Filhos de Maria
V Semana - Preparação para a Consagraçao

Sou todo teu Maria!
Totus Tuus Maria!
ANO B

www.filhosdemaria.org

SOU TUA

MÃEESTOU AQUI

Santa Maria de Guadalupe, Virgem do Rosário,
Rainha do México, Senhora das Américas, Vós que,
ao aparecer ao índio Juan Diego, pedistes a
ediﬁcação de um lugar sagrado nas terras de
Tepeyac, para que todos os vossos ﬁlhos elevassem
glórias ao vosso Filho, nós Vos pedimos, como ﬁlhos
recebidos aos pés da Cruz, ajudai-nos, Mãe, não
deixeis inacabadas as obras de vossas mãos. Não
permitais que se percam os que em vossas mãos
foram entregues. Rogai ao vosso Filho, nosso Senhor
Jesus Cristo, o perdão de nossos pecados, a
ﬁdelidade em suas palavras e a graça de permanecer
ﬁel a Deus até o ﬁm. Nada Vos pedimos que seja
deste mundo, mas somente o necessário para cada
dia. Suplicamos, Mãe, a saúde do corpo e da alma,
para seguir os passos de vosso Filho. Concedei a
paz a cada um de nós, às nossas nações, às nossas
famílias, aos nossos idosos, jovens e crianças. Dai
forças aos enfermos, amparo aos órfãos e viúvos.
Provede todo o necessário para aqueles que na vida
tiveram perdas e sofrimentos. Envolvei-nos com
vosso Manto Protetor, guardai-nos sob vossos olhos
atentos, sustentai nossos passos com vossas mãos
de mãe e fazei que, ﬁéis nesta vida aos
ensinamentos de vosso Filho, possamos na vida
eterna louvar-Vos e bendizer-Vos por toda
eternidade, na glória de Deus Pai, Filho e Espírito
Santo. Fazei-nos experimentar o que dissestes a
Juan Diego no momento de aﬂição: “Não estou aqui,
Eu que sou tua mãe?”. Trazei a paz ao nosso
coração e fazei-nos vivenciar nesta vida a identidade
de ﬁlhos e ﬁlhas consagrados ao vosso Imaculado
Coração. Como imprimistes no manto de Juan Diego
vossa face, imprimi também vosso semblante em
minha alma e em meu coração e fazei-me dócil às
vossas inspirações. Fazei ediﬁcar nas terras do meu
coração um templo espiritual para a glória de
Deus.Santa Maria de Guadalupe, Rainha do México,
Senhora das Américas, rogai por nós. Amém.

Salve Rainha | Pai-Nosso | Ave-Maria

Facebook Padre Ricardo Caricati
Acompanhe nossas transmissões on-line!

Exercícios Espirituais
«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.»
São Luís de Montfort - TVD 56

Durante essa semana vamos dedicar a
Palavra e a oração para a consagração.
Após a oração do Angelus e a Ladainha de
Nossa Senhora, ler as partes indicadas na
Sagrada Escritura, e refletir. Finalizando,
rezar o Magnífica, o Terço e o Ofício de
Senhora.
LEITURAS PARA REFLEXÃO
Ler Gênesis 12, 1-9
Querer encontrar e fazer a vontade de Deus.
Ler I Samuel 3, 1-21
Intimidade com Deus para aprender a ouvir.
Ler Mateus 1, 18-25
Maria é apresentada no sonho de José como
parte do sonho de Deus.
Ler Lucas 1, 26-38
Deus espera nossa resposta.
Ler Lucas 1, 39-45
Toda consagração deve levar a servir.
Ler Lucas 1, 46-56
Alegria, confiança e misericórdia, virtudes
que teve possuir um coração consagrado
Ler João 2, 1-12
A consagração deve levar a fazer tudo o que
Ele disser
Ler João 19, 25-27
Levar Maria para casa significa acolhê-la
como Mãe
Rezar em vários momentos do dia a jaculatória:
«Maria sou todo teu!»

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 e
o Ofício de Nossa
Senhora.

Filhos de Maria

MISTÉRIOS DO TERÇO
MISTÉRIOS GOZOSOS
(segunda-feira e Sábado)
1. A encarnação do Filho de Deus.
2. A visitação de Nossa Senhora a Santa
Isabel.
3. O nascimento do Filho de Deus.
4. A apresentação do Senhor Jesus no
templo.
5. A perda do Menino Jesus e o encontro no
templo.
MISTÉRIOS DOLOROSOS
(terça-feira e sexta-feira)
1. A Oração de Nosso Senhor no Horto da
Oliveiras.
2. A Flagelação do Senhor.
3. A Coroação de espinhos.
4. O Caminho do Calvário carregando a Cruz.
5. A Crucificação e Morte de Nosso Senhor.
MISTÉRIOS GLORIOSOS
(quarta-feira e Domingo)
1. A Ressurreição do Senhor.
2. A Ascensão do Senhor.
3. A Vinda do Espírito Santo.
4. A Assunção de Nossa Senhora aos Céus.
5. A Coroação da Santíssima Virgem.
MISTÉRIOS LUMINOSOS
(quinta-feira)
1. O Batismo no Jordão.
2. A auto-revelação nas bodas de Caná.
3. O anúncio do Reino de Deus convidando à
conversão.
4. A Transfiguração.
5.A Instituição da Eucaristia, expressão
sacramental do mistério pascal.
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