‘‘ Vem, Espírito Santo’’
Consagração à

Santíssima Virgem
como Filhos de Maria

Terço do Espírito Santo
No ínicio: Credo, Pai-nosso, Ave-Maria.
Nas contas grandes: Recebereis o Espírito e
sereis minhas testemunhas.
Nas contas pequenas: Vinde Espírito Santo
No final: Reza-se a Salve-Rainha

Invocação do Espírito Santo
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos
vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E
renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos
vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o
mesmo Espírito e gozemos sempre de sua

I Semana - Conhecer a si mesmo
Durante a primeira semana, aplicarão todas
as suas orações e atos de piedade a pedir o
conhecimento de si mesmos e a contrição
dos seus pecados. Para isso devem meditar
sobre as más inclinações que surgem no

ANO B

Filhos de Maria

A nós descei, divina luz! / A nós descei, divina luz! /
Em nossas almas acendei / O amor, o amor de
Jesus! (bis)
Vinde, Santo Espírito / E do céu mandai / luminoso
raio! (bis) Vinde, Pai dos pobres,/ Doador dos dons, /
Luz dos corações! (bis)
Grande defensor, / Em nós habitai e nos confortai! (bis)
Na fadiga pouco, / no ardor brandura / e na dor ternura!
(bis)

Ladainha do Espírito Santo
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Divino Espírito Santo, ouvi-nos.
Espírito Paráclito, atendei-nos.
Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do mundo,
Deus Espírito Santo,
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
Espírito da verdade,
Espírito da sabedoria,
Espírito da inteligência,
Espírito da fortaleza,
Espírito da piedade,
Espírito do bom conselho,
Espírito da ciência,
Espírito do santo temor,
Espírito da caridade,
Espírito da alegria,
Espírito da paz,
Espírito das virtudes,
Espírito de toda a graça,
Espírito da adoção dos Filhos de Deus,
Purificador das nossas almas,
Santificador e guia da Igreja Católica,
Distribuidor dos dons celestes,
Conhecedor dos pensamentos e das intenções do
coração,
Doçura dos que começam a Vos servir,
Coroa dos perfeitos,
Alegria dos Anjos,
Luz dos Patriarcas,
Inspiração dos Profetas,

Palavra e sabedoria dos Apóstolos,
Vitória dos Mártires,
Ciência dos Confessores,
Pureza das Virgens,
Unção de todos os Santos,
Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor.
Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor.
De todo pecado, livrai-nos, Senhor.
De todas as tentações e ciladas do demônio,
De toda presunção e desesperação,
Do ataque à verdade conhecida,
Da inveja da graça fraterna,
De toda obstinação e impenitência,
De toda negligência e torpor do espírito,
De toda impureza da mente e do corpo,
De todas as heresias e erros,
De todo mau espírito,
Da morte má e eterna,
Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho,
Pela milagrosa conceição do Filho de Deus,
Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado,
Pela vossa santa aparição na transfiguração do
Senhor,
Pela vossa vinda sobre os discípulos de Cristo,
No dia do juízo,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o Espírito Santo.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
mandai-nos o Espírito prometido do Pai.
Espírito Santo, ouvi-nos.
Espírito Consolador, atendei-nos.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado.
E renovareis a face da terra.
Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz! Vinde,
Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons.
Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio,
vinde! No labor descanso, na aflição remanso, no
calor aragem. Sem a luz que acode, nada o homem
pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco
regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no
escuro, o frio aquecei. Dai à vossa Igreja, que espera e
deseja, vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte uma
santa morte, alegria eterna! Enchei, luz bendita,
chama que crepita, o íntimo de nós!

Exercícios Espirituais
Para você fazer uma boa consagração à
Santíssima Virgem é preciso, primeiro,
examinar a sua consciência, com a luz do
Espírito Santo, com coragem, e buscar
conhecer a si mesmo, percebendo as más
inclinações e pecados cometidos.
Pegar um papel em branco, para anotar
os pecados que serão refletidos e
lembrados durante essa semana. Para
serem confessados posteriormente.
Após a oração da Ladainha do Espírito
Santo, ler o Evangelho, refletir e anotar os
pecados. Finalizando, rezar a oração final
em honra de Nossa Senhora.
LEITURAS PARA REFLEXÃO
1º Dia - Ler Evangelho Mt 5, 20-48
Lembrar dos pecados da Infância
2º Dia - Ler Evangelho Mt 7, 21-27
Lembrar dos pecados da Adolescência
3º Dia - Ler Evangelho Mt 25, 1-13
Lembrar dos pecados da vida adulta
4º Dia - Ler Evangelho Mt 18, 1-11
Lembrar dos pecados contra a família
5º Dia - Ler Evangelho Mt 18, 21-22
Lembrar das pessoas que já te ofenderam
6º Dia - Ler Evangelho Mt 18, 23-35
Lembrar das pessoas que você já ofendeu
7º Dia - Ler Evangelho Mt 22, 34-40
Lembrar dos defeitos, vícios e fraquezas
Rezar durante toda a semana em vários
momentos do dia a jaculatória:
«Senhor, que eu veja!»

Oração Final
Invocação dos Dons do
ESPÍRITO SANTO
Vinde Espírito Santo de SABEDORIA, desprendei-nos
das coisas da terra e infundi-nos o Amor e o gosto
pelas coisas do Céu.
Vinde Espírito Santo de ENTENDIMENTO, iluminai a
nossa mente com a Luz da eterna Verdade , e
enriquecei-a de santos pensamentos.
Vinde Espírito Santo de CONSELHO, fazei-nos dóceis às
Vossas Inspirações, e guiai-nos no Caminho da
Salvação.
Vinde Espírito Santo de FORTALEZA, dai-nos força,
constância e vitória nas batalhas contra os nossos
inimigos espirituais.
Vinde Espírito Santo de CIÊNCIA, sede o Mestre de
nossas almas, e ajudai-nos a por em prática os Vossos
Ensinamentos.
Vinde Espírito Santo de PIEDADE, vinde morar em
nosso coração, tomai conta e santificai todos os seus
afetos.
Vinde Espírito Santo de TEMOR DE DEUS, Reinai em
nossa vontade, e fazei que estejamos sempre
dispostos a tudo sofrer, antes que Vos ofender.
Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos Vossos fiéis
e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Vinde e renovai a
face da terra, Vinde e renovai a face da terra.
Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes o
Salvador , rogai por nós!

Música - Manda fogo, Senhor
Quem se prosta na presença de meu Deus / Beberá da sua
fonte e transbordará do Espírito / Quem se prosta na
presença de meu Deus / Se consumirá no Espírito Santo
Manda fogo meu Senhor (4x) / Fogo do céu (4x)
Manda bençãos meu Senhor (4x) / Bençãos do Céu (4x)

Lc 1, 26-38
No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por
Deus a uma cidade da Galiléia, chamada
Nazaré, a uma virgem desposada com um
homem que se chamava José, da casa de Davi
e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo
disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é
contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e
pôs-se a pensar no que significaria semelhante
saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria,
pois encontraste graça diante de Deus. Eis que
conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o
nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á
Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o
trono de seu pai Davi; e reinará eternamente na
casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria
perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não
conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O
Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do
Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por
isso o ente santo que nascer de ti será
chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua
parenta, até ela concebeu um filho na sua
velhice; e já está no sexto mês aquela que é
tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é
impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva
do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua
palavra. E o anjo afastou-se dela.
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«Os filhos de Maria, estas almas grandes,
cheias de graça e de zelo, serão escolhidas por
Deus para que combatam os seus inimigos
que rugirão de todos os lados.
Terão devoção especial à Virgem e serão inspirados
pela sua luz, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas
pelo seu braço, e guardadas sob a sua proteção, hão
de combater com uma das mãos e edificar com a outra.»
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www.filhosdemaria.org

Facebook: Padre Ricardo Caricati

