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LADAINHA DE NOSSA SENHORA  

Jesus Cristo, tende piedade de nós,

Deus Espírito Santo, tende piedade de 
nós

Santa Mãe de Deus, rogai por nós

Senhor, tende piedade de nós,

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

Santíssima Trindade, que sois um só 
Deus, - tende piedade de nós
Santa Maria, rogai por nós

Deus Pai do Céu, - tende piedade de 
nós

Santa Virgem das virgens, rogai por nós
Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós
Mãe da divina graça, rogai por nós

Mãe Imaculada, rogai por nós
Mãe intacta, rogai por nós

Jesus Cristo atendei-nos.

Mãe amável, rogai por nós
Mãe admirável, rogai por nós

Mãe puríssima, rogai por nós
Mãe castíssima, rogai por nós

Deus Filho, Redentor do mundo, - tende 
piedade de nós

Angelus

Ave Maria...

O Anjo do Senhor anunciou a 
Maria. E Ela concebeu 

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…

do Espírito Santo.  

À vossa 
proteção 

recorremos, 
Santa Mãe de 

Deus. Não 
desprezeis as 

nossas súplicas 
em nossas 

necessidades, 
mas livrai-nos 

sempre de 
todos os 
perigos, ó 

Virgem 
gloriosa e 
bendita!

(A mais 
antiga 

oração a 
Nossa 

Senhora, 
remonta ao 

Virgem prudentíssima, 
rogai por nós

Virgem poderosa, rogai por 
nós

Mãe do Criador, rogai por 
nós

Virgem venerável, rogai 
por nós

Mãe do bom conselho, 
rogai por nós

Mãe do Salvador, rogai por 
nós
Mãe da Igreja, rogai por 
nós

Virgem louvável, rogai por 
nós



‘‘Sou todo teu Maria’’(Totus Tuus)

Sede da sabedoria, rogai por nós

Vaso espiritual, rogai por nós
Causa de nossa alegria, rogai por nós

Vaso honorífico, rogai por nós

Rosa mística, rogai por nós
Torre de Davi, rogai por nós
Torre de marfim, rogai por nós
Casa de ouro, rogai por nós

Espelho de justiça, rogai por nós

Vaso de insigne de devoção, rogai por nós

Arca da aliança, rogai por nós
Porta do céu, rogai por nós

Refúgio dos pecadores, rogai por nós

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós.

Auxílio dos cristãos, rogai por nós

Saúde dos enfermos, rogai por nós

Rainha dos apóstolos, rogai por nós

Rainha da paz, rogai por nós

Rainha dos confessores, rogai por nós

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, ouvi-nos, Senhor.

Rainha concebida sem pecado original, 
rogai por nós

 - Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.  

Rainha dos anjos, rogai por nós

Estrela da manhã, rogai por nós

Rainha dos profetas, rogai por nós

da alma, e que, pela intercessão da 
bem-aventurada sempre 

Rainha do santo rosário, rogai por nós

Virgem Maria, sejamos livres da 
presente tristeza e gozemos da 

Oremos: Suplicantes vos rogamos, 
Senhor Deus, que 

Rainha dos patriarcas, rogai por nós

Rainha assunta ao céu, rogai por nós

Rainha as virgens, rogai por nós
Rainha de todos os santos, rogai por nós

Rainha dos mártires, rogai por nós

Consoladora dos aflitos, rogai por nós

-Para que sejamos dignos das promessas 
de Cristo.

eterna alegria por Cristo Nosso 
Senhor. Amém.  

concedais a vossos servos lograr 
perpétua saúde do corpo e 

Hino dos
Filhos de Maria

Eu prometi! Sou Filho de 
Maria! De meu Jesus 

por Mãe a recebi. Amar-
te-ei na dor e na alegria. 
É minha Mãe! Amar-te 

prometi!

Eu prometi! Fiel serei 
por toda vida. À minha 

Mãe querida! Eu 
prometi! Fiel serei, que 

ditosa alegria: Filho 
sou de Maria!

Eu prometi! Oh, Mãe 
Imaculada. Do vão 
prazer fugir quero o 

ardor. Com teu poder, ó 
Virgem Imaculada. 

Quebrantarei do inferno 
o furor.

Eu prometi! Oh, Mãe de 
formosura, sereis pra 

mim espelho de fervor. 
De ardente fé, 

humildade e candura, de 
mansidão, de puro e 

santo amor.

Eu prometi! Em última 
agonia, chamar-vos-ei, ó 

Mãe, de coração, e 
voarei, que dita, que 

alegria! Em vosso nome 
à celestial mansão.

Eu prometi! Evitarei ser 
presa. Da tentação, que 
sempre expelirei! A bela 
flor da virginal pureza. 
Com minha Mãe feliz 

sempre amarei.



Exercícios Espirituais

Assistência materna de Maria.

30º Dia - Ler TVD 49-59

Após a oração do Angelus e a Ladainha de 
Nossa Senhora, ler as partes indicadas do 
Tratado da Verdadeira Devoção, e refletir 
sobre a importância da consagração. 
Finalizando, rezar o Magnífica, o Terço e o 
Ofício de Senhora.

Consagração perfeita e total.

«Maria sou todo teu!»

Diversas práticas de devoção à Maria. 

28º Dia - Ler TVD 144-152

29º Dia - Ler TVD 213-225

São Luís de Montfort - TVD 56

23º Dia - Ler TVD 105-114

«Os Filhos de Maria serão ministros do Senhor, 
setas agudas nas mãos de Maria, apegados a 

Deus, trarão o ouro do amor em seus corações, o 
incenso da oração no espírito, e a mirra da 

mortificação no corpo.» 

24º Dia - Ler TVD 115-119

26º Dia - Ler TVD 126-130
Renovação das promessas do batismo.

Durante essa semana vamos conhecer a 
consagração à Virgem Maria.

A verdadeira devoção à Maria.

27º Dia - Ler TVD 135-143
Motivos para apreciar a consagração.

25º Dia - Ler TVD 121-125

LEITURAS PARA REFLEXÃO 

Efeitos da consagração.

Maria nos últimos tempos da Igreja.

Rezar em vários momentos do dia a jaculatória:

OBS: TDV - Tratado da Verdadeira Devoção



Terço de Nossa Senhora

Oração Final

Mistérios Gozosos

Mistérios Luminosos

MISTÉRIOS DO ROSÁRIO

2ª feira e sábado

4ª feira e domingo

Senhora.

Mistérios Gloriosos 

5ª feira

o Ofício de Nossa 

3ª feira e 6ª feira

Rezar a Ladainha e 

Mistérios Dolorosos 

Filhos de Maria 

Magnífica

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.



Elevação à Santíssima Virgem 

 Maria, minha rainha, minha mãe, minha mestra e 
Senhora, como disse São Luiz Maria de Montfort e São João 
Paulo II, digo hoje: "sou teu, todo teu, totus tuus". Ensina-me a 
seguir os passos do teu Filho. Consagro-te minha vida em tuas 
mãos. Tu sabes o que agrada a teu filho; vem em meu auxílio e 
ensina-me a fazer o que é da vontade de Deus. 

 Mãe, coloco a minha vida em tuas mãos, pois sei que 
jamais abandonas os teus filhos. Amo-te, Maria, e quero unir-me 
a ti, porque sei que, quanto mais eu for de ti, mais serei de teu 
filho. Obrigado(a) por receber-me entre os teus filhos. 
Obrigado(a) por teu amor de mãe. Obrigado(a) por tudo que 
fizeste e farás em minha vida. "Totus ttus, todo(a) teu(tua). Sou 
todo(a) teu(tua), Maria". Nada no mundo, no céu ou na terra pode 
apagar isso. 

 Amo-te, Maria, e não tenho medo de dizer aos que 
estão à minha volta que és minha mãe. Não temo prestar-te 
homenagens, porque és a mais perfeita de todas as criaturas. 
Ajuda-me a dizer o meu sim todos os dias; a fugir daquilo que não 
é da vontade de Deus. Ajuda-me, minha mãe, minha mestra e 
rainha, a fazer a vontade de teu filho. Assim como João te 
recebeu como mãe, também te recebo. Vem morar em minha 
casa, vem tomar conta da minha vida. Vem fazer presença em 
minha história. Vem escrever comigo a minha história. Recebo-
te, Maria, como minha mãe e jamais quero abandonar-te. Guia-
me, conduz-me e não permitas que me afaste do caminho de teu 
filho. 
 Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, Mãe dos discípulos 
do Senhor, Mãe dos sacerdotes, Mãe de toda humanidade, a 
nova Eva. Assim como fez João, recebendo-te como Mãe e te 
levando para casa, também quero fazer o mesmo. Acolhe-me no 
número de teus filhos. Lembra-te da palavra de nosso Senhor: 
"Mulher, eis teu filho". Acolhe-me debaixo de tua Maternal 
proteção, ampara-me com teu olhar de Mãe e estende sobre 
mim teu manto para proteger-me de todos os males. 

 Sou teu(tua) filho(a), todo(a) teu(tua), eis me aqui, não 
sou eu que te levo para casa como filho(a), mas sou eu que te 
peço abrigo em tua casa que é a Igreja.  Acolhe-me em tua casa, 
como Mãe, eis o meu pedido: "Mãe, eis aqui o teu filho."

 Concede-me trilhar o caminho da santidade, e ajuda-
me a buscar a pureza do corpo e da alma. Consagro-te toda 
minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, meus 
desejos, minhas vontades, meu falar, pensar e meu agir. 
Consagro-te todo o meu ser físico e espiritual e peço tua 
maternal proteção. Fostes tu a Pastora do Bom Pastor, que o 
guiou em sua infância, que o ensinou a falar, a andar, que o 
alimentou e o ensinou a trilhar os primeiros caminhos na lei do 
Senhor. Faz o mesmo comigo, sê a tua doce mão a conduzir a 
minha, sê a tua sombra a proteger-me contra os inimigos, sê tua 
mão a me sustentar contra as pedras e os ventos. Ó Senhora, 
nova Eva, Mãe da Igreja e de toda humanidade, olha para mim e 
lembra-te das palavras de teu filho e meu Senhor: "Mulher, eis aí 
teu filho". Dou-te minha vida e te peço: acolhe-me como teu(tua) 
filho(a), pois, no alto da cruz, teu filho nos fez teus filhos.
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