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São Maximiliano Kolbe (1894-1941) 

“Nosso objetivo é ganhar o mundo para a 
Imaculada, e fazê-lo o mais rápido possível.” 

 
 
 

Santa Faustina Kowalska (1905-1938) 

“A verdadeira grandeza da alma consiste em 
amar a Deus e humilhar-se em Sua presença, 

esquecer inteiramente de si e não dar valor algum 
a si mesmo, porque o Senhor é grande, mas só 
concede graça aos humildes, sempre resiste aos 

soberbos.” Mãe Santíssima à Santa Faustina 
 
 
 

Papa João Paulo II (1920-2005) 

“Consagrar o mundo ao Imaculado Coração da Mãe 
significa voltar de novo junto da Cruz do Filho. Significa 

consagrar este mundo ao Coração trespassado do 
Salvador, reconduzindo-o à própria fonte da Redenção.” 
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Introdução 

Objetivo 

Está escuro lá fora! Nossa sociedade e todas as nossas instituições estão 
perdendo rapidamente as tradições e a moral judaico-cristã. O ritmo da 
destruição está aumentando rapidamente, um claro sinal de catástrofe 
iminente. O número de católicos que assistem semanalmente à missa, o 
número que acredita na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia, o 
número de casados na Igreja, o número de bebês nascidos e batizados, e o 
número de jovens adultos que abraçam a verdadeira fé está diminuindo 
rapidamente. Devemos fortalecer nossos Programas de Confirmação, 
porque este Sacramento é a última chance que temos de instruir nossos 
jovens na verdadeira fé católica antes que saiam de casa e entrem na 
escuridão do paganismo moderno. 

Como podemos reverter essas tendências? São Maximiliano Kolbe tinha a 
resposta: "Devemos consagrar o mundo à Imaculada e fazê-lo o mais 
rápido possível". (1) Este livro é uma tentativa de trazer as palavras de São 
Maximiliano de volta à vida novamente. 

Os programas de Confirmação Católica têm duas etapas, uma executada em 
uma sala de aula, e outra em um ambiente doméstico com um Padrinho. Em 
meus 20 anos de trabalho com a Pastoral Juvenil do Ensino Médio, e com a 
ajuda de nossos quatro filhos neste processo, descobri que o Padrinho 
geralmente recebe muito pouca orientação sobre como orientar seu 
Candidato a fazer com que nossa Fé Católica ganhe vida através de sólidos 
hábitos devocionais. Este livro guia o Candidato da Confirmação e o 
Padrinho no aprendizado de como convidar nossa Mãe Celestial para este 
processo, para nos conectar com seu Divino Filho Jesus. 
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Juntos, aprenderemos a rezar o Rosário, a compreender as verdades bíblicas 
nele encontradas, e a compreender os princípios da Consagração Mariana. 
Aprenderemos com a Virgem Maria, com a ajuda do Espírito Santo, a amar a 
Deus acima de tudo, e a amar nosso próximo como a nós mesmos. Para que a 
Fé Católica ganhe vida e perdure uma vida inteira, Madre Maria deve tornar-
se nossa instrutora e companheira pessoal, ensinando-nos primeiro como 
amá-la tal qual ela nos ama; e segundo, como imitar o amor de seu Imaculado 
Coração, o modelo perfeito dos dois grandes Mandamentos. Neste processo, 
o candidato receberá muitas Graças Divinas para se preparar para receber o 
sacramento da Confirmação. 
 
 

Consagração a Jesus através de Maria 

Quando Jesus estava instruindo seus doze apóstolos sobre o trabalho 
de um missionário, ele disse "Quem vos recebe, a mim recebe; e quem 
me recebe, recebe aquele que me enviou". (Mt 10,40) Ele estava a 
eles ensinando uma verdade que Sua mãe e padrasto, São José, 
experimentaram pela primeira vez antes de Ele nascer. Quando São 
José levou Maria para sua casa, como ordenou o Arcanjo Gabriel, ele 
recebeu Jesus em seu coração e também em sua casa, e assim 
experimentou Deus de uma maneira surpreendentemente nova. 
Chamamos isto de Bênção Mariana Secreta de São José. Ele passou 
sua vida mantendo isto em segredo, porque o Rei Herodes estava 
tentando matar Jesus, e foi ordenado pelo Arcanjo Gabriel que 
protegesse Jesus e Maria, escondendo-se no Egito por três anos. 

Durante as próximas 20 semanas, enquanto você se prepara para o 
Sacramento da Confirmação com seu padrinho, estudaremos as 
histórias de muitos santos do Novo Testamento, que também 
receberam Jesus, o Pai e o Espírito Santo depois de terem recebido 
Maria em seus corações e/ou lares pela primeira vez. Você também 
pode experimentar esta verdade e receber esta grande bênção que a 
Igreja chama de Consagração Mariana. 

A Consagração Mariana é uma devoção católica tradicional que 
permite que nos destaquemos para um propósito sagrado: o de nos 
tornarmos um instrumento nas mãos da Mãe Maria. Jesus nos deu 
Maria como nossa Mãe celestial da Cruz. A Consagração a Maria dá a 
ela nossa permissão diária para se tornar nossa treinadora pessoal na 
vida cristã de cada dia. Tornamo-nos seus parceiros, trazendo a Jesus 
nossa alma e a dos outros. 
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A consagração a Jesus através de Maria permite que seu perfeito amor 
materno nos ajude a aprender a amá-la e a amar a Deus. São Maximiliano 
Kolbe nos ensinou: "Amai a Imaculada! Confiai nela e consagrai-vos a 
ela sem reservas. Procurai fazer tudo como ela mesma o faria em seu 
lugar, especialmente amando a Deus como ela O ama". 
 

Mantendo Nosso Propósito em Mente 

Vamos começar com nosso “propósito" em mente. Deus é amor, portanto, 
para nos tornarmos como Ele e estar com Ele para sempre, devemos 
aprender continuamente a amar como Ele ama. Este é um desafio difícil; 
quem nos ensinará? 

Primeiro, serão as mães! Deus ordenou que toda alma nascida na terra esteja 
imersa no amor materno sacrificial, para que possa aprender a passar 
vitoriosamente para o próximo mundo, o Céu. Quando criança, a mãe nos 
ensina primeiro a amá-la e a imitar seu grande amor sacrificial por nós. Isto nos 
ensina o Segundo Grande Mandamento "Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo!". Nossa mãe é a especialista em nos amar como a si mesma, porque 
fomos totalmente formados dentro dela. Ao mesmo tempo, ela também nos 
ensina o Primeiro Grande Mandamento "Amar a Deus sobre todas as coisas", 
porque Jesus disse: "O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a 
mim o fizeram". (Mt 25,40) Portanto, quando a Mãe nos ama, ela também está 
amando a Jesus. (2). 

À medida que superamos nossa vontade de aprender com nossa mãe na 
terra, devemos ser humildes e submissos o suficiente para aprender com 
nossa mãe celestial. O amor da Mãe Maria é o reflexo perfeito dos dois 
grandes mandamentos: Ela ama Jesus como a si mesma, e Jesus é seu 
Senhor e Salvador. Não recebemos melhores modelos para nos instruir 
sobre como entrar no céu do que nossa mãe e a Mãe Maria. Deus desenhou 
este "caminho" e nele insiste; ninguém nasce sem que uma mãe esteja 
intimamente e sacrificialmente envolvida! 
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Eva, a primeira mãe, foi criada como uma "companheira" para Adão. Seus 
dois papéis mais importantes eram ajudar Adão a dar nova vida, e ajudar 
sua família a se agarrar à vida eterna. Uma boa mãe preenche o segundo 
papel enquanto preenche o primeiro. Talvez tenha sido por isso que Satanás 
atacou Eva pela primeira vez. Talvez também seja por isso que Satanás 
teme a Mãe Maria; ele compreende plenamente como Deus está salvando 
nossas almas através de seu perfeito amor sacrificial, pelo qual nossa Igreja 
chama sua "Mediação Materna". (7) 

Foi para estes dois papéis fundamentais que Eva e Maria foram criadas 
sem pecado - elas eram as servas perfeitas de Deus. Adão e Eva 
desobedeceram, caindo, assim, em pecado. Na plenitude dos tempos, 
Deus enviou Seu único Filho como o novo Adão, através de uma jovem 
virgem, Maria, Sua Nova Eva. Maria livremente disse sim a este plano, e 
assim se tornou uma "companheira" para todos nós: "Eis aqui a serva do 
Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra". (Lc 1,38) Mãe 
Maria quer se tornar nossa companheira e treinadora pessoal para nos 
preparar para o Sacramento da Confirmação. Deus nos deu Maria como 
modelo do cristã perfeita, então vamos dar a ela nosso sim diariamente. 
São Maximiliano Kolbe ensinou: "Se vocês querem crescer na perfeição, 
não podem avançar sozinhos - vocês precisam de um guia". Portanto, 
quando você vai a Deus, vá através de Maria e com Maria". (3) 

 

O Santíssimo Rosário 

Uma criança aprende o amor através dos exemplos gentis e repetidos da 
mãe: suas persistentes e suaves palavras de amor, e suas ternas ações 
manifestando amor. A criança ganha conhecimento de como amar os 
outros ao observá-la e imitá-la: seu olhar amoroso, seu sorriso, suas ternas 
palavras, e até mesmo suas canções. Conforme a criança ouve, aprende a 
se comunicar com ela e, eventualmente, a dizer suas primeiras palavras. 
Que alegria! Através destas ações pacientes e repetitivas, a criança aprende 
gradualmente a imitar seu coração amoroso. A repetição da mãe é 
fundamental para a aprendizagem.  
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Assim que o filho aprende a se comunicar melhor, ela pode ensinar-lhe 
ainda mais sobre seu amor por ele e por outros membros da família. Acima 
de tudo, ela deseja ensiná-lo a amá-la tanto quanto ela o ama; esta é a 
Regra de Ouro. "Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a 
vocês". (Mt 7,12) 

Da mesma forma que uma mãe repete constantemente suas palavras 
amorosas, ensinando seu filho, assim, a dizê-las corretamente, Maria 
também nos ensina a como falar e escutar a Deus em sua língua: 
através da repetitiva oração do Rosário. Ela ensina seus filhos a se 
comunicarem com Deus através das palavras, das meditações dos 
mistérios das escrituras. O Rosário foi chamado "o compêndio de todo 
o Evangelho" pelo Papa Pio XII. (4) Os vinte mistérios nos conduzem 
através dos primeiros quatro livros do Novo Testamento em ordem 
cronológica, permitindo-nos contemplar a vida de Jesus, Maria e José 
a partir da perspectiva dos quatro Evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas 
e João. Recitar a Ave Maria (também conhecida na escritura como a 
saudação angélica) dez vezes para cada mistério nos mantém 
concentrados na oração, assim como um ritmo nos conduz em uma 
canção. Esta sucessão de orações de Ave Maria tem sido chamada de 
"louvor incessante a Cristo". (4) Mãe Maria está nos ensinando a amar 
Jesus do jeito que ela O ama, através de seu terno Coração Imaculado. 
Ponderar os mistérios do Rosário também nos ensina a amar Maria da 
maneira como o Pai, o Filho e o Espírito Santo a amaram. 

Séculos atrás, Maria milagrosamente deu esta oração do rosário a São 
Domingos e São Simão Stock nas aparições Marianas. Ela disse a São 
Domingos que ele não poderia converter almas sem ela. Ela continuou a 
afirmar isto em muitas outras aparições ao longo do tempo, pedindo-nos 
repetidamente para rezá-lo. Os santos o recitaram e ensinaram o Rosário 
àqueles por quem se preocupavam. Quando aprendermos a orar 
corretamente, rezá-lo-emos por toda a vida, como um presente amoroso à 
nossa Mãe Maria. Ela ama e precisa de nossos rosários para converter seus 
vários filhos perdidos. 
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São João Paulo II disse que não há nada mais poderoso do que combinar 
oração com sacrifício. "A oração unida ao sacrifício constitui a força mais 
poderosa da história humana". (5) Esta é realmente a maior razão pela qual 
Maria nos deu o rosário. Após a missa, que também é oração combinada 
com o sacrifício de Nosso Senhor, o rosário é a oração mais poderosa que 
podemos rezar. 

Enquanto rezamos o Rosário, muitas vezes podemos estar muito distraídos 
com pensamentos aleatórios, e nos encontramos lutando continuamente 
para trazer nossas mentes de volta às palavras que estamos dizendo, ou aos 
mistérios sobre os quais estamos ponderando. Alguns comparam isso a 
caminhar no desafio. Quando terminamos o rosário, podemos dizer, com 
São Paulo: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé". (2 
Tim. 4:7) 

Durante as próximas 20 semanas, pedimos que você faça o sacrifício de 
rezar pelo menos uma dezena do Rosário em voz alta todos os dias com seu 
Padrinho de confirmação e/ou família. Ore para que você esteja aberto ao 
Espírito Santo enquanto se prepara para a Confirmação. Rezar com os 
outros fortalece nossa dedicação e fidelidade, e nos mantém responsáveis. 
Se você não puder se reunir cara a cara com seu padrinho, o rosário e a 
meditação podem ser rezados juntos em voz alta usando meios eletrônicos, 
como um celular ou um computador. Faça disso um hábito diário como 
sinal concreto de seu amor por Maria, e você experimentará poderosas 
graças a partir desta oração no dia de sua Confirmação. "Que graças eu 
experimentarei?" você pode perguntar. Leia as 15 Promessas Àqueles 
Rezam o Rosário no anexo. 
 
 

A Bênção Mariana Secreta de São José 

São José demonstrou grande confiança em Deus através de sua pronta 
aceitação da vontade de Deus! Em um sonho, o Arcanjo Gabriel o 
orientou a levar Maria e o nascituro Jesus para sua casa. Este ato 
demonstra grande força, amor e caráter para com Deus e Maria. José 
recebeu, em troca, um maravilhoso companheiro e ajudante em sua 
jornada espiritual pela vida e para o céu.  
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Depois que Maria entrou em seu coração e em sua casa, São José 
encontrou Deus pessoalmente, de uma forma surpreendentemente nova 
- como um filho divino! Emanuel! Deus conosco! 

Que maravilha ele experimentou no nascimento do Filho de Deus! 
Viajando centenas de quilômetros até Belém, a orientação de uma 
estrela milagrosa, o nascimento em uma caverna usada para abrigar 
gado, a festa de boas-vindas de pastores pobres e as três confirmações 
celestiais dos Reis Magos de quem esta criança realmente é. Ele deve 
ter ficado tão assustado com tudo o que aconteceu. Ele então 
demonstrou mais uma vez grande coragem e força ao obedecer depois 
de ter sido aconselhado pelo Arcanjo a deixar tudo e levar Jesus e 
Maria ao Egito, porque o Rei Herodes queria matar seu filho. No 
Egito, ele construiu uma nova vida para sua família como um 
carpinteiro imigrante. Depois de três anos, o anjo lhe disse que era 
seguro voltar para casa. Ele criou Jesus com amor; ele o guiou, 
protegeu e cuidou ao longo dos anos. É provável que depois de 
esconder a família de Herodes por três anos, São José tenha tido o 
cuidado de manter em segredo a identidade divina de seu filho. 

 
Embora a história de São José seja contada nas escrituras, nenhuma de suas 
palavras é registrada. No entanto, ele guardava este grande segredo em seu 
coração. Ele acolheu Maria em seu coração e em seu lar, e nunca mais foi o 
mesmo. A Bênção Mariana Secreta de São José pode ser expressa de uma 
forma universal que se aplica a cada um de nós: Depois de acolher Maria 
em seu coração e em seu lar, ele encontrou Deus de uma forma 
surpreendentemente nova. Sua experiência foi confirmada mais tarde pelo 
próprio Jesus ao ensinar seus apóstolos: "Quem vos recebe, a mim me 
recebe; e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou". (Mt 
10,40) Assim, quando José recebeu Maria, recebeu Jesus. 
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Como isso se aplica a nós hoje? A experiência de São José como marido de 
Maria é muito parecida com a de novos maridos ao longo dos tempos, mesmo 
que tanto ele como Maria tenham sido sexualmente castos durante toda a sua 
vida. Um novo marido, depois de levar sua nova noiva ao seu coração e ao lar, 
descobre a presença de Deus quando contempla o rosto de seu filho recém-
nascido. "E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança". (Gn 1,26) Nos tempos antigos, a hora exata do nascimento 
era sempre uma surpresa, assim como o sexo da criança. O novo pai olha para o 
rosto de seu filho e aceita a si mesmo: "Eu não modelei esta criança com minhas 
mãos". Sua esposa concorda que esta criança também não foi feita com as mãos, 
pois ele é um presente milagroso do próprio Deus a eles, assim como Eva 
declarou após seu primeiro filho: "Gerei um homem com a ajuda do Senhor". 
(Gn 4:1). Deus visitou seu lar e a vida nunca mais será a mesma. Esta 
criança trará uma quantidade incrível de novas experiências, nova 
esperança, nova alegria e novo amor para o casal durante anos - tudo porque 
um novo marido levou sua nova esposa ao coração e ao lar, e a amou 
sinceramente com todo o seu ser. Reflita sobre esta passagem das Escrituras 
sobre o Messias que virá, e pondere sobre seu significado universal: "Eis 
que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome 
de Emanuel, Que traduzido é: Deus conosco". (Mt 1,23) 
Durante estas próximas vinte semanas, exploraremos as escrituras do 
Novo Testamento que revelam muitos outros exemplos daqueles que 
experimentaram a Benção Mariana Secreta de São José depois de 
terem recebido Maria em seu coração e em sua casa. Alguns deles 
incluem Santa Isabel, seu filho São João Batista e seu marido Zacarias; 
os pastores em Belém; os Magos; Simeão e Ana em sua casa no 
Templo; a festa de casamento em Caná; Maria de Betânia, sua irmã 
Marta e seu irmão Lázaro; Santa Maria Madalena; Maria, irmã de Mãe 
Maria; os dois discípulos viajando para Emaús; e os apóstolos. Jesus 
apareceu a eles na Última Ceia como o Pão e o vinho eucarístico, na 
manhã de Páscoa como o Senhor Ressuscitado, e no domingo de 
Pentecostes, como o vento e as chamas do Espírito Santo. Pedro, Tiago 
e João também encontraram Deus Pai em uma nuvem no topo de uma 
montanha, e viram Jesus transformado, brilhando como o sol durante 
sua Transfiguração.  
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Os apóstolos que estavam com João Batista no início viram Jesus sair 
da água depois de Seu batismo no Jordão, quando os céus se abriram; 
uma pomba apareceu e a voz de Deus foi ouvida. Santa Verônica e 
aqueles reunidos com Maria sob a cruz na Sexta-feira Santa 
lamentavemlente O viram desfigurado para além do reconhecimento. 
Podemos verdadeiramente dizer que para todos aqueles que receberam 
Maria em seus corações e lares, "Aquele que é a Palavra tornou-se 
carne e viveu entre eles".  (Jo 1,14) Foi exatamente isso que aconteceu 
com Maria quando ela mesma acolheu o Arcanjo Gabriel em sua casa e 
em seu coração, dizendo sim ao mensageiro de Deus. 

Acredito que São José gostaria que cada um de nós experimentasse 
esta grande bênção surpresa de sua esposa, pedindo-nos que a 
convidássemos a entrar em nosso coração e em nossa casa como ele o 
fez. Esta grande bênção mariana pode tomar várias formas, mas é 
sempre uma surpresa inesperada, e traz sempre do céu uma nova vida 
divina.  

É por isso que seu maior título é "Maria, Mãe de Deus", que através 
desta virtude da hospitalidade doméstica, traz Deus, a quem ela carrega 
em seu coração, em todas as suas relações amorosas humanas. 
Universalmente, as mães sempre trazem nova vida para os lares e 
corações de todas as famílias amorosas - isto é o que as mães fazem! 

Todos devemos recorrer a São José, a fim de nos ajudar a guiar e nos 
proteger em nossa jornada para conhecer pessoalmente sua esposa 
Maria e seu filho Jesus. 

Por fim, quando experimentamos Deus de uma maneira 
surpreendentemente nova, São José não quer que guardemos isso em 
segredo! Se não compartilharmos nossas histórias pessoais, elas nunca 
serão contadas. Compartilhe sua nova experiência com seus amigos e 
familiares - é uma boa notícia! Emanuel! Enquanto você se prepara para a 
Confirmação, ore diariamente para receber esta grande bênção surpresa: 
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São José, ao comando do Arcanjo Gabriel, você convidou Maria para 
entrar em seu coração e em sua casa. Você logo descobriu Deus de uma 
maneira surpreendentemente nova - como seu filho recém-nascido 
Jesus. Desejo convidar Maria para entrar em meu coração e em minha 
casa. Mostre-me como amá-la como você fez para que eu também possa 
experimentar Deus de novo em minha vida. Por último, proteja-me e à 
minha família de todo o mal, como você protegeu sua Sagrada Família. 
Amém. 

 
 

A Lógica Natural e Espiritual da Consagração Mariana 

 Uma mãe é naturalmente uma especialista em amar seu filho como 
a si mesma, porque seu filho é, de muitas maneiras, ela própria! 
Seu filho foi totalmente formado dentro dela. Nenhuma outra 
pessoa na Terra tem esta relação de amor única e pessoal com seu 
filho. Assim, dentro da família, uma mãe é a professora mais 
experiente do segundo grande mandamento: "Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo". 

 Uma mãe é naturalmente uma especialista em amar seu filho 
com todo seu coração, toda sua alma e toda sua mente, porque 
seu filho não só é formado totalmente dentro dela, mas ela 
desenvolveu um único coração com seu filho por nove longos 
meses antes do nascimento. O corpo inteiro da mãe está 
totalmente envolvido durante nove meses no desenvolvimento 
desta criança, incluindo toda sua mente e toda sua alma. Um 
observador cuidadoso de uma mãe que ama seu novo filho 
pode discernir que ela realmente ama seu filho com todo seu 
coração, toda sua alma, toda sua mente e toda sua força. Se 
você perguntar a uma nova mãe se ela ama seu filho com todo 
o seu ser, ela dirá:  
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"Completamente! Jesus ensinou: Quem recebe uma destas 
crianças em meu nome, está me recebendo; e quem me 
recebe, não está apenas me recebendo, mas também àquele 
que me enviou (Mc 9,37). Assim, dentro da família, uma mãe é 
a professora mais experiente do primeiro grande mandamento: 
"Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda 
a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas 
forças". (Mc 12:30) 
 

 Jesus nos ensinou a importância destes dois grandes mandamentos: 
“Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas”. 
(Mt 22:40) Ao jovem que perguntou a Jesus: “O que devo fazer 
para herdar a vida eterna?” ele disse: “Faça isso, e viverá”. (Lc 
10:28) Assim, uma mãe tem um dom único: receber o carisma para 
ajudar cada membro de sua família na vida eterna. A mãe pode 
citar autenticamente para cada filho o novo mandamento de Jesus: 
“Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; 
como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos 
ameis”. (Jo 13:34) Nosso Catecismo Católico diz: “Este novo 
mandamento resume todos os outros e expressa toda a Sua 
vontade”. (6, #2822) 

 
 Depreende-se desta reflexão sobre a maternidade que o propósito 

original de Deus para criar Eva como uma “companheira” para Adão 
foi duplo: ajudar Adão a trazer uma nova vida na terra (ensinando a 
família a amar o próximo como a si mesmo) e modelar o amor de 
Deus acima de tudo. São João Paulo II disse que “os homens 
precisam da ajuda das mulheres para serem trazidos de volta às 
relações pessoais, a fim de progredirem na união dos corações”. (7) 
Isto é confirmado pelas Escrituras quando Jesus nos dá, com Seu 
último suspiro, Sua Mãe como nossa mãe. Da mesma forma, o 
propósito de Maria como Nova Eva é nos ensinar os dois grandes 
mandamentos para que possamos ganhar a vida eterna. Assim, Deus 
quis que cada pessoa nascida venha através deste batismo de amor e 
misericórdia maternal sacrificial para ensinar cada alma a viver na 
graça e voltar ao céu. Deus quer garantir que cada alma que vem ao 
nosso mundo volte para seu verdadeiro lar e seu verdadeiro Criador. 
Satanás sabe disso e o ideia! 
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 O maligno conhece este plano e, portanto, mira cada um de seus 
ataques à maternidade, como retratado pelo dragão vermelho do 
Livro do Apocalipse, esperando para devorar seu filho ao nascer. 
(Apoc. 12:1-6) Olhe cada mal social que nossa Igreja denunciou e 
veja que cada um é um ataque à maternidade, paternidade e este 
processo de trazer almas para o céu através da família. Parece que 
Deus colocou estes dois grandes mandamentos no coração das 
mães, e mais perfeitamente no coração de Sua Mãe Maria. Assim, 
quando convidamos Maria a entrar diariamente em nosso coração e 
em nosso lar, e aprendemos com ela a amar a Deus e ao próximo, 
estamos garantindo nossas chances de ir para o céu para viver para 
sempre com nosso Pai. 

 A essência da Consagração Mariana é dar a Maria, a cada dia, 
permissão para ser o que Deus quis que ela fosse: nossa mãe 
espiritual. Isto requer grande humildade e amor, um obstáculo para 
a maioria. A consagração nos permite formar um único coração 
com Maria, como qualquer mãe faz naturalmente com cada um de 
seus filhos. A unidade de coração da mãe com seu filho é 
claramente vista em seu segurar o filho tão perto de seu coração por 
muitos anos após o nascimento. A mãe está imprimindo 
fisicamente sua unidade de coração a todo o eu de seu filho para 
que toda a família veja. Não aprendemos a amar com ternura ao ver 
uma mãe amar seus filhos? 

 A versão da Madre Teresa de Calcutá da Consagração Mariana 
concentra-se nesta troca de corações: nós damos a Maria nosso 
coração, e Ela nos dá seu Imaculado Coração. Madre Teresa 
expressa isto através de duas orações muito simples: "Maria, 
empresta-me teu coração" e "Maria, guarda-me em teu coração 
mais puro". A santa nos ensinou em sua Lista de Deveres (veja o 
anexo) que todos nós temos o direito de entrar no coração de 
Maria, de participar de sua vida interior. (1) 

 

12 



 Como o Senhor está sempre "com ela", quando unimos os corações 
com Maria, experimentamos o Divino Sagrado Coração de Nosso 
Senhor. Jesus também nos promete, "Quando estiverem dois ou 
mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles". (Mt 
18,20) Se Deus Pai a escolheu para ser mãe de seu filho Jesus, e se 
Jesus a ofereceu a nós como nossa mãe da cruz, então devemos 
graciosamente receber este maravilhoso presente que conduz a 
mais da presença de Deus em nossa vida. (9)  

 

Consagração a Jesus por Maria: Nosso Plano de 20 Semanas 
 
Este plano não pretende substituir um programa de Confirmação 
Sacramental baseado na paróquia, mas complementá-lo. Neste 
programa, você e seu Padrinho são convidados a passar uma semana 
em cada um dos vinte mistérios do Rosário, recitando pelo menos uma 
dezena todos os dias em voz alta com seu Padrinho e/ou família. Se 
vocês não puderem se encontrar pessoalmente, encontrem-se 
virtualmente pelo telefone ou pelo computador. Você meditará uma 
vez por semana sobre um mistério e um mandamento do Rosário, e 
discutirá a pergunta sugerida com seu Padrinho. Além disso, a cada 
semana apresentaremos um Princípio de Consagração Mariana para 
reflexão. O "Primeiro" princípio já foi discutido nesta introdução; é 
Emanuel, Deus conosco. Dizemos isso em cada Ave-Maria ao 
dizermos: "O Senhor está com você". Também é pedido que vocês se 
consagrem a Jesus através de Maria diariamente usando quatro orações 
de consagração diferentes para cada um dos quatro conjuntos de 
Mistérios. Isto dará imediatamente a Maria permissão para começar a 
desenvolver uma relação pessoal com vocês através do Espírito Santo. 
Mãe Maria preparará plenamente o Candidato e Padrinho sinceros para 
que se abram às suas graças da Confirmação Sacramental, e 
experimentem o Espírito Santo de surpreendentes novas formas. Isto 
lhe permitirá ter sucesso em viver uma vida cristã católica vibrante e 
madura. 
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Renovação das Promessas Batismais 

Antes de iniciarmos esta Viagem, renovemos nossas Promessas 
Batismais e lembremos a nós mesmos e a Jesus que temos corações 
tristes e arrependidos. (Veja o Anexo) Isto dá a Jesus permissão para 
derramar sua grande misericórdia sobre nós. Faremos isso com o 
Bispo na Confirmação; mas vamos nos preparar a partir de hoje, 
fazendo esta renovação. Maria ficará muito satisfeita conosco, e nos 
ajudará a cumprir o que prometemos. 

 

 

 

Primeira Promessa 

Que cada um de nós faça a promessa abaixo de dar todo o nosso coração à 
Madre Maria, e de ser obediente à disciplina sacrificial diária deste 
processo para se preparar para nossa Confirmação. Assine e date o seu 
livro, é uma promessa a Maria e a você mesmo. 
Eu, ________ prometo a ti, Mãe Maria que estudarei fielmente cada lição 
e rezarei ao menos uma dezena do teu Sagrado Rosário em voz alta todos 
os dias pelas próximas 5 semanas junto de meu Padrinho e/ou membros 

de minha família. 

Eu te peço, Mãe, que me ensine a amar-te como me amas. Eu 
desejo aprender com a tua ajuda a amar a Deus e ao Próximo 
de acordo com o Desejo Divino. Isso eu rezo, em Nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo, Amém. 

Data e Assinatura do(a) Candidato(a):    
e do Padrinho    
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Observações: 
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1º Semana 
Anunciação 

O anjo Gabriel aparece a Maria para lhe pedir que seja a 
Mãe de Deus 

Fruto do Espírito: Humildade (10) 

Escritura: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 
cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem noiva de um 
homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era 
Maria. E chegando até ela, ele disse: "Salve, agraciada! O Senhor 
está com você". Mas ela ficou muito perturbada com o que foi dito e 
ponderou que tipo de saudação era aquela. Então o anjo lhe disse: 
"Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus". Eis que 
conceberás em teu ventre e terás um filho, e lhe darás o nome de 
Jesus". Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o 
Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a 
casa de Jacó para sempre, e de seu reino não haverá fim". Mas 
Maria disse ao anjo: "Como pode acontecer isto, se não tenho 
relações com um homem"? E o anjo lhe disse em resposta: "O 
Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a ofuscará". 
Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de 
Deus". Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice; aquela 
que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação; Pois 
nada é impossível para Deus". Maria disse: "Eu sou a serva do 
Senhor. Que isso me seja feito de acordo com sua palavra". Então o 
anjo se afastou dela. (Lc. 1:26-38) 

Reflexão: Diga sim a Deus! O Anjo pediu, e Maria ouviu e acreditou na 
Palavra de Deus, e livremente convidou Jesus a entrar em seu coração e em 
sua casa. Mais tarde na vida, Jesus ensinará a seus apóstolos: "Quem vos 
recebe, a mim me recebe". (Mt 10,40) Maria recebeu a visita do Arcanjo em 
sua casa, e recebeu a Palavra de Deus que lhe foi dita. Imediatamente, Jesus 
foi concebido em seu ventre!  
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Deus Pai a ama tanto, e ela respondeu ao Seu amor, recebendo-O em seu 
coração com alegria. Maria confiou em Deus para guiá-la, e Deus confiou 
Maria e José com seu Filho, Jesus. Devemos confiar em Deus também. 
Quando convidamos Maria a entrar em nosso coração e em nossa casa no 
início de nossa viagem de Confirmação, ela traz Jesus consigo, pois o 
Senhor está sempre "com ela"; eles já estão unidos no coração. Ele é 
chamado "Emanuel", que significa "Deus conosco". 

Embora Maria estivesse prometida a José, que é um período de noivado 
antes de viverem juntos, a Igreja nos ensina que ela fez um voto de 
permanecer virgem por toda sua vida. Nós a chamamos de Maria, Sempre 
Virgem. (7) A Igreja também nos ensina que ela estava livre do pecado 
original desde o dia em que foi concebida no ventre de sua mãe. José 
concordou em recebê-la como sua esposa e guardá-la, seu Filho e sua 
pureza. Este era um casamento muito casto e santo, e assim, Maria ficou 
livre para entregar-se totalmente a seu filho Jesus e a sua missão. Maria não 
teve outros filhos. Jesus não teria dado Maria à guarda do apóstolo João na 
cruz se houvesse irmãos de Jesus para cuidar dela (os "irmãos de Jesus" 
citados nas Escrituras eram na verdade primos) (7) Apesar do fato de que 
Ele é filho dela, Jesus ainda é seu Salvador. 

São João Paulo II explica como foi surpreendente a escolha de Maria. "A 
ação de Deus certamente parece surpreendente". Maria não tem nenhuma 
pretensão humana de receber o anúncio da vinda do Messias". Ela não é o 
Sumo Sacerdote, representante oficial da religião hebraica, nem mesmo um 
homem, mas sim uma jovem mulher sem qualquer influência na sociedade 
de seu tempo". (7) A natureza surpreendente do Espírito Santo é um sinal 
claro do Amor Divino do qual falaremos em muitos dos próximos dezenove 
capítulos. 

Princípio da Consagração: Convide Maria para entrar em seu coração e em 
sua casa. Peça ao Espírito Santo que a envie. 
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Peça a São José que reze para que você receba sua própria Bênção 
Mariana Secreta de São José. Depois de ter convidado Maria para 
entrar em seu coração e voltar para casa por ordem do Arcanjo, ele 
logo encontrou Deus de uma forma surpreendentemente nova - 
como um filho pequeno! Não no Templo nem em uma montanha, 
mas em sua própria casa. Ame Maria como o Pai e confie nEle para 
revelar Seu Filho ao seu coração dentro de seu próprio coração e de 
seu próprio lar. Maria disse sim ao convite de Deus quando disse: 
"Faça-se em mim", e isso a iniciou em uma incrível e surpreendente 
jornada na vida. Devemos dizer sim a Deus também durante nossa 
preparação para a Confirmação. Maria nos ajudará a dizer sim, e 
caminhará conosco como nossa treinadora pessoal e companheira 
se a pedirmos! Lembre-se da promessa de Jesus a seus Apóstolos: 
"Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a mim, 
recebe aquele que me enviou". (Mt 10,40) Quando recebemos 
Maria, recebemos Jesus. 

Testemunho dos Santos: 

1. São João Paulo II (1920-2005) "Pois deve ser reconhecido 
que antes de qualquer outra pessoa, foi o próprio Deus, o Pai 
Eterno, que se entregou à Virgem de Nazaré, dando-lhe o 
próprio Filho no mistério da encarnação". (9) 

2. São Francisco de Sales (1567-1622) "Você aprende a falar 
falando, a estudar estudando, a correr correndo, a trabalhar 
trabalhando, e só assim se aprende a amar amando". Todos 
aqueles que pensam em aprender de qualquer outra maneira 
se iludem". (11) 

3. São João Paulo II (1920-2005) "O Santo Rosário nos 
introduz no próprio coração da fé". Com nosso pensamento 
fixo nele, saudamos repetidamente, com alegria, a santa Mãe 
de Deus; declaramos abençoado o Filho, o doce fruto de seu 
ventre; e invocamos sua proteção maternal na vida e na 
morte". (12) 
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Destaque da Virtude: Maria demonstra grande confiança em Deus; a 
Graça Divina ampliou sua fé para ajudá-la. Deus ama sua humildade, 
que é a virtude mais importante depois do amor e da confiança. Seu 
Filho aprenderá com Maria e com São José. 

Mandamento da semana: "E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento". (Mt 22,37-
38). Vamos aprofundar este Primeiro Mandamento na terceira semana. 
Os três primeiros mandamentos se concentram no amor a Deus, os sete 
últimos se concentram no amor ao próximo. Jesus nos ensina que toda 
a lei, portanto, é baseada nestes dois. (13) Quando criança, 
aprendemos o amor ao próximo primeiro de nossos pais; mais tarde, na 
vida, aprendemos sobre o amor de Deus. Antes de buscar a ajuda de 
qualquer vizinho, devemos primeiro orar pela ajuda de Deus. Então, 
quando nosso próximo conseguir nos ajudar, poderemos simplesmente 
reconhecer a mão de Deus em nosso próximo. Maria, por favor, 
ensine-nos a obedecer sempre a este mandamento. 

Compartilhando nossa fé com o padrinho e/ou os pais: Nas Escrituras, 
Jesus nos ensina: "Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e 
abrir-se-vos-á". (Mt 7,7) Você já experimentou esta verdade depois de orar 
por algo em sua vida? 

Tarefa: Leiam este capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em voz 
alta todos os dias com o padrinho ou família durante os próximos sete dias. 
Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e sacrificial de você 
para Maria - ela o ama e o abençoará. Reze o tradicional Oferecimento da 
Manhã abaixo: 
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Oferecimento da Manhã 
Ó Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, ofereço-Vos as 

minhas orações, obras, alegrias e sofrimentos deste dia por todas as 
intenções do Vosso Sagrado Coração, em união com o Santo 

Sacrifício da Missa por todo o mundo, pela reparação dos meus 
pecados, pelas intenções de todos os meus parentes e amigos, e em 

particular pelas intenções do Santo Padre. Amém. (44) 
 

 
 

Observações: 
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2º Semana 
Maria visita sua prima Isabel, que também está 

grávida, Fruto do Espírito: Amor ao Próximo (10) 

Escritura: Maria Visita Isabel. 

E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, 
a uma cidade de Judá, onde entrou em casa de Zacarias e saudou a 
Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no 
seu ventre; e Isabel foi cheia do Espírito Santo, exclamou com 
grande voz, e disse, “Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o 
fruto do teu vente. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a 
mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da 
tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-
aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte 
do Senhor lhe foram ditas.” 

O Cântico de Maria 
Disse então Maria:*“A minha alma engrandece ao Senhor; o meu espírito 
se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na humildade de sua 
serva; pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-
aventurada. Porque me fez grandes coisas o Poderoso; e Santo é o seu 
nome. Sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. 

Com o seu braço, agiu valorosamente, dissipou os 
soberbos no pensamento de seu coração. 
Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes 
Encheu de bens os famintos, despediu vazios os 
ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da 
sua misericórdia,como falou a nossos pais, 
to Para com Abraão e a sua posteridade, para sempre”. 
Maria ficou com ela quase três meses e depois voltou para sua casa.” (Lc 
1:39-56) 
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Reflexão: Seja proativo em amar o próximo! Maria começou 
imediatamente sua jornada vocacional tornando seu Filho conhecido e o 
compartilhando, primeiro com a Santa Isabel. Esta é a primeira de quatro 
viagens em direção a Jerusalém descritas nos Mistérios Gozosos, onde ela 
eventualmente oferecerá seu Filho ao Pai em Sua cruz. Sempre que Deus 
nos chama, Ele nos envia em direção ao nosso destino e à nossa 
recompensa eterna. Maria ofereceu seu amor sacrificial viajando quase 100 
milhas e passando três meses realizando obras de misericórdia para com seu 
primo idoso que estava necessitado. O primeiro passo para ver Deus fazer 
milagres em nossa vida é amar sacrificialmente nosso próximo através de 
obras de misericórdia. (14) As escrituras dizem que ela foi "às pressas". 
Maria está ansiosa para servir e fazer obras de misericórdia. Ela está ansiosa 
para ser útil a um primo idoso. Mas, sem dúvidas, ela também quer 
compartilhar sua boa notícia, seu novo amor, e permitir que outros amem 
seu filho, ainda não nascido, tanto quanto ela o ama; esta é uma tendência 
natural das mães. 

Nesta escritura, Isabel acolheu Maria em sua casa e em seu coração, e de 
repente encontrou Deus de maneiras surpreendentemente novas. Seu filho 
por nascer saltou de alegria em seu ventre quando o Espírito Santo entrou 
nela e no coração de João. Ela recebeu a bênção mariana secreta que São 
José experimentou, conforme descrito na Introdução. Com muita alegria, 
ela sentiu a vinda do Espírito Santo em seu coração, e usou os dons do 
Espírito Santo para proclamar o nascituro Jesus como seu Senhor. João 
Batista, por sua vez, confirmou a presença do Cristo não nascido, saltando 
dentro do ventre de sua mãe. O marido de Isabel, Zacarias, um Sumo 
Sacerdote, também experimentou a bênção secreta de São José após o 
nascimento de João Batista.  

Zacarias foi milagrosamente curado de sua incapacidade de falar enquanto 
Jesus ainda estava dentro do ventre de Maria! Vemos Maria aqui agindo 
como uma representante do Espírito Santo, não apenas para Isabel, mas 
também para o não nascido João Batista e seu marido Zacarias. Podemos 
pensar em João como discípulo de Maria, pois ambos têm um serviço de 
preparação do caminho do Senhor, chamando as almas ao 
arrependimento. (Is 40:3)  
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Talvez ela tenha dado a João seu primeiro banho - o primeiro batismo 
infantil? "Lava-me completamente da minha maldade e limpa-me do meu 
pecado!” (Ps 51:2) 

João Batista tornou-se um grande santo e mártir para Jesus. Jesus disse 
de João: "Amém, eu vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não 
apareceu alguém maior do que João o Batista". (Mt 11,11) João 
eventualmente preparou muitos dos apóstolos de Jesus para segui-lo 
pelo resto de suas vidas e até mesmo para morrer por Ele. 

Durante esta visita de três meses, Maria e Santa Isabel passam juntas 
um tempo em oração, refletindo sobre estes sinais milagrosos vindos do 
céu. Quando Deus, o Espírito Santo, entra em sua vida de uma maneira 
nova e surpreendente, muitas vezes Ele lhe dá um parceiro pessoal de 
oração. Ele o conduzirá a um; e, é claro, seu padrinho e seus pais 
rezarão com você e por você também. Quando mães como Maria e 
Isabel se reúnem para orar por seus filhos, elas são espiritualmente 
poderosas, pois seguem as instruções de Jesus para as mulheres que 
choravam por ele encontradas no caminho para a cruz. "Filhas de 
Jerusalém, não choreis por mim; antes, pranteai, por vós mesmas e 
por vossos filhos". 

Princípio da Consagração: Logo pela manhã, dê as orações, 
trabalhos, alegrias e sofrimentos de cada dia como um presente a 
Jesus através de Maria. Convide Maria para ajudá-lo como ela 
ajudou a Santa Isabel. Exemplo: Reze o Oferecimento da Manhã 
abaixo. 
 

Testemunho dos Santos: 

1. São Luís Maria Grignion de Montfort (1673-1716) 
"Felizes aqueles a quem o Espírito Santo revela o segredo de 
Maria, a fim de que venham a conhecê-la". (3) 
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2.  Santo Afonso de Ligório (1696-1787) "Abençoados sejam 
eles, diz a Divina Mãe, que prestam atenção à minha caridade 
e, imitando-me, a praticam para com os outros". Nossa 
caridade para com o próximo será a medida do que Deus e 
Maria nos mostrarão". (3) 

3. Papa Bento XVI (1927-) "Através do Rosário nos deixamos 
guiar por Maria, o modelo de fé, na meditação dos mistérios 
de Cristo". Dia após dia, ela nos ajuda a assimilar o 
Evangelho, para que ele dê uma forma à nossa vida". (12) 

Destaque da Virtude: Um ato de misericórdia de três meses exemplificou a 
caridade, o amor e a compaixão de Maria. Também lhe ensinou conhecimentos 
úteis sobre o que fazer ao dar à luz. Deus está dentro de Maria, e ela está dando 
Seu Amor dentro dela ao próximo. Jesus apareceu a Santa Maria Faustina e 
insistiu que fizéssemos atos de misericórdia. "Eu exijo de vocês atos de 
misericórdia, que devem surgir por amor por Mim. Vocês devem ter 
misericórdia ao próximo sempre e em todos os lugares. Vocês não devem 
recuar diante disso ou tentarem desculpar-se ou absolver-se disso". (42) 

Mandamento da semana: O segundo [Grande Mandamento] é: “Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo.Destes dois mandamentos dependem toda a 
lei e os profetas.” (Mt 22: 39-40) Na introdução e na 1º Semana, dissemos 
que Jesus ensinou os dois "grandes mandamentos" que resumem toda a Lei 
e os Profetas. Os santos e a Igreja também nos ensinam que Maria é o 
modelo mais perfeito na vivência destes dois grandes mandamentos. Assim, 
a Lei e os Profetas de outrora são uma manifestação do Imaculado Coração 
de Maria. Isto significa que nossa Fé não foi formada por homens de 
outrora, mas por Deus, que criou tanto o homem quanto a mulher. Foi Deus 
Pai que decidiu que nossa fé seria baseada no coração de uma mãe. Esta é 
uma revelação incrível, mas é claramente verdade, como discutimos na 
Introdução, sob a lógica Natural e Espiritual da Consagração Mariana. Este 
magnífico desígnio é a maneira de Deus assegurar que cada criança nascida 
receba um treinamento completo do amor sacrificial da Mãe sobre como 
entrar no céu por toda a eternidade. 
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Compartilhando nossa fé com o padrinho e/ou os pais: O salto de 
João no ventre de sua mãe em resposta a Jesus por nascer no ventre de 
Maria é um sinal de que a vida começa na concepção, e que todos os 
nascituros inocentes são verdadeiramente pessoas, e precisam ser 
protegidas contra o mal do aborto. O que você pode fazer para 
promover o respeito pela vida? 

Tarefa: Leiam este capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em 
voz alta todos os dias com o padrinho ou família durante os próximos 
sete dias. Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e 
sacrificial de você a Maria - ela o ama e o abençoará. Reze o 
Oferecimento da Manhã abaixo. 
 

Oferecimento da Manhã 
Ó Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, ofereço-Vos as 
minhas orações, obras, alegrias e sofrimentos deste dia por todas 
as intenções do Vosso Sagrado Coração, em união com o Santo 
Sacrifício da Missa por todo o mundo, pela reparação dos meus 

pecados, pelas intenções de todos os meus parentes e amigos, e em 
particular pelas intenções do Santo Padre. Amém. (44) 

 
 

Observações: 
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3º Semana 
O Nascimento de Jesus 

Fruto do Espírito: Pobreza de Espírito (10) 

Escritura: Então, todos foram se alistar, cada em sua própria cidade. E 
José também subiu da Galiléia da cidade de Nazaré para a Judéia, para a 
cidade de Davi, que se chama Belém, porque era da casa e da família de 
Davi, para alistar-se com Maria, sua noiva, que estava grávida. Enquanto 
eles estavam lá, chegou a hora de ela ter seu filho, e ela deu à luz seu 
primogênito.* Ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, 
porque não havia lugar para eles na pousada. 

Agora havia pastores naquela região que viviam nos campos e 
guardavam o rebanho durante a noite. O anjo do Senhor apareceu a eles 
e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles foram atingidos com 
grande temor. O anjo disse-lhes: "Não tenham medo, pois eis que eu vos 
anuncio boas novas de grande alegria que será para todo o povo". Pois 
hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um salvador que é Messias e 
Senhor. E isto será um sinal para vocês: encontrarão uma criança 
envolta em panos e deitada numa manjedoura". E de repente havia uma 
multidão do exército celestial com o anjo, louvando a Deus e dizendo: 
"Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele 
concede o seu favor". 
 

A Visita dos Pastores. Quando os anjos se afastaram deles para o 
céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos, então, a Belém 
para ver esta coisa que aconteceu, que o Senhor nos fez saber". Então 
eles foram apressados e encontraram Maria e José, e o menino 
deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca 
do menino lhes fora dita.  
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Todos os que a ouviram ficaram maravilhados com o que lhes havia 
sido dito pelos pastores. E Maria guardou todas estas coisas, 
refletindo sobre elas em seu coração. Então os pastores voltaram, 
glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, 
como lhes havia sido dito. (Lc 2:3-20) 

* primogênito: um termo legal relacionado com a posição social e os 
direitos de herança de um filho. (Dt 21:15-17) Não implica que 
Maria teve outros filhos depois de Jesus, apenas que ela não teve 
nenhum antes dele. (6,#500) 

Reflexão: Quando você convida alguém para entrar em sua casa, 
volte e faça um "espaço" para que ele entre (17). Deus começou a 
Antiga Aliança com uma família; Ele agora está começando uma Nova 
Aliança com uma nova família: A Sagrada Família. Esta família é o 
modelo e a definição de família genuína - aquela que trabalha junto 
com a ajuda de Deus para se tornar santa e viver com Ele eternamente. 
Assim, a família não foi criada somente por Deus para dar vida nova, 
mas também como um meio de salvação para todas as almas dentro 
dela. Devemos aprender dentro da família como chegar ao céu. 

Este nascimento foi anunciado pelo profeta Isaías 740 anos antes. (Is 
7:14) Segundo o bispo Fulton Sheen, nenhum outro líder religioso 
mundial foi pré-anunciado. (21) Este evento não aconteceu em um 
Templo ou no topo de uma montanha - aconteceu em uma caverna na 
cidade natal do rei Davi. (7) O nome Belém significa "Casa do Pão", e 
assim esta criança, dormindo em um cocho de gado, tornou-se o pão 
da vida, o novo maná do céu. Deus está sempre conosco, na família e 
na casa - mesmo que esta casa seja uma caverna malcheirosa com chão 
de terra. Convide Deus para dentro de seu coração e de sua casa, como 
fez José quando levou Maria para sua casa. Esta foi a noite em que 
José encontrou Deus de uma forma surpreendentemente nova, como 
uma criança e um filho - e ainda assim, o Senhor Deus!  
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Os pastores foram acolhidos no coração e na humilde morada de 
Maria, e também conheceram O Cordeiro de Deus de uma forma 
surpreendentemente nova, depois de terem acudido aos anjos. Mais 
tarde, os sábios foram acolhidos em seu coração e em sua casa, e 
também eles descobriram Deus de uma maneira surpreendentemente 
nova: uma criança que era um Rei Divino! Quer você seja pobre ou 
rico, sábio ou ignorante, vivendo em um castelo ou em uma colina sob 
as estrelas, Deus virá ao seu encontro de uma maneira nova e 
inesperada. Basta perguntar a Maria e a José! 

Esta cidade é Belém, a cidade natal do rei David (o rei que começou como 
pastor). Ele se tornou o rei que dançou diante da Arca da Aliança (símbolo 
de Maria) para recebê-la em Jerusalém durante seu reinado. Como deve ter 
sido doloroso para o Rei Davi ver a rejeição da Sagrada Família por seus 
próprios parentes que não tinham espaço para eles em seus corações e lares. 
"Veio para o que era seu, e os seus não". (Jo 1,11) (41) Então, Deus 
enviou Seus Anjos aos humildes pastores para enviá-los como 
embaixadores do Rei Davi, a fim de acolher a Sagrada Família. Faça um 
"espaço" em vosso coração e em vossa casa neste Advento, para que Ele 
preencha consigo mesmo. Afinal, foi isso que a Virgem Maria fez. Ela fez 
um voto de virgindade, fazendo assim um "espaço vazio" em seu ventre, e 
Deus o preencheu com Ele mesmo de uma maneira surpreendentemente 
nova! Que alegria! 

Princípio de Consagração: Imite a virtude da hospitalidade de Maria. 
A bênção mariana secreta que São José experimentava diariamente 
era, na verdade, o Carisma de Hospitalidade de Maria. O Senhor está 
com ela e dentro dela, e ela sempre dá o Senhor a todos os seus 
visitantes, especialmente àqueles que a acolhem ou a recebem. A 
hospitalidade é uma virtude, pois é um ato humano amoroso, 
realizado para beneficiar um visitante, que é aperfeiçoado pela graça 
divina. A hospitalidade é o que Abraão deu aos três anjos que o 
visitaram enquanto ele estava em sua tenda em Mamre. (Gn 18:1-10) 
Por sua vez, estes visitantes prometeram que Sara, com 90 anos de 
idade na época, teria milagrosamente um filho quando retornassem 
um ano depois, e ela o fez!  
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Se formos consagrados a Maria, devemos sempre mostrar 
hospitalidade e deixar que as graças de Maria nos ajudem. Aqueles a 
quem mostramos esta hospitalidade podem simplesmente ver Deus de 
uma forma inesperada por causa de nossos esforços de boa fé. "Não 
vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, 
hospedaram anjos". (Heb 13:2) São Tomás de Aquino nos ensina: 
"Devemos ser hospitaleiros, porque nos dá a oportunidade de 
ministrar a Graça de Deus aos outros, de compartilhar a verdade do 
Evangelho, de transmitir misericórdia e bondade do coração de Deus 
aos outros, para que eles saibam que há um Deus no céu que os ama e 
anseia por sua salvação". (18) Que bela descrição de toda virtude! 
Lembrem-se, Jesus mais tarde ensinou seus apóstolos: "Quem vos 
recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a mim, recebe aquele que 
me enviou" (Mt 10,40). 

Testemunho dos Santos: 

1. São João Paulo II (1920-2005) "Levaremos Maria também 
para nossa casa? De fato, devemos dar a ela o título integral 
do lar de nossa vida, de nossa fé, de nossos afetos, de nosso 
trabalho. Devemos reconhecer o papel maternal que é 
propriamente dela, sua função de guia, como alguém que 
admoesta e exorta, ou mesmo a de uma presença silenciosa... 
para inspirar força e coragem". (19) 

2. São Maximiliano Kolbe (1894-1941) "Ó Imaculada, Rainha 
do Céu e da Terra, refúgio dos pecadores e nossa mais 
amorosa Mãe, Deus quis confiar a você toda a ordem de 
Misericórdia". (20) 

3. Papa João Paulo I (1912-1978) "O rosário, uma oração 
simples e fácil, me ajuda a ser uma criança". (12) 

Destaque da Virtude: Maria e São José demonstram grande paciência 
e perseverança na busca de abrigo. Imagine como ela deve ter ficado 
desconfortável naquele burro! Eles ofereceram hospitalidade aos 
pastores visitantes e aos três reis, apesar de seu humilde ambiente. 
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Mandamento da semana: Começa o Primeiro Mandamento dado a 
Moisés: "Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra 
da escravidão. ... Não terás outros deuses além de mim". (Ex 20:1-3) 
O que são falsos deuses? Qualquer pessoa, lugar ou coisa que 
tornemos mais importante para nós do que Deus. Quando nos voltamos 
para nosso próximo em vez de nos voltarmos para Deus, corremos o 
risco de transformar nosso próximo em um falso Deus. Vá primeiro a 
Deus, depois a um amigo para que você possa ver como Deus trabalha 
através de seu amigo para ajudar a ambos. São Tomás de Aquino nos 
adverte sobre o grande fardo imposto pelo serviço ao diabo: "Todo 
aquele que pecar será escravo do pecado". (Jo 8,34) "Não é, portanto, 
fácil escapar do hábito do pecado". (13) 

Compartilhando nossa fé com o padrinho e/ou os pais: Durante o Tempo 
do Advento ou a Quaresma, você já desistiu de algo que gosta como uma 
oferta de oração a Deus? Esta prática remonta aos filhos de Adão e Eva, 
Caim e Abel, já que cada um deles ofereceu sacrifícios a Deus a partir do 
trabalho de suas mãos. (Gn 4:3-7) Você já descobriu que quando você faz 
isso, Deus sempre preenche esse "espaço vazio" com algo ainda melhor? 
Compartilhe com seu padrinho ou família uma dessas experiências e 
discuta. Jesus e Maria nunca são superados em generosidade! 

Tarefa: Leiam este capítulo juntos, e reze pelo menos uma dezena em voz 
alta todos os dias com o padrinho ou família durante os próximos sete dias. 
Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e sacrificial de você 
para Maria - ela o ama e o abençoará. Reze o Oferecimento da Manhã 
abaixo: 
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Oferecimento da Manhã 

Ó Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, ofereço-Vos as 
minhas orações, obras, alegrias e sofrimentos deste dia por todas as 
intenções do Vosso Sagrado Coração, em união com o Santo 
Sacrifício da Missa por todo o mundo, pela reparação dos meus 
pecados, pelas intenções de todos os meus parentes e amigos, e em 
particular pelas intenções do Santo Padre. Amém. (44) 

 

 

Observações: 
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4º Semana 
Apresentação no Templo 
Fruto do Espírito: Obediência (10) 

 Escritura: Quando se completaram os dias para a purificação da 
mãe e do filho, conforme a Lei de Moisés, Maria e José levaram 
Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está 
escrito na Lei do Senhor: "Todo primogênito do sexo masculine deve 
ser consagrado ao Senhor", Foram também oferecer o sacrifício - 
um par de rolas ou dois pombinhos - como está ordenado na Lei do 
Senhor. 

Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Este homem era 
justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito 
Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes 
de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão 
veio ao Templo; e quando os pais trouxeram o menino Jesus para 
cumprir o que a Lei ordenava, ele tomou o menino nos braços e 
bendisse a Deus, dizendo: "Agora, Senhor, conforme a tua 
promessa, podes deixar teu servo partir em paz; porque meus olhos 
viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos: luz 
para iluminar as nações e glória do teu povo Israel". 
O pai e a mãe da criança ficaram surpresos com o que foi dito sobre ele; 
e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: "Eis que esta criança 
está destinada à queda e ressurreição de muitos em Israel, e a ser um 
sinal que será contraditado (e você mesmo uma espada perfurará) para 
que os pensamentos de muitos corações possam ser manifestados". 
Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. 
Ela era avançada em anos, tendo vivido sete anos com seu marido após 
seu casamento, e depois como viúva até os oitenta e quatro anos de 
idade. Ela nunca afastou do templo, mas servia-o noite e dia com jejum 
e oração.  
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E ao se apresentar naquele exato momento, ela deu graças a Deus e 
falou sobre a criança a todos os que esperavam a redenção de 
Jerusalém. (Lc 2,22-38) 

 

Reflexão: Ser consagrado ao Senhor é ser posto de lado para o propósito 
sagrado de Deus. Enquanto Maria e José já se consagraram a Deus antes de 
serem visitados por um anjo, agora eles consagram Jesus a Deus no 
Templo. No Evangelho de João, Jesus se consagra por cada um de nós para 
que possamos ser consagrados na verdade. "Eu me consagro por eles, a fim 
de que também eles sejam consagrados na verdade". (Jo 17,9) Como 
resultado de nosso Batismo e Confirmação, somos consagrados a Deus, na 
verdade, através do Espírito Santo. Dê a Maria permissão para prepará-lo 
adequadamente para este grandioso novo dia, pois ela é nossa treinadora 
pessoal e ajudante perpétua.  

Seguindo a Lei de Moisés, Maria e José trazem o menino Jesus para o "lar" 
de Simeão e Ana: o Templo em Jerusalém. Simeão é um profeta que tem 
procurado o Messias em sua própria vida, e hoje o encontrou de repente de 
uma maneira nova e surpreendente: como criança no Templo! Ele proclama 
profeticamente que Jesus é o Messias que Israel está esperando, e louva a 
Deus por Ele. Ele também profetiza que Maria participará dos sofrimentos 
de seu filho. Quantas mães estavam presentes no Calvário vendo seus filhos 
serem crucificados? Toda mãe sofre de boa vontade com e por seus filhos, 
mas esta verdade universal é, neste dia, reconhecida e proclamada no 
Templo de Deus.  

No passado, o sofrimento era considerado inútil e um sinal da ira de Deus 
pelo pecado pessoal ou familiar. Ao unir seu próprio sofrimento ao 
sacrifício de seu Filho na cruz, Maria fez do sofrimento um presente de 
sacrifício de salvação e agradável a Deus; Simeão reconheceu a cooperação 
de Maria na obra de salvação, e proclamou que "os pensamentos de muitos 
corações podem ser revelados". (7) 
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Ana era uma profetisa que também tinha passado cada momento de sua 
velhice em seu "lar" no Templo, e junto com Simeão, ela confirma o 
grande destino desta criança. Imagine a surpresa dela ao encontrar Deus 
como uma criança pequena! Como mulher, ela não tinha permissão para 
chegar tão perto da seção Santíssimo Lugar do Templo. Neste dia, ela 
vai de venerar a Deus no Templo de pedra fria à distância, com centenas 
de outros adoradores, para se deleitar em Deus de perto e pessoalmente, 
como um bebê minúsculo nos braços de sua mãe. Desde adorar um 
Deus que ela foi ensinada a temer, até brincar com um Deus de que ela 
absolutamente não tem medo; quem tem medo de criança? Esta é 
realmente uma mudança de paradigma! Ela fica tão comovida com essa 
experiência que conta a todos que encontra sobre a chegada do 
Salvador. Que Evangelista! 

Deus usa profetas, nossos padrinhos da Confirmação e nossos pais para 
nos ensinar e nos alertar sobre nossa dignidade e destino eternos com 
Ele. Simeão e Ana acolheram Maria em seu coração e no templo "lar", e 
neste dia cada um deles encontrou Deus de uma maneira inesperada. 
Ambos tiveram que esperar por ele durante muitos anos. Quanto mais 
tempo se espera, mais alegre é a satisfação. Ambas receberam a bênção 
que São José recebeu. O comportamento de Ana é um lembrete da 
mulher samaritana no poço dando um copo de água a Nosso Senhor. (Jo 
4,4-42) O carisma deles foi uma conversa social focada em espalhar as 
boas novas das bênçãos de Deus dentro de suas vidas. Eles receberam 
Jesus em seu coração, e imediatamente compartilharam o que 
receberam com todas as pessoas que conheceram. Isto trouxe muitas 
conversões, e levou outros a seguirem a Cristo. Estas mulheres estão de 
fato imitando Maria enquanto ela trazia a boa nova a Santa Isabel.  

Este é o começo de uma tradição evangélica mundial que bilhões de 
mulheres cristãs praticaram ao longo da história: levar a boa nova do 
Evangelho a suas famílias, comunidades e igrejas. 
Uma tendência natural que os avós podem discernir nas mães de seus netos 
é o desejo de contar ao mundo sobre seu novo filho, e mostrá-lo a todos. 
Elas desejam verdadeiramente que todos amem seus filhos tanto quanto elas 
os amam. Elas são evangelistas naturais!  
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Isto é exatamente o que Maria desejava fazer com o menino Jesus. 
Entretanto, como São José foi avisado por um Anjo daqueles que 
desejavam matar seu filho, ele equilibrou o zelo de Maria com prudência, 
especialmente quando eles viviam disfarçados no Egito. É razoável concluir 
que ele manteve silêncio sobre quem realmente era essa criança. São José, 
proteja nossas famílias! 

Princípio da Consagração: Consagre você e sua família totalmente a 
Deus, imitando a apresentação de Jesus no Templo por Maria e José. 
Simeão e Ana receberam Maria, e assim receberam o Senhor e o 
Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo levou Simeão a essa 
reunião: "Ele veio no Espírito ao templo", e o mesmo com Ana: "E, ao 
apresentar-se naquele mesmo momento, ela deu graças a Deus e falou 
sobre a criança a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém". 
Ambos tinham estado esperando o Senhor. Ambos foram levados a esse 
encontro casual. Ambos encontraram Jesus e experimentaram o 
Espírito Santo. Ambos espalharam a boa nova de que sua longa espera 
finalmente terminou com alegria. "Mas os que esperam no Senhor 
renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se 
cansarão; caminharão, e não fatigarão". (Is 40:31) 

Testemunho dos Santos: 

1. Santa Bernadette (1844-1879) “Ó minha Mãe, faça-se em 
mim! Que a Vida seja feita em mim! Que o sofrimento seja 
feito para mim! Que até a morte me seja feita, ó Mãe, 
enquanto eu permanecer unida ao teu Imaculado Coração! (3) 

2. São João Paulo II (1920-2005) “Como contemplar o 
mistério do Menino em Belém, nos mistérios gozosos, sem 
experimentar o desejo de acolher, defender e promover a 
vida, e de carregar o peso do crianças em sofrimento por todo 
o mundo?” (22) 

3. São Maximiliano Kolbe (1894-1941) “Renuncio a todas 
as distrações que possa ter durante este rosário, que 
desejo rezar com modéstia, atenção e devoção, como se 
fosse o último da minha vida”. (12) 
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Destaque da Virtude: A obediência a essa tradição de purificação, 
apesar da distância de 100 milhas, exigia muita fé e fidelidade. 
Devemos oferecer nossa família a Deus. 

Mandamento da semana: O Segundo Mandamento: "Não tomarás o 
nome do Senhor teu Deus em vão; porque o Senhor não terá por 
inocente ao que tomar o seu nome em vão". (Dt 5:11) "O Segundo 
Mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, ou seja, todo uso 
impróprio dos nomes de Deus, Jesus Cristo, e também da Virgem 
Maria e de todos os santos". (6,#2146) O falar e escrever do nome de 
Deus deve ser feito sempre com humildade, amor e respeito. 

Compartilhando nossa fé com o padrinho e/ou os pais: Com que 
frequência você ouve outros dizerem o nome do Senhor em vão? Com 
que frequência você diz o nome de Deus em vão? Peça ajuda a São 
José para seguir este mandamento, pois seremos responsabilizados em 
nosso julgamento. 

Tarefa: Leiam este capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em 
voz alta todos os dias com o padrinho ou família durante os próximos 
sete dias. Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e 
sacrificial de você a Maria - ela o ama e o abençoará. Reze o 
Oferecimento da Manhã: 

Oferecimento da Manhã 
Ó Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, ofereço-Vos as 

minhas orações, obras, alegrias e sofrimentos deste dia por todas as 
intenções do Vosso Sagrado Coração, em união com o Santo 

Sacrifício da Missa por todo o mundo, pela reparação dos meus 
pecados, pelas intenções de todos os meus parentes e amigos, e em 

particular pelas intenções do Santo Padre. Amém. (44) 

 
Observações: 
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5º Semana 
Encontrando Jesus no Templo 

Fruto do Espírito: Alegria (10) 

Escritura: "Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da 
Páscoa, e quando ele tinha doze anos de idade, eles iam segundo o 
costume do dia da festa. Depois de completarem seus dias, quando 
estavam voltando, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, mas 
seus pais não sabiam. Pensando que ele estava na caravana, viajaram 
por um dia e o procuraram entre seus parentes e conhecidos, mas não o 
encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Após três dias, 
encontraram-no no templo, sentado no meio dos professores, ouvindo-os 
e fazendo-lhes perguntas, e todos os que o ouviram ficaram espantados 
com sua compreensão e suas respostas. Quando seus pais o viram, 
ficaram espantados, e sua mãe lhe disse: 'Filho, por que você fez isso 
conosco? Seu pai e eu o procuramos com grande ansiedade". E ele disse 
a eles: 'Por que você estava me procurando? Você não sabia que eu 
devo estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes 
disse. Ele desceu com eles e veio a Nazaré, e foi obediente a eles; e sua 
mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E Jesus avançou [em] 
sabedoria e idade e graça diante de Deus e dos homens". (Lc 2,41-52) 

Reflexão: Quando perdemos a presença de Jesus, devemos procurá-lo até 
encontrá-lo, refazendo nossos passos para descobrir onde o perdemos. Jesus 
quer nos seguir para casa, não ser deixado no Templo. "Ele voltou para 
Nazaré com eles e continuou a crescer em estatura e sabedoria". 
Emanuel, Deus conosco. A Escritura diz: "Quando seus pais O viram, 
ficaram maravilhados". Você acha que eles O viram de uma maneira 
surpreendentemente nova? 

Jesus foi inspirado pelo Espírito Santo a ficar no Templo por três dias, e 
ele obedeceu. Ele tinha a idade de quando jovens que se sentiam 
chamados ao trabalho de um escriba judeu ou de um padre saíram de 
casa e viveram no Templo para estudar sob os mestres religiosos.  
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Jesus pode ter sido pobre demais para se juntar à classe sacerdotal, mas 
claramente ele era suficientemente sábio, com base no espanto dos 
professores em relação a suas perguntas e respostas. Ele estava sendo 
testado por eles para ver se estava à altura. Os líderes sacerdotais 
estavam encontrando Deus de uma forma surpreendentemente nova, 
mas não o viram, por isso perderam a hora de sua visita! Eles vão se 
arrepender disso na eternidade. Continue! 

Deus, o Pai, tinha um plano diferente. Jesus escolheu voltar para casa e 
viver em Seu lar com Maria e José, não em um Templo. Nunca mais os 
buscadores de Deus teriam que subir uma montanha, ou viajar dias em 
uma caravana para encontrá-Lo. Não, Deus está conosco, mesmo em 
nossos lares e corações, assim como Ele viveu em uma tenda com os 
israelitas e Moisés. Ele quer viver entre Seu povo, e em nossos 
corações. 

Deus também queria que Maria andasse nesta peregrinação de vida ao 
lado de Jesus para dar-lhe apoio espiritual, e ser uma ajuda materna a 
Ele e a todos os seus discípulos na jovem comunidade cristã. Assim, 
eles fariam esta missão de salvação juntos, ao invés de ter Jesus 
separado de Maria e continuar sem ela na Escola do Templo. Estes três 
dias sem Jesus são um sinal profético de sua futura morte e ressurreição. 
Sua Mãe, depois de perder o filho que ela conhecia tão bem, 
redescobriu Deus de uma maneira inesperada. Deus escolheu voltar para 
casa com ela, para viver em casa na Igreja. Devemos imitar a Sagrada 
Família dentro de nossa própria família. 

Um novo capítulo se abre para Maria, uma nova jornada. Deus ainda 
está com ela e dentro dela como o Espírito Santo. Ela logo perderá José, 
e precisará de Jesus como nunca. Para São José, esta é a última vez que 
ouviremos falar dele nos Evangelhos, mas sua "Bênção Mariana 
Secreta" continua viva para sempre. São José e Maria tiveram que 
manter a identidade de Jesus em segredo até que ele tivesse idade 
suficiente para entrar no ministério. Lembre-se, o rei Herodes tentou 
matá-lo quando era criança e seus filhos ainda estavam no poder! 
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O menino Jesus está aprendendo um princípio chave da consagração 
mariana: Maria quer caminhar com Ele e ser uma parte íntima de toda a sua 
jornada de vida. O mesmo é verdade para nós - nossa mãe alguma vez 
finalizou conosco? Da mesma forma, nossa mãe celestial nunca se cansará 
de nós! "Eu escolhi e consagrei esta casa, diz o Senhor, para que meu 
nome esteja ali perpetuamente". (2 Cr 7,16) 

Princípio da Consagração: As mães nunca finalizam conosco! Maria e 
Jesus estão sempre unidos em Coração, então se unirmos nosso coração 
com Maria, automaticamente somos um com Jesus. Emanuel, Deus 
conosco! (23) 

Testemunho dos Santos: 

1. São Tomás de Aquino (1225-1274) "A Virgem Maria era a 
mais próxima possível de Cristo, pois foi dela que Ele 
recebeu Sua natureza humana. Portanto, ela deve ter obtido 
dele uma plenitude de graça maior do que todas as outras. (3) 

2. São João Paulo II (1920-2005) "A oração, unida ao 
sacrifício, é a força mais potente da História Humana". (5) 

3. São Josemaría Escrivá (1902-1975) "Pause por alguns 
segundos, três ou quatro, em meditação silenciosa para 
considerar cada mistério do rosário antes de recitar os Nossos 
Pais e as Ave Marias daquela dezena. Estou certo de que esta 
prática aumentará sua recordação e os frutos de sua oração". 
(12) 

Destaque da Virtude: A obediência de Jesus a Seu Pai é uma prioridade 
maior do que os temores de seus pais. Isto exigia confiança e coragem, 
especialmente em Sua idade. À medida que Jesus amadurece, Seus pais 
devem, com humildade, profetizar as palavras de São João Batista: "É 
necessário que ele cresça e que eu diminua". (Jo 1,29) 

 

 

 



39 

Mandamento da semana: O Terceiro Mandamento: "Observai o dia de 
sábado - guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o 
Senhor, o teu Deus, te ordenou". Trabalharás seis dias e neles farás todos 
os teus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu 
Deus". (Dt 5:12-14) São Tomás de Aquino nos faria considerar coisas a 
fazer e a evitar nos domingos. As coisas que podemos fazer são celebrar o 
sacrifício da missa, ouvir a palavra de Deus e fazer obras de misericórdia 
para os menos afortunados. (13) Devemos evitar o trabalho servil ou 
corporal, e evitar fazer com que outros tenham que trabalhar fazendo 
compras desnecessárias nos domingos. Desnecessário significa que pode 
esperar mais um dia. (6, #2187-8) 

Compartilhando nossa fé com o padrinho e/ou os pais: Você é fiel 
em ir à Missa todo fim de semana? Quando você sair de casa para ir à 
escola ou ao trabalho, continuará sendo fiel? Maria vai ajudá-lo se 
você pedi-la. 

Tarefa: O rosário é poderoso porque não é apenas uma oração, mas 
também um sacrifício, baseado nas Escrituras - a Palavra de Deus. 
Maria vai rezá-lo conosco. Leiam este capítulo juntos e reze pelo 
menos uma dezena em voz alta todos os dias com o padrinho ou a 
família durante os próximos sete dias. Reze o Oferecimento da Manhã: 

 

Oferecimento da Manhã 

Ó Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, ofereço-Vos as 
minhas orações, obras, alegrias e sofrimentos deste dia por todas as 

intenções do Vosso Sagrado Coração, em união com o Santo 
Sacrifício da Missa por todo o mundo, pela reparação dos meus 

pecados, pelas intenções de todos os meus parentes e amigos, e em 
particular pelas intenções do Santo Padre. Amém. (44) 
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Segunda Promessa 
Eu, ________ prometo a ti, Mãe Maria que estudarei fielmente cada lição 
e rezarei ao menos uma dezena do teu Sagrado Rosário em voz alta todos 
os dias pelas próximas 5 semanas junto de meu Padrinho e/ou membros 

de minha família. 
Eu te peço, Mãe, que me ensine a amar-te como me amas. Eu desejo 

aprender com a tua ajuda a amar a Deus e ao Próximo de acordo com o 
Desejo Divino. Isso eu rezo, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, Amém. 

 

 

 

Data e Assinatura do(a) Candidato(a):    
Padrinho    

 
 

Observações: 
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6º Semana 
Batismo de Jesus 

Fruto do Espírito: Abertura para o Espírito (10) 

Escritura: O início do evangelho de Jesus Cristo [o Filho de Deus]. 

A pregação de João Batista. Como está escrito em Isaías, o profeta: 

"Eis que envio meu mensageiro à vossa frente; ele vos preparará o 
caminho". 

Uma voz de um que clama no deserto: 'Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai seus caminhos'". 

João Batista apareceu no deserto proclamando um batismo de 
arrependimento para o perdão dos pecados. Pessoas de toda a região 
rural da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele e 
eram batizados por ele no rio Jordão ao reconhecerem seus pecados. 
João estava vestido com o pelos de camelo, com um cinto de couro 
na cintura. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E isto foi 
o que ele proclamou: "Um mais poderoso do que eu está vindo atrás 
de mim". Não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das 
suas alparcas. Eu vos batizei com água; ele vos batizará com o 
Espírito Santo". (Mc 1:1-8) 

 O Batismo de Jesus. Aconteceu, naqueles dias, que Jesus, tendo ido 
de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João, no rio Jordão. E, logo 
que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, como pomba, que 
descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o 
meu Filho amado, com você estou muito satisfeito." (Mc 1:9-11) 
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O Testemunho de João Batista a Jesus. 

No dia seguinte, ele viu Jesus vindo em sua direção e disse: "Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo". Ele é aquele de quem eu disse: "Um 
homem vem atrás de mim que está à minha frente, porque existiu antes de 
mim". Eu não o conhecia, mas a razão pela qual eu vim batizando com 
água foi para que ele pudesse ser revelado a Israel". João testemunhou 
ainda, dizendo: "Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e 
permanecer sobre ele". Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para 
batizar com água me disse: "Sobre quem virem o Espírito descer e 
permanecer, é ele quem batizará com o Espírito Santo". Agora eu vi e 
testemunhei que ele é o Filho de Deus". No dia seguinte, João estava lá 
novamente com dois de seus discípulos, e enquanto observava Jesus passar, 
disse: "Eis o Cordeiro de Deus". Os dois discípulos ouviram o que ele disse 
e seguiram Jesus. (Jo 1,29-37) 

 
Reflexão: Peça a Maria que o ajude a examinar sua consciência 
diariamente. É essencial que compreendamos a importância do 
arrependimento e daqueles que ministram o arrependimento e o incrível 
fruto de seu ministério. Os corações contritos abrem as portas da 
Misericórdia Divina e do perdão. No Batismo, somos lavados do pecado 
original e de todos os pecados pessoais para nos prepararmos para o 
Espírito Santo nos ungir com nova vida. Descer na água simboliza nossa 
morte voluntária ao nosso velho modo de vida; sair da água para respirar 
simboliza nossa escolha de um novo modo de vida no Espírito. João Batista 
é o segundo maior exemplo de alguém que ministra ou "prepara o caminho" 
para que Jesus entre nas almas, e portanto, Jesus fala tão bem de João. “E 
eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do 
que João o Batista; mas o menor no reino de Deus é maior do que ele.” 
(Lc 7:28) João chamou almas para longe de casa e para o deserto para 
jejuar, orar e se arrepender. Ele as lavou nas águas do rio Jordão, e depois 
as apontou para Jesus dizendo "Ele deve crescer e eu devo diminuir". (Jo 
3:30) Tanto João Batista quanto a Mãe Maria compartilham este ministério 
de reconciliação, e nós também deveríamos. Recordem que João foi ungido 
pelo Espírito Santo no ventre através do ministério de Maria quando ela 
visitou Isabel. Todos nós, no Reino de Deus, somos chamados a "preparar o 
caminho do Senhor" para as almas.  
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Por que este ministério da reconciliação é tão importante? O perdão é um 
primeiro passo essencial para a salvação de cada alma. Considere: Quanto 
tempo leva para que Jesus perdoe as almas que estão sinceramente 
arrependidas de seus pecados? Segundos! Bem, quanto tempo leva para 
uma alma sentir-se sinceramente arrependida de seus pecados? Às vezes 
uma vida inteira, infelizmente! É por isso que Nosso Senhor precisa de 
ministros, incluindo cada um de nós, para chamar as almas ao 
arrependimento sincero. Todos nós devemos começar a nos arrepender 
hoje, e não esperar até o final de nossas vidas, podemos ficar sem tempo 
mais cedo do que pensamos! 

João atesta que Jesus é o Filho de Deus. Então, por que o Filho de Deus 
sem pecado precisa do batismo? Jesus está dando um exemplo para nós 
ao pedir o batismo a João. O arrependimento que o batismo adulto exige 
é um requisito absoluto para o perdão de Deus. Cada um dos apóstolos 
de Jesus batizou ainda mais almas do que João, que foi martirizado por 
causa de seu ministério. Todos nós precisamos do batismo, e 
precisamos examinar continuamente nossas consciências para viver 
nossas promessas batismais todos os dias. Santo Inácio de Loyola 
enfatizou esta necessidade de arrependimento diário, ensinando seus 
irmãos a fazer seu exame diário de consciência, por mais ocupados que 
estivessem. 

Aqui está um exame de consciência fácil para dormir. Chama-se 
Elevar o "BAR". 

1. Primeiro, B significa Blessings (Benção): Reveja seu dia com Maria 
e o Espírito Santo e agradeça a Deus por cada bênção e cada cruz. 

2. Segundo, A significa Ask (Pedir): Peça a ajuda de Maria para 
identificar falhas, e peça perdão a Jesus. 

3. Terceiro, R significa Resolve (Resolver): Resolva fazer melhor 
amanhã, faça um bom ato de contrição e vá mensalmente à Confissão 
Sacramental. 
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Gaste cinco minutos todos os dias pedindo a Maria para ajudá-lo a fazer 
bem este exame, e fazê-lo de forma fiel. Este hábito nos mantém humildes, 
limpos e completamente banhados na Divina Misericórdia. Maria adora! 

Princípio da Consagração: Faça um sincero Exame de Consciência diário 
antes de dormir. Peça a Maria para ajudá-lo a preparar o caminho para 
que Seu Filho venha ao seu coração de uma maneira 
surpreendentemente nova. 

Testemunho dos Santos: 

1. São Pedro (Século I) "E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada 
um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos 
pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo". (Atos 2:38) 

2. São Boaventura (1221-1274) "Vamos a Jesus por Maria, e por 
Jesus encontramos a graça do Espírito Santo". (3) 

3. Beato Alano de la Roche (1428-1475) Maria diz: "A todos aqueles 
que rezam meu Rosário devotamente, eu prometo minha proteção 
especial e muito grandes graças" (Primeira de 15 promessas do 
Rosário feitas por Maria ao Beato Alano, veja o anexo) 

Destaque da Virtude: João mostra grande simplicidade e pobreza em seu 
estilo de vida no deserto. Isso o permite ter muita fé de que Deus irá prover, 
porque Ele sempre o faz. 

Mandamento da semana: O Quarto Mandamento: "Honra teu pai e tua 
mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e 
tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá". (Dt. 5:16) Este é 
um dos poucos mandamentos ligados a uma promessa de bênçãos! Honrar 
nossos pais inclui respeitar sua autoridade quando somos jovens, apoiá-los à 
medida em que ficam velhos, e até mesmo tornar-se um cuidador para eles 
à medida que envelhecem. Quando honramos nossos pais, honramos Nosso 
Senhor que os deu a nós. São Tomás de Aquino escreve "...como recebemos 
alimento de nossos pais em nossa infância, devemos apoiá-los em sua 
velhice: 'Filho, sustenta a velhice de teu pai, e não o entristeça em sua vida'. 
E se sua compreensão falhar, tenha paciência com ele...". (13) 
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Compartilhando nossa fé com o padrinho e/ou os pais: Você é fiel 
ao exame diário da Consciência e à frequente Reconciliação 
Sacramental? João Batista era primo de Jesus, mas ele declara duas 
vezes na Escritura: "Eu não o conhecia". Talvez porque quando 
Jesus foi batizado, ele saiu da água de uma maneira 
surpreendentemente nova, em uma forma transfigurada! 

Tarefa: Leiam este capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em 
voz alta todos os dias com o padrinho ou a família durante os próximos 
sete dias. Repita a Oração da Consagração Diária todas as manhãs. 
Reveja suas promessas batismais (Introdução), as quais você repetirá 
em sua Confirmação. 
 
 
 
 

Oração da Consagração Diária para os Cinco Mistérios Luminosos 
Minha Rainha, Minha Mãe, eu me devoto inteiramente a ti; 

E para demonstrar a minha devoção a ti, eu lhe consagro neste dia os meus 
olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, todo o meu ser sem 

reservas. 
Já que te pertenço, minha boa mãe, me guarde, me proteja como sua 

propriedade e posse.  
Amém. (24) 

 
 
 

Observações: 
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7º Semana 

Festa de Casamento em Caná 
Fruto do Espírito: A Jesus através de Maria (10) 

Escritura: "No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, 
e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram 
convidados para o casamento. Quando o vinho ficou escasso, a mãe de 
Jesus lhe disse: "Eles não têm vinho". Jesus lhe disse: "Mulher, como 
sua preocupação me afeta? Minha hora ainda não chegou". Sua mãe 
disse aos criados: "Façam o que ele lhes disser". Agora havia seis potes 
de água de pedra para as lavagens cerimoniais judaicas, cada um 
segurando de vinte a trinta galões. Jesus lhes disse: "Encham as jarras 
com água". Então eles os encheram até a borda. Então ele lhes disse: 
"Tirem alguns agora e levem para o mestre-sala". Então eles o levaram. 
E quando o mestre-sala provou a água que havia se tornado vinho, sem 
saber de onde vinha (embora os servidores que haviam tirado a água 
soubessem), ele chamou o noivo e disse a ele: "Todos servem primeiro 
um bom vinho, e depois quando as pessoas bebem livremente, um vinho 
inferior; mas você tem guardado o bom vinho até agora". Jesus fez isto 
como o início de seus sinais em Caná da Galiléia, e assim revelou sua 
glória, e seus discípulos começaram a acreditar nele". (Jo 2,1-11) 

Reflexão: Seja proativo em atos de amor e Deus o apoiará. Deus nunca é 
superado em generosidade, especialmente quando Ele confirma o 
casamento. Lembre-se da Introdução, quando discutimos como o casamento 
e a família são a chave para aprender os dois grandes mandamentos, que, 
por sua vez, são necessários para a salvação. 
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Este é o primeiro milagre público de Jesus; por esta razão, devemos 
examinar cuidadosamente esta escritura para aprender os segredos 
espirituais encontrados dentro dela. Quando vemos nosso próximo em 
necessidade, como podemos ajudá-lo? Primeiro, pedimos ajuda a 
Deus, como Maria o faz. Depois, devemos confiar nEle para nos dizer 
como responder em Seu tempo, o que muitas vezes requer espera. Ao 
estudarmos os personagens-chave desta história, vemos que todos eles 
estão esperando o Senhor! Maria está esperando o Senhor, seu Filho, 
para agir. Ela está confiando nEle para agir, e está dizendo aos criados 
para confiarem também: "Façam o que Ele lhes disser". Os servos, por 
sua vez, estão esperando o Senhor em obediência à instrução de Maria. 
Além disso, o próprio Jesus está esperando por Seu Pai, como nos diz 
na Escritura: "Amém, amém, Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o 
Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o 
que vê o Pai fazer". (Jo 5,19) Por que a espera do Senhor é tão crítica 
aos milagres? Porque esperar é confiar, e essa é a virtude mais 
necessária para ver os milagres de Deus em nossa vida. Jesus disse 
muitas vezes a Santa Maria Faustina para orar: "Jesus, eu confio em 
você". 

Depois de esperar algum tempo (as festas de casamento podem durar 
uma semana), o Pai e Jesus agiram, e nós conhecemos o resto da 
história - literalmente galões de vinho novo! O casal do casamento 
convidou Maria para sua casa e coração, e eles viram Deus de uma 
maneira nova e surpreendente, assim como São José. Neste evento, 
podemos ver também o poder dos Corações Unidos de Jesus e Maria; 
seus corações estão unidos. Quando você precisar de ajuda para 
crescer na virtude da Confiança, peça ajuda a Maria e a Jesus, e você 
estará unindo seu coração aos seus dois corações - há muito poder 
espiritual nesses corações. (23) 

É significativo que este primeiro milagre tenha envolvido empregados 
ou criados. Quando Maria responde ao Arcanjo Gabriel na 
Anunciação, ela usa a linguagem de uma empregada: "Eu sou a serva 
do Senhor".  
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Uma serva é treinada para observar (esperar) as mãos do Mestre e 
responder somente quando o Mestre sinaliza uma necessidade. Por que 
Maria vê a necessidade antes que Jesus se dê conta disso? Pode ser que 
Deus Pai queira transformar este alegre evento de casamento em uma 
celebração dupla, um banquete tanto para o casal quanto para Jesus ao 
iniciar seu ministério com todos os seus discípulos presentes. Assim 
como a mãe e o pai que entregam seu filho à noiva em um casamento, 
Mãe Maria e Deus Pai estão fazendo a mesma coisa aqui; entregando-o 
à Noiva de Cristo, a Igreja. Portanto, esta é também uma celebração 
para Jesus, e, talvez ele tenha sido surpreendido pela mãe e pelo pai! 
Também podemos ver o Pai dando à Mãe Maria mais uma chance de 
dizer sim ao ministério e ao sacrifício de seu Filho por Sua Igreja neste 
evento. Este é o dia em que ela O entrega à Sua vocação, que ela sabe 
que levará à Cruz. 

Princípio da Consagração: Quando levamos nossas necessidades a 
Maria, ela sempre as traz a Jesus, porque seus corações são um só. Os 
santos chamaram este princípio de "A Jesus Através de Maria". 
Rezamos isto todas as manhãs em nosso Oferecimento da Manhã. O 
poder espiritual da Consagração a Jesus através de Maria flui 
diretamente dos Corações Unidos de Jesus e Maria. A perfeição e o 
poder de seus Corações Unidos flui de várias fontes: primeiro, da 
perfeição natural do amor entre uma mãe e a criança que ela carregou 
ao lado de seu coração durante nove meses, e criou durante 30 anos. 
Segundo, flui da perfeição do amor entre o Imaculado Coração de 
Maria, que está sem pecado algum, e o Sagrado Coração de Jesus, que 
é o próprio Deus! Finalmente, ela flui das palavras de Jesus que 
prometeu, "pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu 
estou no meio deles". (Mt 18,20) Assim, ao unir os corações com 
Maria, Jesus se une a ela para fazer três. Emanuel, Deus está com ela e 
dentro dela. 
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Testemunho dos Santos: 
1. São Bernardino de Siena (1380-1444) “O único objetivo 

de Maria neste mundo era manter os olhos 
constantemente focados em Deus para descobrir sua 
vontade. Então, quando ela descobriu o que Deus queria, 
ela o fez.” (3) 

2. São Luís Grignion de Montfort (1673-1716) “Devemos 
realizar todas as nossas ações por meio de Maria, com 
Maria e em Maria. Assim, também as cumpriremos todas 
por meio de Jesus, com Jesus e em Jesus”. (3) 

3. Santa Madre Teresa de Calcutá (1910-1997) 
“Honramos Maria rezando o Rosário com amor e 
devoção, e irradiando sua humildade, bondade e 
consideração para com os outros”. (12) 

Destaque da Virtude: Maria, os servos e Jesus todos, demonstram a 
paciência necessária para esperar a vontade de Deus neste momento de 
necessidade. Deus sempre nos faz esperar por Ele, o que fortalece 
nossa fé e confiança. Se Ele nos desse tudo o que pedimos 
instantaneamente, ficaríamos cheios de orgulho e perderíamos nossa 
salvação. Ele nos ama demais para permitir esse comportamento, 
portanto, Ele sempre nos faz esperar e confiar. Além disso, Deus ama 
surpresas!!! 

Mandamento da semana: O Quinto Mandamento. "Não matarás". 
(Ex 20:13) Deus dá a vida humana e ninguém a pode tirar. Este 
mandamento também proíbe o suicídio, o aborto e a eutanásia. Nosso 
Catecismo nos ensina "...ninguém pode, sob nenhuma circunstância, 
reivindicar para si mesmo o direito de destruir diretamente um ser 
humano inocente". (6, #2258) Nosso Senhor também fala contra a 
raiva, que está frequentemente associada à matança. "Ouvistes que foi 
dito a vossos antepassados: 'Não matareis; e quem matar será 
passível de julgamento'. Mas eu vos digo, quem se enfurecer com seu 
irmão estará sujeito a julgamento...  
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Portanto, se trouxerdes vosso presente ao altar, e ali vos lembrardes 
de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai ali vosso presente no 
altar, ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, e depois vinde e 
oferecei vosso presente". (Mt 5:21-24) 

Compartilhando nossa fé com o padrinho e/ou os pais: Compartilhe 
a maravilha de receber um presente surpresa ou festa surpresa. De que 
forma Deus afirma tanto a Vocação do Casamento quanto a Vocação 
da Vida Religiosa Consagrada Solteira neste casamento em Caná? 

Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena todos 
os dias com o padrinho ou família durante cada um dos sete dias 
seguintes. Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e 
sacrificial de você a Maria - ela o ama e o abençoará. Repita a Oração 
da Consagração Diária todas as manhãs: 

 
 Oração da Consagração Diária para os Cinco Mistérios Luminosos 

Minha Rainha, Minha Mãe, eu me devoto inteiramente a ti; 
E para demonstrar a minha devoção a ti, eu lhe consagro neste dia os meus 

olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, todo o meu ser sem 
reservas. 

Já que te pertenço, minha boa mãe, me guarde, me proteja como sua 
propriedade e posse.  

Amém. (24) 
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8º Semana 
Proclamação do Reino 

Fruto do Espírito: Arrependimento e Confiança em Deus (10) 

Escritura: Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: 
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus". (Mt 4,17) 

O Julgamento das Nações. "Quando o Filho do Homem vier em sua 
glória, e todos os anjos com ele, ele se sentará em seu trono glorioso, 
e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele as separará umas 
das outras, como um pastor separa as ovelhas das cabras. Ele 
colocará as ovelhas à sua direita e os cabras à sua esquerda. Então o 
rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Vinde, vós que sois 
abençoados por meu Pai. Herdai o reino preparado para vós desde a 
fundação do mundo". Pois tive fome e me destes de comer, tive sede 
e me destes de beber, era um estranho e me acolhestes, nu e me 
vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e me visitastes". 
Então o justo lhe responderá e dirá: 'Senhor, quando é que te vimos 
com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? 
Quando te vimos um estranho e te acolhemos, ou nus e te vestimos? 
Quando te vimos doente ou na prisão, e te visitamos? E o rei lhes 
dirá em resposta: 'Amém, eu vos digo, o que quer que tenhais feito 
por um destes meus irmãos menores, o fizestes por mim'. 
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Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastem-se de 
mim, malditos, em direção ao fogo eterno preparado para o diabo e 
seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e 
não me destes de beber, era um estranho e não me acolheste, nu e 
não me deste roupa, doente e na prisão, e não cuidou de mim.' Então 
eles responderão e dirão: 'Senhor, quando foi que te vimos com fome 
ou com sede ou forasteiro ou nu ou doente ou na prisão, e não 
atendeste às tuas necessidades? Ele lhes responderá: 'Amém, digo-
vos que o que não fizeram a cada um destes menores, a mim não o 
fizeram.' E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida 
eterna”. (Mt 25:31-46) 

Reflexão: Busque o Reino e depois proclame que o Reino de Deus está 
em nosso meio, pois o Rei e a Rainha estão em nosso meio, unidos em 
coração. 

O que é um reino? É uma cidade murada cheia de vida, onde as almas 
podem amar a Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmas, e ser 
protegidas de seus inimigos por todos os lados. Tem um Rei e uma Rainha, 
unidos em coração, que governam com misericórdia e justiça. É um paraíso 
de paz eterna que nunca acaba. Este reino de Deus na terra é uma amostra 
do quarto que Jesus prometeu que construiria para cada um de nós no céu. 
(1 Cr 17:10, Jo 14:2) 

Devemos “ver o Reino” em nosso meio primeiro antes de podermos 
proclamá-lo. Para ver o Reino, devemos “buscá-lo”; procurá-lo em cada 
momento presente. Espere vê-lo; olhe com fé e você começará a ver muitas 
“coincidências” celestiais e pequenos milagres acontecendo em sua vida. 
Quando você vir isso, conte aos outros; dê glória a Deus encorajando outros 
a buscarem o Reino em suas próprias vidas. Louve a Deus continuamente. 

Jesus esboçou em poucas palavras o caminho para Proclamar o Reino: 
“Arrependam-se e creiam nas boas novas” (Mc 1:15) Precisamos primeiro 
acreditar que este Reino é real, então, ao experimentarmos a vida dentro de 
seus portões, contaremos com alegria ao mundo tudo sobre ele. Quando nos 
consagramos a Maria, unimos nosso coração ao dela. Quando “os dois 
corações” estão unidos, isso une nossos corações ao Dele.  
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Ela nos ensina como nos arrepender e avançar em nossa jornada de fé para 
que possamos experimentar o Reino de Deus em nosso meio. 

COMPANHIA DA CONFIRMAÇÃO MARIANA 

 
Como nós proclamamos o Reino? Jesus enviou os seus discípulos de 
dois em dois; proclamar o Reino junto aos outros é muito mais fácil do 
que fazê-lo sozinho. Lembre-se das mulheres que discutimos antes: 
Ana, a profetiza do templo e a mulher samaritana que deu a Jesus água 
do poço para beber. A Escritura nos conta que elas contariam a todos 
que lhes dessem ouvidos sobre Jesus. Foi isso que fez, também, Maria 
Madalena após ter encontrado o Senhor Jesus Cristo Ressuscitado na 
tumba, e é o que os dois que caminhavam de Emaús fizeram após 
encontrar o Senhor Jesus Cristo Ressuscitado na partilha do pão. É 
assim que proclamamos o reino dos céus: Primeiro, nós 
experienciamos a Ele, e então, nós O proclamamos com alegria. 
Louvado seja Deus continuamente. 

Na parte da escritura referente ao Julgamento das Nações (Mt 25: 31-
46), Jesus honra a Sua Mãe e a todas as mães e avós pelo seu 
interminável trabalho de misericórdia pelas crianças. Quem, 
diariamente, faz esse tipo de coisas? Quem dá de comer aos famintos e 
de beber aos sedentos? Quem acolhe ao estrangeiro, especialmente aos 
recém-nascidos, jogados em um mundo cheio de estranhos? Quem 
veste os desnudados, cuida dos adoecidos e visita os aprisionados? As 
mães! Se você já visitou uma prisão, você viu quantas mães, avós, 
esposas e crianças enchem as salas de espera, aguardando para visitar 
os seus filhos, netos, maridos ou pais. Jesus está falando que aqueles 
que fazem como fazem as mães, ou que auxiliam as mães a realizar 
tais atos de misericórdia, serão recebidos nos céus. Esse é um tributo 
também aos cuidadores, especialmente em hospitais, asilos, escolas, 
igrejas e casas com várias famílias. 

Você consegue notar que Jesus está pregando nessa escritura na 
linguagem específica dos afazeres diários de uma mãe? Ele fala sobre 
o julgamento final e a salvação de todos, e faz isso enquanto se refere 
aos afazeres diários que as mães realizam.  
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Isso demonstra, mais uma vez, os planos de Deus que utiliza as mães 
como treinadoras de almas na obediência dos Mandamentos, e para 
entrar na vida eterna. Esse é o motivo pelo qual enxergamos os dois 
grandes mandamentos, que resumem todas as Leis e os Profetas, 
escritas nos corações das mães, e em particular, no Coração Imaculado 
de Nossa Santíssima Mãe. É por esse motivo que Satã ataca a 
maternidade e as crianças com todo o seu poder. (Apoc. 12:4) 

Princípio de Consagração: O coração de Maria é um “Refúgio 
para Pecadores”. No caminho ao Reino dos Céus, nós 
atravessamos uma entrada, um vestíbulo, ao qual os Santos se 
referem como O Coração de Maria – Um Refúgio de Misericórdia. 
Um refúgio, no Antigo Testamento, era uma cidade em que 
pessoas que haviam cometido graves crimes, como assassinato, 
poderiam se refugiar e receber proteção contra tentativas de 
vingança por seus crimes. O Coração de Maria é um refúgio para 
pecadores. É aqui que aqueles que se encontram presos no nos 
hábitos da prática de pecados mortais podem encontrar paz e 
assistência no aprendizado da libertação dos grilhões que o pecado 
traz. Esse é um processo que necessita de muito tempo e esforço, 
jejum, oração, especialmente o rosário e frequente Reconciliação 
Sacramental! Quando uma alma vai em direção à Mãe Maria, ela 
é recebida em um espaço seguro – um lar e um coração de 
misericórdia. Ela derrama o seu coração de de amor e 
misericórdia sobre nós e nos ensina a amá-la de volta, como todas 
as mães fazem com os seus filhos. Essa reciprocidade de amor cria 
uma enchente de amor e misericórdia Divinos de Jesus em nossos 
corações. “Onde quer que dois ou três se encontrem em meu nome, 
lá eu estarei.” (Mt 18:20) Maria é um refúgio espiritual para toda 
a humanidade. “Maria, Refúgio dos Pecadores, Orai por nós.” 
(Litania de Loreto, 1587) 

 

 

 

55 



Testemunho dos Santos: 
 
1. Santo Agostinho (354-430) “Através de Maria, os miseráveis obtêm 
misericórdia, aqueles sem a graça encontram graça, e os pecadores recebem o 
perdão. Os fracos recebem força, seres da terra recebem coisas celestes, 
mortais recebem vida e peregrinos encontram o seu país!” (3) 
2. Santo Antônio de Pádua (1195-1231) “Agora o Senhor estabeleceu um 
refúgio de misericórdia, Maria, até mesmo para aqueles que deliberadamente 
causam o mal. Maria dá refúgio e força ao pecador.” (3) 

3. Santa Catarina de Siena (1347-1380) “Tenha fé na querida Maria que é 
a Mãe de Misericórdia. Ela nos trará em presença de Seu Filho, ela utilizará 
a sua intercessão Materna com Ele por nós, para que ele seja, também, 
misericordioso conosco.” (3) 
 

Destaque da Virtude: Pureza, resignação, humildade e paciência são as 
virtudes necessárias às mães quando elas ministram por Jesus como elas 
ministram a seus filhos pequenos. 
 

Mandamento da semana: Este é um novo mandamento de Jesus que não 
nos é dado em conjunção com os mandamentos originais: “Um novo 
mandamento eu vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como Eu vos 
amei; que dessa maneira tenhais amor uns para os outros.” (Jo 13:34) O 
catequismo mostra que esse novo mandamento resume a todos os outros e 
expressa A Vontade Divina de Jesus. (6, #2822) Isso também se encontra nos 
corações de cada mãe e de cada avó. Em outras palavras, elas podem citar 
essas palavras de Jesus para cada um dos membros de suas famílias. Como 
podemos ver novamente, todos os mandamentos estão resumidos no coração 
de uma mãe, especialmente no de Nossa Mãe Santíssima. 

Compartilhando a nossa fé com nosso padinho e/ou pais: 
Compartilhe como o pecado pode aprisionar as almas. Onde nós 
vemos isso acontecer no mundo? 

Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em voz 
alta todos os dias com o padrinho ou família durante cada um dos sete 
dias seguintes. Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e 
sacrificial de você a Maria - ela o ama e o abençoará. Repita a Oração 
da Consagração diária todas as manhãs. 
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Oração da Consagração Diária para os Cinco Mistérios Luminosos 

Minha Rainha, Minha Mãe, eu me devoto inteiramente a ti; 
E para demonstrar a minha devoção a ti, eu lhe consagro neste dia os meus 

olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, todo o meu ser sem 
reservas. 

Já que te pertenço, minha boa mãe, me guarde, me proteja como sua 
propriedade e posse.  

Amém. (24) 
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9º Semana 
Transfiguração 

Fruto do Espírito: Desejo por Santidade (10) 
 
Escritura: A Transfiguração de Jesus. “Seis dias depois, tomou Jesus 
consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em 
particular a um alto monte, E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto 
resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a 
luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, 
tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se 
queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e 
um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa 
os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado 
Filho, em quem me comprazo; escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, 
caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E, aproximando-se 
Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo 
eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus.” (Mt 17:1-9) 

 
Reflexão: Acredite e confie que Jesus é quem Deus, O Pai, diz que ele é – 
O Filho Divino de Deus e muito mais importante que os profetas Moisés e 
Elias. 
O milagre da transfiguração ocorreu para que Jesus ganhasse forças antes de 
enfrentar a sua paixão e morte, e para assegurar aos três principais apóstolos 
que Ele é realmente o filho de Deus. Jesus havia se revelado a eles através de 
seus atos e palavras. Eles o seguiram, viveram com Ele, e Ele realizou 
grandes trabalhos e milagres em seu meio – até mesmo trouxe à vida os 
mortos. Eles tiveram uma relação pessoal com Ele; no entanto, isso não foi o 
suficiente. Eles ainda tinham pouca fé. Então, conforme Jesus se aproximava 
de seu derradeiro sacrifício na cruz, Ele os levou até o topo de uma montanha 
para que fortalecessem a sua fé Nele. O Pai dos Céus apareceu a eles junto de 
Moisés e Elias, e deixou claro que Jesus era o seu Divino Filho com quem ele 
estava bastante satisfeito, e que eles deveriam confiar Nele. Assim como a 
experiência espiritual que os três principais apóstolos tiveram no topo da 
montanha, como cristãos, nós podemos experienciar a Deus até mesmo na 
paz e segurança de nosso lar.  
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Esses mesmos três apóstolos encontraram Deus novamente de maneiras 
surpreendentes e novas, como no pão e vinho da Eucaristia durante a Quinta 
Feira Santa, na Ressurreição do Senhor durante a manhã de Páscoa e na 
experiência do Espírito Santo no domingo de Pentecostes. Esses eventos não 
ocorreram no topo de uma montanha, nem em uma igreja ou templo, mas 
dentro de uma casa, em Jerusalém. Nós podemos experienciar a Deus em 
casa, porque Ele está sempre conosco. “Emanuel”. 

 
Temor do Senhor: Este é um dos sete Dons de Confirmação do Espírito 
Santo e é de grande importância. Temor do Senhor é mencionado duas vezes 
na lista dos sete dons do Espírito Santo, e é o regozijo do Senhor. (Is 11:1-3) 
Isso também pode ser confuso.  
Como que jovens Homens e Mulheres encontram a motivação para crescerem 
como cristãos? Essa jornada deve ser percorrida com uma combinação de 
motivação externa, interna e união em oração com os Corações Unidos de 
Jesus e Maria. A maturidade cristã deve se desenvolver com o tempo, mas 
são tantos que nunca fazem progresso na adoração e acabam por perder a 
oportunidade de desenvolver uma relação íntima e pessoal com Jesus e 
Maria. Alguns também podem perder a chance dos céus para sempre; esse é 
um terrível desperdício de uma vida! Nós aprendemos durante a infância que 
a jornada por maturidade começa vinda de motivação pelos outros (como 
pais), como medo das consequências, e amadurece como o desejo de amor 
autêntico a Deus e ao próximo. Os três principais apóstolos de Jesus 
precisaram desenvolver a sua maturidade para que pudessem liderar a igreja 
com sucesso, já que Jesus estava prestes a ser tirado deles. Então, devido a 
esse evento, Deus, O Pai, e Seu Filho Jesus, fizeram com que os três 
passassem por um “rito de passagem” no topo de uma montanha. Primeiro, 
eles estavam aterrorizados por presenciar toda a glória de Deus Pai na forma 
de uma nuvem. 
Então eles recebem o consolo de Jesus, que diz a eles “Levantem e não 
tenham medo.” Então, qual é necessário, temer ou não temer? Eles encontram 
Jesus de uma forma diferente: uma forma transfigurada, brilhante como o sol. 
Eles também encontram Deus Pai de uma maneira nova: em uma nuvem 
misteriosa. Eles passaram de um estado de medo sagrado para amor sagrado. 
Como podemos compreender melhor esse importantíssimo (mas tão mal 
compreendido) dom que é o Temor do Senhor? De fato, está presente mais de 
300 vezes na Sagrada Escritura, até mesmo por Maria (Lc 1:39-56). 
 
Considere o humilde sinal de parada. Se perguntarmos aos motoristas se eles 
temem a placa de pare, todos dirão não! No entanto, se perguntarmos a eles 
se eles temem ignorar todos os sinais de parada, eles dirão sim!  
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Nós obedecemos aos sinais de parada por medo das consequências, trágicas 
consequências, que ficamos sabendo e vemos com frequência no noticiário. 
No entanto, se nós amamos a lei porque amamos aquele que nos dá as leis, 
nós seremos obedientes a essas leis por amor, não por temor. Nós 
confiaremos que as placas de pare existem para o nosso próprio bem, e 
seremos gratos por elas; afinal de contas, elas evitam bilhões de acidentes 
todos os dias! Imagine o quão aterrorizante seria dirigir e passar por todas as 
placas de pare sem preocupação? Esse é o ponto central: aqueles que 
obedecem ao sinal de parada não os temem! Da mesma forma, aqueles que 
obedecem aos mandamentos de Deus não temem a Deus. A diferença entre 
imaturidade e Maturidade Cristã é o grau de proatividade no amor que 
sentimos por Deus e pelo próximo sobre nós mesmos. A Escritura fala “O 
perfeito amor expulsa o medo.” (1 Jo 4:18) Esse é o nosso rito de passagem 
Cristão, que nos dá liberdade e propósito na vida. Jesus, que diz aos seus 
apóstolos para que não temam, também não teme precisamente porque ele é 
sempre obediente ao Pai. Do mesmo modo, Maria não temeu o Arcanjo 
Gabriel, porque ela era perfeitamente obediente a Deus.  

Princípio da Consagração: Faça aquilo que Deus pedir de você. O 
comando de Deus “Ouçam a Ele,” e a Instrução de Maria em 
Canaã, “faça tudo aquilo que Ele lhe pedir,” são similares.    Essa 
é uma excelente sabedoria das Escrituras vindas dos pais de Jesus. 
Se seguirmos e obedecermos a Jesus, Filho de Deus, nós não 
temeremos a Deus, mas temeremos às consequências do pecado. 
“Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu 
pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro Defensor, para que 
permaneça com vocês para sempre” (Jo 14, 15-16). Esse “Defensor” 
é o Espírito Santo, de quem você receberá uma benção renovada 
no dia de sua Confirmação. 

 
Testemunho dos Santos: 

1. Santa Mãe Maria: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao 
Senhor, E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador; Porque 
atentou na baixeza de sua serva; Pois eis que desde agora todas as 
gerações me chamarão bem-aventurada, Porque me fez grandes coisas 
o Poderoso; E santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em 
geração Sobre os que o temem. (Lc 1:46-50) 
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2. São Maximiliano Kolbe (1894-1941): “Em Jesus, nossos dons se tornam 
divinos, infinitos, dignos da majestade de Deus. Jesus é o único mediador ao 
Pai.  A Imaculada é a única mediadora a Jesus.” (20 p.16) 

3. São Luís Maria Grignion de Montfort (1673-1716): “Já que o 
Rosário é constituído principalmente e em substância da Oração de 
Cristo e da Saudação Angélica, ou seja, o Pai Nosso e a Santa Maria, é 
sem dúvida a primeira prece e primeira devoção da Fé, e é utilizada 
desde a época dos Apóstolos, até os dias de hoje.” (25) 

 
Destaque da Virtude: A Transfiguração deve fortalecer as virtudes de fé e 
de confiança em Pedro,   Tiago, e João. Após a experiência no topo da 
montanha, os três não puderam mais duvidar de quem realmente era Jesus. 
 
Mandamento da Semana: O sexto mandamento: “Não cometerás 
adultério” (Ex 20:14) Não cometa o erro de acreditar que tal mandamento 
se refere apenas ao adultério, mas também a todos os atos de impureza 
sexual no coração, mente, e ações. Leve em consideração as duras palavras 
de Jesus na Escritura: “Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás 
adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher 
para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se 
o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti; 
pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu 
corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a 
e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se 
perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. (Mt 5:27-30) Tal 
mandamento se aplica a todas as formas de impureza sexual, para tanto 
homens quanto mulheres. Não imite ao mundo, nele faz falta a virtude da 
castidade. 

Compartilhando a nossa fé com nossos pais e/ou padrinhos: Quem é 
Jesus para você? Quem é Maria para você? 

Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em voz alta 
todos os dias com o padrinho ou família durante cada um dos sete dias 
seguintes.  
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Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e sacrificial de você a 
Maria - ela o ama e o abençoará. Repita a Oração da Consagração diária 
todas as manhãs: 
 
 

Oração da Consagração Diária para os Cinco Mistérios Luminosos 
Minha Rainha, Minha Mãe, eu me devoto inteiramente a ti; 

E para demonstrar a minha devoção a ti, eu lhe consagro neste dia os meus 
olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, todo o meu ser sem 

reservas. 
Já que te pertenço, minha boa mãe, me guarde, me proteja como sua 

propriedade e posse.  
Amém. (24) 

 
Observações: 
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10º Semana 

A Última Ceia 
Fruto do Espírito: Adoração (10) 

 
Escritura: E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os doze apóstolos. 
E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta páscoa, antes que 
padeça; Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra 
no reino de Deus. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: 
Tomai-o, e reparti-o entre vós; Porque vos digo que já não beberei do 
fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, e 
havendo dado graças, partiu-o, e deu-lho, dizendo: Isto é o meu corpo, 
que por vós é dado; fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, 
tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento 
no meu sangue, que é derramado por vós. (Lc 22:14-20) 
“Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, na verdade vos digo: Moisés não vos 
deu o pão do céu; mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o 
pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, 
pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão 
da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca 
terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não 
credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de 
maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer 
a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do 
Pai que me enviou é esta: Que nenhum de todos aqueles que me deu se 
perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele 
que me enviou é esta: Que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a 
vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele 
os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: 
Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, 
pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes: Não 
murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o 
não trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: 
E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai 
ouviu e aprendeu vem a mim.  
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Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus; este tem 
visto ao Pai. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim 
tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no 
deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele 
comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer 
deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu der é a minha carne, que 
eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, 
dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes 
disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do 
Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós 
mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida 
eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne 
verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu 
nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, 
quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que 
desceu do céu; não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e 
morreram; quem comer este pão viverá para sempre.” (Jo 6:32-58) 

 

Reflexão: Se você deseja experimentar o Amor Divino, receba a 
Eucaristia! Você talvez até mesmo enxergue Deus de uma maneira 
surpreendentemente nova! 
 
A primeira Missa foi realizada não em uma igreja, mas em um lar. A 
Celebração de Páscoa era uma celebração anual obrigatória ao povo Judeu. 
Eles celebravam a libertação dos Israelitas do Egito por Deus, através de 
Moisés, há mais de 1300 anos antes da primeira celebração. Deus comandou 
aos Israelitas que celebrassem esse banquete anual em casa, em 
agradecimento pela Libertação. Em cada um desses rituais anuais de refeição, 
os pais sacrificariam um cordeiro para alimentar a família  ao redor da mesa, 
e às crianças, era contada a história de como Deus os libertou da escravidão 
“com uma mão poderosa e o braço estendido” demonstrando que o Seu amor 
e devoção perduram para todo o sempre. (Salm. 136:12) 
Nessa celebração, Jesus, nosso novo Moisés, celebrará com os seus 
discípulos, e mudará completamente o significado dessa celebração 
histórica de gratidão. Ele entregará o próprio corpo e alma durante essa 
celebração litúrgica e se tornará, Ele mesmo, o cordeiro sacrificial: Será 
Ele o sacrifício cujo sangue será derramado pela nossa liberdade.  
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No Evangelho segundo João (acima), Jesus diz aos seus discípulos “na 
verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho 
do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós 
mesmos.” (Jo 6:53) Muitos se afastaram em descrença. Ele está se 
entregando em sacrifício para nos salvar da escravidão e nos dar 
passagem aos céus. Será que nós participamos dessa missa por inteiro? 
Será que nós acreditamos completamente nas palavras do Senhor? 
Quando recebemos a Eucaristia, percebemos que estamos encontrando 
Deus de uma maneira surpreendentemente nova? Uma mãe sacrifica 
parte de si para dar vida a uma criança, dedicar-se ao marido, à família. 
Jesus faz o mesmo, dando vida de uma maneira surpreendentemente 
nova – Vida Eterna! 

Antes de entregar-se aos apóstolos como pão e vinho de Divina 
Eucaristia, durante a última ceia, Ele os purificou ao lavar-lhes os pés, 
talvez ainda ouvindo as suas confissões, como o fez com Pedro. É vital 
para cada um de nós que esteja bem preparado para a recepção da 
Divina Eucaristia através do jejum por um breve período de tempo, 
purificando os nossos corpos, nossas roupas e nossos pecados – e jamais 
receber a Eucaristia se estivermos maculados de graves pecados. 
Devemos sempre nos preparar para receber a Divindade reconciliados 
com Deus, demonstrando nossa intenção de arrependimento dos 
pecados. Jesus disse, “Se eu não lavar os teus pés, Pedro. Não 
receberás parte de mim.” Receber a Eucaristia não significa “tomá-
la”. Mas, é preciso esperar que lhe seja entregue em mãos e deve ser 
recebida humildemente, como um presente. 

Jesus quer Se entregar 100% a nós, assim como uma mãe deseja 
entregar 100% de si a seus filhos. Ela deseja dar a seus filhos o leite 
feito dentro de si, de seu próprio corpo. A criança é formada 
completamente do corpo e do sangue de sua mãe. Jesus deseja entregar 
a seus seguidores tudo de Si: e assim como o Pai matou a sede dos 
Israelitas, no deserto, com água de uma pedra, e maná dos céus, da 
mesma forma Jesus deseja alimentar espiritualmente os seus seguidores 
para todo o sempre. Então, ele se entregou como o pão e o vinho 
consumidos tradicionalmente na celebração de Páscoa:  
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“Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, 
dizendo: "Isto é o meu corpo dado em favor de vocês; façam isto em 
memória de mim". Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, 
dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado 
em favor de vocês.” (Lc 22:19-20). Nós cristãos devemos acreditar que 
a Eucaristia é realmente o corpo e o sangue de Jesus, e receber tal 
presente com o mesmo amor incondicional com o qual ele nos é dado. 
Então, receberemos a Eucaristia e receberemos a Deus de maneiras 
surpreendentemente novas. 

Princípio da Consagração: Aprenda a amar Maria como ela te ama. 
Uma das maiores lições sobre o amor verdadeiro é atribuída a São 
João Paulo II em seus ensinamentos sobre a Teologia do Corpo: “O 
contrário do amor não é o ódio, mas a luxúria; o uso de outra 
pessoa.” (referência desconhecida) Quando retribuímos um o amor 
sincero usando a outra pessoa para nossos próprios propósitos 
egoístas, nós estamos usando, e não amando. Já que as mães 
possuem o dom do carisma entregue a elas por Deus para ensinar o 
significado de amor verdadeiro aos seus filhos, a elas também é 
dada a intuição espiritual que permite que saibam a diferença entre 
ser amado e ser usado. Quando desejamos amar Maria, precisamos 
aprender a amá-la como ela nos ama – sacrificialmente e 
altruisticamente. Durante o sacerdócio público de Nosso Senhor, 
não há dúvidas que muitos tentaram se aproximar de Maria como 
um meio para chegar a seu Filho. Uma mãe é dada a cada um de 
nós como parte do plano perfeito de Deus para que aprendamos a 
amar sacrificialmente da mesma maneira como elas nos amam. 
Mães e Filhos estão unidos em seus corações. Basta observar uma 
mãe amando a seu filho e o ensinando a amar de volta. É dessa 
maneira que fomos projetados por Deus para aprender o segundo 
grande mandamento e entrarmos aos céus. Devemos buscar Maria 
proativamente com humildade e deixar que ela nos ensine a amá-la 
como Jesus a ama. Assim como Jesus entregou o seu Corpo e 
Sangue na Última Ceia – e o faz novamente em cada Missa – Ele 
está nos amando sacrificialmente, com humildade e caridade.  
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Conforme nos consagramos e nos entregamos a Maria e 
aprendemos a amá-la sinceramente, nossos corações se juntam aos 
Corações Unidos. Lá está o poder secreto da Consagração Mariana. 
 
Testemunho dos Santos: 
1. São Caetano de Thiene (1480-1547) “Supliquemos à Virgem Maria 
constantemente para que venha a nós junto de seu Filho Glorioso. Sejamos 
Corajosos. Supliquemos a ela que nos entregue o seu Filho, que, no 
Sacramento Abençoado, é o alimento de nossa alma. Ela o entregará a nós 
prontamente.” (3) 
2. Santa Madre Teresa (1910-1997) “O papel de Maria é o de nos levar face 
a face, como o fez com João e Maria Madalena, com o amor ao coração de 
Jesus Crucificado… Porque Nossa Senhora estava lá no Calvário, ela sabe o 
quão real, o quão profundo é o amor Dele por nós e pelos pobres.” (1) 
3. São João Paulo II (1920-2005) “A repetição de Ave Maria no 
Rosário nos faz ter parte na maravilha de Deus: em adoração jubilante, 
nós compreendemos o maior milagre de toda a história.” (12) 
 
Destaque da Virtude: Jesus demonstra grande humildade ao lavar os pés dos 
apóstolos. Ele que acreditem naquilo que está prestes a proclamar: 
Experienciar a Deus de uma forma surpreendentemente nova: O pão e vinho 
da Eucaristia! 

Mandamento da Semana: O Sétimo Mandamento: “Não roubarás.” 
(Ex 20:15) Como podemos amar ao nosso semelhante se tomamos o que 
lhe pertence? “O sétimo mandamento proíbe que tomemos os bens dos 
outros injustamente ou que sejamos injustos em relação ao que lhe 
pertence… o mandamento também exige o respeito ao direito da 
propriedade privada.” (6, #2410) Se tomamos a propriedade do 
próximo, ou se manchamos a sua reputação com difamação e fofoca, 
ambos constituem um roubo. São Tomás de Aquino nos ensina que 
roubar é muito perigoso, porque “mesmo que haja arrependimento por 
tal pecado, não é fácil de se realizar a devida penitência por ele. Pois há 
a obrigação de restituição e o dever de cobrir as perdas incorridas ao 
justo dono daquilo que lhe é injustamente tomado. E tudo isso está 
acima e além da obrigação de arrependimento do pecado.” (13, 6 
#2412) 
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Compartilhando a nossa fé com nosso padrinho e/ou pais: Será que 
nos lembramos de nossas raízes quando agradecemos a Deus 
anualmente por ter-nos libertado e salvo? Será que nos entregamos 
100% durante a nossa celebração litúrgica da Missa, que representa a 
Última Ceia? Será que reconhecemos que ao comermos do pão e 
bebermos do vinho, estamos consumindo o verdadeiro Corpo e Sangue 
de Jesus? 

Tarefa: Leiam este capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena 
todos os dias com o padrinho ou família durante cada um dos 
próximos sete dias. Ofereça seu rosário diário como um presente 
proativo e sacrificial de você para Maria - ela adora! Reze a Oração da 
Consagração diária todas as manhãs: 

 
 Oração da Consagração Diária para os Cinco Mistérios Luminosos 

Minha Rainha, Minha Mãe, eu me devoto inteiramente a ti; 
E para demonstrar a minha devoção a ti, eu lhe consagro neste dia os meus 

olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, todo o meu ser sem 
reservas. 

Já que te pertenço, minha boa mãe, me guarde, me proteja como sua 
propriedade e posse.  

Amém. (24) 

 
 

Observações: 
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Terceira Promessa 
Eu, ________ prometo a ti, Mãe Maria que estudarei fielmente cada lição 
e rezarei ao menos uma dezena do teu Sagrado Rosário em voz alta todos 
os dias pelas próximas 5 semanas junto de meu Padrinho e/ou membros 
de minha família.  

Eu te peço, Mãe, que me ensine a amar-te como me amas. Eu 
desejo aprender com a tua ajuda a amar a Deus e ao Próximo de 

acordo com o Desejo Divino. Isso eu rezo, em Nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, Amém. 

 
Data e Assinatura do(a) Candidato(a): ____________________________ 

Padrinho: ________________________________________ 
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11º Semana  

Agonia no Jardim 
Fruto do Espírito: Arrependimento pelo Pecado (10) 

 
Escritura: A Agonia nos Jardins. 
Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e 
lhes disse: "Sentem-se aqui enquanto vou ali orar". Levando consigo 
Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-
se. Disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa 
tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo". 
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: 
"Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice; contudo, não seja 
como eu quero, mas sim como tu queres". 
Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não 
puderam vigiar comigo nem por uma hora?", perguntou ele a Pedro. 
"Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, 
mas a carne é fraca." E retirou-se outra vez para orar: "Meu Pai, se não 
for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua 
vontade". 

Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos 
estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira 
vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes 
disse: "Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora! Eis que 
o Filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. 
Levantem-se e vamos! Aí vem aquele que me trai!" (Mt 26:36-46) 
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Reflexão: Fique alerta, vigie e ore para que não seja posto à prova. O 
próximo conjunto de cinco meditações do Rosário, os Mistérios Dolorosos, 
são sobre o mistério do sofrimento. Na vida de todos, há momentos de alegria 
e momentos de tristeza. Nos tempos de Jesus, o povo Judeu acreditava que 
todos aqueles que estavam passando por sofrimentos na vida estavam sendo 
punidos por Deus, mas Jesus demonstrou que isso não é verdade! Ele, que 
não possuía pecado, e que era o Escolhido pelo Pai, sofreu imensamente, e da 
mesma forma o fez a Sua Imaculada Mãe. Durante a Via Sacra, Jesus 
demonstra que devemos fazer do nosso sofrimento, atos de beleza e trabalho 
criativo de amor sacrificial e misericórdia, assim como o faz uma mãe, que 
sofre pelos seus filhos no trabalho de dar à luz. Podemos enxergar nas 
Estações da Cruz como Jesus parou para fazer sacerdócio para muitas pessoas 
durante a jornada para a Sua morte. Todas as pessoas experienciam o 
sofrimento, mas Jesus nos ensina a confiar que Ele transformará o sofrimento 
em um poderoso dom de Deus para o Próximo. 
Jesus se torna o Cordeiro de Deus, sacrificado pelos pecados da humanidade. 
Adão foi tentado nos jardins do Éden por Satã, e falhou em proteger Eva de 
Satã e do pecado, mesmo sob o comando de Deus de “proteger o Jardim.” 
(26) Jesus é tentado no jardim por Satã, mas ele obtém sucesso em proteger a 
sua “amada”, a Igreja. Por que Satã escolheu atacar Eva primeiro? Talvez ele 
sabia que Deus criou Eva com a missão de ajudar toda a família a aprender 
sobre os dois principais mandamentos, que são a chave para o Coração de 
Deus e a Vida Eterna dentro Dele.  
Você consegue imaginar um prisioneiro esperando pela execução marcada 
para a manhã do dia seguinte? Será que ele é capaz de dormir na noite 
anterior? Os apóstolos dormem, eles não estão preparados para o que está 
prestes a acontecer. Se acreditarmos que Satã não é real, ele pode nos 
surpreender. Mas, se estamos atentos e vigilantes, estaremos prontos para os 
desafios da vida. Jesus diz a eles para que fiquem alertas e orem para que não 
sejam derrotados na batalha contra o mal. Devemos ser homens e mulheres de 
preces diárias e vigílias diárias, sempre no aguardo dos movimentos do 
Espírito Santo. Como podemos realizar essa missão na prática? 
Um bom objetivo é dedicar 10% de nosso tempo desperto para preces 
ao longo do dia. Cerca de seis minutos por hora. É possível começar o 
dia com o Oferecimento da Manhã e a Consagração Mariana, dedicando 
um espaço de tempo silencioso com o Senhor. Rezemos uma porção do 
Rosário Sagrado a cada dia, como nos pede Nossa Mãe Maria. Podemos 
rezar enquanto caminhamos ou nos exercitamos, ou em nossa comuta 
diário na ida e volta do trabalho ou da escola.  
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A Missa Semanal é requerida pela Igreja. A Missa diária é uma 
disciplina excelente se nossa agenda permite, mas devemos tomar a 
Eucaristia na igreja semanalmente. Uma hora em adoração perante a 
Eucaristia é uma excelente forma de devoção, durante qualquer período 
do dia ou noite. Ao meio dia, tem-se um excelente momento para a 
Oração da Hora do Angelus e, às 15h, tem-se o momento perfeito para o 
Terço da Divina Misericórdia. Finalmente, à noite, tem-se o melhor 
momento para um exame diário de consciência e uma oração ao nosso 
Anjo da Guarda. Recomenda-se reconciliação ou confissão uma vez por 
mês. 

Esse pressente a Jesus, em oração, através de Maria, fortalecerá a sua fé, 
auxiliará no florescer das virtudes e o deixará receptivo a tantas bençãos 
que mal conseguirá contar. Essa disciplina de orações ajudará a 
converter toda a forma de sofrimentos em doces sacrifícios a Deus pelos 
seus pecados, simplesmente por dedicar todas as suas preces, obras e 
alegrias a Jesus, através de Maria. Dedique-se a se tornar um melhor 
orador ao longo de sua vida. Comece devagar e deixe que Maria o guie 
ao longo dos anos. Nunca deixe de orar!!! 

Princípio da Consagração: Torne-se um instrumento do Amor de 
Maria. Muitos Santos, especialmente São Maximiliano Kolbe, 
desejaram se tornar um instrumento de amor nas mãos de Maria 
para salvar almas. (20) Isso não é o mesmo que “ser usado” pelos 
outros, como discutimos anteriormente. Mas tornar-se um 
instrumento de Maria é uma oferenda de livre arbítrio que 
oferecemos a Ela diariamente, e que ela aceita com alegria. Ela 
percebe as intenções por trás de nossas orações, e sabe que 
desejamos ajudá-la a salvar as pobres almas dos filhos que se 
perdem. Esse é um dom maravilhoso que é altamente 
recomendado por todos os Santos. Assim, é ampliada a nossa 
intenção em oração; no entanto, devemos dar essa permissão à 
Maria diariamente, com nossa oração da Consagração matinal, 
por exemplo. 
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Testemunho dos Santos:  
 
1. Santo Alberto Magno (1193-1280) “depois de Jesus cristo, A Mãe Divina 
foi a mais perfeita em oração de todos aqueles que existiram ou que existirão. 
As preces de Maria foram contínuas e perseverantes! (3) 
 
2. São Luís Maria Grignion de Montfort (1673-1716) “Durante a sua vida 
terrena, Maria viveu em oração contínua. Portanto, todos os devotos a ela 
devem rezar – e rezar continuamente!” (3) 

3. São Josemaría Escrivá (1902-1975) “Vocês desejam amar à Nossa 
Senhora? Bem, então é necessário conhecê-la. Como? Ao se rezar o 
Rosário.” (27) 
 
Destaque da Virtude: Jesus, Filho de Deus, demonstrou enorme humildade 
e misericórdia ao lavar os pés dos discípulos. Nós, Seus discípulos, devemos 
imitar tais virtudes, que podemos apenas fazer através da graça Dele. 

Mandamento da Semana: O oitavo mandamento: “Não levantarás falso 
testemunho” (Ex 20:16) “O oitavo mandamento proíbe a distorção da 
verdade em nossas relações com os outros. Tal vocação moral deriva da 
vocação do povo sagrado de testemunhar a Deus que é a verdade e que 
deseja a verdade.” (6, #2464) Se somos caridosos em nossos pensamentos, 
nós não faremos o oposto em nossas palavras e atos; dessa forma, tudo flui 
de dentro de nossos corações. “Mas nenhum homem pode domar a 
língua. É um mal que não se pode refrear; está cheia de veneno mortal. 
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, 
feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e 
maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.” (Ti 3:8-10) 
Muitos de nossos pecados contra esse mandamento são passados de geração 
para geração, então, se combatermos a eles dentro de nossos corações, 
nossos filhos e netos o farão também. 

Compartilhando a nossa fé com nosso padrinho e/ou pais: De que forma 
podemos nos organizar para que seja possível dedicar 10% de nosso tempo 
de vigília para o Senhor em Oração? 
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Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em voz 
alta todos os dias com o padrinho ou família durante cada um dos sete 
dias seguintes. Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e 
sacrificial de você a Maria - ela o ama e o abençoará. Repita a Oração 
da Consagração diária todas as manhãs: 
 
 

Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios 
Dolorosos 

 
“Ó Maria, em tuas mãos, eu me entrego. A ti, eu entrego o meu corpo e 

alma, meus pensamentos e minhas ações, minha vida e minha morte. 
Ajude-me a amar Jesus acimada de todas as coisas. Ó Maria, eu me 
ofereço inteiramente a Deus através de tuas mãos e seguindo o teu 

exemplo. Eu aceito a vontade Dele e peço a ti que fortaleça a minha fé em 
tal empenho.”  

(Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
 
 

Observações: 
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12º Semana 
Flagelação à Coluna 
Fruto do Espírito: Pureza (10) 

 
Escritura: "Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos 
judeus?", perguntou-lhes Pilatos. "Crucifica-o!", gritaram eles. 
"Por quê? Que crime ele cometeu?", perguntou Pilatos. 
Mas eles gritavam ainda mais: "Crucifica-o!" 
Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou 
açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. (Mc 15:12- 15) 

Reflexão: permaneça no momento presente; é aqui que encontrará a 
graça para suportar o sofrimento. 
A primeira coisa que os Judeus faziam após oferecer o cordeiro em sacrifício 
de Páscoa ao sacerdote era esfolar a pele e entregá-la como um presente ao 
sumo sacerdote, como pagamento por seu ministério. (28) Jesus foi 
essencialmente “esfolado” com 40 chicotadas de um chicote contendo 
pedaços afiados de ossos; projetado pelos romanos para rasgar a pele e 
infligir imensa dor. Tal ato foi realizado em público, de acordo com a Lei 
Romana, e o número de chicotadas foi cuidadosamente regulado. Alguns 
homens morriam durante o flagelo; a dor era insuportável, e Jesus teve que 
suportá-la publicamente, nu e destituído de toda a dignidade. O cordeiro de 
Páscoa estava morto ao ser esfolado, Jesus estava vivo. Ele suportou a isso 
por nós. O pecado traz consequências muito sérias, porque ele é, em si, muito 
sério. 
 
Será que estamos preparados para nos posicionarmos em favor de Jesus? Ele 
foi desdenhado e açoitado em um ato de humilhação pública por nós. 
“Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei 
diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante 
dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus.” 
(Mt 10:32,33) 
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Ao imaginar essa cena enquanto rezamos a nossa dezena, podemos pensar em 
algumas lições. São Tomás de Aquino nos ensina a nos questionarmos sobre 
o que Jesus fazia e o que Ele não fazia em cada cenário. Ele não foge, nem 
revida. Ele está agradecendo ao Pai, perdoando os Seus inimigos, e confiando 
pacientemente na Salvação que virá de Seu Pai. Jesus está oferecendo o 
sacrifício de si a Deus como uma dádiva para todos nós. (29) 
 
Maria testemunhou ao flagelo e se juntou ao Filho em Sofrimento durante 
cada momento. Ela também teve que perdoar continuamente os assassinos de 
Seu Filho, uma tarefa imensamente difícil. Conforme nós aproximamos os 
nossos corações dos Corações Unidos de Maria e Jesus, podemos 
experienciar um pouco das mesmas dores quando contemplamos esse 
Mistério ou o assistimos reencenado em filmes.  
 
Princípio da Consagração: Viva no presente momento. Peça a Maria 
para que nos mantenha no presente momento enquanto rezamos o 
Rosário. Quando nos encontramos em uma situação difícil, 
frequentemente escapamos do presente ao nos concentrarmos no passado 
ou futuro em nossas mentes. Também tendemos a utilizar substâncias 
como comida, álcool ou drogas na tentativa de escapar das dores de 
nossa presente realidade. Quando fazemos essas coisas, estamos deixando 
passar as Graças Divinas que existem especialmente para nos auxiliar a 
suportar o presente momento. O Bispo Fulton Sheen, disse, em vídeo, “O 
demoníaco é a tentativa de evitar a cruz.” Jesus resiste a essa tendência 
humana durante a sua flagelação. Ele aceita a cada golpe do chicote 
como uma dádiva do Pai. Ele está presente a cada momento e não 
desperdiça o dom do presente e e das graças divinas oferecidas pelos céus 
para que suporte a cada momento. Ele está dizendo sim ao momento 
presente, e nos dando um exemplo a ser seguido. 
 
Quando estamos na Missa, ou fazendo as nossas preces, nós deixamos a 
nossa mente se perder? Nós lutamos contra as distrações ou nos 
deixamos levar e perdemos o dom de Deus? Cada momento presente é 
único e jamais se repetirá. Nossos melhores momentos darão base para a 
nossa eternidade. Reze aos Corações Unidos pela graça de poder 
apreciar cada momento. Gratidão humilde é sempre a melhor resposta 
para cada momento que experienciamos. 
Como um exemplo do momento presente, pense em Maria passando 
tempo com o menino Jesus. Um recém-nascido dentro de um lar exige 
100% de foco o tempo inteiro, devido às necessidades, ao barulho e à 
fragilidade do infante.  
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Se houver distração, como um foco no futuro ou no passado, ao invés do 
presente momento, a criança pode acabar se machucando de alguma 
maneira. Maria está prestando atenção 100% do tempo no menino Jesus 
durante cada momento presente. Nada é mais importante para ela. Cada 
momento é dedicado às necessidades de Jesus, e a ela foi dada a graça do 
discernimento de saber exatamente o que ele precisa em cada momento. 
Maria é a mãe de todos, e nos céus, ela pode passar o seu tempo cuidando 
de cada um de nós, pois no céu não há limitação quanto a tempo ou 
espaço. 

Nós dizemos “Glória a Deus” ao final de cada dezena, seja o Mistério 
Glorioso ou Doloroso. Essas preces nos ensinam gratidão em todos os 
momentos. Ao aproximar os nossos corações dos Corações Unidos na 
Consagração Mariana, receberemos as graças necessárias para 
suportar o presente momento, e nos será dada a sabedoria para 
compreender a razão por trás de cada cruz que carregamos. 

 

Testemunho dos Santos: 
1. Santa Catarina de Siena (1347-1380) “Tenha fé na querida Maria que é a 
Mãe de Misericórdia. Ela nos trará à presença de seu Filho e intercederá 
maternalmente a Ele em nosso favor, e assim Ele terá misericórdia conosco.” 
(3) 
2. Santo Maximiliano Kolbe (1894-1941) “É preciso, primeiramente, nos 
entregarmos à Imaculada. Então, em nós e através de nós, ela poderá chegar 
aos outros. Deixemo-nos aproximar dela e imitar as suas virtudes para que 
tenhamos o mérito de estar próximos dela através da eternidade.” (20) 
3. São João Paulo II (1920-2005) “A família que reza unida, permanece 
unida. O Rosário Sagrado, através da tradição, se mostrou efetivo em manter 
a união nas famílias. Membros individuais de uma família, ao direcionarem 
os seus olhares a Jesus, recebem a capacidade de olhar nos olhos, de 
comunicar, de demonstrar solidariedade, de perdoar, e de perceber o pacto de 
amor renovado no Espírito de Deus.” (12) 
 
Destaque da Virtude: Jesus praticava a virtude da resignação, perseverança 
e compaixão, enquanto suportava a sua flagelação no pilar.  
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Mandamento da Semana: O Nono Mandamento “Não cobiçarás a mulher 
do próximo.” Qualquer um que olhar a uma mulher com luxúria, já 
cometeu o adultério em coração.” (Ex 20:17, Mateus 5:28, 6, #2514) 
Luxúria sempre nasce em nossos corações e flui para as ações. Para que 
possamos controlar nossos pecados impuros, devemos converter os nossos 
corações. Nossa Mãe Imaculada nos ajudará se pedirmos a ela. A mídia 
moderna está em guerra contra os nossos corações no que diz respeito a esse 
mandamento. Devemos controlar os nossos olhos, em primeiro lugar, 
especialmente quando eles estão focados em figuras impuras na internet. 
Aqueles que não são casados, mas vivem juntos sem os benefícios espirituais 
do casamento, estão sendo privados das graças necessárias para a defesa 
contra os pecados que violam esse mandamento. 

Compartilhando a nossa fé com nossos pais e/ou padrinhos: Quando 
dirigimos, precisamos nos focar na estrada diretamente em frente a nós, 
ao invés de nos concentrarmos na estrada que fica pra trás ou na estrada 
que demorará por vir. Você se distrai do presente momento ao rezar ou 
ir à Missa? Jesus se distraiu durante as suas poderosas preces, durante a 
sua Crucificação? Como podemos combater essas distrações e 
permanecer no presente momento, alcançando às graças providenciadas 
pelos Céus? 

Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em 
voz alta todos os dias com o padrinho ou família durante cada um 
dos sete dias seguintes. Repita a Oração da Consagração diária 
todas as manhãs. 

 
Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios Dolorosos 

“Ó Maria, em tuas mãos, eu me entrego. A ti, eu entrego o meu corpo e 
alma, meus pensamentos e minhas ações, minha vida e minha morte. 
Ajude-me a amar Jesus acimada de todas as coisas. Ó Maria, eu me 
ofereço inteiramente a Deus através de tuas mãos e seguindo o teu 

exemplo. Eu aceito a vontade Dele e peço a ti que fortaleça a minha fé em 
tal empenho.”  

(Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
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Observações: 
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13º Semana 
Coroação com Espinhos 
Fruto do Espírito: Coragem (10) 

 Escritura: “Pilatos, pois, tomou então a Jesus, e o açoitou. E os soldados, 
tecendo uma coroa de espinhos, lha puseram sobre a cabeça, e lhe 
vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus. E davam-
lhe bofetadas. 
Então Pilatos saiu outra vez fora, e disse-lhes: Eis aqui vo-lo trago fora, 
para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, 
levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis 
aqui o homem. 

Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, 
clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: 
Tomai-o vós, e crucificai-o; porque eu nenhum crime acho 
nele.” (Jo 19:1-6) 
 
Reflexão: Ofereça toda a sua dor* como uma graça a Jesus e Maria pelos 
pecadores, e persevere em sua gratidão por cada presente momento. 
*(Qualquer abuso intencional deve ser comunicado aos pais ou a uma 
autoridade legítima) 
 
O ato de flagelação do Nosso Senhor foi uma forma de punição Romana, 
praticada de acordo com regras estritas e em público, para que todos 
pudessem ver. Dessa forma, Jesus foi açoitado com um número 
predeterminado de golpes de chicote em público. No entanto, a coroação com 
os espinhos e o deboche por parte dos soldados romanos ocorreram em um 
lugar mais restrito, enquanto os soldados O limpavam após o flagelo, e antes 
de levá-lo perante Pilatos novamente. Esse evento não foi supervisionado, e 
provavelmente foi um tormento gratuito por parte dos soldados para Jesus. 
Soldados romanos não tinham qualquer tipo de respeito pelos Judeus. A dor 
da coroação com espinhos deve ter sido “excruciante”, palavra derivada do 
latim para “cruz”. Imagine a crueldade e ódio destinados ao Nosso Senhor. 
Ele sofreu por todos nós. Nós o merecíamos, não Ele. 
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Além da dor física, devemos nos lembrar da dor psicológica, experienciada 
por muitos o tempo todo, causada por doenças mentais, relações abusivas ou 
pela perda de pessoas queridas. Qual a melhor maneira de demonstrar 
gratidão Ao Senhor pelo sofrimento que suportou em nosso nome? Coroá-lo 
como o Rei de Nossos Corações para que seja possível viver a vida com Ele 
como o Nosso Salvador. Mãe Maria, que ensinou o menino Jesus a amar, nos 
ensinará a amar como Jesus amou; se pedirmos para que nos ensine a amar, 
Eles nos manterão no favor de Deus. Façamos esse pedido hoje. 

Princípio da Consagração: Aceite toda a dor, seja ela física, mental ou 
espiritual. Não reclame, mas a ofereça a Jesus através da Mãe Maria 
que ampliará os nossos sacrifícios e salvará as nossas pobres almas. Nós 
podemos nos medicar quando estamos doentes ou sentindo dor, e 
mesmo assim oferecê-las a Jesus. Nós fazemos tal oferenda durante 
nossas Orações Diárias à Maria. Tentamos viver sob tal princípio, pois 
compreendemos que foi o que Jesus fez quando os soldados o 
torturaram. Nós imitamos a Jesus, que entregou todo o seu sofrimento 
sem reclamar, por todos nós. A Escritura nos diz: “Nisto conhecemos o 
que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa 
vida por nossos irmãos.” (1 Jo 3:16) Maria é o exemplo para seguir essa 
Escritura, foi isso o que ela fez ao seguir o seu Filho, no caminho da 
cruz, vivendo a Escritura: “apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo” 
(Rom. 12:1) 
 
Testemunho dos Santos: 
1. Papa Benedito XV (1854-1922) “Maria ofereceu o seu Filho 
generosamente, em sacrifício para satisfazer o a justiça de Deus. Assim, 
podemos dizer que ela cooperou na salvação da humanidade junto a Jesus.” 
(3) 
2. São Maximiliano Kolbe (1894-1941) “A Cruz é a escola do amor. 
Lembremo-nos que o amor vive e é nutrido por sacrifícios… A maneira mais 
rápida de salvar uma alma é de inspirá-la a realizar ou sofrer em nome de 
algo, mesmo que seja pouco, em nome da Imaculada, a mais graciosa rainha 
dos céus e da terra, pela vontade de Deus Todo Poderoso.” (20, p.108,69) 

3. São João Paulo II (1920-2005) “Rezar o Rosário é entregar nossos 
desalentos aos misericordiosos corações de Cristo e de Sua Mãe.” (12) 
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Destaque da Virtude: Jesus rezou por seus inimigos mesmo enquanto eles o 
coroavam com espinhos e debochavam Dele. 

Mandamento da Semana: O décimo mandamento "Não cobiçarás a 
casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem 
seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que 
lhe pertença" (Ex 20:17 e Mt 6:21) O décimo mandamento acrescenta e 
completa o nono, que se preocupa com a concupiscência da carne. O 
décimo proíbe a cobiça aos bens do próximo, que é a raiz do roubo, do 
furto e da fraude. Avareza, assim como a fornicação é originária da 
idolatria proibida pelas primeiras prescrições da Lei. O décimo 
mandamento está preocupado com as intenções do coração; assim como 
o nono, ele resume os preceitos da Lei. (6#2534, 1 Jo 2:16) Alguns 
grupos de catequismo mais antigos agrupavam o nono e o décimo 
mandamento juntos e apontavam que “o que nos é comandado em tais 
preceitos é o seguinte: observemos os mandamentos precedentes, 
devemos ser particularmente cuidadosos para não cobiçar. Aquele que 
não cobiça, que é contente com as coisas que possui, não desejará 
aquilo que pertence aos outros, e será feliz em prosperidade, ao dar 
glórias a Deus.” (13) 
 

Compartilhando a nossa fé com nosso padrinho e/ou pais: Que valor 
você já experienciou ao dedicar uma dor, ou insulto sofrido como sacrifício 
a Jesus ou Maria? Como tal dom sacrificial amplifica as nossas preces? 
Sejamos gratos com cada momento de nossos dias, enquanto fazemos nosso 
exame de consciência diário. 

Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena todos os 
dias com o padrinho ou família durante cada um dos sete dias seguintes. 
Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e sacrificial de você a 
Maria - ela o ama e o abençoará. Repitam a Oração da Consagração diária 
todas as manhãs: 
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Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios Dolorosos 
“Ó Maria, em tuas mãos, eu me entrego. A ti, eu entrego o meu corpo e 

alma, meus pensamentos e minhas ações, minha vida e minha morte. 
Ajude-me a amar Jesus acimada de todas as coisas. Ó Maria, eu me 
ofereço inteiramente a Deus através de tuas mãos e seguindo o teu 

exemplo. Eu aceito a vontade Dele e peço a ti que fortaleça a minha fé em 
tal empenho.” 

(Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
 
 

Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

83 



 

 

14º Semana 
Carregando a Cruz 

Fruto do Espírito: Paciência (10) 
 
Escritura: “E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado 
Caveira, que em hebraico se chama Gólgota.” (Jo 19:17) 
E soltou o homem que eles queriam — aquele que havia sido preso por 
causa de revolta e de assassinato. E entregou Jesus para fazerem com ele o 
que quisessem. 
Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um 
homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. 
Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de 
Jesus. 
Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que 
choravam e se lamentavam por causa dele. 
Jesus virou-se para elas e disse: — Mulheres de Jerusalém, não chorem 
por mim, mas por vocês e pelos seus filhos! Porque chegarão os dias em 
que todos vão dizer: “Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que 
nunca deram à luz e que nunca amamentaram!” 
Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: “Caiam em cima 
de nós!” E dirão também aos montes: “Nos cubram!” 
Porque, se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá, 
então, quando ela estiver seca? (Lc 23:25-31) 

 
Reflexão: “Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir 
após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me;” 
(Mt 16:24 e Lc 9:23) 
Jesus carrega o seu fardo em uma jornada para a própria morte. No meio do 
caminho, Ele encontra a muitos e abençoa aos aliados e inimigos da mesma 
forma, apesar de sua agonia. “Uma grande multidão o seguia. Nela havia 
algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele.” Alguns 
seguidores O abençoaram, houve uma tentativa de ajudá-lo a carregar a cruz, 
outros entregaram a ele a sua compaixão e lágrimas misericordiosas. Alguns 
são lembrados, hoje, como santos pela fé:  
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Santa Verônica, São João, Maria Madalena, o Bom Ladrão, e o Centurião 
Longinus. As palavras de Jesus às mães servem de vocação às mães ao longo 
dos séculos: para que orem pelos seus filhos e que carreguem as suas cruzes 
como sacrifício a Deus e às suas famílias. Os esforços do relutante Simão de 
Cirene, que ajudou Jesus a carregar a cruz, tiveram efeitos positivos em seus 
filhos, Alexandre e Rufus, que se tornaram cristãos no primeiro século, e 
deram testemunhos de primeira mão sobre a crucificação. 

Jesus cai três vezes. Essas quedas nos encorajam para que lembremos, em 
nossas quedas, que Jesus conhece as nossas dores e estará sempre conosco 
para nos dar as forças necessárias, e nos levantar, não importa de quantas 
quedas. Estamos todos na mesma jornada pela vida para o lugar de 
descanso eterno. A maneira como corajosamente aceitamos as nossas 
cruzes, como abençoamos a Deus e às pessoas que encontramos pelo 
caminho, e como somos abençoados ou insultados pelos outros, faz parte da 
nossa jornada. Nossas vidas não foram feitas para que fossem fáceis; nós 
estamos escalando uma montanha em conjunto com os santos, e precisamos 
de ajuda e significado em cada ponto da jornada. 

O encontro mais comovente é com a Sua Mãe, Maria. Aquela que deu vida 
a Ele, no nascimento, e o entregou ao mundo aos 30 anos de idade. Esse 
momento nos demonstra o poder dos Corações Unidos, que é o poder 
divino por trás da Consagração Mariana. Maria segue Jesus e faz a jornada 
com ele, consolando-O, dando-O suporte, e Ela está sempre unida a Ele 
através do Coração. Emanuel, Deus com ela. Quando duas pessoas, unidas 
pelo coração, oram juntas, O Divino se junta a eles, trazendo poder e graça. 
Quando Jesus cai, ela quer levantá-Lo. Quando Ele é pregado à cruz, ela 
sente cada prego. Quando ele é pendurado à cruz, e está nu, ela O cobre 
com o seu véu. Quando o Corpo é retirado da cruz e entregue a Ela, ela o 
abraça e chora. O seu filho dado a ela por Deus como o salvador do mundo, 
lhe fora arrancado do coração. Ela sofreu junto a Ele como qualquer mãe o 
faria, obrigada a assisti-lo ser morto de maneira brutal e injusta. Mas ela 
também sabe que Ele foi vitorioso em nome de todos os filhos, dando-lhes 
liberdade e uma vida nova – vida eterna. Através dessa morte, vem vida 
nova. Deixe que Maria caminhe contigo na jornada da tua vida. Convide-a 
para que Ela entre no seu coração. Dê essa permissão no dia de hoje! Uma 
mãe jamais se cansará de nós! 
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Nosso Senhor Jesus apareceu a São Bernardo de Claraval (1090-1153) e 
revelou a ele sobre o ferimento em Seu ombro, que foi uma enorme fonte de 
dor enquanto carregava a cruz. (30) Nosso Senhor deseja que veneremos e 
honremos esses ferimentos em nossas preces; Ele contou a São Bernardo que, 
orando dessa forma, receberemos perdão pelos nossos pecados.  

Dica de Oração: Os Mistérios Dolorosos do Rosário podem ser rezados 
de uma maneira única se realizarmos as Estações da Cruz. Conforme 
visita cada estação, reze quatro orações do Rosário em reflexão sobre o 
mistério da estação. Por exemplo, na primeira estação, reze um Pai 
Nosso e três Ave Marias, na segunda, quatro Ave Marias, na terceira, 
duas Ave Marias e dois Pai Nossos… assim podemos compreender 
melhor os mistérios dolorosos e faremos de preces nas estações um 
hábito mais frequente. 

Princípio da Consagração: Siga Jesus nos momentos bons e ruins. 
Nós vimos Maria seguindo a Jesus através do calvário. Ela sofre 
com Ele, da mesma maneira que Ele sofre por Ela – Corações 
Unidos. Peça a Ela para que ensine a seguir a Ele como Ela seguiu. 
Ela trouxe São João e Santa Maria Madalena, entre outros, para o 
lado de Jesus quando nenhum outro discípulo de Jesus esteve. Basta 
pedir a Ela, que Ela lhe trará, também. Como disse Santa Madre 
Teresa de Calcutá, “A função dela é de nos trazer face à face, como 
o fez com João e Maria Madalena, com o amor no coração de Jesus 
crucificado.” (1) 

 
Testemunho dos Santos: 
1. São João Bosco (1815-1888) “Carrega a tua cruz nas costas e aceita-a 
como for, grande ou pequena, seja junto de amigos ou inimigos e sem se 
importar com o tipo de madeira que a compõe. A alma mais inteligente e feliz 
pertence àquele que sabe que precisa carregar a cruz ao longo de sua vida, e 
aceita resignadamente a cruz que lhe é entregue por Deus.” (31) 
2. São Maximiliano Kolbe (1894-1941) “Nossa Senhora não apenas deseja 
que trabalhemos por Ela, mas que também, por Ela, soframos. Devemos 
carregar com calma as pequenas cruzes da vida cotidiana e até mesmo desejar 
que tais cruzes existam.” (3) 
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3. Papa Pio XI (1857-1939) “Se desejam paz em seus corações, nos seus 
lares, em seu país, reúnam-se cada noite para recitar o Rosário. Não se pode 
deixar que um dia passe sem a recitação do Rosário, não importa o quão 
ocupados estiverem com tarefas e trabalho.” (12) 

 
Destaque da Virtude: Jesus passa por muitos no caminho do Calvário. Ele 
ministra a eles em amor na jornada para a Crucificação. Ele foca em cada 
presente momento, e não foca muito em sua morte, para não cair em 
distração. 

 
Mandamento da Semana: (Este não é um Mandamento, mas uma instrução 
do Senhor) “Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir 
após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me;” 
(Mt 16:24 e Lc 9:23) Devemos admitir que cada cruz vem da vontade Dele, e 
devemos carregá-las com alegria, confiando que Ele nos dará a força para 
superar. 

Compartilhando a nossa fé com nosso padrinho e/ous pais: Com qual 
das pessoas que Jesus encontrou em seu caminho para o Calvário você mais 
se identifica? 
 

Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em voz 
alta todos os dias com o padrinho ou família durante cada um dos sete 
dias seguintes. Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e 
sacrificial de você a Maria - ela o ama e o abençoará. Repita a Oração 
da Consagração diária todas as manhãs: 
 
 

Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios Dolorosos 
“Ó Maria, em tuas mãos, eu me entrego. A ti, eu entrego o meu corpo e 

alma, meus pensamentos e minhas ações, minha vida e minha morte. 
Ajude-me a amar Jesus acimada de todas as coisas. Ó Maria, eu me 
ofereço inteiramente a Deus através de tuas mãos e seguindo o teu 

exemplo. Eu aceito a vontade Dele e peço a ti que fortaleça a minha fé em 
tal empenho.”  

(Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
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Observações: 
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15º Semana Crucificação 
Fruto do Espírito: Perseverança (10) 

 
Escritura: “Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado 
Caveira (que em aramaico é chamado Gólgota). Ali o crucificaram, e com 
ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma 
placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: JESUS NAZARENO, O 
REI DOS JUDEUS. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que 
Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em 
aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram 
junto a Pilatos: "Não escrevas 'O Rei dos Judeus', mas sim que esse 
homem se dizia rei dos judeus". Pilatos respondeu: "O que escrevi, 
escrevi". 
Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as 
dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. 
Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. 
"Não a rasguemos", disseram uns aos outros. "Vamos decidir por sorteio 
quem ficará com ela." Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura 
que diz: "Dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas 
minhas vestes". Foi o que os soldados fizeram. 
Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de 
Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela, o 
discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "Aí está o seu filho", e ao 
discípulo: "Aí está a sua mãe". Daquela hora em diante, o discípulo a 
recebeu em sua família. 

Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a 
Escritura se cumprisse, Jesus disse: "Tenho sede". Estava ali uma 
vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, 
colocaram a esponja na ponta de um caniço de hissopo e a ergueram 
até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: "Está 
consumado!" Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito.” (Jo 
19:17-30) 
 
Reflexão: Perdoe! 
Morte por crucificação ocorre por asfixia. Assim, O Filho de Deus, que 
soprou a vida para o mundo, na criação, perde todo o ar. Mas, apesar da 
grande dor, Jesus ainda é capaz de dizer algumas últimas palavras, 



conhecidas como as Sete Últimas Palavras.  
89 

Consideremos duas delas: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão 
fazendo” e “Aí está o seu filho", e ao discípulo: "Aí está a sua mãe." As 
primeiras, podemos entender facilmente, mas é difícil de praticar. Mas somos 
comandados por Cristo a perdoar. “E, quando estiverem orando, se tiverem 
alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai celestial 
perdoe os seus pecados.” (Mc 11:25) 
João, o mais jovem entre os apóstolos, aceita Maria em seu lar e coração e 
cuida dela pelo restante de sua vida. João aprende a Benção Mariana 
Secreta de São José, pois após encontrá-la, ele foi visitado por Deus em 
vários momentos diferentes. Em 3 dias, ele passou a enxergar Jesus 
ressuscitado em um corpo glorioso capaz de atravessar portas trancadas. 
Após 50 dias, Ele encontrou a Deus como o Espírito Santo no Domingo de 
Pentecostes. Finalmente, mais tarde em sua vida, ele é visitado por Deus em 
um sonho que foi tão real que se tornou as Escrituras do Livro do 
Apocalipse. Se nós criarmos o hábito diário de aceitarmos Maria em nossas 
vidas, também receberemos a Benção Mariana pessoalmente; ficaremos 
surpresos e contentes nas maneiras pelas quais Deus aparecerá em nossos 
lares e nossas vidas. Emanuel, Deus conosco! 

Como dissemos anteriormente, São Tomás de Aquino nos ensina a estudar 
a postura de Jesus na cruz e aprender com Ele. Pergunte a si mesmo: “O 
que Jesus faz e o que Ele não faz?” Ele não está resistindo à crucificação; 
Suas mãos estão pregadas. Ele não foge; Seus pés estão pregados. Ele não 
xinga ou amaldiçoa, nem chama aos anjos para que destruam os seus 
inimigos; Sua garganta está seca e resta pouco ar. Ele não se desespera. 
Então, o que ele está fazendo? Ele reza triunfante o Salmo 22, dando Glória 
ao Pai no momento de sofrimento. Ele perdoa os seus inimigos e espera que 
Deus o salve. Cheio de amor, esperança, humildade, paciência e 
perseverança, Ele se entrega inteiramente ao Pai para que seja salvo. São 
Tomás de Aquino diz “a paixão de Cristo basta para que vivamos nossas 
vidas. Aquele que deseja viver perfeitamente deve desdenhar aquilo que 
desdenhou Cristo na cruz e desejar aquilo que desejou, pois a cruz 
exemplifica todas as virtudes.” (29) Jesus morreu por nós; agora devemos 
carregar a nossa própria cruz e seguir o Seu exemplo. Essa é a vida dos 
vitoriosos e dos virtuosos. 
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O Filho de Deus desceu dos céus para a terra para nos salvar do ódio e do 
pecado e nós o crucificamos em um trágico ato de ódio e violência! Não é 
uma boa notícia? Não é essa a maior tragédia de toda a história? Na 
verdade, são ambos! Há uma vitória aqui; um Judeu devoto pode perceber 
ao enxergar a crucificação. Jesus se torna o cordeiro sacrificial, como 
aquele sacrificado anualmente na celebração de Páscoa pelo perdão dos 
pecados. Na cruz, as mãos de Jesus se erguem sobre a sua cabeça, 
lembrando a história de Moisés erguendo suas mãos sobre os Israelitas na 
batalha contra os Amalaquitas. Enquanto as suas mãos permanecessem 
erguidas, os Israelitas estariam vencendo. (Ex 17:8-16) Maria, João, e as 
mulheres ao pé da cruz faziam o mesmo – o seguravam erguido. Podemos 
fazer o mesmo sempre que meditarmos sobre a cruz. Mais boas novas 
escondidas nos aguardam nos últimos mistérios do Rosário: os Mistérios 
Gloriosos. 
 

Princípio da Consagração: Espere pelo Senhor. Nós falamos sobre esse 
poderoso princípio espiritual quando discutimos o Segundo Mistério 
Luminoso: O Casamento em Canaã. No casamento, vemos Maria, os 
servos e Jesus esperando pelo Senhor. Após uma breve espera, há a 
ocorrência de um grande milagre, a água é transformada em vinho. 
Naquele dia, o casal que convida Maria e Seu filho para o casamente 
conhece a Deus de uma maneira surpreendentemente nova: como um 
milagroso. Agora, na Crucificação, vemos Maria, João e algumas 
mulheres rezando, vigiando e aguardando enquanto Jesus faz o mesmo 
na Cruz; eles são todos unidos em coração. Eles não o enxergam 
transfigurado, mas desfigurado e irreconhecível. Infelizmente, eles 
enxergam Deus de uma maneira surpreendentemente nova. Todas as 
preces a Deus necessitam de espera confiante. Sempre! Algumas vezes, 
precisamos esperar por minutos, outras, dias, e até mesmo anos. Então o 
que faremos enquanto esperamos? Fazemos todas as coisas que Jesus faz 
lá em cima – praticando as virtudes: Fé, Esperança, Paciência, 
Perseverança, Confiança, Resignação, Humildade, Amor, Obediência e 
especialmente o Perdão. Cada uma dessas virtudes constrói-se uma sobre 
a outra. Prática leva à perfeição! Lembre-se, virtude sempre requer 
assistência divina! 
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Testemunho dos Santos: 
1. Papa João Paulo II (1920-2005) “No Calvário, os sofrimentos de Maria 
chegaram ao seu ponto mais alto. A presença de Maria perante a cruz 
constitui a participação mais especial na morte redentora de Seu Filho.” (3) 
2. São Bernardo (1090-1153) “É o teu coração, Ó Maria, que é perfurado 
pelo aço da lança. Muito além do coração de Teu Filho, que expira seu último 
suspiro.” (3) 

3. São Paulo “Oferece teu corpo como sacrifício” (Rom. 12:1) 

 
Mandamento da Semana: (Este não é um Mandamento, mas uma instrução 
do Senhor) 
“Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai 
celestial vos perdoará a vós; 

Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso 
Pai vos não perdoará as vossas ofensas.” (Mt 6:14,15) 
Reflita sobre o perdão de Maria aos inimigos de Jesus e aos soldados 
romanos enquanto ela assiste à terrível crucificação de Seu Filho. Ela nos 
mostrará o caminho – Ela esteve lá!  
“Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se 
ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete 
vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me; perdoa-lhe.” (Lc 
17:3-4) 

Compartilhando nosso fé com o padrinho e/ou os pais: A quem 
precisamos perdoar hoje? Temos um crucifixo em casa? Se não houver, 
arranje um para meditar sobre ele, especialmente ao recitar os Mistérios 
Dolorosos. 

Tarefa: Leia o acima e reze pelo menos uma dezena em voz alta todos os 
dias com o padrinho ou família durante cada um dos próximos sete dias. 
Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e sacrificial de você a 
Maria - ela o ama e o abençoará. Repita a Oração da Consagração diária 
todas as manhãs: 
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Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios Dolorosos 

“Ó Maria, em tuas mãos, eu me entrego. A ti, eu entrego o meu corpo e 
alma, meus pensamentos e minhas ações, minha vida e minha morte. 
Ajude-me a amar Jesus acimada de todas as coisas. Ó Maria, eu me 
ofereço inteiramente a Deus através de tuas mãos e seguindo o teu 

exemplo. Eu aceito a vontade Dele e peço a ti que fortaleça a minha fé em 
tal empenho.”  

(Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
 
 

Observações: 
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Quarta Promessa 
Eu, __________________ prometo a ti, Mãe Maria, que estudarei 
fielmente a cada lição e rezarei pelo menos uma dezena do teu Santíssimo 
Rosário em voz alta todos os dias pelas próximas 5 semanas com meu 
Padrinho e/ou membros da Família. O Teu Filho ensinou-nos um novo 
mandamento: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” Eu te peço, 
Mãe, que me ensine a amar-te como tu me amas. Eu desejo aprender, 
através de ti, a amar a Deus e ao Próximo de acordo com a Vontade 
Divina. Isto eu rezo em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 
 
Data e Assinatura do(a) Candidato(a): ____________________________ 
 
Padrinho:____________________________________________________ 
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16º Semana 
Ressurreição 

Fruto do Espírito: Fé (10) 
Escritura: A Ressurreição de Jesus. 
“E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, 
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera 
um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, 
chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto 
era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, 
com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. 
Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo; pois eu sei 
que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já 
ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. 
Ide pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou 
dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia; ali o 
vereis. Eis que eu vo-lo tenho dito. 

E, saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, 
correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E, indo elas a dar as novas aos 
seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. 
E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o adoraram. Então Jesus 
disse-lhes: Não temais; ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia, e lá 
me verão.” (Mt 28:1-10) 
 
Reflexão: Antes do último suspiro na cruz, Jesus sofreu pacientemente, 
confiando e esperando pela Salvação. Ao ressuscitar, três dias depois, os 
discípulos viram em primeira mão “aqueles que esperam no Senhor 
renovam as suas forças. Voam alto como águias;” (Is 40:31) Jesus 
havia prometido que retornaria, mas poucos, como Sua Mãe, realmente 
acreditaram Nele – até o momento em que ele apareceu na manhã de 
Páscoa! A morte é derrotada por aqueles que realmente creem que  Ele é 
o Deus Vivo. Aleluia! Essas são as boas novas! Você acredita Nele e 
em Suas Boas Novas? Se sim, confie Nele, busque e espere por Ele a 
cada dia e você mesmo será renascido e O verá!  
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Vem, Senhor Jesus; Venha e entre em meu lar e em meu coração. 
Nós fomos purificados por obra de Maria, que opera por nós e 
através de nós. Jesus disse aos apóstolos “Aquele que vos receber, me 
receberá!” (Mt 10:40) Quem recebe a Maria, recebe Ao Senhor! 

Jesus nasceu em uma caverna, foi enterrado em uma caverna e voltou 
dos mortos para vida nova em uma caverna. (7) Tal simbolismo nos 
lembra uma semente no chão, brotando vida nova, em busca da luz do 
sol, e crescendo para ser tudo aquilo que foi criada para se tornar. 
Também nos lembra que quando Deus está em nosso mundo, Ele vem 
de dentro de nós. Emanuel, Deus está conosco! 

Maria Madalena e Maria, irmã de Nossa Mãe Maria, e esposa de 
Clopas, aceitaram Jesus em seus corações – elas estavam unidas ao pé 
da cruz, lamentando pelo sofrimento e morte de Jesus. Provavelmente, 
estavam juntas em Jerusalém durante a Páscoa. Na manhã de domingo, 
elas encontraram Jesus em sua Gloriosa e Nova Forma antes mesmo que 
qualquer dos Apóstolos o tivesse visto. Apesar de elas conhecerem 
Jesus, na versão de João, da história da ressurreição, Maria Madalena 
não o reconheceu em seu corpo ressuscitado! Ela achou que fosse o 
jardineiro. (Jo 20:11-18) Quando aceitamos Maria em nossos corações, 
como o fez São José, podemos não reconhecer a presença de Nosso 
Senhor logo de início. No entanto, se pararmos e refletirmos em oração, 
poderemos vê-lo em nossas vidas – em momentos e de formas que 
menos esperamos! Deus ama surpresas! 
 
Mãe Maria teria sido a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado na Manhã do 
Domingo de Páscoa, mas os céus esconderam essa reunião de nós, por ora. 
Ao invés disso, os escritores dos Evangelhos focam na reunião de Maria 
Madalena e Maria, a irmã da Mãe Maria. Elas amaram ao Senhor e buscaram 
por Ele, e por isso, foram recompensadas. Todos podemos encontrá-lo se O 
buscarmos pacientemente com ajuda de Nossa Mãe Maria. Basta confiar que 
Ele Se revelará. 
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Outra Escritura nos conta sobre alguns discípulos da comunidade que 
estavam saindo de Jerusalém para Emaús, na manhã de Páscoa, e que 
estavam abalados, pois achavam que Jesus havia partido para sempre. (Lc 
24:13-35) No meio da estrada, eles encontraram um estranho desconhecido. 
Era Jesus em disfarce, e conforme ele andava com eles, explicava as 
Escrituras, explicando como o Messias precisava sofrer e morrer. Quando 
pararam, à noite, para a partilha do pão, Ele desapareceu diante de seus 
olhos, e só então eles souberam que era Jesus. Eles se alegraram tanto que 
retornaram apressados para Jerusalém para dar as boas novas aos apóstolos 
e discípulos. Esse é outro exemplo na Escritura que mostra como discípulos 
foram capazes de experienciar a Deus de uma maneira surpreendentemente 
nova: como o Senhor Ressuscitado na forma de um viajante irreconhecível. 
Eles se tornaram evangelistas naquele mesmo instante, espalhando as boas 
novas para todos que encontravam. Sem dúvidas, a primeira pessoa que 
buscaram seria a Mãe de luto, Maria. 
 
Até mesmo Santa Ana e São Joaquim, pais falecidos de Maria, podem ter 
conhecido seu neto, Jesus, de uma maneira surpreendentemente nova na 
manhã de Páscoa, quando Ele ressuscitou dos mortos em Seu corpo 
glorificado. O Evangelho Segundo Mateus reporta que muitos santos que já 
haviam partido retornaram dos mortos e foram vistos andando por Jerusalém 
naquela manhã e, talvez, os pais de Maria se encontravam entre eles (Mt 
27:51-53) São Paulo conta de um grupo de 500 pessoas que testemunharam 
Jesus ressuscitado depois que ele retornou dos mortos. (1 Cor. 15:3-8) Tenha 
esperança em seu coração que você irá encontrá-lo de uma forma 
surpreendentemente nova. 

 
Princípio da Consagração: Guarde o seu coração! Um dos princípios 
mais importantes da Consagração Mariana é a descoberta de que o 
coração humano é o caminho para o Divino. O que quer que levemos 
como mais importante em nossos corações não permanecerá apenas lá, 
mas aparecerá ao mundo através de bons trabalhos e Graças Divinas. 
Quando Deus veio à terra para nos salvar, Ele escolheu o coração de uma 
mulher livre de pecados para entrar em nosso mundo. O Senhor está 
com Ela. Ele desejou estar no Coração da Santíssima Virgem Maria, 
onde sabia que seria recebido com o amor mais puro. Desde a infância, 
Maria teve Deus em seu coração com o amor mais ardente.  
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Através do ventre e do coração de Maria, Jesus veio ao mundo, e Maria 
compartilhou a sua dádiva com todos a quem Ela amou, começando por 
São José. Quando entregamos os nossos corações a Maria, não apenas 
ajudamos a espalhar as suas virtudes pelo mundo, mas também 
espalhamos o amor de Jesus a todos próximos de nós. Teresa de Calcutá 
rezaria, “Maria, me empresta teu coração” e “Maria, me guarda em teu 
coração tão puro.” (1) Devemos, no entanto, guardar os nossos corações, 
pois o mal pode entrar em nosso mundo pela mesma entrada! Se 
alimentamos ódio ou vingança em nossos corações, eles se manifestarão 
no mundo de forma trágica. É assim que males como o terrorismo 
começam e se espalham. Discutiremos isso em detalhes na semana 18. 
São José, ajude-nos a guardar os nossos corações! 
 

Testemunho do Santos: 
1. São Gregório de Nazianzo (329-390) “O meio mais poderoso que 
possuímos de trazer a nós a benevolência de Maria, é a virtude. Essa virtude é 
o amor ao próximo.” (3) 
2. São João Eudes (1601-1680) “Vivamos no coração de Maria, amemos o 
que ela amou, e desejemos o que ela desejou. Só assim, teremos paz, alegria e 
graça.” (3) 
3. São João Batista Maria Vianney (1786-1859) “Humildade está para 
as virtudes como o cordão está pra o Rosário: remova o cordão e todo o 
Rosário se desfaz em pequenas partes. Remova a humildade e todas as 
virtudes se desfazem.” (12) 

 
Destaque da Virtude: As mulheres praticam as virtudes de diligência, 
obediência e persistência quando buscam preparar o corpo do Senhor de 
acordo com as Leis, mesmo sem tempo para conseguir fazê-lo na Sexta Feira 
Santa. Elas fazem um trabalho de Misericórdia Corporal, ao enterrar os 
mortos. (Anexo) 

Mandamento da Semana: O Novo Mandamento de Jesus: "Um novo 
mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês 
devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são 
meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". (Jo 13:34-35) 
Nosso Catecismo nos ensina que “Esse mandamento resume a todos os 
outros, e expressa por completo toda a Vontade Dele.” (6 #2822) 
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O Novo Mandamento: “Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos 
outros” também expressa o amor no coração de cada mãe para com a sua 
família imediata, mas especialmente, o desejo no  Coração de Nossa 
Santíssima Mãe Maria para todos nós, na família de Deus. 

Sejamos misericordiosos com os outros em imitação à Maria, Mãe de 
Misericórdia. De fato, uma mãe passa os seus dias em atos de sacrifício e 
misericórdia por todos os membros de sua família. Como dissemos 
anteriormente, na semana 2, Nosso Senhor diz a Santa Faustina: “Eu exijo 
de ti atos de misericórdia que devem surgir do amor por mim. Tens o 
dever de demonstrar misericórdia aos teus próximos sempre e em 
qualquer lugar. Não deves tentar te escusar ou fugir disso.” (42) Maria 
“procede apressada” para a casa de Santa Elizabete para realizar um ato de 
misericórdia durante três meses assim que soube que tanto Ela quanto 
Elizabete estavam gestando. Devemos ter a mesma prontidão para servir ao 
próximo. Não leva muito tempo para discernir que devemos ser 
misericordiosos e que essa é a Vontade de Deus. Essa verdade é resumida 
no hino tradicional: “Onde a caridade e o amor prevalecem, lá está Deus.” 
(32) (O professor de música da terceira série do autor traduziu essas letras 
do latim original - elas são sabedoria atemporal!) 
 
Compartilhando a nossa fé com nosso padrinho e/ou pais: Que coisas 
boas ou ruins nos encontramos carregando em nossos corações? 
 
Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em voz alta 
todos os dias com o padrinho ou família durante cada um dos sete dias 
seguintes. Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e sacrificial 
de você a Maria - ela o ama e o abençoará. Repita a Oração da Consagração 
diária todas as manhãs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 



 Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios Gloriosos 
Imaculada Virgem Maria, / Mãe de Deus e Mãe da Igreja, / Tu és também 

a nossa Mãe de Perpétuo Socorro. / Com nossos corações transbordando de 
amor por Ti, / Nós nos consagramos ao Teu Imaculado Coração, / para que 
possamos ser os teus devotos filhos. / Tenha misericórdia por nós e nossos 

pecados, / e fidelidade à promessa do nosso Batismo. 
Nós consagramos nossas mentes e nossos corações a ti, / para que façamos 
sempre a Vontade de Deus. / Nós consagramos a nossa vida a ti, / para que 
possamos amar mais a Deus, / e viver, mas não por nós, e sim por Cristo, 

Teu Filho, / e para que sejamos capazes de enxergá-lo e servi-lo através do 
próximo. 

Através desses humildes atos de consagração, / querida Mãe de 
Perpétuo Socorro, / nós prometemos moldar nossas vidas em tuas 

ações, / A mais perfeita Cristã, / de tal modo que consagrados a Ti na 
vida e na morte, / pertenceremos ao Teu Filho Divino por toda a 

Eternidade. (33) 
 
 
 

 Observações: 
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17º Semana 

A Ascensão aos Céus  
Fruto do Espírito: Esperança (10) 

Escritura: A Ascensão de Jesus aos Céus 
“Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, 
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence 
saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio 
poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; 
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 
Samaria, e até aos confins da terra. 
E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o 
recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, 
enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de 
branco. Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estais olhando 
para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de 
vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do 
monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância 
do caminho de um sábado.” (At. 1:6-12) 
 
A Ascensão de Jesus: 
“Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se 
à direita de Deus. 

E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o 
Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram.” (Mc 16:19,20) 

A Incumbência dos Discípulos: 
“E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes 
tinha designado. E, quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. 
E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu 
e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar 
todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação dos séculos” (Mt 28:16-20) 
 

101 



Reflexão: Vá! Jesus foi enviado pelo Pai e ao Pai deve retornar. Nós também 
fomos enviados e devemos retornar aos Braços Amorosos do Pai. Nós 
estamos aqui por pouco tempo, então devemos iniciar a cada dia com o nosso 
último destino em mente. Como podemos nos manter focados no objetivo 
mais importante? A Igreja nos ensina a ordenar cada dia com uma oração de 
rotina para que possamos manter o Céu como o foco. Durante a manhã, 
comece com um Oferecimento da Manhã do seu dia inteiro a Jesus, através 
de Maria. A tradicional prece do Oferecimento da Manhã ou uma das preces 
de Consagração Mariana contidas nesse livro são excelentes exemplos. 
Durante a noite, um exame diário de consciência é muito importante. Antes 
de dormir, compartilhe sobre o seu dia com Maria e com o Espírito Santo 
pedindo por conselhos para melhorar no caminho Cristão. Peça perdão a 
Jesus por qualquer pecado e agradeça a Deus Pai pelo seu dia – pelas coisas 
boas e pelas coisas ruins. Tudo o que acontece é uma dádiva do Pai, e 
devemos confiar no caminho que Ele projetou para que cheguemos ao Céu 
em segurança. A terceira prece essencial é o Rosário; comece com uma 
dezena diária e deixe que Maria o guie para crescer. Isso pode ser feito em 
qualquer momento do dia, e pode ser combinado com exercícios, trânsito ou 
muitas outras atividades diárias que permitem uma oração em silêncio. É 
apenas o Rosário que nos pede Maria, e através dele que o Espírito Santo 
crescerá em nossas vidas. Assim, nos tornaremos muito mais sábios acerca 
das Escrituras do Novo Testamento. Tenha como referência as 12 Promessas 
contidas no anexo deste livro. Lembre-se: preces combinadas com sacrifício 
são mais poderosas! 
 
Por que Jesus nos deixou? Desde a ascensão, Ele jamais foi visto. Mas o seu 
poder e a sua presença podem ser sentidos através do Espírito Santo “Ora, o 
Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à 
direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, 
cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que 
se seguiram” (Mc 16:19,20) Podemos dizer que, enquanto Ele ascendia aos 
céus, ele não deixou a comunidade apenas nas mãos dos discípulos, mas 
também nas mãos de Maria. Devemos ser proativos ao amar o próximo 
sacrificialmente para mostrar a Deus que o amamos, e para que possamos 
receber o Amor Divino. Ele está camuflado! Então, como podemos seguir a 
Jesus se não conseguimos vê-lo? Discutiremos mais sobre isso nos próximos 
três mistérios. 
 
 

 
102 



 

Princípio da Consagração: Entregue tudo à Maria! Ela é a Mãe 
Perfeita e garantirá que receberemos tudo da Mão de Deus. Em todos 
os nossos Princípios da Consagração, sempre trazemos lições para a 
família. Deus criou a família como um modelo dos céus, e para nos 
ajudar a chegar Neles. Um marido dedica todos os seus recursos para 
providenciar à sua esposa, que, em troca cuida de toda a família. As 
crianças, da mesma forma, trazem todas as suas dádivas para que a mãe 
as guarde. A família confia na mãe; todos sabem que ela ama a cada 
pessoa dentro da família e conhece as necessidades de cada um. 
Fazemos o mesmo com Maria. Nós, que somos consagrados a ela, 
damos a ela todos os nossos pensamentos, palavras e atos, todos os dias. 
Ela aceita cada oferenda de nós, adiciona a elas uma prece, e oferece 
ambas a Jesus. Dessa maneira, ela amplia as nossas oferendas. Jesus 
deu tudo de si por Maria, na cruz e na Eucaristia, então quando 
entregamos tudo a Maria, imitamos a Jesus. Assim como a mãe é o 
centro da vida do recém-nascido, da mesma forma Maria deseja estar 
no centro de nossas vidas e nossa jornada. Será que as mães se cansam 
de nós? Jamais! 
Muitos perguntam se entregar tudo a Maria tira do que podemos 
entregar a Deus? Não! Jesus entregou tudo, até mesmo a própria 
vida, a Maria e a cada um de nós, e simultaneamente a Deus, o Seu 
Pai. Quando amamos Maria como nossa mãe espiritual e “Ajudante 
Perpétua,” Deus também recebe o mesmo amor. “Em verdade vos 
digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a 
mim o fizestes.” (Mt 25:40) Mães dão tudo de si para as suas 
famílias; elas não deixam nenhum membro da família para trás. “E 
sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o 
seu propósito.” (Rom. 8:28) Deus quer que tenhamos uma mãe 
espiritual e que aprendamos a rezar a ela e amá-la – assim como 
nossas mães nos ensinam a amá-las como elas nos amam.  
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Deus ordena para que todos que entram nessa vida tenham o amor 
sacrificial de uma mãe, e da mesma forma, Ele também deseja que 
ninguém passe a vida eterna sem o amor de Nossa Santa Mãe. Papa 
João Paulo II adotou o lema “Totus, tuus, Maria,” Latim para 
“Totalmente teus, Maria.” 
 
Testemunho dos Santos: 

1. São Metódio (815-885) “Jesus disse: honra teu pai e tua mãe. Então, 
observando ao seu próprio dito, ele entregou toda a sua graça e honra de 
sua Mãe.” (3) 
2. São Luís Maria Grignion de Montfort (1673-1716) “A Virgem 
Sagrada… ao perceber que nos entregamos inteiramente a ela, nos 
encontra no mesmo espírito. Ela também se entrega em sacrifício e o faz 
de uma maneira indescritível, sempre que nos entregamos, por inteiro, 
também.” (15) 
3. São João Batista Maria Vianney (1786-1859) “É impossível meditar 
com devoção sobre os Mistérios do Rosário e permanecer em pecado.” 
(12) 

 
Destaque da Virtude: Jesus pratica a virtude de união com a Vontade de 
Deus ao ascender aos Céus, e dá adeus aos seus amados discípulos. A Eles 
será enviado o Espírito Santo – e a Nós, em breve! 
Mandamento da Semana: (Este não é um mandamento formal, mas uma 
instrução vinda do Nosso Senhor) “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e 
encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe; e, o 
que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á.” (Mt 7:7-12) 

Com a ascensão de Jesus ao reino dos céus, como podemos nos conectar 
com Ele? Basta que procuremos por Ele que O encontraremos! Ele continua 
presente entre nós através do Espírito Santo. Ele continua a se apresentar a 
nós de maneiras surpreendentemente novas – em momentos inesperados. 
Não precisamos nos preocupar com a maneira com a qual o chamamos. 
Basta buscar com sabedoria e paciência que haverá uma resposta. Jesus, eu 
confio em ti! Ele não te fará esperar por muito tempo. Aqueles que 
convidam Maria para dentro de seus corações e lares descobrirão a Presença 
Dele de maneiras inesperadas.  
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Ele se renova a cada manhã e gosta de nos surpreender, especialmente 
quando ele vê que nós temos fé.  

 “As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, 
porque as suas misericórdias não têm fim; Novas são cada manhã; 
grande é a tua fidelidade.” (Lam. 3:22,23) 
Compartilhando a nossa fé com nosso padrinho e/ou pais: Quando você 
procurou o Senhor e o encontrou inesperadamente? 

Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena a cada dia 
com o padrinho ou família durante cada um dos sete dias seguintes. Repita 
a Oração da Consagração diária todas as manhãs: 
 
 

Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios Gloriosos 
Imaculada Virgem Maria, / Mãe de Deus e Mãe da Igreja, / Tu és também 

a nossa Mãe de Perpétuo Socorro. / Com nossos corações transbordando de 
amor por Ti, / Nós nos consagramos ao Teu Imaculado Coração, / para que 
possamos ser os teus devotos filhos. / Tenha misericórdia por nós e nossos 

pecados, / e fidelidade à promessa do nosso Batismo. 
Nós consagramos nossas mentes e nossos corações a ti, / para que façamos 
sempre a Vontade de Deus. / Nós consagramos a nossa vida a ti, / para que 
possamos amar mais a Deus, / e viver, mas não por nós, e sim por Cristo, 

Teu Filho, / e para que sejamos capazes de enxergá-lo e servi-lo através do 
próximo. 

Através desses humildes atos de consagração, / querida Mãe de Perpétuo 
Socorro, / nós prometemos moldar nossas vidas em tuas ações, / A mais 
perfeita Cristã, / de tal modo que consagrados a Ti na vida e na morte, / 

pertenceremos ao Teu Filho Divino por toda a Eternidade. (33) 

Observações: 
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18º Semana 

Descida do Espírito Santo 
Fruto do Espírito: Amor de Deus (10) 

Escritura: Atos 
 
A vinda do Espírito. 

Quando entraram na cidade, foram para a sala superior, onde estavam 
hospedados Pedro e João e Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e 
Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. 
Todos estes se dedicaram de comum acordo à oração, junto com algumas 
mulheres, e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. (At. 1,13-14) 
Quando o dia de Pentecostes foi cumprido, eles estavam todos juntos em 
um só lugar. E de repente, veio do céu um barulho como um vento forte e 
que encheu toda a casa em que eles estavam. Então apareceram-lhes 
línguas como de fogo, que se separaram e descansaram sobre cada um 
deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em 
línguas diferentes, como o Espírito lhes permitia proclamar. 
Agora havia Judeus devotos de todas as nações sob o céu hospedados em 
Jerusalém. Com este som, eles se reuniam em uma grande multidão, mas 
estavam confusos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. 
Atônitos e maravilhados, perguntaram: "Não são Galileus todas estas 
pessoas que estão falando? Então como cada um de nós os ouve em sua 
própria língua nativa?”.  (At. 2:1-8) 

Reflexão:  Enquanto você se prepara para receber o Sacramento da 
Confirmação, convide o Espírito Santo a entrar em seu coração e 
espere que Ele venha de uma forma surpreendentemente nova.  Ao 
ascender ao céu, Jesus prometeu a seus discípulos que enviaria o 
Espírito Santo, "Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós 
sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias." 
(At. 1:5)  
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reunidos ao redor da Mãe Maria, no cenáculo de uma casa. Esta foi a 
mesma sala em que Jesus celebrou com eles a Última Ceia (a primeira 
Missa), e foi onde Ele apareceu a eles muitas vezes desde que 
ressuscitou dos mortos. O Espírito Santo, a terceira pessoa da 
Santíssima Trindade, desceu sobre todos eles, em línguas de chamas e 
vento, dando-lhes um novo zelo e uma multidão de dons espirituais. Isto 
lhes transmitiu a paixão de ir até os confins do mundo proclamando a 
Boa Nova da Ressurreição de Jesus. Cada pessoa no cenáculo tinha 
levado Maria em seu coração e, neste momento, cada um recebeu a 
Bênção Mariana Secreta de São José. Cada um deles encontrou Deus 
de uma maneira muito pessoal e íntima. O Espírito confirmou a todos 
que Jesus ainda estava verdadeiramente com cada um deles, tal qual Ele 
havia prometido. Emanuel, Deus conosco! 

Isto aconteceu com pessoas reunidas em uma casa, no grande cenáculo. 
À medida que a comunidade cristã crescia, eles se tornavam numerosos 
demais para se encontrarem em uma casa e eventualmente construíam 
igrejas.  Nos reunimos como católicos em nossas igrejas para celebrar 
semanalmente a Missa e dar graças a Deus Pai, oferecendo o sacrifício 
Eucarístico que Jesus nos ensinou na Última Ceia. Pentecostes é o 
aniversário da Igreja, e agora ela explode com novo crescimento. Jesus 
ensinou a Seus apóstolos: "Quem vos recebe, a mim me recebe; e 
quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou."  (Mt 10,40) 
Todos nesta sala haviam recebido Maria como Mãe, e estavam assim 
preparados para receber o Espírito Santo. 

Esta igreja foi formada sobre os dois grandes mandamentos que são 
uma descrição perfeita do Imaculado Coração de Maria. Assim, Maria 
ama Jesus como a si mesma de uma maneira perfeita, porque Ele foi 
totalmente formado dentro dela pelo poder do Espírito Santo, sem 
qualquer contribuição do homem.  
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Além disso, ela ama ao Senhor seu Deus com todo seu coração, toda sua 
alma, toda sua mente e toda sua força, porque seu Filho, com quem ela 
uniu seu coração, é seu Senhor e Salvador e seu Deus. É importante 
notar que não há contradição ou competição entre estes dois 
mandamentos em seu coração, porque seu próximo Jesus e seu Senhor 
Jesus são uma e a mesma pessoa. Assim, quando Maria ouviu Jesus 
ensinar: "Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me 
recebendo; e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas 
também àquele que me enviou". (Mc 9:37) seu coração materno 
entendeu perfeitamente. Pentecostes também nos permite destacar a 
pessoa única que é a Mãe Maria. Ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus 
Filho e esposa de Deus Espírito Santo. (7) Ela não é divina, mas uma 
humana com uma relação pessoal única e íntima com cada membro da 
Santíssima Trindade. Maria está rodeada por Deus e unida em seu 
coração a Deus! Poderíamos resumir isto mais concisamente dizendo 
que Maria ama Jesus, o Filho de Deus, como ela mesma e com todo 
o seu ser. Este é o amor de mãe por seu filho, é o fundamento de nossa 
fé Cristã e um reflexo dos dois grandes mandamentos. Este é o amor de 
mãe por seu filho, é o fundamento de nossa fé Cristã e um reflexo dos 
dois grandes mandamentos. 

Cada um de vocês receberá o Espírito Santo de uma forma 
surpreendentemente nova em sua Confirmação. Se você estiver aberto, 
receberá também dons espirituais únicos (anexo) e experimentará frutos 
espirituais (anexo) do Espírito, que crescerão e amadurecerão ao longo de 
sua vida. O Espírito vem sobre nós primeiro no Batismo para nos formar à 
imagem de Cristo. Na Confirmação, um novo derramamento do Espírito é 
dado para nos capacitar a amadurecer espiritualmente, para que possamos 
ministrar aos outros para ajudar o Corpo de Cristo (a Igreja) a fazer 
discípulos. Prepare-se para o Dia da Confirmação com sua dezena diária, e 
entregue tudo a Maria como um presente sincero de si próprio. Dê-lhe 
permissão diariamente e ela o unirá com Jesus através do poder do Espírito 
Santo. 
Na tradição judaica, homens e mulheres não podiam rezar juntos no 
Templo.  
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Agora, no Cenáculo, todos eles estão orando juntos no mesmo Espírito 
com a Mãe Maria. Os homens são inspirados pela sincera e profunda 
devoção das mulheres que verdadeiramente amam o Senhor, 
especialmente aquelas mulheres que conhecem e são modelos de amor e 
sofrimento sacrificial. Da mesma forma, muitas mulheres são inspiradas 
pela paixão e zelo dos homens que amam ardentemente o Senhor, e que 
viajarão até os confins da terra e até morrerão por Ele. Cada um de nós 
expressa seu amor por Deus de maneira diferente. Ao sair de casa, você 
experimentará estas graças significativas do Pentecostes com outros que 
se reúnem semanalmente para louvar, adorar e agradecer ao Senhor 
juntos em oração e canto. Convide Maria e o Espírito Santo para estar 
com você em todas as suas reuniões Cristãs e prepare-se para ser 
surpreendido! 

Princípio da Consagração: O que quer que tenhamos em nossos 
corações se derramará no mundo ao nosso redor. O Mistério de 
Pentecostes é muito parecido com o Mistério da Anunciação. Na 
Anunciação, Maria convidou Deus para entrar em seu coração e em 
sua casa, e Ele veio até ela pelo Espírito Santo de uma forma 
surpreendente - como um feto em seu ventre, o que ela 
experimentou plenamente depois de esperar por Ele por nove 
longos meses! Agora, a primitiva comunidade Cristã está em oração 
junto com Maria, convidando o Espírito Santo a entrar em seus 
corações e lares, e cada um deles está recebendo Deus de maneiras 
surpreendentes e novas. Este presente do céu está descendo de 
maneira semelhante, mas com manifestações surpreendentemente 
diferentes, dando a cada um diferentes dons espirituais. Há tanto 
uma unidade de corações quanto uma diversidade de dons. Todos 
eles tiveram que esperar 50 dias para que esta promessa de Jesus 
fosse cumprida, mas valeu a pena a espera. Esta é a graça e o fruto 
espiritual do Espírito Santo.  Emanuel, Deus conosco! 
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Testemunho dos Santos: 
1. São João Paulo II (1920-2005) "Maria traz para o Cenáculo de 

Pentecostes a 'nova maternidade' da qual se tornou sua 'parte' aos 
pés da cruz". Esta maternidade deve permanecer nela, e ao 
mesmo tempo deve ser transferida dela como 'modelo' para toda a 
Igreja, que será revelada ao mundo no dia da descida do Paráclito 
(o Espírito Santo)". (34) 

2. Documento do Vaticano Lumen Gentium (1964) "Vemos os 
apóstolos antes do dia de Pentecostes 'perseverando com uma só 
mente em oração com as mulheres e Maria, a Mãe de Jesus, e 
com seus irmãos', e Maria com suas orações implorando pelo 
dom do Espírito, que já a havia ofuscado na Anunciação". (16) 

3. São Luís Maria Grignion de Montfort (1673-1716) "Quando o 
Espírito Santo encontra Maria em uma alma, Ele voa para ela". 
Ele entra nela e se comunica a essa alma em abundância". (3) 

Destaque da Virtude: Os apóstolos e discípulos estão praticando a 
obediência ao comando de Jesus, reunindo-se em oração no Cenáculo e, 
assim, experimentando o Espírito Santo sobre eles e dentro deles. Emanuel, 
Deus conosco! 

Mandamento da Semana: (Este não é um Mandamento, mas uma 
instrução do Senhor) "...recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de 
vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em 
toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra". (At. 1:8) Quando de 
repente encontramos Deus de uma forma nova, devemos responder como a 
mulher no poço, como Maria Madalena após a ressurreição, e como as duas 
que estavam caminhando para Emaús: "Eles exclamaram aos amigos: "Eu 
vi o Senhor!" Esta é a verdadeira evangelização, pois ela está tornando as 
boas notícias conhecidas. Quer acreditem ou não, digam: "Encontrei o 
Senhor de uma forma surpreendentemente nova". Alguns acreditarão, e 
apenas poderão descobri-Lo à sua maneira. Compartilhe a boa nova! Talvez 
seja por isso que o Anjo diz aos discípulos, depois da Ascensão de Jesus: 
"... por que você está aí olhando para o céu?" (At. 1:11)  
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Sua experiência pessoal e única de encontrar Deus é somente sua para 
compartilhar, e a menos que você a compartilhe, ninguém jamais conhecerá 
sua história milagrosa pessoal ou o amor e misericórdia Dele por você. 

Compartilhando nosso fé com o padrinho e/ou os pais: Pergunta: 
Que dons especiais você gostaria de receber na Confirmação que 
poderiam ser usados para construir a fé de sua comunidade? Agora, 
peça a Deus esses dons junto com seu Padrinho. Muitas vezes, mas nem 
sempre, esses dons irão ampliar seus talentos naturais. 

Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena todos os 
dias com o padrinho ou família durante cada um dos próximos sete dias. 
Ofereça seu rosário diário como um presente proativo e sacrificial de 
você a Maria - ela o ama e o abençoará. Repita a última Oração da 
Consagração diária todas as manhãs: 
 
 

 Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios Gloriosos 
Imaculada Virgem Maria, / Mãe de Deus e Mãe da Igreja, / Tu és também 

a nossa Mãe de Perpétuo Socorro. / Com nossos corações transbordando de 
amor por Ti, / Nós nos consagramos ao Teu Imaculado Coração, / para que 
possamos ser os teus devotos filhos. / Tenha misericórdia por nós e nossos 

pecados, / e fidelidade à promessa do nosso Batismo. 
Nós consagramos nossas mentes e nossos corações a ti, / para que façamos 
sempre a Vontade de Deus. / Nós consagramos a nossa vida a ti, / para que 
possamos amar mais a Deus, / e viver, mas não por nós, e sim por Cristo, 

Teu Filho, / e para que sejamos capazes de enxergá-lo e servi-lo através do 
próximo. 

Através desses humildes atos de consagração, / querida Mãe de 
Perpétuo Socorro, / nós prometemos moldar nossas vidas em tuas 

ações, / A mais perfeita Cristã, / de tal modo que consagrados a Ti na 
vida e na morte, / pertenceremos ao Teu Filho Divino por toda a 

Eternidade. (33) 
 

Observações: 
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19º Semana  

Assunção de Maria aos Céus 
Fruto do Espírito: Graça de uma Morte Feliz (10) 

Catecismo católico:  "Finalmente a Virgem Imaculada, preservada livre 
de toda mancha do pecado original, quando o curso de sua vida terrena 
terminou, foi levada de corpo e alma para a glória celestial, e exaltada 
pelo Senhor como Rainha sobre todas as coisas, para que ela pudesse 
estar mais plenamente conformada com seu Filho, o Senhor dos 
senhores e conquistador do pecado e da morte". (6,#966; 16,35) 

 (Liturgia Bizantina) A Assunção da Santíssima Virgem é uma 
participação singular na Ressurreição de seu Filho, e uma antecipação 
da ressurreição de outros Cristãos: Ao dar à luz, você manteve sua 
virgindade; em sua Dormição, você não deixou o mundo, ó Mãe de Deus, 
mas foi unida à fonte da Vida. Vós concebestes o Deus vivo e, por vossas 
orações, livrareis nossas almas da morte. (Festa da Dormição*, 15 de 
Agosto) 

*dormição significa o "adormecer" de Maria 

 Reflexão: Esforçai-vos em amar vossa Mãe Celestial como ela vos ama, 
e ela vos ensinará a amar a Deus e ao próximo. Maria viveu com São 
João Evangelista o resto de sua vida terrena, provavelmente em Éfeso. Cada 
pessoa em Pentecostes recebeu dons únicos com os quais construiu o Reino 
de Deus. Aqueles que aprenderam uma nova língua foram para aquele país, 
normalmente dois a dois. Maria e João foram conduzidos pelo Espírito para 
edificar a comunidade cristã em Éfeso. Enquanto João provavelmente teria 
sido o pastor, nós nos perguntamos qual teria sido o papel de Maria. 
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Toda mãe gosta de contar histórias sobre seus filhos, então imaginamos 
que ela estava constantemente falando aos outros, especialmente aos 
novos Cristãos, sobre seu Jesus e, é claro, ela estaria fazendo muitas 
obras de misericórdia com os outros na comunidade. Pensa-se que São 
Lucas, o Evangelista, aprendeu os detalhes da primeira vida de Jesus - 
tanto de Maria quanto de São João em Éfeso. “Desde que muitos se 
comprometeram a compilar uma narrativa dos acontecimentos que se 
realizaram entre nós, assim como aqueles que foram testemunhas 
oculares desde o início e ministros da palavra nos entregaram...” (Lc. 
1:1-2)  
Todos os homens e mulheres precisam aprender a amar com o coração 
amoroso sacrificial de uma mãe para ver claramente Deus, amar a Deus 
e conhecer Deus. É por isso que Deus deu a cada um de nós uma mãe; é 
Sua vontade que venhamos a aprender o segundo grande mandamento 
da mãe antes de aprender o primeiro grande mandamento. Enquanto 
nossas próprias mães podem ter feito um grande trabalho ao nos ensinar 
como amar sacrificialmente, Deus considera este treinamento básico em 
Sua Escola do Amor como sendo tão crítico para nossa salvação que Ele 
também nos deu Sua própria mãe para nos ajudar a continuar a aprender 
tudo ao longo de nossas vidas com humildade. Nossa maturidade 
espiritual e emocional depende deste treinamento, especialmente 
quando os jovens se preparam para sair de casa e ir para o mundo como 
adultos. 
Depois de falecer, ou de adormecer, Maria foi levada de seu túmulo para o 
céu. Como sabemos? Os primeiros peregrinos cristãos queriam ver seu 
corpo imediatamente após sua morte, e foram visitar seu túmulo, mas 
quando seu túmulo foi aberto, ela não estava lá - assim como o corpo de 
Jesus não estava lá na manhã da Páscoa. Era necessário que Maria, que 
estava sem nenhuma mancha de pecado, fosse elevada ao céu, porque Jesus 
Nosso Senhor está sempre com Ela. Maria também foi levada para o céu 
para que pudesse ser uma verdadeira mãe para todos. Do céu, ela pode 
ministrar a todas as pessoas na terra, pessoalmente e simultaneamente! Ela 
também precisa de seu corpo físico no céu; ela apareceu muitas vezes em 
seu corpo desde então em todos os países do mundo, como mãe, profetisa, 
professora, mentora e treinadora pessoal para todos os que a escutarão 
humildemente e a amarão ternamente. Ainda hoje, ela aparece a muitos - 
vamos ouví-la? Ela quer nos ajudar a ser tudo aquilo que Deus quer que nos 
tornemos, isto é, que nos tornemos um santo.  
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Tudo o que ela precisa é de nossa permissão, nosso consentimento, 
diariamente. Como qualquer boa mãe, ela nos ama totalmente e quer em 
troca nosso amor total. Além disso, ela estará sempre conosco! Estar unida 
no amor com ela trará Deus para nossa vida de maneiras 
surpreendentemente novas. Diga sim a Maria hoje, e todas as manhãs ao 
acordar - você nunca se arrependerá! Quem quer que receba Maria, recebe 
Jesus - Ele prometeu! 

Princípio da Consagração: "É somente através do amor ao próximo 
que podemos conhecer o amor de Deus". (Papa Bento XVI) O Segundo 
Grande Mandamento é um treinamento pré-requisito necessário para 
aprender o Primeiro Grande Mandamento. A primeira 
responsabilidade de uma mãe por seu filho é amá-lo sacrificialmente e 
ensiná-lo a retribuir esse amor sacrificial. Desta forma, ela está 
amando seu próximo como a si mesma, e orientando seu filho em 
como imitar o segundo grande mandamento. Ela é muito proativa em 
prover tudo o que seu filho precisa, e deseja que ele seja igualmente 
proativo em amá-la em troca. Com que frequência você vê jovens 
mães pedindo a seus filhos beijos, sorrisos, canções e outros atos de 
afeto? Como amamos Maria proativamente, ela retribui esse amor, e 
nossos corações unidos se aproximam cada vez mais. Ela nos ensina a 
falar com Deus e a rezar seu rosário. Aprendemos o segundo grande 
mandamento primeiro, para aprender bem o primeiro grande 
mandamento: Amar a Deus acima de tudo. Sabemos que o que 
fazemos com amor ao menor, fazemos ao Nosso Senhor. 
Eventualmente nos tornaremos grandes amantes de Jesus Cristo, 
porque Maria nos orientou nas virtudes do Amor, Humildade, 
Obediência e Confiança. 

Testemunho dos Santos: 

1. São João Paulo II (1920-2005) "Maria está no caminho que 
vai do Pai para a humanidade, como a mãe que dá a todos seu 
Filho Salvador". Ao mesmo tempo, ela está no caminho que 
os homens devem tomar para ir ao Pai através de Cristo no 
Espírito". (Ef. 2:18) (36) 
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2. São Luís Maria Grignion de Montfort (1673-1716) "A 
verdadeira devoção à Santíssima Virgem é sagrada". Ela nos 
leva a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria: sua 
profunda humildade, fé viva, obediência pronta, oração 
contínua, mortificação universal, pureza divina, caridade 
ardente, paciência heróica, doçura angélica e sabedoria 
celestial". (3) 

3. São João Paulo II (1920-2005)  "Você demonstra sua devoção 
a Maria celebrando suas festas, orando diariamente em sua 
honra, e especialmente o rosário, e imitando sua vida. Que essa 
devoção cresça cada dia mais forte". (12) 

Destaque da Virtude: Maria foi levada, de corpo e alma, para o céu. 
De lá, ela é mãe e treinadora pessoal para todos e para cada um, sem 
tirar nada de nenhuma outra alma. Ela é, ao mesmo tempo, Rainha do 
Céu e da Terra, reinando junto com seu filho Jesus. Eles estão sempre 
unidos no coração. Esta união de seus corações é a fonte de poder da 
Consagração Mariana, e de toda virtude. Vamos unir nossos corações 
aos deles! 

Mandamento da Semana: (Este não é um Mandamento, mas uma 
instrução do Senhor) "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; 

Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; 
e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos. Amém". (Mt 28,19-20) 

Compartilhando nosso fé com o padrinho e/ou os pais: Você 
compartilhou alguma coisa sobre o que aprendeu nestas últimas 18 
semanas com um amigo? Como foi recebido, foi confirmado ou 
perseguido?  

Tarefa: Leiam o capítulo juntos e reze pelo menos uma dezena em voz 
alta todos os dias com o padrinho ou a família durante cada um dos sete 
dias seguintes. Repita a Oração da Consagração diária todas as manhãs. 
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  Oração da Consagração diária para os Cinco Mistérios Gloriosos 
 

Imaculada Virgem Maria, / Mãe de Deus e Mãe da Igreja, / você 
também é nossa Mãe do Perpétuo Socorro. / com o coração cheio de 
amor por você, / nós nos consagramos ao seu Imaculado Coração, /  

para que sejamos vossos filhos devotos./ Obtende-nos verdadeira 
tristeza por nossos pecados, / e fidelidade à promessa de nosso 

batismo. 
A vós consagramos nossa mente e nosso coração,  / para que 
possamos sempre fazer a vontade de nosso Pai Celestial. / A ti 

consagramos nossas vidas, / para que possamos amar melhor a 
Deus, / e viver não para nós mesmos, / mas para Cristo, seu Filho, / e 

para que possamos vê-lo e servi-lo nos outros. 
Por este humilde ato de consagração, / querida Mãe do Perpétuo 
Socorro, / nos comprometemos a modelar nossas vidas em ti, / o 

Cristão perfeito, / para que vos seja consagrada em vida e na morte, / 
possamos pertencer a vosso Filho Divino por toda a eternidade. 

 
 (33) 

Observações: 
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   20º Semana  

Coroação de Maria como Rainha do Céu 

Fruto do Espírito: A confiança na intercessão de Maria (10) 

Escritura: “Então o templo de Deus no céu foi aberto, e a arca de 
Sua aliança pôde ser vista no templo. Havia relâmpagos, estrondos e 
trovões, um terremoto e uma violenta tempestade de granizo. Um 
grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, com a 
lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de doze estrelas. 

Ela estava com a criança e chorou em voz alta, com dor, enquanto 
trabalhava para dar à luz. 

Então outro sinal apareceu no céu; era um enorme dragão 
vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e sobre suas cabeças havia 
sete diademas. 

Sua cauda varreu um terço das estrelas no céu e as atirou para a 
terra. Então o dragão ficou diante da mulher prestes a dar à luz, 
para devorar seu filho quando ela deu à luz. 

Ela deu à luz um filho, um filho masculino, destinado a governar 
todas as nações com uma vara de ferro. Seu filho foi arrebatado a 
Deus e a seu trono". (Ap. 11:19-12:5) 

RReflexão: Então porque é que São João Evangelista menciona a Arca da 
Aliança nesta passagem sobre Maria? A Arca histórica era um tabernáculo 
consagrado que continha três itens altamente reverenciados: o Cajado de 
Arão, o Sumo Sacerdote; um recipiente de pão de maná que alimentava os 
israelitas no deserto; e as tábuas dos Dez Mandamentos, dadas a Moisés por 
Deus. Os teólogos vêem Maria como a nova Arca, porque quando estava 
grávida, ela continha dentro de si Jesus o Messias e o Novo Sumo 
Sacerdote, que é o Pão Eterno da Vida e a Palavra Eterna de Deus.  
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Temos vindo a observar que os grandes mandamentos, que resumem a lei, e 
os profetas podem ser vistos no coração das mães, mais perfeitamente no 
coração da Mãe Maria. Isto também é consistente com o simbolismo de 
Maria como a nova Arca, já que os Dez Mandamentos estavam na Arca. 
"Eis que a virgem estará com uma criança e dará à luz um filho, e lhe 
darão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco". (Is 7:14) 

Historicamente, a Arca viajou com os israelitas e esteve sempre com eles, 
exceto quando foi levada para a batalha para conquistar a vitória sobre os 
inimigos de Israel. De maneira semelhante, levamos Maria em nossos 
corações e lares para triunfar sobre os inimigos do Cristianismo, como os 
Cristãos do século XVI fizeram na Batalha de Lepanto, em 1571. 

Durante toda sua vida, Maria estava sendo preparada para seu destino 
eterno: tornar-se a nova e eterna Eva, Rainha do Céu e da Terra. Também 
estava sendo preparada para o seu destino eterno. Só Deus sabe as grandes 
coisas que Ele tem reservado para você, e a única maneira de alcançar esse 
glorioso destino é buscar continuamente amar a Deus e ao próximo, e 
obedecer a Seus mandamentos. Mãe Maria, que não tem pecado e é a Cristã 
perfeita, te ajudará; volta-te para ela e ela te guiará. Ao se consagrar a 
Maria, você também será posto de lado para um propósito divino, assim 
como ela foi. Ame Maria proativamente e ela o amará e fará o resto com as 
suas graças. Ela se tornará sua treinadora pessoal e companheira para ajudá-
lo a se tornar um Santo, e você a terá como sua mãe amorosa por toda a 
eternidade. 

Princípio da Consagração: Seja Fiel à Oração e ao Louvor. Madre 
Teresa deu a suas Irmãs da Misericórdia uma lista de deveres que 
cada alma tem que fazer por Mãe Maria, e uma lista correspondente 
de deveres que Maria faz por nós. Um de nossos deveres é "Fidelidade 
à Oração". (8) Um dos principais deveres de Maria é compartilhar 
conosco sua experiência de oração e louvor. O restante desses deveres 
está listado no anexo deste livro. Se você for consagrado a Maria e 
dotado do Espírito Santo na Confirmação, aprenderá a orar, 
especialmente o Rosário, com Maria. Isto é muito agradável para ela. 
Toda mãe ensina seu filho a falar sua língua, e quando rezamos o 
Rosário, estamos aprendendo com ela a falar a língua do céu. Seja 
proativo ao rezar seu Rosário! 
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Testemunho dos Santos: 

1. Papa São João XXIII (1881-1963) "A Imaculada Conceição 
também implica sacrifício por parte de Maria. Portanto, não 
podemos nos considerar filhos favorecidos do Senhor e de 
Sua Mãe se nossas vidas não souberem nada de sacrifício". 
(3) 

2. Santa Isabel da Hungria (1207-1231) "A Santíssima Virgem 
me disse uma vez: 'Você pensa que eu obtive graça e virtudes 
sem esforço'. Saiba que não recebi graças de Deus sem grande 
trabalho, oração constante, desejos ardentes e muitas lágrimas 
e mortificações". (3) 

3. Santa Teresa de Lisieux (1873-1897) "Sinto que rezo tão mal o 
rosário! Faço um esforço concentrado para meditar sobre os 
mistérios do Rosário, mas não sou capaz de focalizar minha 
concentração. Durante muito tempo, fiquei desconsolado com 
minha falta de devoção, o que me espantou, pois amo tanto a 
Santíssima Virgem que deveria ter sido fácil recitar as orações 
em sua honra, o que a agradou tanto. Mas agora estou menos 
triste, pois penso que a Rainha do Céu, que também é minha 
Mãe, deve ver minhas boas intenções, e que ela está satisfeita 
com elas". (12) 

Destaque da Virtude: Como Rainha do Céu e da Terra, Maria dispensa 
todas as graças de Deus para as almas. Ela é a Mãe de toda virtude e 
espera o seu sim, seu convite para que Ela venha como uma serva em 
seu coração. Ela lhe ensinará tudo o que você precisa, em cada etapa de 
sua vida. Ela é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aprenda com ela a 
como amá-la e amar a Deus. 
 
Mandamento da Semana: (Este não é um Mandamento, mas uma 
instrução do Senhor) "Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu 
sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e 
pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica". (Lv 20:7-8) Dois 
comandos são dados aqui, o segundo é o de obedecer aos mandamentos que 
temos discutido em nossa jornada rumo à Confirmação.  
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O primeiro é um chamado para se Consagrar, o que neste contexto significa 
colocar-se de lado para um propósito sagrado. Consagrar significa fazer-se 
santo ou dedicar-se a um propósito superior. A parte "sagrar" da palavra 
consagrar vem do latim sacro "sagrado". Nosso Senhor falou de nossa 
consagração durante a Última Ceia: 

"Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade. Assim como 
tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles 
me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados 
na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles 
que pela tua palavra hão de crer em mim; Para que todos sejam um, 
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam um 
em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste". (Jo 17: 17-21) 

São Paulo falou do significado de ser consagrado em sua carta a São 
Timóteo: "Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para uso 
nobre, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 
Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a 
paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor". (2 
Tim 2:21-22) 

Aqueles de nós que nos consagramos a Jesus através das mãos de Maria, 
nos re-consagramos diariamente usando uma breve Oração da Consagração, 
tal qual a que você encontrará no anexo. Memorizem-na! Isto serve como 
um abraço para Mãe Maria todas as manhãs, e um lembrete para nós 
mesmos de que estamos dando-lhe permissão para continuar a elevar o 
“BAR” e nos levar até seu Filho Jesus. Também estamos oferecendo todo o 
nosso dia a Jesus através de suas mãos. Também nos re-consagramos 
anualmente, geralmente na data de nosso aniversário, como uma forma de 
nos dedicarmos novamente a seu serviço. Nossa Mãe nunca se cansará de 
nós - as mães nunca cansam! 

Compartilhando nosso fé com o padrinho e/ou os pais: Pergunta: Que 
dons naturais especiais você tem que pode usar para fazer obras de 
misericórdia para sua família ou o seu próximo? Agradeça a Deus por seus 
dons e peça a Ele que lhe mostre como oferecê-los aos outros. Planejem 
juntos como irão celebrar sua Confirmação e Consagração à Maria (Veja o 
anexo para idéias). 
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Tarefa: Leiam juntos o capítulo e reze pelo menos uma dezena em 
voz alta todos os dias com o padrinho ou a família durante cada um 
dos sete dias seguintes. Ofereça seu rosário diário como um presente 
proativo e sacrificial de você a Maria - ela o ama e o abençoará. Repita 
a última Oração da Consagração diária todas as manhãs: 

 
 

 Oração da Consagração diária para os Cinco Mistérios Gloriosos 
 

Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios Gloriosos 
Imaculada Virgem Maria, / Mãe de Deus e Mãe da Igreja, / Tu és também 

a nossa Mãe de Perpétuo Socorro. / Com nossos corações transbordando de 
amor por Ti, / Nós nos consagramos ao Teu Imaculado Coração, / para que 
possamos ser os teus devotos filhos. / Tenha misericórdia por nós e nossos 

pecados, / e fidelidade à promessa do nosso Batismo. 
Nós consagramos nossas mentes e nossos corações a ti, / para que façamos 
sempre a Vontade de Deus. / Nós consagramos a nossa vida a ti, / para que 
possamos amar mais a Deus, / e viver, mas não por nós, e sim por Cristo, 

Teu Filho, / e para que sejamos capazes de enxergá-lo e servi-lo através do 
próximo. 

Através desses humildes atos de consagração, / querida Mãe de Perpétuo 
Socorro, / nós prometemos moldar nossas vidas em tuas ações, / A mais 
perfeita Cristã, / de tal modo que consagrados a Ti na vida e na morte, / 
pertenceremos ao Teu Filho Divino por toda a Eternidade. (33) 
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Promessa final 

Eu,  prometo-lhe, Mãe Maria, que a convidarei fielmente ao 
meu coração a cada manhã e rezarei uma parte de seu 

Santíssimo Rosário a cada dia. 

Seu Filho nos ensinou um novo mandamento: "Amai-vos uns 
aos outros assim como eu vos amei". Eu te peço, Mãe, que me 

ensine a amar-te como me amas. Eu desejo aprender com a tua 
ajuda a amar a Deus e ao Próximo de acordo com o Desejo 

Divino, e obedecer plenamente a seus mandamentos. Obrigado 
por ser minha treinadora pessoal durante toda a minha vida. 

Isso eu rezo, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. 

Data e Assinatura do(a) Candidato(a):      

 Assinatura do Padrinho:     
 
 
 
 

Seu Amor Incrível 

Em Pentecostes, os apóstolos ficaram "atônitos e maravilhados" 
(Atos 2:7). Quando experimentamos Deus de uma forma 

surpreendentemente nova, nossa resposta é o deslumbramento. São 
João Paulo II escreveu: "Na realidade, o nome desse profundo 

deslumbramento pelo valor e dignidade do homem é o Evangelho, ou 
seja, a Boa Nova". Isso também é chamado de Cristianismo". 

(Redemptor Hominus, 1979) 
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Dia da Consagração 
Depois de percorrer estas vinte semanas de preparação, reserve um dia 
para se consagrar formalmente à nossa Santíssima Mãe. Isto pode ser 
feito com a família e o padrinho, ou junto com sua turma de 
Confirmação. Esta cerimônia não precisa ser longa. Faça-a logo após 
sua Confirmação ou em qualquer outro dia que seja especial para nossa 
Santíssima Mãe. Os dias de festa de Maria são sempre bons candidatos 
e estão listados no anexo. 

Traga algumas flores para ela e recite a oração da Consagração de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro acima para a Semana 20 junto 
com seu padrinho, família ou colegas de classe. Todos podem dizer 
esta oração juntos. Coloque a data de sua consagração em seu livro e 
assine-o. Guarde este livro como um livro de oração pela vida. Nele, 
você poderá registrar todas as futuras graças especiais que você 
experimentará da Mãe Maria. Este livro se tornará uma lembrança para 
toda a sua vida. 

 

Data e Assinatura do(a) Candidato(a):    

Assinatura do Padrinho:     
 
 

Após o Dia da Consagração 
Os santos escolheram o hábito de oferecer a Maria uma breve Oração 
da Consagração todas as manhãs para se lembrarem de sua decisão de 
dar a Maria permissão diariamente. É semelhante a dar um abraço à 
Mãe Maria todos os dias. Você pode escolher uma das várias Orações 
de Consagração encontradas no anexo. 

Além disso, os Santos se reconsagram a Maria no mesmo aniversário a 
cada ano, passando por um Programa de Consagração de 33 dias, 
como o excelente oferecido pelo Pe. Michael Gaitley, MIC. "33 Dias 
para a Glória da Manhã". (1) 
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Despedida 
Obrigado, Candidato e Padrinho, por terem tido tempo de se 
aproximarem da Mãe Maria e do Espírito Santo durante sua viagem de 
Confirmação. Desejo compartilhar com vocês alguns momentos de 
despedida de Moisés, São Paulo, Nosso Senhor e São Maximiliano 
Kolbe.Estas são lembranças de discursos de formatura, normalmente 
dados a grupos que terminaram o ensino médio ou a faculdade. 
Aproveite e pondere sobre estes momentos enquanto você continua a 
viver sua Consagração Mariana diariamente. Até a próxima.. Espero 
que todos nós nos encontremos no Céu. 

No amor de Cristo, Paul Cranley 

 
 
 

A despedida de Moisés 

“Veja, hoje tenho diante de você a vida e o bem, a morte e o mal. 

Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje 
vos dou, amando o Senhor, vosso Deus, e andando em seus 
caminhos, e guardando seus mandamentos, estatutos e ordenanças, 
vivereis e multiplicareis, e o Senhor, vosso Deus, vos abençoará na 
terra em que entrardes para possuir. 
 
Se, no entanto, seu coração se afastar e você não obedecer, mas é 
desviado e se curvar diante de outros deuses e os servir, eu lhe digo 
hoje que você certamente perecerá; você não terá uma longa vida na 
terra que está atravessando o Jordão para entrar e possuir. 

Chamo hoje o céu e a terra para testemunhar contra vocês: Eu 
coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. 
 
Escolha a vida, então, para que você e seus descendentes possam 
viver, amando o Senhor, seu Deus, obedecendo à sua voz, e 
agarrando-se a ele. Pois isso significará vida para você, uma longa 
vida para você viver na terra que o Senhor jurou a seus 
antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar". (Dt 
30:15-20) 
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A despedida de Jesus a Seus Discípulos (São João) 

“Como o Pai me ama, assim também eu te amo. Permanecei no meu 
amor. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis em meu 
amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e 
permaneço em seu amor.. 

Eu lhe disse isto para que minha alegria esteja em você e sua alegria 
seja completa. Este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este: dar a vida 
por seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes 
mando. 

Já não vos chamo escravos, porque um escravo não sabe o que seu 
senhor está fazendo. Eu vos chamei de amigos, porque vos contei 
tudo o que ouvi do meu Pai. 

Não foi você quem me escolheu, mas fui eu quem o escolheu e o 
designou para ir e dar frutos que permanecerão, para que tudo o que 
você pedir ao Pai em meu nome ele lhe possa dar. 

Isto eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros". (Jo15:9-17) 
 
 

A despedida de Jesus de São Lucas em Atos 

Quando se reuniram, perguntaram-lhe: "Senhor, você vai, neste 
momento, restaurar o reino a Israel"? Ele lhes respondeu: "Não vos 
compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu por sua 
própria autoridade". 

Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis 
minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e 
até os confins da terra". 

Quando ele disse isto, enquanto olhavam, ele foi erguido, e uma 
nuvem o tirou da vista deles. Enquanto eles olhavam atentamente 
para o céu enquanto ele ia, de repente dois homens vestidos com 
roupas brancas ficaram ao lado deles. Disseram: "Homens da 
Galiléia, por que estão aí olhando para o céu? Este Jesus que foi 
levado de vocês para o céu voltará da mesma maneira que vocês o 
viram indo para o céu". (At. 1:1-11) 
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A despedida de São Paulo em Efésios 4:1-6 

"Eu, pois, prisioneiro do Senhor, vos exorto a viver de uma 
maneira digna do chamado que recebestes, com toda 

humildade e doçura, com paciência, suportando uns aos 
outros através do amor, 

Esforçando-se para preservar a união do espírito através 
do vínculo da paz: 

Um só corpo e um só Espírito, como você também foi 
chamado para a única esperança de sua chamada; 

um só Senhor, uma só fé, um só batismo; 

um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos e através 
de todos e em todos". 

 

Despedida de São Maximiliano Kolbe para cada um de nós 

"Em nome de Maria, digo isto a cada um de vocês". Ela os ama, a 
cada um de vocês". Ela os ama muito. Ela vos ama a cada momento 
e sem nenhuma exceção". (1) 
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Anexo 

Oração a São José para Receber a Bênção Mariana 

São José, ao comando do Arcanjo Gabriel, você convidou Maria 
para entrar em seu coração e em sua casa. Você logo descobriu 
Deus de uma maneira surpreendentemente nova - como seu filho 
Jesus recém-nascido. Desejo pedir a Maria para entrar em meu 
coração e em minha casa. Mostre-me como amá-la como você fez 
para que eu também possa experimentar Deus novamente em 
minha vida. Finalmente, proteja-me e à minha família de todo o 
mal, como você protegeu sua Sagrada Família. Amém. 

 
 

Traga flores à Maria 

Toda mãe fica encantada quando aqueles que ela ama dão flores 
como presente proativo, especialmente em ocasiões especiais como 
o Dia das Mães, o Dia dos Namorados ou seu aniversário. Maria 
também adora este presente atencioso, não importa quão simples 
sejam as flores - até mesmo ervas daninhas floridas! Ela se encanta 
com este presente e lhe fará saber que ela o adora. As flores são 
especialmente significativas, pois não duram muito tempo e 
murcham logo. Este é um lembrete para seus filhos de que a 
devoção ao seu Coração requer constante renovação, um lembrete 
para rezar a ela e dar-lhe permissão diariamente. 

 
 

Honre Imagens e Estátuas de Maria 
Honrar uma imagem ou estátua de Maria ou da Sagrada Família em sua 
casa é um lembrete diário de sua Família Celestial. Coloque flores diante 
da imagem frequentemente para lembrá-lo de manter seu 
relacionamento com Jesus, Maria e José fresco! Em nossa casa, 
circulamos uma estátua de Maria entre cada uma das quatro famílias de 
nossos quatro filhos durante 12 meses.  
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Em cada Natal, entregamos a estátua à próxima família e 
compartilhamos as muitas bênçãos vividas durante o ano anterior. 

 

O Valor Especial dos Rosários em Grupo 

Rezar o Rosário é a oração mais poderosa após a Santa Missa. 
Rezá-lo dentro de um grupo pode aumentar a sua importância e 
efeito. Tradicionalmente, isto é feito dividindo a primeira metade 
de cada oração, recitada por uma pessoa ou grupo, e a segunda 
metade sendo recitada por outra pessoa ou grupo. 

Esta disciplina pode nos ajudar a focar melhor nos Mistérios, e 
também pode difundir a devoção ao Santo Rosário. 

 

Oração a Nossa Mãe do Perpétuo Socorro (45) 

Mãe do Perpétuo Socorro, você tem sido abençoada e 
favorecida por Deus. Você se tornou não somente a Mãe do 

Redentor, mas também a Mãe dos redimidos. Hoje, chegamos até 
você como seus filhos amorosos. Cuide de nós e tome conta de 
nós. Assim como você segurou o menino Jesus em seus braços 

amorosos, tome-nos em seus braços. Seja uma mãe pronta a cada 
momento para nos ajudar. Pois Deus, que é poderoso, fez 

grandes coisas por você, e a misericórdia de Deus é de geração 
em geração sobre aqueles que amam a Deus. Interceda por nós, 
querida Mãe, para obter o perdão de nossos pecados, o amor a 

Jesus, a perseverança final, e a graça de sempre chamar-te, Mãe 
do Perpétuo Socorro. (45) 
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Oração Tradicional da Consagração Diária (24) 
Minha Rainha, Minha Mãe, eu me devoto inteiramente a ti; 

E para demonstrar a minha devoção a ti, eu lhe consagro neste dia os meus 
olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, todo o meu ser sem 

reservas. 
Já que te pertenço, minha boa mãe, me guarde, me proteja como sua 

propriedade e posse.  
Amém. 

 

Oração da Consagração de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro (33) 

 
Oração da Consagração Diária Para Os Cinco Mistérios Gloriosos 

Imaculada Virgem Maria, / Mãe de Deus e Mãe da Igreja, / Tu és também 
a nossa Mãe de Perpétuo Socorro. / Com nossos corações transbordando de 
amor por Ti, / Nós nos consagramos ao Teu Imaculado Coração, / para que 
possamos ser os teus devotos filhos. / Tenha misericórdia por nós e nossos 

pecados, / e fidelidade à promessa do nosso Batismo. 
Nós consagramos nossas mentes e nossos corações a ti, / para que façamos 
sempre a Vontade de Deus. / Nós consagramos a nossa vida a ti, / para que 
possamos amar mais a Deus, / e viver, mas não por nós, e sim por Cristo, 

Teu Filho, / e para que sejamos capazes de enxergá-lo e servi-lo através do 
próximo. 

Através desses humildes atos de consagração, / querida Mãe de 
Perpétuo Socorro, / nós prometemos moldar nossas vidas em tuas 

ações, / A mais perfeita Cristã, / de tal modo que consagrados a Ti na 
vida e na morte, / pertenceremos ao Teu Filho Divino por toda a 

Eternidade.  
 

Oração da Consagração do Oferecimento da Manhã (44) 
Ó Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, ofereço-Vos as 

minhas orações, obras, alegrias e sofrimentos deste dia por todas as 
intenções do Vosso Sagrado Coração, em união com o Santo 

Sacrifício da Missa por todo o mundo, pela reparação dos meus 
pecados, pelas intenções de todos os meus parentes e amigos, e em 

particular pelas intenções do Santo Padre. Amém. (44) 
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Oração da Consagração do Pe. Fehrenbach (3) 
"Ó Maria, eu me entrego em suas mãos. Eu te entrego meu corpo e 
minha alma, meus pensamentos e minhas ações, minha vida e minha 
morte". Ajuda-me a amar Jesus acima de todas as coisas". Ó Maria, eu 
me ofereço inteiramente a Deus por meio de tuas mãos e depois de teu 
exemplo". Aceito o que Ele quiser para mim e peço-te que me mantenhas 
fiel a esta determinação". (Pe. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) 

Oração de São Dom Bosco a Maria (37) 
Santíssima Virgem Maria, Socorro dos Cristãos, como é doce vir a 

seus pés 
implorando sua ajuda perpétua. Se as mães terrenas não deixam 

de se lembrar de seus filhos, 
Como você, a mais amorosa de todas as mães, pode me esquecer? 
Conceda-me então, imploro-lhe, sua ajuda perpétua em todas as 

minhas necessidades, 
em toda tristeza, e especialmente em todas as minhas tentações. 

Peço sua incessante ajuda para todos os que agora sofrem. 
Ajude os fracos, cure os doentes, converta os pecadores. 

Concedam através de suas intercessões muitas vocações à vida 
religiosa. 

Obtenha para nós, ó Maria, a ajuda dos cristãos, 
Que tendo invocado você na terra, possamos amá-la e agradecê-la 

eternamente no céu. 
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Os Dez Mandamentos 

1. Eu sou o Senhor teu Deus, tu não terás deuses estranhos diante de Mim. 
2. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. 

3. Lembre-se de manter santo o dia do Senhor. 
4. Honra a teu pai e a tua mãe. 

5. Não matarás. 
6. Não cometerás adultério. 

7. Não roubarás. 
8. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 

9. Não cobiçarás a mulher do teu próximo 
10. Não cobiçarás os bens do teu próximo. 

 
 

Ato de Contrição (37) 
 

Ó meu Deus, sinto muito por ter ofendido Vós, e detesto todos os 
meus pecados, 

porque temo a perda do céu, e as dores do inferno, mas acima de 
tudo 

porque o ofendem, meu Deus, que são todos bons e merecedores 
de todo o meu amor. 

Resolvo firmemente, com a ajuda de vossa graça, confessar meus 
pecados, fazer penitência, 

e corrigir minha vida. Amém. 
 

 
Obras de Misericórdias Corporais (6) 

Alimentar os Famintos  
Dar de Beber aos Sedentos 
Abrigar os Desabrigados 

Visitar os Doentes 
Visitar os Prisioneiros  

Enterrar os Mortos 
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Obras Espirituais de Misericórdia (6) 
Aconselhando os Duvidosos 

Instruindo o Ignorante 
Advertindo o pecador 

Confortando os Tristes  
Perdoando as Injúrias 

Suportando os erros com paciência 
Rezando pelos vivos e pelos mortos 

 
 

Celebrando as Festas de Maria (1) 
 

Maria tem muitos dias de festa ao longo 
do ano. Para aqueles que são consagrados 

a ela, lembrem-se de celebrar esses dias 
de várias maneiras especiais. Aqui está 

uma lista de suas Festas mais conhecidas: 
Mãe de Deus, 1 de janeiro 

Apresentação do Senhor, 2 de fevereiro 
Nossa Senhora de Lourdes, 11 de 

fevereiro 
A Anunciação, 25 de março 

Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio 
A Visitação, 31 de maio 

Imaculado Coração, Sábado após Corpus 
Christi 

Nossa Senhora do Monte Carmelo, 16 de 
julho 

A Assunção, 15 de agosto 
Rainha de Maria, 22 de agosto 

Natividade de Maria, 8 de setembro 
Santo Nome de Maria, 12 de setembro 

Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro 
Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro 
Apresentação de Maria, 21 de novembro 

Imaculada Conceição, 8 de 
dezembro 

Nossa Senhora de Guadalupe, 2 
de dezembro 

Dia de Natal, 25 de dezembro 
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"Você demonstra sua devoção a Maria celebrando suas festas, 
rezando diariamente em sua honra, especialmente o rosário, e 
imitando sua vida. Que essa devoção cresça cada dia mais forte". 
(São João Paulo II) (12) 

 

Memorare (44) 

LEMBRE-SE, ó graciosíssima Virgem Maria, que nunca se 
soube que alguém que fugiu para sua proteção, implorou sua 
ajuda, ou procurou sua intercessão, fosse deixado sem ajuda. 
Inspirada por esta confiança, eu me dirijo a ti, ó Virgem das 

virgens e Mãe; a ti venho; diante de ti estou, pecador e triste; ó 
Mãe do Verbo Encarnada, não despreze minhas petições, mas 

em tua misericórdia me ouve e me responde. Amém. 
 

 

Magnificat (44) 
 

Minha alma engrandece o Senhor 
E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador; porque Ele 

considerou a humildade de Sua serva; 
pois eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão 
bem-aventurado; porque Aquele que é poderoso fez grandes 

coisas por mim, e santo é Seu nome; 
e para geração após geração é Sua misericórdia, para aqueles 

que O temem. 
Ele tem mostrado poder com o braço, 

Ele espalhou o orgulho na vaidade de seu coração. 
Ele derrubou os poderosos de seus tronos, e exaltou os humildes. 

Ele encheu os famintos de coisas boas, e os ricos Ele mandou 
embora vazios. 

Ele deu ajuda a Israel, Seu servo, consciente de Sua 
misericórdia, mesmo quando falava com nosso pai, com Abraão 

e com sua posteridade para sempre. 
 

133 



Angelus (1) 

 
O Anjo do Senhor declarou a Maria, 

E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. 
 

Eis a serva do Senhor. 
Seja feita a mim de acordo com a Tua palavra. Ave 

Maria. 
 

E a Verbo se fez carne. 
E habitou entre nós. Ave Maria. Reza por nós, ó 

santa Mãe de Deus. 
 

Para que sejamos feitos dignos das promessas de 
Cristo. 

 
Rezemos: 

Derramai, ó Senhor, Vossa Graça em nossos 
corações, que nós, a quem a encarnação de Cristo, 

Seu Filho, foi dada a conhecer pela mensagem de um anjo, 
pode por Sua Paixão e Cruz ser levado à glória de Sua 

Ressurreição, através do mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. 
(São Boaventura) 

  
"A oração do Angelus, como o rosário, deveria ser 

para cada Cristão, e ainda mais para as famílias Cristãs, 
um oásis espiritual no decorrer do dia, para encontrar 

coragem e confiança". (JPII)(12) 
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Oração do Anjo da Guarda (37) 
Anjo de Deus, meu guardião querido, a 
quem o amor de Deus me compromete 

aqui, 
sempre este dia (noite), esteja a meu lado, 

para iluminar e guardar, governar e guiar. 
Amém. 

 

Oração de São Miguel Arcanjo (37) 

São Miguel Arcanjo, defenda-nos em batalha, seja nossa proteção 
contra a maldade e as armadilhas do diabo. Que Deus o 

repreenda, nós oramos humildemente; e tu, príncipe da hoste 
celestial, pelo poder de Deus, lança no inferno Satanás e todos os 
espíritos malignos que rondam o mundo em busca da ruína das 

almas. Amém. 
 

Elevar o "BAR". Exame de Consciência 

1. Primeiro, B significa Blessings (Benção): Reveja seu dia com 
Maria e o Espírito Santo e agradeça a Deus por cada bênção e 

cada cruz.  

2. Segundo, A significa Ask (Pedir): Peça a ajuda de Maria para 
identificar falhas, e peça perdão a Jesus. 

3. Terceiro, R significa Resolve (Resolver): Resolva fazer melhor 
amanhã, faça um bom ato de contrição e vá mensalmente à Confissão 
Sacramental. 

Gaste cinco minutos todos os dias pedindo a Maria para ajudá-lo a 
fazer bem este exame, e fazê-lo de forma fiel. Este hábito nos mantém 
humildes, limpos e completamente banhados na Divina Misericórdia.  
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Doze Frutos do Espírito Santo (39) 

1. Caridade. O Espírito Santo é Amor e nos dá a infundida 
virtude teológica da caridade para preferir Deus a tudo e 
a todos. Desejamos esta união amorosa com Deus. E ela 
transborda em nosso amor por nós mesmos e por nosso 

próximo, por amor a Deus. 

2. Alegria. A felicidade se realiza quando vivemos para 
Deus e sabemos que um dia estaremos com Ele agora e 
para sempre no céu. 

3. Paz. O Espírito Santo nos dá ordem em nossas almas e uma 
consciência limpa. Ele também nos dá ordem em nossa 
família, amizades e deveres de vida. 

4. Paciência. Quando se está perto de Deus, tudo se encaixa para 
que se possa ter paciência e tranquilidade. O amor é paciente. 

5. Benignidade. Esta é a virtude da gentileza para com os 
outros. 

6. Bondade. Renunciamos ao mal e buscamos o que é bom. 
Nos arrependemos de nossos pecados e nos esforçamos para 
fazer a vontade de Deus. 

7. Longanimidade. Perseverança na missão que Deus nos deu e a 
capacidade de permanecer fiel ao longo do tempo. 

8. Suavidade. Isto nos dá o equilíbrio da virtude moral que nos 
ajuda a superar nossa tendência natural de sermos ásperos 
ou zangados. 

9. Fé. Esta é uma virtude teológica que nos é dada no Batismo. Ela 
nos dá a graça divina de poder ascender à verdade revelada 
por Deus. Colocamos Deus como autoridade absoluta. 

10. Modéstia. Isto inclui a forma como agimos e nos vestimos. 
Estes são sinais externos de nossa modéstia interior. Nos 
dá a preferência da pureza da mente e do coração em 
matéria sexual. 
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11. Continência. Esta é a virtude de controlar os apetites 
sexuais e outros apetites de maneira santa, como no 
casamento, quando um dos cônjuges, por causa de uma 
doença, não pode ter relações. 

12. Castidade. Esta é a doação total a Deus como sacerdote, 
religioso ou leigo consagrado. Todas as vocações são 
chamadas a ter castidade em seu modo de vida. Isto inclui as 
pessoas casadas serem fiéis a seus cônjuges. Também dá a 
graça de ser sexualmente puro para todos aqueles que 
esperam para se casar. 

 
 

Sete Dons do Espírito Santo (39) 

1. Sabedoria. Isto nos permite conhecer a Deus e estimar as 
coisas divinas acima das coisas mundanas. 

2. Compreensão. Ajuda-nos a compreender nossa Fé Católica, 
a Bíblia e os Santos. 

3. Conselho. Este é o conhecimento necessário para guiarmos a 
nós mesmos e aos outros para fazer a vontade de Deus. Ele nos 

auxilia a ajudar os outros a superar problemas espirituais e 
temporais. 

4. Fortitude. Esta é a força de que precisamos para 
suportar e ter coragem. Ela nos ajuda a suportar 

perseguições e adversidades em nome do bem. 

5. Conhecimento. Isto nos ajuda a conhecer a Deus, a 
nós mesmos e aos outros como Deus sabe. 

6. Piedade. Este dom nos infunde amor por servir a Deus e vê-
lo em todos os eventos através de uma vida santa de oração. 

7. Medo do Senhor. "O Medo do Senhor é o começo da 
sabedoria". Tememos seu justo castigo de nossos pecados 
para sempre, mas tememos ainda mais desagradá-lo ou 

ofendê-lo. 
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15 Promessas para aqueles que rezam o Rosário (38) 

1. Quem me servir fielmente através da recitação do 
Rosário, receberá sinais da graça. 

2. Prometo minha proteção especial e as maiores graças a 
todos aqueles que recitarem o Rosário. 

 

3. O Rosário será uma poderosa armadura contra o Inferno; 
destruirá o vício, diminuirá o pecado e derrotará as heresias. 

4. Ela fará florescer as boas obras; obterá para as almas a 
abundante Misericórdia de Deus; retirará os corações dos 
homens [e mulheres] do amor do mundo e de suas vaidades, e 
os elevará ao desejo das Coisas Eternas. Ó, que as almas se 
santificassem por este meio. 

5. A alma que se recomenda a mim pela recitação do Rosário não 
perecerá. 

6. Quem recitar o Rosário devotamente, aplicando-se [ela 
própria] à consideração de seus Mistérios Sagrados jamais 
será conquistado pelo infortúnio. Deus não o castigará em Sua 
justiça, não perecerá por uma morte não provocada; se for 
justo, permanecerá na Graça de Deus e se tornará digno da 
Vida Eterna. 

7. Quem tiver uma verdadeira devoção pelo Rosário não 
morrerá sem os Sacramentos da Igreja. 

8. Aqueles que forem fiéis à recitação do Rosário terão durante 
sua vida e na morte a Luz de Deus e a plenitude de Suas 
Graças; no momento da morte participarão dos Méritos dos 
Santos no Paraíso. 

9. Livrarei do Purgatório aqueles que se dedicaram ao Rosário. 

10. Os filhos fiéis do Rosário devem merecer um alto grau de 
Glória no Céu. 

11.  Você obterá tudo o que me pedir através da recitação do Rosário. 
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12. Todos aqueles que propagam o Santo Rosário serão ajudados por 
mim em suas necessidades. 

13. Obtive de meu Filho Divino que todos os defensores do 
Rosário terão para os intercessores toda a Corte Celestial 
durante sua vida e na hora da morte. 

14. Todos que recitam o Rosário são meus filhos, e irmãos de 
meu único Filho, Jesus Cristo. 

15. A devoção ao meu Rosário é um grande sinal de predestinação. 
 
 

Lista de Deveres de Santa Madre Teresa (8) 
 

Deveres de Maria Meus Deveres 
1. Dar de seu espírito e coração. 1. Um presente total de tudo o que tenho 

e sou. 
2. Possuir, proteger e 
me transformar. 

2. Total dependência dela. 

3. Inspirar, orientar e 
me iluminar. 

3. A capacidade de resposta ao seu 
espírito. 

4. Compartilhar sua experiência de 
oração e louvor. 

4. Fidelidade à oração. 

5. Responsabilidade pela minha 
santificação. 

5. Confiança em sua intercessão. 

6. Responsabilidade por tudo o que 
me recai. 

6. Imitar o seu espírito. 

7. Suprir minhas necessidades 
espirituais e materiais. 

7. Recorrer constantemente a ela. 

8. Purificar a mim e minhas ações. 8. Pureza da intenção; autonegação. 
9. Direito de dispor de mim, de 
minhas orações, intercessões e 
graças. 

9. Direito de me beneficiar dela e de suas 
energias em prol do 
reino. 

10. Total liberdade dentro e ao meu 
redor, como ela quiser em todas as 
coisas. 

10. Direito de entrar em seu coração, de 
participar de sua vida interior. 
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20 Mistérios do Rosário 
 
Mistério

s 
Alegria Luminoso Doloroso Glorioso 

Primeiro Anunciação Batismo de Jesus Agonia no 
Jardim 

Ressureição 

Segundo Visitação Festa de 
Casamento em 

Caná 

A flagelação 
no Pilar 

Ascensão 
aos Céus 

Terceiro Nascimento de 
Jesus 

Proclamaçã
o do Reino 

Coroaçã
o com 

Espinhos 

Descida do 
Espírito 
Santo 

Quarto Apresentação 
no Templo 

Transfiguração Carregando 
Sua Cruz 

Assunção 
de Maria 

Quinto Encontrand
o Jesus no 
Templo 

Instituição da 
Eucaristia 

Crucificação Coroação 
de Maria 
Rainha do 

Céu 

 

Consagração do Mundo? 

São Maximiliano Kolbe ensinou que devemos consagrar o mundo 
ao Imaculado Coração e fazê-lo o mais rápido possível! Então, com 
que rapidez isso poderia ser feito? Poderia ser realizado em apenas 

33 anos! 

Se assumirmos este ano um Candidato a Confirmação e um 
Padrinho se consagrarem ao Imaculado Coração e ambos 

prometerem guiar uma outra pessoa a cada ano através deste 
processo, em 33 anos, 8,5 bilhões de almas seriam consagradas. 

Isso é para todos! 

Assim, no mesmo número de anos em que Jesus caminhou por esta 
terra, poderíamos estar acabados. Vamos começar hoje. Cada um 

de vocês, traga uma alma a cada ano através deste processo. Se 
todos nós o fizermos, alcançaremos este maravilhoso objetivo.  
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Maria adoraria e seu filho Jesus também! 

(Pode-se calcular esta resposta inserindo o número 2 em uma 
calculadora e dobrando o número 33 vezes). Venha, Senhor Jesus! 

 

Renovação das promessas do Batismo 
 
Você rejeita Satanás e todas as suas obras e todas as suas promessas 
vazias? 
Candidato: Eu rejeito. 
 
Você acredita em Deus, o Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra? 
Candidato: Eu acredito. 
 
Você acredita em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu 
da Virgem Maria, foi crucificado, morreu e foi sepultado, ressuscitou dos 
mortos e agora está sentado à direita do Pai? 
Candidato: Eu acredito. 
 
Você acredita no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que veio 
sobre os apóstolos em Pentecostes e hoje é dado a você sacramentalmente 
em confirmação? 
Candidato: Eu acredito. 
 
Você acredita na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, no 
perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? 
Candidato: Eu acredito. 
 

Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. Estamos orgulhosos de 
professá-la em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. 
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Orações do Rosário 

Credo dos Apóstolos 
 

 
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, 

Criador do céu e da terra; 
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; 
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 

nasceu da Virgem Maria, 
padeceu sob Pôncio Pilatos, 

foi crucificado, morto e sepultado. 
Desceu à mansão dos mortos; 

ressuscitou ao terceiro dia; 
subiu aos céus, 

está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, 
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos; 

creio no Espírito Santo, 
na Santa Igreja Católica, 
na comunhão dos Santos, 
na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, 

na vida eterna. 
Amém. 
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Pai Nosso 
 

Pai-Nosso que estais nos céus, 
Santificado seja vosso nome, 
Venha a nós o vosso reino, 
Seja feita a vossa vontade 

assim na terra como no céu. 
 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
Perdoai-nos as nossas ofensas 

assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, 
e não nos deixeis cair em tentação, 

Mas livrai-nos do mal. 
Amém. 

 

Ave Maria 
Ave Maria, cheia de graça, 

o Senhor é convosco, 
bendita sois vós entre as mulheres, 

e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
 

Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós, pecadores, 

agora e na hora da nossa morte. 
Amém. 

 

 
Glória ao Pai 

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém. 
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Oração à Fátima 

Óh! meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas 
todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.  Ave, 

Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. 

 

 
Salve Rainha 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, 

salve! A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, 

gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, 

esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro 

mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó 

doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para 

que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 

Ó Deus, cujo Filho único, por sua vida, morte e ressurreição, comprou 
para nós as recompensas da vida eterna; concedei-nos, suplicamos-Te, 

que enquanto meditamos nestes mistérios do Santíssimo Rosário da 
Santíssima Virgem Maria, possamos imitar o que eles contêm e obter o 

que prometem, através do mesmo Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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	Princípio da Consagração: Faça aquilo que Deus pedir de você. O comando de Deus “Ouçam a Ele,” e a Instrução de Maria em Canaã, “faça tudo aquilo que Ele lhe pedir,” são similares.    Essa é uma excelente sabedoria das Escrituras vindas dos pais de Je...

	10º Semana
	A Última Ceia
	Fruto do Espírito: Adoração (10)
	Jesus quer Se entregar 100% a nós, assim como uma mãe deseja entregar 100% de si a seus filhos. Ela deseja dar a seus filhos o leite feito dentro de si, de seu próprio corpo. A criança é formada completamente do corpo e do sangue de sua mãe. Jesus des...
	65
	“Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim". Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derr...
	Princípio da Consagração: Aprenda a amar Maria como ela te ama. Uma das maiores lições sobre o amor verdadeiro é atribuída a São João Paulo II em seus ensinamentos sobre a Teologia do Corpo: “O contrário do amor não é o ódio, mas a luxúria; o uso de o...
	66
	Conforme nos consagramos e nos entregamos a Maria e aprendemos a amá-la sinceramente, nossos corações se juntam aos Corações Unidos. Lá está o poder secreto da Consagração Mariana.

	11º Semana
	Agonia no Jardim
	Fruto do Espírito: Arrependimento pelo Pecado (10)
	Princípio da Consagração: Torne-se um instrumento do Amor de Maria. Muitos Santos, especialmente São Maximiliano Kolbe, desejaram se tornar um instrumento de amor nas mãos de Maria para salvar almas. (20) Isso não é o mesmo que “ser usado” pelos outro...

	12º Semana Flagelação à Coluna
	Fruto do Espírito: Pureza (10)

	13º Semana
	Fruto do Espírito: Coragem (10)
	Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós, e crucificai-o; porque eu nenhum crime acho nele.” (Jo 19:1-6)

	Princípio da Consagração: Aceite toda a dor, seja ela física, mental ou espiritual. Não reclame, mas a ofereça a Jesus através da Mãe Maria que ampliará os nossos sacrifícios e salvará as nossas pobres almas. Nós podemos nos medicar quando estamos doe...

	83
	14º Semana
	Princípio da Consagração: Siga Jesus nos momentos bons e ruins. Nós vimos Maria seguindo a Jesus através do calvário. Ela sofre com Ele, da mesma maneira que Ele sofre por Ela – Corações Unidos. Peça a Ela para que ensine a seguir a Ele como Ela segui...

	88
	15º Semana Crucificação
	16º Semana Ressurreição
	17º Semana
	A Ascensão aos Céus
	Princípio da Consagração: Entregue tudo à Maria! Ela é a Mãe Perfeita e garantirá que receberemos tudo da Mão de Deus. Em todos os nossos Princípios da Consagração, sempre trazemos lições para a família. Deus criou a família como um modelo dos céus, e...
	Muitos perguntam se entregar tudo a Maria tira do que podemos entregar a Deus? Não! Jesus entregou tudo, até mesmo a própria vida, a Maria e a cada um de nós, e simultaneamente a Deus, o Seu Pai. Quando amamos Maria como nossa mãe espiritual e “Ajudan...
	103
	Deus ordena para que todos que entram nessa vida tenham o amor sacrificial de uma mãe, e da mesma forma, Ele também deseja que ninguém passe a vida eterna sem o amor de Nossa Santa Mãe. Papa João Paulo II adotou o lema “Totus, tuus, Maria,” Latim para...
	Mandamento da Semana: (Este não é um mandamento formal, mas uma instrução vinda do Nosso Senhor) “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-s...


	18º Semana
	Descida do Espírito Santo
	Princípio da Consagração: O que quer que tenhamos em nossos corações se derramará no mundo ao nosso redor. O Mistério de Pentecostes é muito parecido com o Mistério da Anunciação. Na Anunciação, Maria convidou Deus para entrar em seu coração e em sua ...

	19º Semana
	Assunção de Maria aos Céus
	Fruto do Espírito: Graça de uma Morte Feliz (10)
	Catecismo católico:  "Finalmente a Virgem Imaculada, preservada livre de toda mancha do pecado original, quando o curso de sua vida terrena terminou, foi levada de corpo e alma para a glória celestial, e exaltada pelo Senhor como Rainha sobre todas as...

	Princípio da Consagração: "É somente através do amor ao próximo que podemos conhecer o amor de Deus". (Papa Bento XVI) O Segundo Grande Mandamento é um treinamento pré-requisito necessário para aprender o Primeiro Grande Mandamento. A primeira respons...
	Fruto do Espírito: A confiança na intercessão de Maria (10)
	Princípio da Consagração: Seja Fiel à Oração e ao Louvor. Madre Teresa deu a suas Irmãs da Misericórdia uma lista de deveres que cada alma tem que fazer por Mãe Maria, e uma lista correspondente de deveres que Maria faz por nós. Um de nossos deveres é...
	"Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas també...

	Promessa final
	Seu Amor Incrível

	Dia da Consagração
	Após o Dia da Consagração

	Despedida
	A despedida de Moisés
	“Veja, hoje tenho diante de você a vida e o bem, a morte e o mal.
	Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos dou, amando o Senhor, vosso Deus, e andando em seus caminhos, e guardando seus mandamentos, estatutos e ordenanças, vivereis e multiplicareis, e o Senhor, vosso Deus, vos abençoará na ...
	Chamo hoje o céu e a terra para testemunhar contra vocês: Eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição.  Escolha a vida, então, para que você e seus descendentes possam viver, amando o Senhor, seu Deus, obedecendo à sua voz, e a...

	A despedida de Jesus de São Lucas em Atos
	Quando se reuniram, perguntaram-lhe: "Senhor, você vai, neste momento, restaurar o reino a Israel"? Ele lhes respondeu: "Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade".
	Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra".
	Quando ele disse isto, enquanto olhavam, ele foi erguido, e uma nuvem o tirou da vista deles. Enquanto eles olhavam atentamente para o céu enquanto ele ia, de repente dois homens vestidos com roupas brancas ficaram ao lado deles. Disseram: "Homens da ...


	Anexo
	Oração a São José para Receber a Bênção Mariana
	São José, ao comando do Arcanjo Gabriel, você convidou Maria para entrar em seu coração e em sua casa. Você logo descobriu Deus de uma maneira surpreendentemente nova - como seu filho Jesus recém-nascido. Desejo pedir a Maria para entrar em meu coraçã...
	9. Não cobiçarás a mulher do teu próximo
	Imaculada Conceição, 8 de dezembro
	Nossa Senhora de Guadalupe, 2 de dezembro
	Dia de Natal, 25 de dezembro
	132
	"Você demonstra sua devoção a Maria celebrando suas festas, rezando diariamente em sua honra, especialmente o rosário, e imitando sua vida. Que essa devoção cresça cada dia mais forte". (São João Paulo II) (12)

	LEMBRE-SE, ó graciosíssima Virgem Maria, que nunca se soube que alguém que fugiu para sua proteção, implorou sua ajuda, ou procurou sua intercessão, fosse deixado sem ajuda. Inspirada por esta confiança, eu me dirijo a ti, ó Virgem das virgens e Mãe; ...
	Magnificat (44)
	O Anjo do Senhor declarou a Maria,

	Oração do Anjo da Guarda (37)
	Doze Frutos do Espírito Santo (39)
	1. Caridade. O Espírito Santo é Amor e nos dá a infundida virtude teológica da caridade para preferir Deus a tudo e a todos. Desejamos esta união amorosa com Deus. E ela transborda em nosso amor por nós mesmos e por nosso próximo, por amor a Deus.
	3. O Rosário será uma poderosa armadura contra o Inferno; destruirá o vício, diminuirá o pecado e derrotará as heresias.
	13. Obtive de meu Filho Divino que todos os defensores do Rosário terão para os intercessores toda a Corte Celestial durante sua vida e na hora da morte.
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	Renovação das promessas do Batismo
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