 minha Mãe, eu sei que eu sou tal, que se for só 

por mim eu acabo me separando de Vós. Mas eu 

sei que Vós sois tão insondavelmente boa e tão 

insondavelmente poderosa, que podeis como que me 

proibir de me separar de Vós, como que me impedir de 

me separar de Vós. E então, a minha confiança em ser 

fiel resulta, ó minha Mãe, essencialmente disto: é que 

eu Vos peço que não permitais que eu me separe de 

Vós. E eu tenho certeza de que nunca se ouviu dizer 

que alguém que tenha recorrido à vossa proteção, 

reclamado a vossa assistência, implorado o vosso 

socorro, fosse por Vós desamparado. Esta minha 

súplica também não deixará de ser ouvida. 

ÓÓ  

ÓÓ  
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33..  GGrraaççaa  ddaa  ccoonnffiiaannççaa  
inha Mãe que me fazeis ver através do vitral de 

uma alma, o sol de vosso próprio espírito, dai-me a 

confiança nessa alma para chegar ao vosso espírito. 

 

44..  AAttoo  ddee  ccoonnffiiaannççaa  eemm  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  
inha Mãe, estou tão persuadido que velais pelos 

que em Vós confiam e que nada pode faltar a 

quem de Vós tudo espera, que determinei viver para o 

futuro sem preocupação alguma e descarregar em Vós 

o peso dos meus cuidados. Eu ao mesmo tempo 

dormirei e descansarei em paz, porque Vós, Senhora, 

me constituístes na esperança. 

Podem os homens despojar-me dos bens e da 

honra, podem as doenças privar-me das forças e dos 

meios de Vos servir; posso, até, perder a graça pelo 

pecado; mas o que nunca perderei é a confiança. 

Conservá-la-ei até o último alento de minha vida, 

apesar de todas as potências infernais empregarem 

então, ainda que debalde, esforços para m’a arrancar. 

Eu ao mesmo tempo dormirei e descansarei em paz. 

Esperem uns na ventura das suas riquezas e 

talentos; confiem outros na inocência de sua vida, no 

rigor de suas penitências, no número de suas esmolas 

ou no fervor de suas orações; Vós, minha Mãe, a mim 

me constituístes na esperança. 

Senhora, toda minha confiança é esta mesma 

confiança. Ela nunca enganou. Ninguém confiou na 

Virgem e ficou confundido. 

MM  
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Estou, pois, certo de que serei eternamente feliz, 

porque firmemente espero sê-lo. E é de Vós, minha 

Mãe, que o espero. Confiarei em Vós, Senhora, e 

jamais serei iludido. 

Eu me conheço, ai! e demasiado sei como sou 

frágil e volúvel. Não ignoro o que podem as tentações 

contra as virtudes mais firmes. Vi cair os astros do 

Céu e as colunas do firmamento, mas nada disso me 

atemoriza. Enquanto eu esperar, ficarei a coberto de 

todas as desgraças e estou seguro de esperar sempre 

porque espero até esta invariável esperança. 

Enfim, estou convencido de que não é demais tudo 

o que de Vós espero, e que não poderei ter menos que 

aquilo que de Vós tiver esperado. Deste modo, confio 

que tereis vossas mãos nas minhas inclinações mais 

impetuosas, que me defendereis até dos assaltos mais 

violentos e fareis triunfar a minha fraqueza contra os 

mais terríveis inimigos. 

Espero que me amareis sempre e que também Vos 

hei de amar incessantemente. E para levar de vez a 

minha confiança tão longe quanto pode ir, a Vós 

mesmo Vos espero, ó minha fiel e imaculada Virgem 

Maria, para o tempo e para a eternidade.  

 

55..  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  ddaa  CCoonnffiiaannççaa,,  ddaaii--

mmee  ffoorrççaass  
inha Mãe, uni-me cada vez mais a Vós e uni-

Vos cada vez mais a mim. Eu Vos agradeço a 

graça da confiança, mas Vos peço que a torneis cada 

vez mais intensa. 
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Nossa Senhora da confiança, dai-me forças. 

 

66..  OOrraaççããoo  ppaarraa  ppeeddiirr  aass  bbêênnççããooss  ddee  

NNoossssaa  SSeennhhoorraa  
eço-Vos, ó Mãe, que do alto do Céu desçam 

sobre vossos filhos – transpondo suave e 

vitoriosamente camada espessa de poluição e de 

pecado – vossas bênçãos maternais. 

 Como os discípulos de Emaús ao Divino 

Redentor, nós Vos pedimos que essas bênçãos fiquem 

conosco, porque se faz noite sobre o mundo. 

A cada instante, a cada angústia, a cada necessidade, 

ajudem-nos elas a manter a mais inteira e filial 

confiança em Vós. 

 

77..  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  ddoo  AAmmppaarroo  
 Santa Senhora do Amparo! Ponde em minha 

alma — toda carecedora de méritos e de forças — 

uma graça pela qual este vosso escravo confie em Vós 

cegamente durante a vida inteira. 

Uma graça que faça desta confiança cega o 

caminho pelo qual realize minha vocação e chegue até 

Vós, no Reino de Maria e no Reino dos Céus. 

Vós bem sabeis que incontáveis vezes este escravo 

Vos será infiel e tão infiel que desmerecerá 

completamente a graça que recebeu de ser trazido até 

aqui. Ponde, porém, na alma deste vosso escravo a 

convicção de que de antemão já perdoastes tudo, já 

perdoastes até o inimaginável. E depois de cada 

miséria, Vós abrireis para este filho as portas de uma 
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misericórdia nova, mais rica e mais insondável do que 

a anterior. 

Fazei assim com que a vida deste filho e escravo 

vosso seja um longo e ininterrupto ato de confiança 

em Vós. E, minha Senhora, perdoai-lhe desde já 

todas as desconfianças que a este respeito terá. 

Dai a este escravo a graça de fazer um ato de 

confiança, sempre que veja uma infidelidade em si ou 

nos outros. Concedei a este escravo a graça de viver 

essa confiança em união com a confiança contínua e 

ininterrupta de meu Fundador, em união com o qual, 

este escravo receberá de Vós todos os favores que 

aqui implora. 

Fazei com que este escravo veja nos mil perdões 

de meu Fundador, durante tantos anos, uma imagem 

palpável dos mil perdões que a este escravo destes e 

dos cem mil que ainda lhe dareis.  

  

88..  MMiinnhhaa  MMããee,,  nneessttaa  eemmeerrggêênncciiaa......  
inha Mãe, fazei por mim nesta emergência tudo 

o que de solicitude, desvelo, penetração 

psicológica e misericórdia fazeis aos filhos que 

Vos pedem com verdadeira confiança. 

Ó minha Mãe, eu creio em Vós, espero em Vós e 

Vos amo. Peço-Vos perdão pelos que não crêem, não 

esperam e não Vos amam. 

  

99..  PPeeddiinnddoo  aa  vviirrttuuddee  ddaa  ccoonnffiiaannççaa  
Mãe do Bom Conselho, eu Vo-lo suplico, falai 

no mais íntimo da alma deste vosso filho e 

MM  
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escravo. 

Tornai, assim, sempre presente a meu espírito a 

convicção de que são objetivas — e não meros frutos 

de imaginação — as graças que, segundo firmíssima 

tradição, concedeis a vossos devotos pelas 

“mudanças” de vossa fisionomia. 

Convencei-me de que podeis instilar desta forma, 

nas almas, convicções de confiança e paz, que valham 

por verdadeiras promessas vossas. 

Tendo em vista os auxílios providenciais, que em 

várias ocasiões inesperadamente me concedestes, 

peço-Vos que acresçais ainda mais minha confiança, 

de sorte que ela se torne inabalável em todas as 

ocasiões. “Justus meus ex fide vivit”. 

Pela virtude dessa confiança, dai-me a certeza de 

que, através de graças avassaladoras, me tornareis um 

perfeito cavaleiro vosso. 

Exorcizai e enviai para longe de mim qualquer 

influência diabólica. 

E uni-me cada vez mais a Vós, para Vos servir na 

terra e Vos louvar no Céu. Ne permitas me separari a 

Te. 

 

    1100..  RReeffúúggiioo  ddooss  PPeeccaaddoorreess  
Maria Santíssima, que nunca Vos  

negais a acolher nenhum pecador,  

dai-me a graça de compreender que  

junto a Vós encontrarei o mais seguro e 

 suave refúgio. Amém.  
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1111..  DDaaii--mmee  aa  ggrraaççaa  ddaa  ppeerrsseevveerraannççaa  eemm  

ttooddaass  ssiittuuaaççõõeess  
s Apóstolos fugiram, sim, porque haviam sido 

tíbios, haviam dormido, não haviam rezado. Se 

eu, Senhor, não quiser fugir, devo ser firme, não posso 

dormir, tenho de rezar. 

Dai-me, Senhor, a graça da perseverança em todas 

as situações, todos os transes, todas as amarguras; a 

graça da fidelidade em todos os abandonos, todos os 

desamparos, todas as derrotas; a graça da firmeza 

ainda que todos Vos abandonem, opressos pelo sono 

ou enlouquecidos pela concupiscência das coisas da 

Terra. Ou, então, meu Deus, levai-me desta vida. Pois 

uma coisa eu não quero: fugir. 

Pela intercessão onipotente de vossa Mãe 

Santíssima, é a graça desta perseverança que Vos 

peço, Senhor Jesus.  

Pater, non mea voluntas, sed tua fiat. 

 

1122..  FFaazzeeii  qquuee  sseemmpprree  mmee  vvoollttee  ppaarraa  

VVóóss  ccoomm  ccoonnffiiaannççaa  
inha Mãe, Rainha do Céu e da Terra, dai-me a 

graça de nunca sentir-me longe de Vós. Sim, 

dai-me a certeza de que a palavra longe — para efeitos 

de vida espiritual — foi cancelada na doutrina católica 

uma vez que Vós existis. 

Porque se é verdade que muitas coisas estão longe, 

Vós, Senhora, estais sempre próxima. E quem a Vós 

reze afincadamente tudo obtém. Então, Senhora, 

OO  
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convencei-me que Vós estais ao alcance não de mãos 

que se estiram, mas de mãos que se põem juntas para 

rezar, rezar, rezar seriamente. “Nunca se ouviu dizer 

que alguém que recorresse a vossa proteção ou 

reclamasse vosso socorro, fosse por Vós 

desamparado”. Minha Mãe, fazei-me compreender 

que, se “nunca se ouviu dizer”, não serei eu o primeiro 

a não ser atendido, o primeiro a ser a exceção. Assim, 

pois, régia Senhora, fazei que sempre me volte para 

Vós com confiança! Assim seja! 

 

1133..  PPeeddiinnddoo  aa  ccoonnffiiaannççaa  
Nossa Senhora da Confiança, dai-me a graça de 

recorrer sempre a Vós e de confiar em Vós, 

ainda quando vosso socorro mais distante me parecer, 

pois esta será a hora das graças maiores. 

 

1144..  OOllhhaaii  aass  mmiinnhhaass  nneecceessssiiddaaddeess  
inha Mãe, eis-me aqui. Eu sei bem, ou ao 

menos julgo saber bem quais são os meus 

defeitos. Receio ter uma noção hipertrofiada de 

minhas qualidades. Vós bem sabeis como é uma coisa 

e como é outra. Não me interessa muito saber até que 

ponto as minhas qualidades podem me obter o que eu 

preciso. Nem me interessa muito saber até que ponto 

os meus defeitos atraem sobre mim punições que eu 

poderia não sofrer se eu não tivesse esses defeitos. 

Porque Vós vedes tudo isso e Vós rezais por mim com 

empenho de Mãe de Misericórdia. E onde entram os 
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vossos méritos e a vossa súplica, o contributo de 

minha súplica é uma gota de água. 

Agora, Vós quereis a oração de vossos filhos. 

Olhai para minhas necessidades, elas são um bramido 

que se levanta a Vós pedindo-Vos aquilo que eu 

preciso. 

Tende pena de mim. Como diz a oração do Ofício, 

ponde em mim os olhos de vossa piedade e atendei-

me. 

 

1155..  PPeeddiinnddoo  aa  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  qquuee  nnooss  

ddeesseesscclleerroossee  
qui não andei bem. E algo, ó minha Mãe, pela 

justa cólera de vosso Filho, ficou esclerosado em 

mim. Mas essa justiça de vosso Filho que tanto adoro, 

essa justiça me dá o direito de pedir que, sendo eu 

filho vosso — vossa oração não falha, vossa oração é 

sempre atendida — eu seja desesclerosado. 

Pode ser, minha Mãe, que isso dure um ano, dure 

um mês, dure um dia, dure um minuto. Pouco importa! 

Eu Vos pedirei ciente de que, se permanecer um ano 

inteiro parado nesse ponto, pedindo, pedindo, pedindo, 

quando Vós me derdes, no momento de Vós me 

dardes, terei progredido dez anos, porque esta é a 

magnificência de vossa misericórdia.  

Salve Regina... 

 

1166..  OOrraaççããoo  ddaa  iinnssiissttêênncciiaa  iimmppoorrttuunnaa  
Mãe do Bom Conselho, tenho presente o 

ensinamento de vosso Divino Filho: não era 
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“persona grata” ao chefe de família o homem que lhe 

pediu pães. Entretanto, por sua extrema 

importunidade, obteve ele o que suas qualidades de si 

não lhe obteriam. 

Aqui estou eu, posto diante de Vós, ó minha Mãe. 

Se olho para mim, quantas razões tenho para não me 

sentir “persona grata”! Contudo, se olho para vossas 

misericórdias, tenho a certeza de que, à força de 

acumular quantitativamente preces carregadas com 

minhas imperfeições, acabareis por me abrir as portas 

que, segundo a estrita justiça, eu não teria o direito de 

transpô-las. 

Dai-me, pois, a virtude da insistência importuna, 

recomendada por vosso Divino Filho, posto que a ela 

foi prometido um prêmio que é o de ser atendida pela 

quantidade, a prece que não tem qualidade. Assim 

seja! 

 

1177..  PPeeddiinnddoo  aa  vviirrttuuddee  ddaa  ccoonnffiiaannççaa  
 Mãe do Bom Conselho, persuadi minha alma de 

que toda tentação é mentirosa e todo quadro 

diante do qual me coloca o demônio não é senão um 

monte de mentiras. 

Ajudai-me a desviar a tentação e todo pensamento 

que me perturbe. 

Lembrai-me de recorrer freqüentemente a Vós e 

dai-me a graça de fazer passar o quanto antes esta 

tentação, fazendo-lhe suceder uma era de inteira 

confiança em Vós. Amém. 
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1188..  PPeeddiinnddoo  aa  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  aa  ggrraaççaa  

ddaa  oorraaççããoo  iinnssiisstteennttee  
 minha Mãe, olhai misericordiosamente minha 

alma e dai-me o espírito de oração pelo qual eu 

recorra sempre a Vós, e recorra tanto mais quanto mais 

me atenderdes, pois vossos dons nos incitam a pedir 

dons maiores.  

Mas eu Vos peço ainda outra graça: é a de que eu 

Vos peça tanto mais quanto menos me atenderdes. 

Dai-me a graça de ter presente que Vós amais a oração 

insistente e confiante, e que quanto mais demorar em 

me atender, maior é a graça que me preparais desde já. 

Amém. 

  

1199..  CCoonnffiiaannççaa  nnaa  pprroovvaa  ee  nnaa  bboorrrraassccaa  
uanto, Senhora, é doce vossa afabilidade! E 

quanto imperscrutáveis vossos desígnios! 

Vós nos fazeis sentir de mil modos — nos dias de 

penumbras, como nos de luz — as delicadezas 

grandiosamente sábias de vossas vias. E ao mesmo 

tempo as minúcias de vossas misericórdias. É o 

conjunto de luzes que acendeis ao longo de nossos 

passos. 

Luz necessária porque desejais que caminhemos o 

mais das vezes cercados de sombras, encontrando mil 

pedras pelo caminho e, por vezes, atrás das pedras, 

emboscadas inesperadas. 

Quereis que confiemos na prova e na borrasca. 

Mandais uma e outra para que sejamos abnegados. E 

mandais vossas carícias para que avancemos na Fé. 
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Essa é a majestade régia de vossa via. 

Ajudai-nos ao longo dela, ó Senhora de Sabedoria 

e Mãe de Misericórdia. Amém. 

 

2200..  OOrraaççããoo  ppaarraa  ppeeddiirr  aa  ggrraaççaa  ddoo  

hhoollooccaauussttoo  iinnccoonnddiicciioonnaall  
oncedei-nos, Mãe e Senhora nossa, que 

assim como o guerreiro não escolhe o teatro de 

batalha e está disposto a fazer, em qualquer campo, o 

holocausto de sua vida, assim também saibamos lutar 

contra os inimigos — velados ou declarados — de 

vosso Nome e da Santa Igreja, onde quer que sejamos 

mandados: tanto no anonimato quanto na glória, tanto 

no heroísmo invisível e como que impalpável da 

existência prosaica de todos os dias, quanto nos lances 

trágicos dos acontecimentos que vossa mensagem de 

Fátima prenuncia. 

Essa graça nós Vo-la imploramos como favor do 

qual não somos dignos; e se não estremecemos diante 

de tudo o que ela significa, é que sabemos poder 

confiar, com confiança sem limites, no vosso Coração 

Imaculado, força dos fracos, esperança dos desvalidos, 

refúgio e consolação dulcíssima dos humildes. Amém. 

 

2211..  DDaaii--mmee  aa  uunnççããoo  ddaa  ccoonnffiiaannççaa  
inha Senhora e minha Mãe, por vossos méritos 

insondáveis, por vossa intercessão 

poderosíssima, pelo amor imenso de vosso Divino 

Filho, livrai-me da ação do demônio e dai-me a unção 

da confiança. Amém. 
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2222..  OOss  ppiiccooss  ddeessaanniimmaamm  ooss  ttííbbiiooss  
          s picos desanimam os tíbios. 

A primeira característica de quem vai ficando 

tíbio é de se julgar muito bom. 

O tíbio sempre se compara com o pior e nunca 

com o melhor. 

Os picos desanimam os tíbios e empolgam os que 

têm fervor. 

Quem deixa de esperar, fica tíbio e, em geral, 

quem fica tíbio, foi porque deixou de esperar. 

Para nós termos fervor, para nós termos alento, é 

preciso que digamos: 

“Minha Mãe, obtende-me de vosso Divino Filho, 

Nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de que todas as 

esperanças que a vocação depositou em minha alma se 

realizem ainda em minha vida. 

Fazei com que eu não cerre os meus olhos antes de 

ter visto o Reino de Maria, como Simeão, o profeta, 

que foi de vosso agrado, não queria cerrar os olhos 

antes de ter visto o Salvador. 

Eu creio, minha Mãe, que aconteça o que 

acontecer, no fim eu verei a 

aurora do vosso Reino raiar. 

E nesse dia eu poderei dizer 

também a Deus: Agora levai 

a minha alma, porque os 

meus olhos viram a glória de 

vossa Mãe!” 
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2233..  MMeeuu  ffiillhhoo,,  eessttoouu  àà  eessppeerraa  ddee  qquuee  

rreettoorrnneess  
eu filho, aqui estou eu sozinha no meu canto a 

que teu desprezo me relegou, cheia daquele 

amor que tua rejeição comprime em mim e impede 

que se expanda. Mas o qual se conserva intacto em sua 

abundância e sua intensidade, palpitando de ansiedade, 

tristeza e pressa, à espera de que retornes, para 

envolver-te, lavar-te e te cumular do dom de habitar 

nele, bem como o dom da inocência primeva e de 

todos os outros dons. 

 

2244..  RRaaiinnhhaa  ddoo  CCééuu,,  eemm  VVóóss  eessppeerroo  
 Rainha do Céu, Mãe de toda esperança, em Vós 

espero. Aconteça o que acontecer, eu continuo a 

esperar. Eu vos dei meus méritos, não tenho nada a 

Vos oferecer... eu Vos ofereço minha mendicância. O 

que valiam esses méritos? Vós sorristes, quando 

recolhestes de mim o óbolo pobre da viúva. Alegando 

vosso sorriso, por amor a esse sorriso, atendei-me! 
 

  

2255..  MMaatteerr  mmeeaa,,  FFiidduucciiaa  mmeeaa  
ma piedosa tradição diz que todos os fiéis que se 

habituam a considerar esta imagem de Nossa 

Senhora da Confiança são atendidos e obtêm a 

contrição de suas faltas. 

Que Ela nos conceda este duplo dom: confiança e 

contrição. 
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2266..  OOrraaççããoo  ddaa  ccoonnffiiaannççaa  
uanto menos sejamos atendidos, quanto mais 

nossa esperança demora em realizar-se, quanto 

mais portas golpeamos e não se abrem, quanto mais 

pessoas chamamos e não vêm, quanto mais são os que 

vêm e não ficam, tanto maior deve ser nosso ato de 

confiança em Nossa Senhora e tanto maior, em 

conseqüência, o número de pessoas que virão quando 

Ela quiser. 

 

2277..  TTeennddee  ppeennaa  ddee  mmiimm,,  SSeennhhoorraa,,  ee  

ppeerrddooaaii--mmee  mmaaiiss  uummaa  vveezz  
inha Mãe, Vós vedes mais do que eu os meus 

defeitos, e assim mesmo Vós me amais com um 

amor que eu não sei medir. Tende pena de mim, 

perdoai-me mais uma vez, ajudai-me mais uma vez, 

dai-me mais uma graça, eu sei que sou fraco. Eu sei 

que estou abusando de vossa bondade, mas tende mais 

uma vez pena de mim e mais  

duas, minha Mãe, e mais  

cinqüenta, levantai-me até  

Vós, até vosso Coração  

Sapiencial e Imaculado,  

para assim eu me  

aproximar de Nosso  

Senhor Jesus Cristo,  

verdadeiro Deus e  

verdadeiro Homem,  

o meu Redentor. 
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CCoonnssaaggrraaççããoo  ddee  ssii  mmeessmmoo  aa  JJeessuuss    

CCrriissttoo,,  aa  SSaabbeeddoorriiaa  EEnnccaarrnnaaddaa,,    

ppeellaass  mmããooss  ddee  MMaarriiaa  
Sabedoria eterna e encarnada! Ó amabilíssimo e 

adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro 

homem, unigênito Filho do eterno Padre, e da sempre 

Virgem Maria.  
Adoro-Vos profundamente no seio e nos 

esplendores de vosso Pai, durante a eternidade, e no 

seio virginal de Maria, vossa Mãe digníssima, no 

tempo de vossa Encarnação. 

Eu Vos dou graças por Vos terdes aniquilado a 

Vós mesmo, tomando a forma de escravo, para livrar-

me do cruel cativeiro do demônio. Eu Vos louvo e 

glorifico por Vos terdes querido submeter a Maria, 

vossa Mãe Santíssima, em todas as coisas, a fim de por 

Ela tornar-me vosso fiel escravo. 
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Mas ai de mim, criatura ingrata e infiel! Não 

cumpri as promessas que Vos fiz solenemente no 

batismo. Não cumpri com minhas obrigações; não 

mereço ser chamado vosso filho nem vosso escravo; e, 

como nada há em mim que de Vós não tenha merecido 

repulsa e cólera, não ouso aproximar-me por mim 

mesmo de vossa santíssima e augustíssima Majestade. 

É por esta razão que recorro à intercessão e à 

misericórdia de vossa Mãe Santíssima, que me destes 

por medianeira junto a Vós, e é por este meio que 

espero obter de Vós a contrição e o perdão de meus 

pecados, a aquisição e a conservação da sabedoria.   

Ave, pois, ó Maria Imaculada, tabernáculo vivo da 

Divindade, onde a eterna Sabedoria escondida quer ser 

adorada pelos anjos e pelos homens! 

Ave, ó Rainha do Céu e da Terra, a cujo império é 

submetido tudo o que está abaixo de Deus! 

Ave, ó seguro refúgio dos pecadores, cuja 

misericórdia a ninguém falece! Atendei ao desejo que 

tenho da divina Sabedoria, e recebei, para este fim, os 

votos e as oferendas apresentadas pela minha baixeza. 

Eu, N..., infiel pecador, renovo e ratifico hoje, em 

vossas mãos, os votos do batismo. Renuncio para 

sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me 

inteiramente a Jesus Cristo, Sabedoria encarnada, para 

segui-Lo levando minha cruz, em todos os dias de 

minha vida.  E a fim de Lhe ser mais fiel do que até 

agora tenho sido, escolho-Vos neste dia, ó Maria 

Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para 

minha Mãe e minha Senhora.  Entrego-Vos e 

consagro-Vos, na qualidade de escravo, meu corpo e 
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minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o 

valor de minhas obras boas passadas, presentes e 

futuras, deixando-Vos direito pleno e inteiro de dispor 

de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a 

vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e 

na eternidade. 

Recebei, ó benigníssima Virgem, esta pequena 

oferenda de minha escravidão, em união e em honra à 

submissão que a Sabedoria eterna quis ter à vossa 

maternidade; em homenagem ao poder que tendes 

ambos sobre este vermezinho e miserável pecador; em 

ação de graças pelos privilégios com que Vos 

favoreceu a Santíssima Trindade.  

Protesto que quero, dora em diante, como vosso 

verdadeiro escravo, buscar vossa honra e obedecer-

Vos em todas as coisas. 

Ó Mãe admirável, apresentai-me a vosso amado 

Filho, na qualidade de escravo perpétuo, para que, 

tendo-me remido por Vós, por Vós também me receba 

favoravelmente. 

Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça 

de obter a verdadeira sabedoria de Deus,  

e de colocar-me, para este fim, no  

número daqueles a quem amais,  

ensinais, guiais, sustentais e  

protegeis como filhos e escravos  

vossos.  

Ó Virgem fiel, tornai-me 

em todos os pontos  

um tão perfeito  
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discípulo, imitador e escravo da Sabedoria encarnada, 

Jesus Cristo, vosso Filho, que eu chegue um dia, por 

vossa intercessão e a vosso exemplo, à plenitude de 

sua idade na Terra e de sua glória nos Céus. Assim 

seja. 

 

AAppêênnddiiccee  
 

OOrraaççããoo  ddaa  RReessttaauurraaççããoo  
Senhora e Mãe que me chamaste a ser aqui, 

(neste êremo) na vida e na morte, e em todos os 

momentos, em relação a MSS o que Eliseu foi para 

Elias, eu Vos peço que me deis toda a fidelidade para 

com ele, que todo o dia de hoje Vos seja oferecido em 

união com ele, que o espírito dele habite em mim, 

assim como o espírito de Elias habitou em Eliseu, de 

maneira que eu faça um só com ele na vida e na morte. 

Assim seja.” 

     Bem vindo sejais, meu doce Jesus, a esta pobre 

morada de meu coração. Como é possível que um 

Deus viesse visitar-me a mim, pobre e miserável 

pecador! Creio porque Vós o dissestes. Espero de 

Vossa infinita bondade todos os bens e graças que 

generosamente dais aos que Vos recebem. 

    Tenho em meu peito o Filho de Deus, Seu Corpo, 

Sangue, Alma e Divindade e assim daria mil vidas, se 

as tivesse, em confirmação desta verdade. Mas, donde 

me veio a mim tão grande dita?  Donde valor tão 

assinalado? Potências de minha alma adorai a Vosso 
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Deus com a mais profunda humildade. Sentidos meus, 

prostrai-vos ante Vosso Deus e Senhor. 

    Vós, Senhor, vedes, como Divino Médico todo o 

mal que faz a vaidade, a impaciência, a desobediência, 

e tantos outros defeitos que existem em minha alma. 

Como Divino Médico, arrancai tudo e dai-me a graça 

de ter meu coração como de Vossa Santa Mãe e minha 

Mãe também, como o Vosso Sagrado Coração, como o 

coração puríssimo de minha Mãezinha, como o 

coração guerreiro de Meu Senhor Sacral. 

 

CCoonnssaaggrraaççããoo  aaoo  AAnnjjoo  ddaa  GGuuaarrddaa  
 nossos Santos Anjos da Guarda pessoais, já que 

a Providência vos destinaram a que nos 

guardásseis contra todo mal, contra todo perigo e 

contra ação preternatural, e uma vez que Nosso Pai e 

Fundador também manifestou expresso desejo de que 

a Vós nos consagrassemos individualmente como 

escravos, cada um em  relação ao seu Anjo da Guarda; 

assim  entregomo-vos nossos corpos com todos os 

seus membros, nossa alma com todas as suas 

potências, com todos os seus méritos passados, 

presentes e futuros, como também todos os bens 

materiais que a nós pertenceram, pertencem ou 

pertencerão. 

Neste momento em que entregamos em vossas 

mãos todo o nosso ser com seus haveres, nós vos 

rogamos que tomeis inteira conta e posse de cada um 

de nós, e assumindo-nos, nos dê a graça de participar 

de vossos dons, virtudes, potências e graças. 
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E pedimos-vos que nos exorcizeis inteiramente, 

arrancando de dentro de nossas almas todo e qualquer 

demônio que possa estar querendo nos atormentar para 

nos provar e nos perder, assim como também nos 

desinfesteis e deixeis sempre longe de nós, todos os 

demônios que procuram a nossa perdição.  

Nós assim o fazemos por indicação de Nosso Pai 

e Senhor, e pedimos a ele que entregue cada um de nós 

ao respectivo Anjo da Guarda. Assim seja. 
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OOrraaççããoo  ppaarraa  oobbtteerr  aa  

HHuummiillddaaddee 
Jesus! Quando éreis 

peregrino sobre a terra 

dissestes: “Aprendei de mim que 

sou manso e humilde de coração e 

encontrareis repouso para as 

vossas almas”. 

     Ó poderoso Soberano dos céus, sim, a minha 

alma encontra repouso ao ver-vos revestido da forma e 

da natureza de escravo, abaixar-vos até lavar os pés de 

vossos apóstolos. Lembrai-vos agora das palavras que 

proferistes para ensinar-me a praticar humildade: 

“Dei-vos o exemplo para que façais como eu fiz. O 

discípulo não é maior do que o Mestre. Se 

compreendestes estas coisas, sereis felizes pondo-as 

em prática”. Compreendo, ó Senhor, estas palavras 

saídas do vosso Coração manso e humilde, quero 

colocá-las em prática com o socorro de vossa graça. 

   Quero humildemente abaixar-me e submeter a 

minha vontade à das minhas irmãs, não contradizendo-

as  em coisa alguma e sem procurar saber se tem ou 

não direito de mandar em mim.  

Ninguém, ó meu Amado, tinha tal direito sobre vós, 

e no entanto obedecestes, não só a Santíssima Virgem 

e a São José mas também a vossos carrascos. 

    Ora, é na Hóstia que vos vejo levar ao extremo os 

vossos aniquilamentos. Que humildade, divino Rei da 

glória, ao submeter-vos a todos os vossos sacerdotes 

sem fazer nenhuma distinção entre os que vos amam e 
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aqueles que, ah!, são tíbios ou frios no vosso serviço! 

Ao seu chamado vós desceis do céu; eles podem 

antecipar ou retardar o tempo do santo sacrifício: vós 

estais sempre pronto! 

  Ó meu Amado, como me pareceis manso e 

humildade de coração sob o véu da hóstia branca! Não 

podeis abaixar-vos mais para ensinar-me a humildade: 

para corresponder ao vosso amor, quero também 

desejar que as minhas irmãs coloquem-me a toda hora 

no último lugar e persuadir-me sinceramente que é 

este que me é devido. 

   Suplico-vos, Jesus, dar-me uma humilhação cada 

vez que eu procurar elevar-me encima das outras. Eu 

sei, ó meu Deus, vos humilhais a alma orgulhosa, mas 

dais uma eternidade de glória àquela que se humilha. 

Quero por isso colocar-me no ultimo lugar, condividir 

com vossas humilhação, para “ter parte convosco” no 

reino dos céus. Vós, porém, Senhor, conheceis a 

minha fraqueza: cada manhã tomo a resolução de 

praticar a humildade e à noite reconheço que cometi 

ainda repetidas faltas de orgulho. À tal vista sou 

tentada de desânimo mas compreendo que também o 

desânimo é feito do orgulho. Quero, pois, meu Deus, 

fundamentar só em vós minha esperança: já que 

podeis, dignai-vos fazer nascer em minha alma a 

virtude que tanto desejo. Para obter essa graça da 

vossa infinita misericórdia, repetirei muitas vezes: 

“Jesus, manso e humilde de coração fazei meu 

coração semelhante ao Vosso!” Amem. 
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OOrraaççããoo  ppeeddiinnddoo  oo  GGrraanndd--RReettoouurr  
inha Mãe, Mãe de misericórdia, dai-me logo, 

dai-me plena, dai-me arqui plena a graça do 

Grand-Retour. 

     Dai a todos e a cada um dos meus irmãos na Obra 

de MS. Concedei-a aos que foram dela para que 

regressem, aos que são para que progridam, aos que 

devem vir a ser para que ascendam a esta especial 

aliança convosco que é o Grand-Retour. 

     Minha Mãe tende pena de nós e socorrei-nos logo. 

Assim seja. 

 

OOrraaççããoo  ppeeddiinnddoo  aa  iinnooccêênncciiaa  
antíssimo e Sacralíssimo Coração de Jesus 

por meio do Imaculado Coração de Vossa 

Mãe Santíssima, nós Vos pedimos perdão por todos os 

pecados de infidelidades e outros que tenhamos 

cometido até o momento presente. Nós bem sabemos 

que nossas infidelidades e nossos pecados devem ter 

maculado as nossas almas e diminuído o brilho 

altíssimo e magnífico dessa inocência tão rica em 

flores de vida e de alma. Sabendo que essa inocência 

nos tornou aptos para receber 

reflexos de Vós, nós vos 

pedimos, ó meu Jesus por 

Maria, que restaureis na 

integridade e eleveis ate os 

últimos limites que desejais a 

inocência que outrora 

perdemos. Assim seja." 

MM  
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OOrraaççããoo  aaooss  AAnnjjooss  
 Santos Anjos, que na batalha celeste 

precipitastes no inferno os demônios que 

agora nos atormentam, incuti neles o temor de vosso 

poder, afastando-os o quanto antes de mim. 

Mais especialmente Vos peço que não permitais 

qualquer infestação diabólica no sentido de nos encher 

de pânico, abatimento e confusão. Rainha dos Anjos, 

que esmagastes as heresias do mundo inteiro, apressai-

Vos em nos socorrer.” 

 

OOrraaççããoo  ppaarraa  ppeeddiirr  oo  aauuxxíílliioo  ddee  NNoossssaa  

SSeennhhoorraa  nnaass  tteennttaaççõõeess  
Maria concebida sem pecado, Virgem das 

virgens e Mãe de Deus, dai-me um profundo 

horror ao pecado em que estou ameaçado de sucumbir, 

e dotai minha alma de invencível força para repelir 

integralmente esta e qualquer outra tentação. 

 

OOrraaççããoo  aa  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  ddaa  LLuuzz  
 minha Mãe, Medianeira de todas as graças, na 

vossa luz veremos a Luz. 

    Ó Mãe, antes ficar cego do que deixar de ver vossa 

luz, porque vê-la é viver. Na claridade desta luz, 

veremos todas as luzes e sem a claridade desta luz, 

nenhuma luz é luz. 

    Eu não vou mais me preocupar com nada, a não ser 

o ter diante de mim esta luz. Nunca mais me 

esquecerei de que, em determinado momento, esta luz 

““OO  
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brilhou diante de meus olhos, e só vou sossegar no dia 

em que Nossa Senhora me dê a graça de que esta luz 

brilhe em todo o mundo. 

    Eu não considerarei vida o momento em que ela não 

brilhar, e eu, da vida, não quererei ter mais nada do 

que ter a mente banhada por esta luz. 

     Ó luz que me visitastes e me abriste uma 

perspectiva das coisas diante da qual tudo é nada, 

porque só isto vale! 

    Ó vós, graça! Eu vos seguirei custe o que custar: 

pelos vales, pelos montes, pelas ilhas, pelos desertos, 

pelas torturas, pelos abandonos, pelos ouvidos, pelas 

perseguições, pelas tentações, pelos infortúnios, pela 

alegria, pelas glórias; eu vos seguirei de tal maneira 

que mesmo no fastígio da glória eu não me 

incomodarei com a glória, porque eu só me 

incomodarei convosco. 

    Eu Vos vi e até o Céu não quererei outra coisa, 

porque uma vez eu Vos vi! 

 

OOrraaççããoo  ddee  SSããoo  TToommááss  ddee  AAqquuiinnoo  

((aaddaappttaaççããoo))  
ós que tanto me amais, ó Jesus, Deus verdadeiro, 

aqui escondido, ouvi-me eu vos imploro! 

    Que vosso agrado seja meu agrado, minha paixão, 

meu amor! Dai-me a graça de buscá-lo, encontra-lo, 

realiza-lo! Mostrai-me os vossos caminhos, indicai-me 

as vossas vias. Vós tendes desígnios sobre mim. Fazei-

me conhece-los, fazei-me segui-los até a definitiva 

salvação de minha. Que indiferente a tudo o que passa 

VV  
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e não querendo senão ver-Vos, eu ame tudo o que é 

Vosso, mas a Vós, meu Deus, sobretudo a Vós! 

    Tornai amarga para mim toda alegria que não esteja 

em Vós, impossível todo desejo fora de Vós, delicioso 

todo trabalho feito por Vós, insuportável todo repouso 

que não seja em Vós. 

     Que a todo momento, ó bom Jesus, minha alma voe 

para Vós. Que minha vida não seja senão um ato de 

amor! Toda obra que não Vos honre, fazei-me sentir 

que ela é morta. Que minha piedade seja menos um 

hábito do que um helán contínuo do coração! 

     Jesus, minhas delícias e minha vida, dai-me a graça 

de ser sem escrúpulos e minha humildade, sem 

dissipação em minhas alegrias, sem abatimento em 

minhas tristezas, sem rudeza em minhas austeridades. 

    Concedei-me a graça de falar sem desviar-me, de 

temer sem desesperar-me, a graça de esperar sem 

presunção, de ser puro e sem mancha. Dai-me a graça 

de repreender sem cólera, amar sem sentimentalismo, 

edificar sem ostentação, obedecer sem replicar, sofrer 

sem murmurar. 

     Bondade suprema! Ó Jesus! Eu Vos peço um 

coração apaixonado por Vós, que nenhum 

acontecimento, nenhum ruído possa distrair. Um 

coração fiel e altivo, que não hesite, não desça jamais. 

Um coração indomável, sempre pronto a lutar depois 

de cada tempestade! Um coração livre: jamais 

seduzido, jamais escravo; um coração reto que jamais 

se encontre nas vias tortuosas. 

    E meu espírito, Senhor, meu espírito! Que 

impotente para Vos ignorar, ardente em Vos procurar, 
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saiba finalmente encontrar-Vos, ó Suprema Sabedoria! 

Que suas súplicas não Vos desagradem, e que 

confiante e calmo espere Vossas respostas. Que sobre 

Vossa palavra repouse! 

    Possa a penitência fazer-me sentir os espinhos de 

Vossa coroa! Possa a Graça sobre mim derramar 

Vossos Dons neste exílio! Possa a Glória inebriar-me 

de Vossas alegrias no Céu. Assim seja. 

 

OOrraaççããoo  aa  SSããoo  JJooããoo  BBoossccoo  
ecessitando de especial auxílio, com grande 

confiança recorro a vós, ó São João Bosco. 

Preciso não só de graças espirituais, mas também de 

graças temporais, e principalmente... 

      Vós que tiveste tanta devoção a Jesus Sacramentado 

e a Maria Auxiliadora, e que tanto vos compadecestes 

das desventuras humanas, alcançai-me de Jesus e de 

sua celeste Mãe a graça que vos peço e mais: 

resignação inteira à vontade de Deus. 

Pater Nostra, Ave Maria e Gloria.  
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OOrraaççããoo  ddoo  ppáárraa--qquueeddiissttaa  

ai-me, Senhor meu Deus, o que vos resta; 

Aquilo que ninguém vos pede.  

Não vos peço o repouso nem a tranqüilidade; nem da 

alma nem do corpo  

Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde; 

tanto os vos pedem isto, meu Deus, que já não vos 

deve sobrar para dar. 

Dai-me Senhor, o que vos resta. 

Dai-me aquilo que todos recusam. 

Quero a insegurança e a inquietação, quero a luta e a 

tormenta. 

Dai-me isso, meu Deus, definitivamente. 

Dai-me a certeza de que será minha parte para sempre, 

Porque nem sempre terei a coragem de vos pedir. Dai-

me, Senhor, o que vos resta, dai-me aquilo que os 

outros não querem. 

Mas dai-me também, a coragem, a força, e a fé. 

Assim seja! 

 

OOrraaççããoo  ddaa  SSeerriieeddaaddee  
 minha Mãe, gravai em minha alma o espírito de 

seriedade, pelo qual eu conheça e sofra toda a 

paixão da Santa Igreja. Afastai para longe de mim a 

superficialidade, a leviandade e a frivolidade, as quais 

pressupõem uma visão mentirosa da vida. Tornai-me 

sempre presente que esses defeitos me fecham os 

olhos para com a vocação, e constituem o mais 

DD  
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freqüente resvaladeiro através do qual me afasto 

gradualmente de vosso divino filho e de vós, minha 

Mãe; diminuem meu amor ao SDP a SDL e ao MJC, e 

me tiram o zelo da luta contra a revolução gnóstica e 

igualitária Assim seja! 

  

OOrraaççããoo  ddaa  rreessttiittuuiiççããoo  

 minha Mãe vós sois a Rainha mais humilde 

dentre todas as criaturas, a tal ponto Deus 

derramou sobre Vós a virtude da humildade que 

acrescentar-Vos algo amais seria impossível. De 

dentro da grandeza e plenitude de vosso nada, Vós vos 

constituístes no perfeitíssimo modelo de restituição de 

tudo a Deus. É sob esse título que a Vós recorro, neste 

momento, por encontrar-me em um grande perigo: o 

sucesso. Minhas vivências acavaladas pela sanha 

ardilosa de Satanás far-me hão incessante guerra no 

sentido de eu me apropriar do que a Deus e a Vós 

pertence, visando lançar minha alma no pior dos 

infernos. Por isso imploro a Vossa intercessão, ao 

mesmo tempo que infundais em minha própria alma a 

Vossa própria humildade e o Vosso espírito de 

restituição. 

Concedei-me uma clara e forte lembrança de 

minhas faltas passadas, a fim de não concentrar minha 

atenção, um segundo sequer, nos possíveis sucessos e 

glórias que advirão de minhas ações. Non nobis, 

Domina, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Não a 

nós, Senhora, não a nós, mas toda a glória seja dada ao 

vosso nome. Assim seja. 
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* * * 

 Coração Sapiencial e Imaculado de Maria, neste 

ambiente em que todos são homens livres, 

ébrios de liberdade, sei que me fiz vosso escravo para 

ser como o último dos homens, de quem MSS pode 

dispor como mísero objeto sem vontade própria. 

Neste ambiente, em que tudo fala de naturalismo, sei 

que minha vida é toda sobrenatural, não sou eu quem 

vivo, mas é MSS que vive em mim. Por meio dele me 

vêm todas as graças, o espírito dele me habita e posso 

fazer nessa união de escravo tudo quanto ele mesmo 

pode. 

Neste ambiente, sem grandeza e sem horizontes, de 

otimismo e de vidinha, sei que nossa época trará 

acontecimentos grandiosos, com horizontes 

grandiosos, dentro dos quais deverei viver como herói 

a própria grandeza de MSS. 

Olhando para dentro de mim mesmo e vendo 

tanta microlice, sei que a fé em tudo quanto acabo de 

dizer, me dará uma participação na própria grandeza 

de MSS e fará de mim um perfeito apóstolo dos 

últimos tempos, segundo a oração profética de S. Luis 

Maria Grignion de Montfort.  

Em tudo isso 

eu creio, mas ó 

MSS, ajudai-

me em minha 

incredulidade. 
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OOrraaççããoo  ddaa  NNooiittee    

 meu Deus, graças Vos dou por me haverdes 

conservado a vida neste dia. Peço-vos ma 

conserveis durante a noite e me preserveis de todo 

pecado. A Vós ofereço este sono e tenho a intenção de 

Vos amar, louvar e agradecer como os Anjos e Santos 

o fazem no Céu, cada vez que respirar. Oh minha mãe 

abençoai-me e cobri-me com o manto de vossa 

proteção.  

 

                              * * * 

 inha Mãe, passou-se um dia. Um dia mais no 

período em que Vós estais perseguida por toda 

a terra. Um dia mais em que eu sofri, lutei, sobretudo 

rezei para que venha logo o Vosso Reino. 

    Eu tenho certeza de que pelo simples fato de ter 

passado o dia aqui, colaborei com uma grande vitória 

Vossa. Porque cada dia da Obra de MS que passa, é 

uma vitória de Vosso exército pacífico sobre os 

Vossos inimigos. 

    Eu durmo, minha Mãe, contente. Mas, sobretudo, 

contente pelo que sofri. 

    Dai-me a graça de fazer outro tanto, ou melhor 

ainda amanhã. Perdoai as minhas infidelidades e 

fazei 

que eu não venha a cometer outras. Assim seja. 

* * * 

inha Mãe que eu seja Vosso soldado desde o 
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momento em que pela manhã os meus olhos se abrem, 

até o momento em que pela noite os meus olhos se 

fechem. 

    E enquanto eu estiver repousando, o meu repouso 

seja o repouso casto e forte do cavaleiro medieval, o 

repouso para novas lutas. Luta, luta, luta, até que 

tenhamos vencido! Amém. 

 

* * * 

anto  Anjo do Senhor, já que a ti me confiou a 

piedade Divina sempre me rege, guarda, governa 

e ilumina. 

   Fazei-me ver, ó Santo Anjo da Guarda todo o bem 

que eu deveria ter feito e não fiz. Fazei-me conhecer 

todo mal que eu nunca deveria ter feito e fiz. Fazei 

com que o dia de amanhã seja um dia de conquista, e 

que eu tenha ganho mais terreno para a Contra-

Revolução, tenha feito recuar a Revolução e minha 

alma esteja mais cheia de graça do que hoje. Que seja 

um dia em que eu pertença mais a Deus do que 

pertenço hoje. Assim seja.                                                                                                                           

 

AAmmaaddoo  PPaaii  ee  FFuunnddaaddoorr  

ue pena que eu vou dormir agora. 

Porque enfim, a contingência da minha natureza 

humana depois do pecado original, não permite que 

este escravo fique mais tempo acordado. Vós não 

tendes mais este problema, mas eu sou obrigado a 

deixar essa conversa com o Senhor. Vou ser obrigado 

a deixar o Senhor aqui ao meu lado enquanto eu 

SS  

QQ  
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durmo; e desde já vos peço perdão, mil perdões, por 

dormir na vossa presença. 

Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que cumprir 

esse dever da natureza que exige de mim que eu agora 

durma. 

Então meu Senhor, mil perdões pois eu vou dormir; 

mas eu bem sei  que é de vossa vontade que vosso 

escravo durma. Então eu vos peço: dai-me o sono de 

um justo e se possível, para não interromper esse 

convívio, conversarmos um pouquinho em um sonho. 

Amém 
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EEnnqquuaannttoo  aa  ggeennttee  aaddmmiirraa,,  aa  ggeennttee  vvaaii  
mmaanntteennddoo  aa  iinnooccêênncciiaa..  AA  iinnooccêênncciiaa  ee  
aaddmmiirraaççããoo  ssããoo  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  iirrmmããss..  AA  
iinnooccêênncciiaa  éé  iirrmmãã  ddaa  aaddmmiirraaççããoo,,  mmaass  iirrmmãã  
ggêêmmeeaa..  IImmppoossssíívveell  mmaanntteerr  aa  iinnooccêênncciiaa  sseemm  
aaddmmiirraaççããoo..  EE  éé  ppoossssíívveell  rreeccuuppeerraarr  aa  
iinnooccêênncciiaa  ccoomm  aa  aaddmmiirraaççããoo..  ÉÉ  mmaaiiss  ddiiffíícciill,,  
rreeccuuppeerraarr  aa  aaddmmiirraaççããoo  ccoomm  aa  iinnooccêênncciiaa,,  ddoo  
qquuee  rreeccuuppeerraarr  aa  iinnooccêênncciiaa  ccoomm  aa  aaddmmiirraaççããoo..  
EElleemmeennttoo  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  mmaanntteerr  aa  
iinnooccêênncciiaa,,  ppaarraa  rreeccuuppeerraarr  aa  iinnooccêênncciiaa  éé  aa  
aaddmmiirraaççããoo..      ((MMoonnss..  JJooããoo  CClláá))    
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““AA  SSeennhhoorraa  DDoonnaa  LLuucciilliiaa  mmoorrrreeuu  
aanntteess  qquuee  ooss  eennjjoollrraass  aappaarreecceesssseemm,,  

mmaass  eeuu  tteennhhoo  cceerrtteezzaa  ddee  qquuee  nnoo  CCééuu,,  
eellaa  tteemm  uummaa  ssiimmppaattiiaa  eennoorrmmee  ppeellooss  

eennjjoollrraass””..  
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DDeessddee  qquuee  hhaajjaa  ccoonnssoonnâânncciiaa  
ppoorr  aammoorr,,    

oo  rreessttoo  ssaaii  ppoorr  ssii.. ((MM00nnss..  JJooããoo  CClláá))  
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  ““NNóóss  ddeevveemmooss  ppeeddiirr  aaoo  SSeennhhoorr  DDoouuttoorr  
PPlliinniioo  ttuuddoo  oo  qquuee  ppeeddiimmooss  ee  oo  qquuee  nnããoo  
ppeeddiimmooss  ee  qquuee  eellee  tteemm  ccoonnsscciiêênncciiaa  ddee  nnooss  
ddaarr..  NNóóss  ddeevveemmooss  tteerr  uummaa  ccoonnffiiaannççaa  ttoottaall  
nnoo  SSeennhhoorr  DDoouuttoorr  PPlliinniioo,,  ccoommoo  uummaa  ccrriiaannççaa  
qquuee  ssoobbee  ee  llhhee  ddáá  bbeeiijjooss..  OO  SSeennhhoorr  DDoouuttoorr  
PPlliinniioo  ffiiccaa  ccoonntteennttee  nnoo  CCééuu  qquuaannddoo  tteemmooss  
eessssaa  iinnttiimmiiddaaddee  ccoomm  eellee””..  ((MMoonnss..  JJooããoo  CClláá))

  

  

DDeevveemmooss  tteerr  uummaa  uunniiããoo  ddee  aallmmaass  ttaall,,  qquuee  
cceeggooss  nnooss  eenntteennddaammooss  

ppoorr  oollhhaarreess!!  ((MM00nnss..  JJooããoo  CClláá))  


