Consagração à

Santíssima Virgem
como

Filhos de Maria
Angelus
O Anjo do Senhor anunciou
a Maria. E Ela concebeu
do Espírito Santo.
Ave Maria...
Eis a serva do Senhor.
Faça-se em mim
segundo a Vossa
Palavra. Ave Maria...
E o Verbo de Deus
se fez carne.
E habitou entre nós.
Ave Maria…

«A consagração
perfeita a
Jesus Cristo é
a total
consagração a
Maria.
Quanto mais
uma alma
for consagrada
a Maria,
tanto mais o
será a
Jesus Cristo.»
(Tratado da Verdadeira
Devoção, 120)

III Semana - Conhecer Jesus Cristo
Na terceira semana empregarão a conhecer e
meditar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o
Messias e Senhor.

ANO B

Filhos de Maria

Ladainha do Santo Nome de Jesus
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho, redentor do mundo, que sois Deus.
Espírito Santo, que sois Deus,
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
Jesus Filho de Deus vivo,
Jesus, esplendor do Pai,
Jesus, pureza da luz eterna,
Jesus, Rei da glória,
Jesus, sol de justiça,
Jesus, Filho da Virgem Maria,
Jesus amável,
Jesus admirável,
Jesus, Deus forte,
Jesus, Pai do futuro século,
Jesus, Anjo do grande conselho,
Jesus poderosíssimo,
Jesus pacientíssimo,
Jesus obedientíssimo,
Jesus, brando e humilde de coração
Jesus, amante da castidade,
Jesus, amador nosso,
Jesus, Deus da paz,
Jesus, autor da vida,
Jesus, exemplar das virtudes,
Jesus, zelador das almas,
Jesus, nosso Deus,
Jesus, nosso refúgio,
Jesus, pai dos pobres,
Jesus, tesouro dos fiéis,
Jesus, bom Pastor,
Jesus, verdadeira luz,
Jesus, Sabedoria eterna,
Jesus, bondade infinita,
Jesus, nosso caminho e nossa vida,
Jesus, alegria dos Anjos,
Jesus, Rei dos Patriarcas,
Jesus, Mestre dos Apóstolos,
Jesus, Doutor dos evagelistas,
Jesus, fortaleza dos Mártires,
Jesus, luz dos Confessores
Jesus, pureza das virgens,
Jesus, coroa de todos os santos,

Sede-nos propício: perdoai-nos, Jesus.
Sede-nos propício, ouví-nos, Jesus.
De todo o mal, livrai-nos Jesus.
De todo o pecado,
Da vossa ira,
Das cidades do demônio,
Do espírito da impureza,
Da morte eterna,
Do desprezo das vossas inspirações,
Pelo mistério da vossa santa Encarnação,
Pela vossa natividade,
Pela vossa infância,
Por toda a vossa santíssima vida,
Pelos vossos trabalhos,
Pela vossa agonia e pela vossa paixão,
Pela vossa cruz e pelo vosso desamparo,
Pela vossa angústia,
Pela vossa morte e pela vossa sepultura,
Pela vossa ressurreição,
Pela vossa ascensão,
Pela vossa instituição da santíssima Eucaristia.
Pelas vossas alegrias,
Pela vossa glória,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
perdoai-nos Jesus.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
ouvi-nos Jesus.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós, Jesus.
Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos.
Oremos: Senhor Jesus Cristo, que dissestes: Pedi e
recebereis; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á,
nós Vos suplicamos que concedais a nós, que Vo-lo
pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino
amor, a fim de que Vos amemos de todo o coração,
boca e obras, e nunca cessemos de Vos louvar.
Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor
e amor pelo vosso santo Nome; pois não deixais de
governar aqueles que estabeleceis na firmeza do
vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos
dos séculos. Amém.

‘‘ Senhor, que eu Vos conheça’’

Exercícios Espirituais
«A Virgem Santa é o meio de que Nosso Senhor
se serviu para vir a nós; é também o meio de
que nós nos devemos servir para irmos a Ele.»
São Luís de Montfort - TVD 75

Durante essa semana vamos conhecer
Jesus Cristo e meditar sobre seu
nascimento, palavras e ensinamentos.
Após a oração da Ladainha do Santo
Nome de Jesus, ler o Evangelho, e refletir
sobre a pessoa de Jesus Cristo.
Finalizando, rezar o terço, o Magnífica e a
Ladainha de Nossa Senhora.
LEITURAS PARA REFLEXÃO
15º Dia - Ler Jo 1, 1-5
Jesus no princípio estava junto de Deus.
16º Dia - Ler Evangelho Lc 1, 26-38
Jesus é concebido pelo Espírito Santo.
17º Dia - Ler Evangelho Lc 2, 1-20
Nascimento de Jesus é anunciado por anjos.
18º Dia - Ler Evangelho Lc 2, 22-35
Jesus é a salvação para iluminar as nações.
19º Dia - Ler Evangelho Lc 4, 14-22
Jesus era conduzido pelo Espírito Santo
20º Dia - Ler Evangelho Lc 6, 27-38
Jesus nos ensina o mandamento do amor
21º Dia - Ler Evangelho Lc 23, 26-56
Jesus na cruz entrega sua vida por nós.
22º Dia - Ler Evangelho Lc 24, 1-8
Jesus ressuscita dos mortos, Ele está vivo.
Rezar durante toda a semana em vários
momentos do dia a jaculatória:
«Senhor, que eu compreenda
quem sois Vós!»

Oração Final
Magnífica

Terço de Nossa Senhora
Oferecimento do terço
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este terço que
vamos rezar, meditando nos mistérios da Vossa
Redenção. Concedei-nos, por intercessão da
Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as
virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo
e a graça de ganharmos as indulgências desta santa
devoção.

MISTÉRIOS DO ROSÁRIO
Mistérios Gozosos
2ª feira e sábado
Mistérios Luminosos
5ª feira
Mistérios Dolorosos
3ª feira e 6ª feira
Mistérios Gloriosos
4ª feira e domingo

Rezar a Ladainha de
Nossa Senhora.

Oração de Santo Agostinho
Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai santo, meu
Deus misericordioso, meu Rei infinitamente
grande; sois meu bom pastor, meu único mestre,
meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado
de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu
sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha
verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto
caminho, minha preclara sapiência, minha pura
simplicidade, minha paz e concórdia; sois, enfim,
toda a minha salvaguarda, minha herança
preciosa, minha eterna salvação.
Ó Jesus Cristo, amável, Senhor, por que, em toda
a minha vida, amei, por que desejei outra coisa
além de Vós? Onde estava eu quando não
pensava em Vós? Ah! que, pelo menos, a partir
deste momento meu coração só deseje a Vós e
por Vós se abrase, Senhor Jesus! Desejos de
minha alma, correi, que já bastante tardastes; oh!
apressai-vos para o fim a que aspirais; procurai
em verdade Aquele que procurais.
Ó Jesus, anátema seja quem não Vos ama. Aquele
que não Vos ama seja repleto de amarguras. Ó
doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração
de todo o coração dignamente consagrado à
vossa glória. Deus de meu coração e minha
partilha, Jesus Cristo, que em Vós meu coração
desfaleça, e sede Vós mesmo a minha vida.
Acenda-se em minha alma a brasa ardente de
vosso amor e se converta num incêndio todo
divino, a arder para sempre no altar de meu
coração; que inflame o íntimo de meu ser, e
abrase o âmago de minha alma; para que no dia
de minha morte eu apareça diante de Vós
inteiramente consumido em vosso amor. Assim
seja.
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