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SUPER RESUMO 

COMO PRATICAR: Ao acordar e antes 
de dormir, rezar 3 Ave Marias de 
joelhos 

Entre cada Ave Maria rezar “ Pela 
vossa Imaculada Conceição, ó Maria, 
purificai meu corpo e santificai minha 
alma  

POR QUE DE JOELHOS? 

Para mostrar maior reverência e 
respeito 

POR QUE AVE MARIA? 

Depois do Pai Nosso, é a oração mais 
bela, a mais perfeita e mais agradável 
saudação que podemos fazer para 
Nossa Senhora 

PORQUE 3 AVE-MARIAS? 

Para honrar às Três Pessoas da 
Santíssima Trindade 

QUEM PODE E DEVE REZAR?  

Todos, sem exceção  

Desde crianças até idosos, desde leigos 
até consagrados. Todos podem e 
devem desfrutar os inúmeros 
benefícios desta prática 

 

QUEM REZAVA E RECOMENDAVA? 

Santa Mectilde, Santo Antônio, Santo 
Afonso, São Leonardo, Dom Bosco, São 
Maxmiliano, Santo Antônio Claret, 
Padre Pio ... 

PORQUE REZAR?  

Para honrar a Imaculada Conceição e a 
Pureza de Nossa Senhora 

Para pedir proteção pela pureza, para 
o livramento do pecado e para 
assistência de Nossa Senhora na hora 
da morte 

Por que aproxima de Nossa Senhora 

Por que foi revelado pela própria 
Nossa Senhora 

Por que os santos rezavam e indicavam 

Por que foi aprovada pela Igreja 

Porque tem indulgências 

PORQUE AGRADA NOSSA SENHORA? 

Porque se honra sua Imaculada 
Conceição e sua Pureza, além de 
mostrar fidelidade e constância 

QUAIS OS BENEFÍCIOS? 

Guardar a Pureza , Proteção contra o 
pecado ,Para uma boa morte 
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APRESENTAÇÃO 

A Devoção das 3 AVE MARIAS é muito 

simples e fácil de praticar, está alcance 

de todos; é uma devoção MUITO 

FORTE, importantíssima.  

Precisamos adotar em nossa vida a 

prática da oração das 3 Ave Marias 

pela manhã e ao deitar  

Precisamos ensinar as crianças desde 

cedo e divulgar para as pessoas de 

nossa família, amigos, de nossa Igreja, 

divulgar para todas, todas pessoas sem 

exceção. 

Divulgue ao máximo esse e-book em 

grupos de whatsup para que mais e 

mais pessoas rezem as 3 Ave Marias 

(passe esse e-book adiante) 

A devoção das 3 Ave Marias era muito 

comum no passado, mas infelizmente 

se perdeu.  

Precisamos retomar esta belíssima 

prática, que traz tantos benefícios e 

graças 

 

 

INDICE: 

HISTÓRIA DESTA PRÁTICA 

EXCELÊNCIA E EFICÁCIA DESTA 

PRÁTICA 

MOTIVOS PARA REZAR  

AS 3 GRANDES GRAÇAS 

COMO REZAR AS 3 AVE-

MARIAS 

 

Canal do Youtube: Ricardo Pio 

Maria 

https://www.youtube.com/channel/U

CDlK31KgE8ia0l3ck7-

FDAw?view_as=subscriber 

https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
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 HISTÓRIA 

ORIGEM 

A prática das 3 Ave Marias aparece 
desde a Idade Média sendo rezada 
pelos franciscanos 

SANTO ANTÔNIO 

 

Todos os dias Santo Antônio rezava 3 
Ave Marias para honrar a PUREZA de 
Nossa Senhora e para pedir sua ajuda 
para conservar a sua PUREZA. 

 

 

 

 COMO SANTO ANTÔNIO 
REZAVA: 

Ave Maria.. 

Ó Maria, virgem antes do teu 
parto, conserva puros meu 
espírito, meu coração e meu 
corpo 

Ave Maria.. 

Ó Maria, virgem em teu parto 
divino, conserva puros meu 
espírito, meu coração e meu 
corpo 

Ave Maria.. 

Ó Maria, virgem depois do teu 
parto, conserva puros meu 
espírito, meu coração e meu 
corpo 
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EFICIÊNCIA DESTA DEVOÇÃO 

Santo Antônio conseguiu conservar a 
PUREZA, inclusive foi uma de suas 
grandes marcas 

Em sua imagem aparece segurando 
uma açucena(símbolo da PUREZA) na 
mão.  

 

Tamanha era sua PUREZA, que o 
MENINO JESUS lhe aparecia e queria 
descansar em seu braço 

 

 

 

 

 

SANTA MECTILDE 

 

ESTA PRÁTICA FOI REVELADA PELA 
PRÓPRIA NOSSA SENHORA!!!!! 

Santa Mectilde rezava para Nossa 
Senhora: “Oxalá ela lhe ensinasse um 
meio para com toda certeza alcançar 
uma boa morte! ”  

Nossa Senhora lhe apareceu e 

disse: Se quiseres obter COM CERTEZA 
a graça duma boa morte, então reza 
CADA DIA três Ave Marias, a fim de 
agradecer às três pessoas da adorável 
Trindade os privilégios inefáveis de que 
meu cumulou.  
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COMO REZAVA: 

Ave Maria.. 

Ó minha santa Senhora, Maria, de vez 
que Deus Padre pela sua onipotência 
vos tornou poderosíssima, eu vos peço 
que me assistais na hora de minha 
morte e afasteis de mim todo poder 
inimigo 

Ave Maria.. 

Ó minha santa Senhora, Maria, de vez 
que Deus Filho vos julgou digna de 
tanto esplendor, que clareais o céu 
inteiro, eu vos rogo que na hora de 
minha morte ilumineis minha alma 
com o conhecimento da fé e da ciência 
e de tal modo me fortaleceis que ela 
não seja iludida por erro ou ignorância 
alguma 

Ave Maria.. 

Ó minha santa Senhora, Maria, de vez 
que o divino Espírito Santo, vos 
infundiu a plenitude do seu amor, 
comunicai-me na hora da morte uma 
gota da doçura do amor divino, pela 
qual toda amargura se converta para 
mim em doçura.  

 

 

SÃO LEONARDO DE PORTO MAURÍCIO 

 

São Leonardo rezava as 3 Ave Marias 
todos os dias: 3 Ave Marias toda 
manhã e 3 Ave Marias toda noite 

De MANHÃ pedia para ficar preservado 
o dia inteiro de pecado mortal 

De NOITE pedia para não ofender a 
Deus nas horas de descanso 

 

São Leonardo também como 
missionário e em seus livros propagou 
MUITO a devoção das 3 Ave Marias, 
recomendava este exercício com muito 
zelo e energia  
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SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO 

 

Santo Afonso, este grande santo, foi 
um dos que mais contribuíram por 
espalhar a prática das 3 Ave Marias  

Desde pequeno Santo Afonso praticava 
esta devoção: ajoelhava-se e rezava 3 
Ave Marias para Nossa Senhora 

Suplicando para ser preservado 
durante o dia de todos os pecados 

E durante a noite Santo Afonso rezava 
para se colocar debaixo da proteção de 
Nossa Senhora, para afastar tudo que 
prejudicasse a pureza 

Santo Afonso disse: “ Não deixeis 
passar manhã algum sem rezar 3 Ave 
Marias e pedir-lhe que vos preserve 
durante o dia de todos os pecados  

“Nunca deixeis de rezar, ao levantar, 3 
Ave Marias em honra da pureza de 
Maria; fazei o mesmo á noite ao vos 
deitardes 

Santo Afonso  Dizia aos confessores de 
seu bispado: Não omitais inculcar a 
todos, sejam fieis ou pecadores, a 
devoção à Santíssima Virgem pela 
oração do terço, pelas novenas e 
sobretudo pelo recomendarem-se de 
manhã e à noite à Santíssima Virgem 
pelas 3 Ave Marias, para que Maria os 
preserve do pecado mortal 

“Recomendai à família inteira a reza 
em comum do terço e a cada um em 
particular 3 Ave Marias ao levantar e à 
noite ao deitar, junto com uma oração 
pela santa perseverança  

COMO REZAVA: 

Rezar de joelhos 

Ave Maria... 

“Pela vossa Imaculada Conceição, ó 
Maria, purificai o meu corpo e 
santificai a minha alma” 

Ave Maria... 

“Pela vossa Imaculada Conceição, ó 
Maria, purificai o meu corpo e 
santificai a minha alma” 

Ave Maria... 

“Pela vossa Imaculada Conceição, ó 
Maria, purificai o meu corpo e 
santificai a minha alma” 
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MAIS SANTOS 

São João Bosco  recomendava as 3 Ave 
Marias aos jovens 

São Pio de Pietrelcina disse que muitos 
se converteram só por praticar essa 
devoção. 

Santo Antônio Maria Claret, São 
Maximiliano Maria Kolbe também 
recomendavam as 3 Ave Marias 

 

APROVADA PELA IGREJA 

INDULGENCIADA 

Padre Jean Baptiste espalhou centenas 
de milhares de folhetos traduzidos em 
diversas línguas recomendando a 
prática das 3 Ave Marias 

Foi o primeiro a procurar obter uma 
indulgência para esta prática  

(Devemos lembrar a importância da 
indulgência, através das indulgências 
consegue se pagar as penas do 
Purgatório 

Imagine que maravilha, ganhar 
indulgência toda vez que se rezar as 3 
Ave Marias) 

 

PAPA LEÃO XIII 

 

No dia 8 de fevereiro de 1900 o PAPA 
LEÃO XIII concedeu Indulgência de 
200 dias 

COMO DEVE SER REZADA: 

Ave Maria... 

Ó minha mãe, preservai-me do pecado 
mortal 

Ave Maria... 

Ó minha mãe, preservai-me do pecado 
mortal 

Ave Maria... 

Ó minha mãe, preservai-me do pecado 
mortal 
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SÃO PIO X 

No dia 5 de dezembro de 1904 o SÃO 
PIO X concedeu Indulgência de 300 
dias: 

 

COMO DEVE SER REZADA: 

Ave Maria... 

“Pela vossa Imaculada Conceição, ó 
Maria, purificai o meu corpo e 
santificai a minha alma” 

Ave Maria... 

“Pela vossa Imaculada Conceição, ó 
Maria, purificai o meu corpo e 
santificai a minha alma” 

Ave Maria... 

“Pela vossa Imaculada Conceição, ó 
Maria, purificai o meu corpo e 
santificai a minha alma” 

 

UMA HISTÓRIA PARA MOSTRAR O 
PODER DAS 3 AVE MARIAS 

1604 – Dois jovens tinham uma vida 
pecaminosa e se entregavam a orgias e 
devassidões. 

Durante uma certa noite, os dois foram 
para uma certa casa; um deles ficou 
um tempo e depois foi embora, 
enquanto o outro ficou 

Quando voltou para casa, o jovem que 
foi embora estava para dormir, quando 
lembrou que não tinha rezado as 3 Ave 
Marias como sempre fazia para Nossa 
Senhora 

Estava sem vontade, mas rezou.  
Deitou e dormiu 

Ouviu batidas na porta. 

Era o seu companheiro de farras, 
desfigurado e medonho 

 

O jovem perguntou: - Quem és? 

Não me conheces? 

Como mudastes tanto? Pareces um 
demônio 

O companheiro de farras disse: Ai, 
pobre de mim! Ao sair daquela casa 
infame, veio um demônio e me 
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sufocou. O meu corpo ficou no meio 
da rua e a minha alma está no inferno.  

O mesmo castigo era para ti.  

Mas Nossa Senhora por causa 
de suas Ave Marias, te livrou!  

Depois destas palavras, o jovem 
condenado mostrou as chamas e as 
serpentes que o atormentavam e 
desapareceu.  

O colega chorou muito e começou a 
agradecer à Nossa Senhora.  

Decidiu mudar de vida, quis tornar-se 
religioso e pediu para os franciscanos o 
aceitarem  

 Os franciscanos não estavam 
aceitando e foram para a rua, achando 
de fato o cadáver do companheiro.  

 

Depois disso, o jovem tornou-se 
religioso e missionário, foi pregar nas 
Índias e no Japão; acabou tornando-se 
mártir 

 

 

EXCELÊNCIA E EFICÁCIA 
DESTA PRÁTICA 

O PODER DA AVE –MARIA 

A Ave Maria é uma oração completa!! 

A Ave Maria é a oração do Anjo (Ave 
maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco) 

É a oração de Santa Isabel ( Bendita 
sois vós entre as mulheres, bendito é o 
fruto de vosso ventre) 

É a oração da Igreja (Santa Maria, Mãe 
de Deus, rogai por nós pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. 
Amém) 

Padre Stefano Manelli – Não se recorre 
inutilmente a Nossa Senhora, 
especialmente se a ela recorremos com 
as palavras que Deus quis que a 
saudasse o Anjo, que o Espírito Santo 
inspirou a Santa Isabel e à Igreja.  

No mesmo caminho, vejamos que 
lindas as palavras de São Luiz Montfort 
para mostrar a força da Ave Maria 

São Luiz Maria Griginion Montfort: 
“Almas eleitas, sabei que após o Padre 
Nosso a AVE MARIA é a mais bela de 
todas as orações.  
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É a saudação mais perfeita que podeis 
dirigir a Maria, de vez que é a 
saudação que o Altíssimo lhe mandou 
levar por intermédio dum arcanjo, a 
fim de conquistar-lhe o coração.  

 

Por essa saudação vós também haveis 
de conquistar o seu coração, se a 
pronunciardes como convém.  

A Ave Maria rezada bem, isto é, com 
atenção, devoção e recolhimento, é, na 
frase dos santos, a inimiga do demônio 
que ela afugenta, é o martelo que o 
esmaga e despedaça.  

A Ave Maria é a santificação da alma, 
a alegria dos anjos, o hino predileto 
dos escolhidos, o Cântico dos cânticos 
do novo testamento, o beneplácito de 
Maria e a glória da Santíssima 
Trindade.  

Uma rosa purpurina oferecida, uma 
pérola preciosa presenteada a ela”  

A salvação do mundo começou pela 
AVE MARIA e assim também ocorre 
com a salvação de cada alma em 
particular 

Foi pela AVE MARIA que esta terra 
árida e infecunda produzisse o fruto da 
vida; por esta mesma AVE MARIA, 
rezada bem, se faz germinar em nossas 
almas a palavra de Deus e produzir 
Cristo que é o fruto da vida 

Nossa Senhora disse à Santa 

Mectilde: Que não lhe podemos 
dirigir saudação mais agradável, 
do que com a Ave Maria.  

Nossa Senhora prometeu para Santa 
Gertrudes: Será dado tantos auxílios na 
hora da morte, quantas Ave Marias lhe 
houvesse recitado em vida 

Beato Alano: Ao ouvir essa saudação 
angélica, alegra-se o céu, treme o 
inferno e foge o demônio.  
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EXEMPLO DA FORÇA DA AVE MARIA 
NA VIDA DOS SANTOS 

São José Cafasso – ofereceu um livro 
para uma senhora, que perguntou qual 
era o preço do livro. 

São José Cafasso respondeu – Uma 
Ave Maria.  

Só isso? Exclamou a mulher 
surpreendida 

E ele disse: Porque, lhe parece pouco 
uma Ave Maria? 

 

 

Santa Teresa durante uma 
aparição disse: Se pudesse voltar 
à Terra para adquirir os 
merecimentos de UMA AVE 
MARIA, o faria imediatamente!! 

MOTIVOS PARA REZAR AS 3 AVE 
MARIAS 

HONRAR NOSSA SENHORA  

Com esta devoção mostramos nossa 
fidelidade e amor a Nossa Senhora, 
nos colocamos sob a sua proteção e 
isto traz um efeito extraordinário para 
nossa vida e para nossa alma, porque 
como diz 

São Luiz Montfort: A devoção à Nossa 
Senhora é a mais santa e melhor 
devoção de quantas há, após o 
Santíssimo Sacramento 

EM 2 DE SEUS PRIVILÉGIOS  

Por esta oração veneramos em Nossa 
Senhora a sua PUREZA e a sua 
IMACULADA CONCEIÇÃO, dois 
privilégios que lhe são particularmente 
queridos 

IMACULADA CONCEIÇÃO 

Em 1830 Nossa Senhora mandou  
Santa Catarina Labouré fazer uma 
medalha que trouxesse sua imagem 
com a legenda: Ó Maria, concebida 
sem pecado, rogai por nós, que 
recorremos à vós  
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E prometeu inúmeras graças para 
quem trouxesse a medalha no pescoço 

 

Em 1854 – Nossa Senhora  apareceu 
em Lourdes para Santa Bernadette e se 
chamou a si mesma: Eu sou a 
Imaculada Conceição 

 

 

INDULGÊNCIAS 

Quando se reza 3 Ave Marias e  após 
cada Ave Maria – ‘Pela Vossa 
Imaculada Conceição, ó Maria, 
purificai o meu corpo e santificai minha 
alma’ se recebe indulgência parcial 

PORQUE O NÚMERO DE TRÊS 

Para honrar as TRÊS PESSOAS(Deus Pai, 
Filho e Espírito Santo) da Santíssima 
Trindade e agradecer às prerrogativas 
da Imaculada Conceição 

Rezar 3 Ave Marias é uma prática 
trinitária e ao mesmo tempo mariana! 

 

A FORÇA DA CONSTÂNCIA 

São Luiz Montfort: A fidelidade e a 

constância são os sinais distintivos dos 

servos de Maria 

Se rezar 3 Ave Marias a cada manhã e 
3 Ave Marias a cada noite são:  

-6 Ave Marias por DIA 

-Ou seja, 42 Ave Marias por SEMANA 

-Isto significa 180 Ave Marias por MÊS 

-Sendo 2160 Ave Marias por ANO 
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O que significa se a pessoa rezar as 3 
Ave Marias todo dia pela manhã e todo 
dia pela noite e perseverar durante um 

ano, isto equivale a rezar 43 
TERÇOS!!!! 

 

Se uma criança aprender esta prática 
com 3 ou 4 anos e rezar fielmente 
todos os dias as 3 Ave Marias pela 
manhã e pela noite quando chegar aos 
seus 34 ,35 anos terá rezado somente 
com esta oração (sem contar outras 
orações e terços) quase 1400 TERÇOS!  

Isso significa mais de 70 MIL Ave 
Marias.  

Nossa Senhora não ficará indiferente à 
esta prática.  

Quantas graças podem ser obtidas!  

AS TRÊS GRANDES GRAÇAS 
DA DEVOÇÃO DAS 3 AVE –
MARIAS 

Entre as muitas graças desta devoção, 
podemos enfatizar 3 

1-PUREZA 

Todos possuem o germe do pecado da 
impureza 

Sabendo disso, o demônio faz seus 
ataques e o mundo também: más 
companhias, livros e revistas imorais, 
divertimentos desonestos, músicas 
indecentes 

São MUITOS E MUITOS os ataques da 
impureza de todos os lados e todos os 
dias  

São Tomás de Aquino chama a 
impureza de a maior alegria do 
demônio 
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Também disse que “o homem se 
afeiçoa, se apega a esse pecado mais 
do que a qualquer outro” 

A impureza é o grande motivo que faz 
grande parte dos homens se afastam 
da virtude, se perderem.  

Santo Afonso – É por isso que o maior 
número de almas se perdem; sim, até 

não hesito em afirmar que todos os 
que eternamente se perdem, 
perdem-se por causa deste pecado, 
ou , pelo menos, nunca sem esse 
pecado  

Nesta difícil luta contra a impureza, as 
3 Ave Marias são uma verdadeira arma 

São Leonardo de Porto Maurício – “nas 
tentações de impureza recorre a ela 
com grande confiança, deves rezar 
diariamente, de manhã e á noite, as 3 
Ave Marias em honra da sua 
Imaculada Conceição” 

Santo Afonso – “não deixes de rezar de 
manhã, logo ao te levantares, 3 Ave 
Marias em homenagem à PUREZA de 
Maria; faze o mesmo à noite antes de 
te deitares para repousar.”  

 

 

Padre Bernardo Gaspar: 
Oxalá observassem todos 
fervorosa e confiadamente 
este pequeno exercício em 
obséquio da PUREZA e 
Conceição Imaculada de 
Maria! E todos 
permaneceriam puros e 
castos, ou pelo menos bem 
cedo sacudiriam as 
cadeias da escravidão da 
impureza 
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EXEMPLO DA FORÇA DAS 3 AVE 
MARIAS CONTRA A IMPUREZA 

Um rapaz decidiu se tornar religioso, 
o demônio faz várias tentações contra 
a pureza.  

O jovem começou a rezar e continuou 
a rezar ainda com mais fervor, mas as 
tentações  contra a pureza 
continuavam 

Estava quase para desistir, quando 
descobriu um livrinho com a prática 
das 3 Ave Marias 

Começou a rezar as 3 Ave Marias e 
assim as tentações desapareceram 

Logo após conseguiu se tornar 
religioso e assim perseverou 

 Um missionário conta que exortou 
uma moça a rezar 3 Ave Marias toda 
manhã e toda noite em honra à Nossa 
Senhora, Rainha das Virgens.  

A moça disse: Aprendi esta prática de 
vovó e nunca deixei de rezar; somente 
em um tempo que eu omiti e por isso 
cai em graves pecados contra a 
castidade 

Mas graças a Deus mais tarde tornei a 
fazer este pequeno exercício e então 
consegui emendar-me completamente 
deste vício.  

Estas são apenas algumas histórias que 
mostram o poder das 3 Ave Marias 
contra a impureza 

TODOS DEVERIAM REZAR AS 3 AVE 
MARIAS 

Ou para combater a impureza, ou 
então para conservar a PUREZA, esta 
virtude que é tão bela e atacada pelo 
inimigo 

 

2-CONVERSÃO 

Dionísio Cartusiano chama Maria de 
refúgio especial dos extraviados, a 
esperança dos miseráveis, a advogada 
de todos os pecadores que a ela 
recorrem.  

Estas palavras dão um animo para nós, 
pobres pecadores, recorrermos a 
Nossa Senhora 
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Um meio excelente de participar da 
intercessão de Nossa Senhora é a 
prática das 3 Ave Marias.  

EXEMPLOS  

Certo homem tinha passado a vida 
inteira no pecado e teve uma doença 
muito grave.  

A sua família que era religiosa insistiu 
para receber os santos sacramentos.  

Este homem recebeu o padre e só 
confessou e comungou para agradar a 
sua família, mas não se converteu 
verdadeiramente  

O padre não desistiu deste homem e 
continuou com os seus esforços, até 
que por fim conseguiu uma contrição 
sincera, um arrependimento  

Este homem disse: Padre em toda a 
minha vida recebi a Comunhão só duas 
vezes – uma vez foi comunhão boa, foi 
a primeira comunhão quando era 
crianças. A outra comunhão foi 
malfeita, que foi ontem.  

Mas prometi à minha mãe, na 
cabeceira do seu leito de morte que 
rezaria todos os dias as 3 Ave Marias 

Fiquei fiel(nesta prática), só duas vezes 
falhei, uma das vezes foi ontem depois 
de comungar sacrilegamente.  

Este homem se manteve fiel em sua 
devoção das 3 Ave Marias e Nossa 
Senhora lhe retribuiu com a graça da 
conversão. 

 

Uma pessoa se confessava diversas 
vezes no ano, mas sempre escondia 
alguns pecados do padre durante a 
confissão  

Assim essa pessoa vivia  

Só que durante uns 6 meses ficou com 
sua consciência atormentada 

Enfim resolveu se confessar 
sinceramente com o padre. 

O padre aconselhou que rezasse 
diariamente as 3 Ave Marias.  

E ele respondeu: Padre, eu rezo desde 
que eu ouvi um padre pregar sobre o 
assunto.  
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O padre perguntou: E quanto tempo 
faz? 

Mais ou menos 6 meses  

O padre diz – foi um favor de Nossa 
Senhora que para recompensa-lo por 
este exercício de devoção, que lhe 
obtivera a graça preciosa duma boa 
confissão geral, sem a qual não 
houvera para ela a possibilidade de 
salvação. 

 

 

 

 

Uma pessoa profanou por muitas 
vezes os sacramentos da confissão e 
da comunhão, escondendo por várias 
vezes pecados mortais.  

E disse: Meu padre, desde algum 
tempo, rezo as 3 Ave Marias e tenho 
toda a certeza que foi por causa disso 
que a Santíssima Virgem me conduziu 
até aqui. Não aguento mais, sinto-me 
muito infeliz; venho manifestar-vos 
todos os meus pecados e dou licença 
de publicar, por toda parte, que devo a 
minha conversão às 3 Ave Marias. 

 

 Um homem tocou a campainha do 
convento e pediu para o padre ouvir 
sua confissão.  

Fazia tempo que não se reconciliava 
com Deus.  

O homem disse:  Padre, graças às 3 
Ave Marias me acheguei do senhor. 
Desde algum tempo, rezo-as e daquele 
instante para cá senti-me estimulado a 
fazer uma confissão bem feita.  
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Uma pessoa estava em desespero e 
estava para se suicidar.  

Lembrou que uma pessoa a tinha 
aconselhado rezar diariamente as 3 
Ave Marias.  

Rezou e recuperou sem demora o 
sossego interior e desistiu de seu ato 

 

A HISTÓRIA DO CONVERTIDO DE 
MARIA 

Padre Prouvost durante uma missão 
disse:  

Desafio-vos a não vos converter, se me 
prometerdes rezar ainda esta noite, 
antes de vos deitardes, três Ave Marias 
com o desejo de vos reconciliar com 
Deus 

Um homem em pecado disse para ele 
mesmo: Eu quero experimentar!  

Quando chegou em casa, rezou as 3 
Ave Marias e sentiu-se completamente 
transformado.  

Não conseguia parar, continuou rezado 
Ave Marias até a noite, continuou 
rezando até muito tarde 

No dia seguinte continua a rezar as Ave 
Marias e decidiu se confessar 

Procurou o padre para confissão e 

disse: Padre, eis aqui o convertido 
de Nossa Senhora 

No fim da confissão, o homem pediu 
para o padre publicar por toda a parte 
como Nossa Senhora cumpriu o 
combinado.  

O padre disse que não podia publicar a 
confissão.  

O homem então disse: pois bem, neste 
caso sou eu quem vou revelar!  

Saiu do confessionário e 
gritava para todos – Eu sou o 
convertido de Maria.  

Conheceis minha vida escandalosa. 
Não queria me converter, mas ontem 
rezei 3 Ave Marias e em seguida me vi 
obrigado a me dar por vencido.  
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Sim, eu sou o convertido de Maria, 
proclamai-o em toda parte; daqui em 
diante hei de viver como verdadeiro 
cristão 

Um ano depois, o mesmo missionário 
voltou para a mesma cidade e 
encontrar o convertido de Maria e 
perguntou como ele estava.  

O CONVERTIDO DE MARIA DISSE: Pois 
bem, posso declarar-lhe que desde as 
missões não cometi mais nenhum 
pecado mortal, nenhuma blasfêmia, 
nada de embriaguez, nada, nada de 
pecado grave.  

 

 

 

O mesmo padre missionário falou 
em outro sermão: Há entre os meus 
ouvintes alguém que viva em 
sacrilégio, alguém que não tenha a 
força de confessar seus pecados na 
confissão?  

Pois bem, eu o desafio a rezar 
3 Ave Marias em honra de 
Nossa Senhora 

Sim, desafio tal pessoa que 
experimente!  

Quando o padre terminou, uma 
mulher se aproximou soluçando: 
Senhor Padre, tenho a desgraça de 
viver já há anos em sacrilégios; aceitei 
o seu desafio, rezei as 3 Ave Marias  e 
sinto-me agora bastantemente 
alentada a fazer minha confissão 

Um colega deste grande padre 
missionário imitou seu exemplo e fez o 
DESAFIO das 3 Ave Marias  

Uma senhora apareceu e lhe falou:  Há 
5 anos que vivo em sacrilégio, nunca 
tive coragem de confessar o número 
dos meus pecados contra a santa 
virtude.  

Ontem porém ouvi o seu desafio e o 
aceitei; rezei as 3 Ave Marias.  
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Senhor Padre, queira agora ouvir-me 
de confissão.  

 

Padre Bernardo Gaspar: POR 
AMOR DE TUA ALMA E TUA 
SALVAÇÃO ETERNA, 
SOBRETUDO POR AMOR DE 
JESUS E MARIA, EXPERIMENTA 
UMA VEZ A EFICÁCIA DESTE 
MEIO; REZA TAMBÉM TU 
FIELMENTE CADA MANHÃ E 
CADA NOITE AS 3 AVE MARIAS 
EM OBSÉQUIO A MARIA.  

 

 

 

3- UMA BOA MORTE 

É muito importante viver bem, mas 
também é importante morrer bem! 

O instante derradeiro da morte é 
importantíssimo, porque é o instante 
pelo qual dependerá a salvação eterna  

As 3 Ave Marias é uma grande arma 
que temos para nossa vida e também 
para a hora da morte. 

Podemos ter essa certeza pela 
promessa que Nossa Senhora fez para 
Santa Mectilde 

LEMBRANDO: 

Santa Mectilde Rezava para Nossa 
Senhora: Oxalá ela lhe ensinasse um 
meio para com toda certeza alcançar 
uma boa morte!  

Nossa Senhora lhe apareceu e 
disse: Se quiseres obter com 
certeza a graça duma boa morte, 
então reza cada dia três Ave 
marias, a fim de agradecer às 
três pessoas da adorável 
Trindade os privilégios inefáveis 
de que meu cumulou.  

 



22 

 

 

Por meio das 3 Ave Marias se tem a 
perseverança de rezar pela manhã e 
durante a noite para não cometer 
pecado.  

As 3 Ave Marias que acompanham 
esse propósito são o laço que, cada 
manhã e cada noite, nos liga a Maria  

Esta prática cada vez mais nos afeiçoa 
ainda mais a Nossa Senhora 

 

Como serão felizes no leito de morte  
aqueles que experimentarem a doce 
proteção de Nossa Senhora neste 
momento decisivo 

Nossa Senhora é mãe cuidadosa, que 
cuidará de vigiar seus filhos no leito de 
morte, até a hora da agonia 

 

 

Nossa Senhora há de afastar os 
demônios que ainda quiserem 
assaltar a alma; há de fortalece-
los nas tentações, consolá-los 
nas ansiedades, sossega-los no 
receio do juízo, sugerir-lhes 
palavras de paz, de calma e de 
esperança 

São Jerônimo – Maria, não assiste 
apenas a seus servos na hora do 
deslanche, mas vem-lhes até ao 
encontro na passagem para a outra 
vida, acompanha-os perante o tribunal 
de seu Filho a fim de ser-lhes 
advogada.  

Realmente Nossa Senhora não apenas 
assiste, mas vai ao encontro de seus 
filhos neste momento decisivo; ela 
mesma nos confirmou 

Nossa Senhora disse para Santa 
Brígida: Eu, que sou a amada 
Rainha e Mãe de meus servos, ir-
lhes-ei ao encontro e fim de lhes 
proporciona consolo e alívio 
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Para ter estas vantagens é preciso 
praticar bem as 3 Ave Marias 

Um missionário francês conta: em 
uma das paroquias na França, que 
tinha muita perversidade e 
imoralidade, encontrou um velhinho 
que devia ter uns 80 anos, que disse 
que sempre ficava fiel aos seus 
deveres de cristão.  

Esse velhinho disse que conseguiu essa 
graça de perseverar tanto tempo e em 
um ambiente tão difícil graças ao 
costume de rezar 3 Ave Marias de 
manhã e de noite com devoção em 
honra de Nossa Senhora  

 

 

 

COMO REZAR AS 3 AVE 
MARIAS? 

Santo Afonso: 

Rezar cada manhã e cada noite, ao 
levantar-se da cama e ao deitar; 3 Ave 
Marias com a face virada para o chão, 
ou ao menos ajoelhando-se, 
acrescentando a cada Ave Maria  

Pela Vossa Imaculada Conceição, ó 
Maria, purificai o meu corpo e 
santificai a minha alma 

(As 3 Ave Marias com estas jaculatórias 
são indulgenciadas) 

Em seguida pedir a benção de Maria, 
enquanto nossa Mãe, como fazia 
sempre Santo Estanislau;  

e depois colocar-se sob o manto de 
Nossa Senhora rogando-lhe que nos 
guarde dos pecados durante o dia ou a 
noite que segue.  

E a este fim ajuda manter próxima à 
cama alguma bonita imagem da 
Virgem. 
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São Leonardo – rezar as 3 Ave Marias 
de joelho e com profunda inclinação 

 

 

Servo de Deus D. Dolindo Ruotolo 
exortava a rezar as 3 Ave Marias com 
os braços em forma de Cruz, porque 
Nossa Senhora se comove quando a 
suplicamos desta maneira e não pode 
deixar de nos atender 

PORQUE DE JOELHOS?  

Para rezares com maior respeito e 
reverência  

Observai à risca e com maior respeito, 
dia a dia, de manhã e à noite, a prática 
das 3 Ave Marias 

QUEM DEVE REZAR? 

A TODOS! Sem exceção! 

 

Padre Bernardo Gaspar: Estas 3 Ave 
Marias exigem de manhã e de noite, 
apenas um único minuto, para isso 
TODOS têm tempo 

CRIANÇAS 

Antes de mais nada DEVEM REZAR AS 
CRIANÇAS.  

É de grandíssima importância que as 
crianças aprendam já bem cedo  

Padre Bernardo Gaspar: Ensina quanto 
antes a teu filho a rezar de manhã e à 
noite às 3 Ave Marias.  

Santo Afonso Maria de Ligório dizia 
para os confessores ensinarem esta 
prática para as crianças.  

Rezar as 3 Ave Marias e após cada uma 
delas acrescentar – Pela Vossa 
Imaculada Conceição, ó Maria, 
purificai meu corpo e santificai a minha 
alma.  
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Quantos inimigos estão à espreita para 
roubar a pureza de seu filho, ninguém 
é melhor para protege-lo do que Nossa 
Senhora, Toda Imaculada.  

Nossa Senhora tomará conta com toda 
ternura da inocência de seu filho.   

Não há lugar onde a inocência de teu 
filhinho fique guardada com maior 
segurança do que nas mãos de Nossa 
Senhora  

JOVENS 

A prática das 3 Ave Marias é muito útil 
para a mocidade e na luta pela PUREZA 
e também para ajudar a se preparar 
para o matrimônio  

CASADOS  

Ainda depois de casado existe o risco e 
o perigo das paixões e dos pecados 

Com as 3 Ave Marias pede-se a guarda 
da PUREZA 

 

MAIS UMA HISTÓRIA DO PODER DAS 3 
AVE MARIAS 

Um missionário conta que uma vez 
estava na Igreja atendendo confissões 
e aproximou-se uma senhora para 
fazer a confissão geral de sua vida e 
disse: 

Meus saudosos pais me deram uma 
educação primorosa, mas com 17 anos 
entrei em contato com más 
companhias, assim tive conversas e 
livros ruins e assim minha fé 
enfraqueceu.  

Depois da morte de meus pais, tudo 
isso piorou.  

A única coisa que conservei foi a reza 
diária das 3 Ave Marias, que prometi à 
minha mãe, antes de ela morrer, que 
não ficaria sem rezá-las. 

Cada vez as coisas ficavam mais 
difíceis, cheguei a ir para um rio para 
me afogar; quando estava a ponto de 
me jogar na água, ouvi o sino do 
Angelus.  

Por instinto, juntei as mãos e comecei 
a rezar.  

Assim sumiu meu desespero e o meu 
desejo de suicídio.  
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Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, 
me salvou; a minha vida inteira quero 
ficar-lhe grata.  

Assim sua vida foi salva, mas também 
sua alma; já que buscou a confissão 
geral e a mudança de vida.  

GRANDE LIÇÃO: 

Assim também, mães, pais, avós, avôs, 
tios, tias, madrinhas, padrinhos, isto 
vale para todos..  

Deixem como HERANÇA a oração das 3 
Ave Marias para seus conhecidos; para 
que quando não puderem mais tomar 
conta de seus queridos, Nossa 
Senhora, vigie sobre eles.  

 

 

CONCLUSÃO: 

A prática de rezar 3 Ave 
Marias(seguida pela jaculatória) de 
manhã e a noite de joelhos em honra à 
PUREZA de Nossa Senhora e de sua 
IMACULADA CONCEIÇÃO é uma pratica 
que SERVE PARA TODOS  

A todos, sem exceção de ninguém!! 

Essa prática, se for rezada com amor, 
confiança e perseverança, agrada 
muito à Nossa Senhora e traz inúmeros 
benefícios,  entre eles a PUREZA, o 
livramento do pecado, a assistência, a 
proteção na hora da morte e muitas 
indulgências. 

Comece hoje mesmo a rezar as 3 Ave 
Marias pela manhã e pela noite e faça 
o propósito de rezar por toda a vida 

Também divulgue ao máximo esta 
importantíssima devoção, que com 
certeza fará muito bem às almas, que 
serão colocadas sob a proteção de 
Nossa Senhora. 
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BIBLIOGRAFIA: 

Praticamente o livreto inteiro foi 
retirado do belíssimo livro: As Três Ave 
Marias do padre Bernardo Gaspar 
Hann 

 

Tratado da Verdadeira Devoção à 
Santíssima Virgem – São Luís Maria 
Grignion de Montfort 

Glórias de Maria – Santo Afonso Maria 
de Ligório 

Maria, mulher que encanta: devoção a 
Nossa Senhora – Padre Stefano Maria 
Manelli 

https://www.tfp.org.br/mariologia/bel
a-devocao-das-tres-ave-marias/ 

 

VAMOS REZAR O TERÇO TODOS OS 
DIAS DE NOSSAS VIDAS! 

 

1-Agonia de Jesus no Horto,                      
2- Jesus Misericordioso,                                           
3- Sagrada Face de Jesus e                      
4- Imaculado Coração de Nossa Senhora e 
Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus 
Cristo 

 

 

https://www.tfp.org.br/mariologia/bela-devocao-das-tres-ave-marias/
https://www.tfp.org.br/mariologia/bela-devocao-das-tres-ave-marias/
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Outras Santas Devoções 

recomendadas:  

-Eucaristia  

-Consagração a Nossa Senhora pelo 

método de São Luiz Montfort 

-Sagrado Coração de Jesus 

-Guarda de Honra 

-Irmandade da Terra Santa 

-Rosário Vivo 

-Arquiconfraria de Santa Filomena 

- 5 escapulários 

-Santos Escapulários (Escapulário de São 

José, Escapulário de São Miguel, 

Escapulário de Nossa Senhora das Mercês, 

Escapulário de Pellevoisin, Escapulário da 

Sagrada Face, Escapulário de Nossa 

Senhora do Bom Conselho..) 

-Detente 

-Escapulário Verde 

- Ofício Parvo 

- Sagrada Cabeça de Jesus 

-Santas Chagas 

-Sagrada Face de Jesus 

-Nossa Senhora das Dores 

-Nossa Senhora do Bom Sucesso 

- Nossa Senhora de Garabandal 

-Cordão de São José 

-Cordão de São Tomas de Aquino 

-Medalha Milagrosa 

-Medalha de São Bento 

-Santo Rosário 

-Mil Ave Marias 

-Oração Flecha de Ouro 

-Milícia da Imaculada 

-Esmola 

-Relógio da Paixão 

-Almas do Purgatório(rezar todos os dias 

pelas Almas do Purgatório) 

-Agonizantes(rezar todos os dias pelos 

agonizantes) 

Para saber mais sobre as 

devoções da Igreja - CANAL 
YOUTUBE: RICARDO PIO 
MARIA 

https://www.youtube.com/channel/U
CDlK31KgE8ia0l3ck7-
FDAw?view_as=subscriber 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
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CONHEÇA MEUS OUTROS E-

BOOKS 

1-PARA CONHECER E AMAR O 

PADRE PIO: um livro completo sobre o 

Padre Pio – com muitas histórias, 

muitas lições e ensinamentos do Padre 

Pio, muitos milagres, muitas orações. 

Um livro quem com certeza ensinará 

muito sobre o Padre Pio e fará você 

amar ele ainda mais 

https://www.hotmart.com/product/para-

conhecer-e-amar-o-padre-

pio/N18345553N?fbclid=IwAR1u34FCA

NDH_O3VvsmOmre01BTYKA-

7nZrQKSgcFkR3-wrvn1_-xZjiY0I 

2-SANTA FILOMENA, PRINCESINHA 

DO CÉU E NOSSA: Conheça sua 

história, seus milagres, como ser 

devoto, seu grande poder de 

intercessão e muitas orações 

 

https://www.hotmart.com/product/santa

-filomena-princesinha-do-ceu-e-

nossa/W28372709R 

3-A ARMA DO CATÓLICO - MAIS DE 

500 PÁGINAS de muitas, mas muitas 

orações, orações fortes, raras, 

tradicionais e muitas devoções que vão 

te acompanhar no dia a dia  

https://www.hotmart.com/product/arma-

do-catolico-para-guerra-

espiritual/R18597516P 

4 – GARABANDAL : O AVISO DO 

CÉU PARA NOSSA SALVAÇÃO: 

Tudo sobre esta importantíssima 

aparição de Nossa Senhora para os 

nossos tempos! Sobre o Aviso, 

Milagre, possível castigo; os videntes, 

as mensagens e pedidos de Nossa 

Senhora. Além de Orações 

https://go.hotmart.com/I29713714H?

dp=1 

5 - TUDO SOBRE O 

PURGATÓRIO  

Um livro completo sobre o Purgatório, 

que vai mudar sua relação com as 

almas do Purgatório!  

https://go.hotmart.com/W37649761Q

?dp=1 

 

CANAL YOUTUBE: RICARDO PIO 
MARIA 

https://www.youtube.com/channel/U
CDlK31KgE8ia0l3ck7-
FDAw?view_as=subscriber 

https://www.hotmart.com/product/para-conhecer-e-amar-o-padre-pio/N18345553N?fbclid=IwAR1u34FCANDH_O3VvsmOmre01BTYKA-7nZrQKSgcFkR3-wrvn1_-xZjiY0I
https://www.hotmart.com/product/para-conhecer-e-amar-o-padre-pio/N18345553N?fbclid=IwAR1u34FCANDH_O3VvsmOmre01BTYKA-7nZrQKSgcFkR3-wrvn1_-xZjiY0I
https://www.hotmart.com/product/para-conhecer-e-amar-o-padre-pio/N18345553N?fbclid=IwAR1u34FCANDH_O3VvsmOmre01BTYKA-7nZrQKSgcFkR3-wrvn1_-xZjiY0I
https://www.hotmart.com/product/para-conhecer-e-amar-o-padre-pio/N18345553N?fbclid=IwAR1u34FCANDH_O3VvsmOmre01BTYKA-7nZrQKSgcFkR3-wrvn1_-xZjiY0I
https://www.hotmart.com/product/para-conhecer-e-amar-o-padre-pio/N18345553N?fbclid=IwAR1u34FCANDH_O3VvsmOmre01BTYKA-7nZrQKSgcFkR3-wrvn1_-xZjiY0I
https://www.hotmart.com/product/santa-filomena-princesinha-do-ceu-e-nossa/W28372709R
https://www.hotmart.com/product/santa-filomena-princesinha-do-ceu-e-nossa/W28372709R
https://www.hotmart.com/product/santa-filomena-princesinha-do-ceu-e-nossa/W28372709R
https://www.hotmart.com/product/arma-do-catolico-para-guerra-espiritual/R18597516P
https://www.hotmart.com/product/arma-do-catolico-para-guerra-espiritual/R18597516P
https://www.hotmart.com/product/arma-do-catolico-para-guerra-espiritual/R18597516P
https://go.hotmart.com/W37649761Q?dp=1
https://go.hotmart.com/W37649761Q?dp=1
https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber

