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 Pelo sinal da Santa Cruz,  

Livrai-nos Deus, nosso Senhor,  
Dos nossos inimigos.  

 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

♰ 

♰ 

♰ 

 

 

 
 

Peçamos perdão a Deus por nossos pecados, fazendo um fervoroso ato de contrição: 

     Meu Senhor Jesus Cristo, Deus e Homem verdadeiro, Criador e Redentor meu: por serdes 

Vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque Vos 

amo e estimo mais que tudo, e sobre tudo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de Vos 

ter ofendido;
 
pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno; e proponho 

firmemente, ajudado com o auxílio de Vossa Divina graça, emendar-me e nunca mais Vos 

tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela Vossa infinita 

misericórdia. Amém. 

 

℣. Sede em meu favor, Deus Onipotente. ♰ 

℟. Em meu socorrer sede diligente. 

℣. Glória seja ao Pai, e ao Filho e ao Espírito também. 

℟. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

℣. Mandai Senhor o Vosso Espírito Santo, e tudo será criado. 

℟. E renovareis a face da terra. 

Oremos 

     Ó Deus que instruíste os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que 

apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de suas 

consolações. Por Cristo Senhor Nosso. ℟. Amém. 

 

Invocações ao Espírito Santo cantadas: 

 

1 - Veni, creator Spiritus mentes 
tuorum visita, imple superna 
gratia, quae tu creasti pectora. 
 
Qui diceris Paraclitus, altissimi 
donum Dei, fons vivus, ignis, 
caritas et spiritalis unctio. 
 
Deo Patri sit gloria, et Filio qui a 
mortuis Surrexit, ac Paraclito, 
in saeculorum saecula. Amen. 
 
 
 
 

 
 

 
 

2 - A nós descei, Divina Luz, 
a nós descei, Divina Luz!  
Em nossas almas acendei, 
o amor, o amor de Jesus! (bis) 
 
Sem Vós Espírito Divino, cegos, 
só podemos errar. E no mais 
triste desatino, e no mais triste 
desatino, no mais profundo 
abismo, sem fim, sem fim é de 
penar. 
 
O negro inferno nos faz atroz 
guerra, contra nós arma o  
mundo sedutor, tudo é para nós 
perigo nesta terra, sois Vós, sois 
Vós nosso libertador. 

 
 

3 - Ó vinde a nós, Espírito Santo,  
do céu Vossa luz nos mandai!  
Ó vinde, inspirai nosso canto  
e a nossa frágil fé, confiança  
animai! 
 
Abrasai em divinas chamas, 
inflamai em celeste ardor  
os nossos corações e almas, 
do mais ardente, do mais puro 
amor. 
 
Ó vinde, rico pai dos pobres,  
e dos fracos reparador! 
São débeis, sem Vós, os mais 
fortes; Vós  sois nosso amparo, 
Pai e Protetor.
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LEMBRAI-VOS 

     Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles 

que tenha recorrido a Vossa proteção, implorado Vossa assistência e suplicado o Vosso 

socorro, tenha sido por Vós desamparado. Animado eu, pois, com uma igual confiança, a 

Vós, Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de Vós me valho e, gemendo sob o 

peso dos meus pecados, me prostro aos Vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó 

Mãe do Filho de Deus Humanado, mas dignai-Vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o 

que Vós rogo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós. 

 

 

ATOS PARA ANTES DAS MEDITAÇÕES DE CADA DIA 

     Eu estou na presença de Deus; Ele me ver, me ouve e penetra até o íntimo de minha alma, 

descobrindo nela os meus mais escondidos pensamentos e afetos. Ah! Como poderei 

sustentar a face do Deus de toda a Santidade? Sendo tão miserável pecador, quando penso 

em minhas numerosas infidelidades, em tantos e tão enormes atentados, que tenho cometido 

contra o meu Criador, o temor e o remorso se apoderam de mim, e quase não me atrevo a 

levantar os olhos para o céu. A Vós me socorro, ó divina Maria. Por toda a parte, ouço Vos 

chamarem de seguro refúgio dos pecadores, a consolação dos aflitos, a Mãe de misericórdia, 

sede pois o meu refúgio, a minha esperança, minha Mãe, e alcançai-me o perdão de Vosso 

adorado Filho. Piedosíssima Virgem Maria, bem conheceis minha ignorância e fraquezas; 

sem os auxílios da graça não sou capaz de bem algum, nem mesmo posso ter um bom 

pensamento, nem excitar um bom sentimento em minha alma. Dignai- Vos, Vós mesma 

ensinar-me a orar, afastai de mim todas as distrações, derretei o gelo do meu coração, 

inspirai-me atenção, recolhimento e fervor, para fazer bem esta oração. 

     Abri Senhor, a minha boca, para louvar Vosso Santo Nome; ♰ purificai também o meu 

coração de todos os maus, perversos e estranhos pensamentos, iluminai meu entendimento, 

inflamai minha vontade, para que digna, atenta e devotamente possa fazer esta devoção, e 

mereça assim ser atendido diante da Vossa Divina Majestade. Senhor Deus, todo poderoso 

e infinitamente perfeito, de quem procede todo ser, e para quem todas as criaturas devem 

sempre se elevar, eu Vos consagro este mês e os exercícios de devoção que em cada um de 

seus dias praticar, oferecendo-os para Vossa maior glória em honra de Maria Santíssima. 

Concedei-me a graça de santificá-lo com piedade, recolhimento e fervor. Virgem Santa e 

Imaculada, minha terna Mãe, volvei para mim Vossos olhares tão cheios de doçura e fazei- 

me sentir cada vez mais os benéficos efeitos de Vossa valiosa proteção. Anjos do céu, dirigi 

meus passos, guardai-me à sombra de vossas asas, pondo-me ao abrigo das ciladas do 

demônio, pedindo por mim a Jesus, Maria e José sua Santa bênção. Amém. 

 

Lê-se a meditação própria do dia, e depois rezam-se três Ave Marias e um Glória ao Pai. 
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ATOS PARA DEPOIS DA MEDITAÇÃO DE CADA DIA 
Composta por Santo Afonso Maria de Ligório 

 

     Bendito sejais, meu Deus, pelas graças que acabais de conceder-me durante esta oração, 

pelas luzes e bons pensamentos, que nela me destes, pelas santas impressões com que 

movestes meu coração, pelas saudáveis resoluções que me inspirastes. Perdoai-me as 

distrações, as negligências, a tibieza e a resistência a Vossa graça. Virgem piedosíssima, 

minha boa e terna Mãe, eu me lanço com uma inteira confiança em Vossos braços, para achar 

em Vosso coração um asilo seguro contra todos os perigos, a que poder achar-me exposto, 

tomai-me debaixo de Vossa proteção, vigiai em minha defesa, trazei-me a memória muitas 

vezes as minhas boas promessas, e alcançai-me graça de pratica-las fielmente. Ó Maria, filha 

predileta do Altíssimo, pudesse eu oferecer-Vos e consagrar-Vos os meus primeiros anos, 

como Vós Vos oferecestes e consagrastes ao Senhor no templo! Mas, já é passado esse 

período de minha vida. Todavia, antes começar tarde a Vos servir do que ser sempre rebelde. 

Venho, pois, hoje, oferecer-me a Deus no templo. Sustentai minha fraqueza, e por Vossa 

intercessão alcançai-me de Jesus a graça de lhe ser fiel e a Vós até a morte, a fim de que, 

depois de Vos haver servido de todo o coração na vida, participe da glória e da felicidade 

eterna dos eleitos. Amém. 

 

ANTÍFONA 

℣. Toda sois formosa, ó Maria. 

℟. Toda sois formosa, ó Maria. 

℣. E mácula original não há em Vós. 

℟. E mácula original não há em Vós. 

℣. Vós sois a glória de Jerusalém; 

℟. Vós a alegria de Israel. 

℣. Vós a honra de nosso povo; 

℟. Vós a advogada dos pecadores. 

℣. Ó Maria. 

℟. Ó Maria. 

℣. Virgem prudentíssima. 

℟. Mãe clementíssima. 

℣. Rogai por nós. 

℟. Intercedei por nós a Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
℣. Vós fostes, ó Virgem, Imaculada em Vossa Conceição. 
℟. Rogai por nós ao Pai, cujo Filho destes à luz. 
 

OREMOS 

     Ó Deus, que preparastes uma digna morada para o Vosso filho pela Imaculada conceição 
da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, 
concedei-nos chegar até Vós purificados também de toda culpa por sua materna intercessão. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 



             4 
 

Vaso honorífico, 
Vaso insigne de devoção,  
Rosa mística, 
Torre de David,  
Torre de marfim,  
Casa de ouro,  
Arca da aliança,  
Porta do céu,  
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos,  
Refúgio dos pecadores, 
Consoladora dos aflitos,  
Auxílio dos cristãos,  
Rainha dos Anjos,  
Rainha dos Patriarcas,  
Rainha dos Profetas,  
Rainha dos Apóstolos,  
Rainha dos Mártires,  
Rainha dos Confessores,  
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original,  
Rainha assunta aos Céus, 
Rainha do sacratíssimo Rosário,  
Rainha da paz, rogai por nós. 

 

      LADAINHA DE NOSSA SENHORA 

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, tende piedade de nós. 
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 
 
Santa Maria, rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus, 
Santa Virgem das Virgens,  
Mãe de Jesus Cristo, 
Mãe da divina graça,  
Mãe puríssima, 
Mãe castíssima,  
Mãe imaculada,  
Mãe intacta,  
Mãe amável,  
Mãe admirável, 
Mãe do bom conselho,  
Mãe do Criador, 
Mãe do Salvador, 
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável,  
Virgem louvável,  
Virgem poderosa, 
Virgem benigna,  
Virgem clemente,  
Virgem fiel, 
Espelho de justiça,  
Sede de sabedoria,  
Causa da nossa alegria,  
Vaso espiritual, 

 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 
 
℣. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, 
℟. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 
OREMOS 

     Infundi, Senhor, como Vos pedimos, a Vossa graça em as nossas almas, para que nós, que, pela 
anunciação do Anjo, viemos do conhecimento da encarnação do Vosso Filho, pela Sua Paixão e 
morte de Cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Amém.             
 

Terminado este exercício de piedade, reza-se ou canta-se a oração da Salve Rainha. 
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VÉSPERAS 
Do primeiro dia de Maio 

(Dia 30 de Abril) 
 

 

 
     Em grau eminente reúne à admirável Virgem Maria todas as qualidades, as mais próprias 
para inspirar-nos sentimentos de profunda veneração para com Ela. A mais Santa de todas 
as criaturas, a obra prima das mãos de Deus, a Rainha do Céu e da terra, a protetora e Mãe 
dos cristãos, a dispensadora de todas as graças, e, o que excede tudo o que o espírito humano 
pode compreender, é a Mãe de Deus, e Dela que nasceu o adorável Jesus. Estas inefáveis 
prerrogativas a tornam muito superior que todos os Anjos e Santos, e lhe dão os mais 
incontestáveis direitos sobre nossos corações. Tenhamos pois sempre para com esta terna 
Mãe um respeito sincero, um amor filial, e uma inteira confiança. Exclama São Bernardo: 
"Amemos a Mãe de Deus, amemo-la com toda a extensão de nossos corações, e com toda a 
ternura de nossos afetos; tributemos-lhe todas as honras devidas à maternidade Divina." Em 
verdade, lembrando-nos que Maria é Mãe do Criador, nunca teremos por excessivos os 
testemunhos de nossa veneração para com Ela; o quanto fizermos, nunca será bastante para 
honrar aquela, a quem o mesmo Deus tanto honrou. Ah! Pelo menos, consagremos todo este 
mês a sua glória, e não deixemos de vir um só dia junto ao seu altar celebrar seus louvores, 
e oferecer-lhe o tributo de nosso amor e gratidão. 

 
EXEMPLO 

A penitente do deserto 

 
     Não podemos começar este mês de bênçãos por um exemplo mais consolador, do que o 
de Santa Maria Egipcíaca. Ele nos mostra, desde os primeiros séculos do cristianismo, a 
confiança da Igreja na Mãe de Deus, e a bondade de Maria para com os pobres pecadores. 
Eis-aqui as próprias palavras com que esta ilustre penitente contou a um Santo religioso, 
chamado Zózimo, a história da sua conversão. 
 
     "Eu devia morrer de vergonha, dizendo a vós quem sou. A simples narração de minha 
vida vos causará tanto horror que fugireis diante de mim como da vista de uma serpente. 
Todavia eu vos contarei, depois de vos ter pedido o socorro de vossas orações, para que 
Deus use comigo de misericórdia no dia de juízo. Nasci no Egito, na idade de doze anos 
deixei meu pai e minha mãe, e contra a vontade deles me retirei para a cidade de Alexandria, 
onde vivi dezessete anos abismada em toda a qualidade de crimes e prostituição. Um dia no 
verão, tendo visto um grande número de pessoas que iam para Jerusalém, para ali 
celebrarem a Exaltação da Santa Cruz, embarquei com elas, e me entreguei as mais horríveis 
desordens durante a viagem. Quando chegou o dia da festa, fui com os outros a igreja onde 
se expunha a Cruz do Salvador para a veneração dos fiéis. Foi-me porém impossível entrar 
na igreja, e apenas toquei o lumiar da porta, senti-me repelida por uma força oculta e 
invencível. Tendo-me acontecido isto por três ou quatro vezes, não duvidei de que a 
abominação da minha vida me fechava a porta do templo. Esta reflexão me comoveu, e me 
fez debulhar em lágrimas. Em quanto eu batia no peito, dando profundos suspiros, vi diante 
de mim uma imagem da Mãe de Deus. Então dirigindo-me a Ela, lhe pedi pela sua 
incomparável pureza, que se compadecesse de uma desgraçada pecadora, e fizesse bem 
aceitos a Deus os meus gemidos e o meu arrependimento. Pedi-lhe também que me 
alcançasse a graça de entrar na igreja para ali ver o sagrado lenho, que foi o instrumento de 
nossa salvação.  
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     Prometi ao mesmo tempo consagrar-me ao Senhor por uma vida penitente, e tomei a 
Santíssima Virgem por fiadora da sinceridade de minha promessa. Acabada a minha súplica, 
senti uma grande consolação. Tendo-me depois apresentado na porta da igreja, entrei nela 
sem dificuldade, e fui até ao coro, ali tive a ventura de adorar aquela Cruz preciosa, que deu 
a vida aos homens. Comovida pela incomparável misericórdia de Deus, e pela bondade, com 
que Ele recebe os pecadores a penitência. Prostrei-me por terra, e banhei o chão com minhas 
lágrimas. Depois sai da igreja, e voltei diante da imagem daquela, que eu tinha tomado por 
fiadora das minhas novas obrigações. Lancei-me de joelhos, e disse-lhe: misericordiosíssima 
Virgem Mãe de Deus, Vós me fizestes bem conhecer os efeitos de Vossa bondade, ouvindo 
minha súplica, apesar de minha indignidade. É tempo, Virgem dulcíssima, que eu cumpra, 
com Vossa assistência, o que Vos prometi. Enviai-me onde Vos aprouver, sede minha guia 
no caminho da salvação e da penitência. Então ouvi uma voz, que me disse: "Se passares o 
Jordão, acharás descanso". Tomei estas palavras como ditas a mim, e exclamei chorando, e 
olhando para a imagem: “Ó Virgem, por quem veio aos homens a salvação, não me 
abandoneis". Ditas estas palavras, parti apressadamente; e tendo comprado três pães, fui a 
caminho do Jordão, e andei todo o resto do dia, derramando torrentes de lagrimas, chegando 
na igreja de São João Batista, edificada sobre a margem do rio, tive a ventura de receber o 
corpo do meu Salvador na Eucaristia. Depois passei pelo o Rio Jordão, e tendo-me 
encomendado a Santíssima Virgem, me sepultei nesta solidão, onde vivo há quarenta e sete 
anos. Tremo ainda com a lembrança das tentações, que experimentei, no espaço de dezessete 
anos, combati contra mil desejos violentos, e contra uma furiosa inclinação para o mal. No 
meio destes assaltos e tentações do demônio, punha-me a chorar e a bater no peito; 
recordava-me da minha solene promessa, e da imagem da Santíssima Mãe de Deus, que me 
tinha tomado debaixo de sua proteção, pedia-lhe que afastasse de mim estes pensamentos, 
que afligiam a minha alma. Então via uma luz resplandecente, que me cercava de todos os 
lados, e logo recobrava a paz o meu espírito. Deste modo em todos estes combates eu elevava 
sem cessar meu coração a esta Virgem sem mancha, que por mim se responsabilizará, e 
nunca Ela deixou de me assistir.  

(Retirado do livro: os Padres do deserto) 
 
     Dirigimo-nos a Maria com a mais terna confiança no princípio deste mês de bênçãos, e 
peçamos-lhe que nos alcance o perdão de nossos pecados. 
 

JACULATÓRIA 

Ó Mãe de Deus! Eu não sei com que louvores hei de celebrar Vossas grandezas. ♰ 
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P 

 Abertura do ditoso  Mês 

de 

  Maria 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Começa hoje o Vosso mês dileto, 

E os Vossos filhos Vos louvando estão.  
Aceita, ó Virgem, a voz do nosso afeto,  

O canto puro de nossa afeição. 
 

Flores trazemos neste grande dia,  
Para deixá-las sobre Vosso altar, 

E, em troca, das flores, Virgem Pia,  
Dai-nos à luz do Vosso terno olhar. 

 
São rosas brancas que Vos ofertamos.  

E o nosso afeto, transbordando em flor. 
São rosas rubras que aos Vossos pés deixamos,  

Como expressão do mais profundo amor. 
 

     Rainha do Céu e da terra, Maria, Mãe do meu Deus e minha soberana Senhora, 
indigníssimo como sou, de aparecer em Vossa presença, venho, todavia, prostrar-me a 
Vossos pés, para oferecer-Vos as primícias deste ditoso mês, que se inicia hoje, no qual Vos 
é todo consagrado. Ó minha Mãe santíssima e amabilíssima, lá do elevado trono de Vossa 
glória dignai-Vos lançar sobre mim Vossos olhos de bondade, que são a alegria do paraíso. 
Fazei ressoar em meu coração uma daquelas palavras de salvação cuja doçura encantadora 
faz elevar de júbilo a quem as ouve. Misericordiosíssima Virgem Maria, eu sou o último de 
Vossos servos, mas quero ser um daqueles que Vos visitem com mais fidelidade e 
perseverança durante este mês de graças e de bênçãos. Sim, minha carinhosa Mãe, visitar-
Vos-ei o maior número de vezes que poder, virei todos os dias junto de Vosso altar bendizer-
Vos, implorar-Vos, louvar-Vos e mostrar-Vos o meu amor. Ouso esperar que o Vosso 
coração maternal, esse coração tão bom, tão terno, tão compassivo, não será, insensível ao 
que desejo fazer por Vós, e que me concedereis durante este mês, em toda a minha vida, e 
particularmente na hora de minha morte, o socorro de Vossa poderosa proteção. Assim seja! 
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        1º DIA 
Maria é meu refúgio 

 

     É uma felicidade começar este mês, deparando logo à minha vista este doce título que a 
Igreja aplica à Santíssima Virgem: Refúgio! Um refúgio é aonde vêm recolher-se, para 
ficarem ao abrigo, aqueles que têm medo. Aonde vêm esconder-se, para serem protegidos, 
aqueles que são culpados. Aonde vêm viver, para terem um asilo, aqueles que são pobres 
no mundo. Ó Maria, tenho medo, sou culpado, sou pobre; venho ter convosco. Tenho medo 
de minha fraqueza e de minha inconstância. Ai de mim, se esquecesse as promessas que 
tantas vezes tenho feito a Deus! Tenho medo do demônio que me há de tentar, eu sei, que 
me oferecerá ocasiões de pecar, tanto mais atraentes, quanto mais piedoso eu quiser ser. 
Tenho medo de Deus, porque sou culpado; de Deus, que se cansará, talvez, de me perdoar 
novas faltas, que pode bem cedo me chamar a si. Sou pobre, sinto em minha alma o que me 
falta de paciência, de piedade, de amor do dever; e, entretanto, sem estas virtudes não posso 
ir ao céu. Bem vedes, ó Maria, as razões que tenho de acolher com alegria este convite da 
Igreja para vir todos os dias deste mês, ao pé de Vosso altar, e ficar alguns minutos perto de 
Vós. Um lugar perto de Vós não é um refúgio? O demônio aí não tem poder, Deus não fere 
aí a alma culpada porque junto a Vós ela se converte. Aí, pouco a pouco, insinuam-se na 
alma as virtudes que irradiam de Vosso coração. Eu serei assíduo, Maria, Vos prometo! 
 

EXEMPLO 
O Beato Inácio de Azevedo e a imagem de Maria Santíssima 

 

     O Bem-aventurado mártir Inácio de Azevedo, da Companhia de Jesus, teve sempre a mais 

fervorosa devoção à Santíssima Virgem. Antes de partir para a missão do Brasil com seus 

trinta e nove companheiros, obteve do Papa São Pio V a permissão de uma cópia da célebre 

Virgem de Santa Maria Maior, também chamada de Nossa Senhora das Neves, atribuída ao 

pincel de São Lucas. Abastecido da fé, que provinha dessa imagem, que considerava sua 

salvaguarda, embarcou cheio de confiança, no navio, e inspirou aos jovens missionários que 

o seguiam os sentimentos de devoção que o animavam. Na altura da ilha de Palma, uma das 

Canárias, o navio foi atacado por um outro navio de calvinistas, Jacques Soure, que lhe deu 

abordagem. Logo que os missionários viram os calvinistas, só escutaram o seu ódio atroz à 

fé católica e, à ordem do chefe, assassinaram todos os quarenta e os lançaram ao mar. 

Azevedo, tendo nas mãos a imagem de Maria, animava seus irmãos ao martírio quando um 

golpe de espada lhe abriu a cabeça; foi atirado ao mar, ainda segurando a Santa Imagem. 

Entretanto, Azevedo aparecia à flor da água trazendo sempre a imagem de Maria 

Santíssima; e, à noite, quando as trevas cobriam o mar, seu santo corpo, levado pelas águas, 

se achou perto do navio, batendo no casco pancadas repetidas, até que o ruído foi notado 

por um português católico. Este, vendo o corpo de Azevedo, que vinha de encontro ao navio 

com o quadro, reconheceu nisto um prodígio, e, cheio de respeito, pegou na imagem que 

logo as mãos do santo soltaram sem custo. Guardou-a cautelosamente o marinheiro, e 

enviou-a depois para o Colégio dos Jesuítas na Bahia, onde se vê ainda hoje na basílica e 

conserva sinais do sangue que corria das feridas do glorioso mártir da evangelização do 

povo brasileiro.   

 Ó Maria reinai em nós com Vosso Divino Filho. ♰ 
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2º DIA 
Maria é a voz que me instrui 

 

     Eis-me ainda aqui, ó minha Mãe, mais reanimado e mais alegre. Venho escutar Vossa voz. 

Que voz grata a de uma mãe! Como as lições mais difíceis tornam-se uma coisa suave e boa, 

passando pelo coração e pelos lábios de uma mãe! Uma mãe tem paciência para esperar e 

para não desanimar com as travessuras e até má vontade de seus filhos. Uma mãe tem jeito 

para insinuar brandamente a lição que quer ensinar e para apresentá-la de mil maneiras. 

Uma mãe tem a constância para começar de novo, para prosseguir, para reatar, sem nunca 

se impacientar. E estas qualidades, eu as vejo em Vosso coração, ó Maria, divina educadora. 

Oh! Falai-me. Ontem eu Vos prometi ser assíduo, todos os dias, em vir à Vossa presença; 

hoje Vos prometo ser dócil. Falai-me de Jesus, de sua abnegação, de sua caridade, de sua 

obediência. Falai-me de Vossas virtudes tão fácies de imitar. Falai-me também do Vosso 

amor e da Vossa misericórdia. Tenho tanta necessidade de esperar em Vós. Ó Maria, fazei-

me muito dócil. 

EXEMPLO 

Santo Afonso Maria de Ligório e a devoção à Santíssima Virgem 

 

     Uma de suas práticas mais caras era recitar a Ave Maria todos os quartos de hora, olhando 

para uma imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, que estava sobre sua mesa de 

trabalho. Abstinha- se de carne à quarta-feira, em honra de Nossa Senhora do Carmo; até a 

idade de 88 anos absteve-se de todas as bebidas nos sábados. Por voto recitava o terço todos 

os dias, e, em sua velhice, sentindo- se fraco de memória, queria que lhe lembrassem esta 

obrigação os que o cercavam. Na dúvida de ter feito, perguntava sempre a seu criado, e este 

uma vez lhe respondeu: Monsenhor, façamos um contrato: todas as Ave Marias que rezardes 

além do terço, serão por mim. De fato, nos últimos anos, tinha continuamente o rosário nas 

mãos. Não se conseguindo um dia despertá-lo de um sono pesado que lhe podia ser fatal, 

lembrou-se alguém de lhe dizer: Monsenhor, temos de rezar ainda o rosário; a tais palavras 

o Santo abre os olhos e pega no terço. Outro voto de Afonso era o de pregar todos os sábados. 

Forçado, enfim, a renunciar a este pio dever, dizia ternamente à sua celeste soberana: Minha 

Mãe, já estou velho; não posso mais pregar as Vossas glórias; possa eu ao menos ter sempre 

alguém que me fale delas. De fato, queria que todos os dias lhe lessem alguma coisa sobre 

tão grato assunto. 

 

Pela Vossa Santa virgindade, e Imaculada Conceição, ó Virgem pura e sem mancha, 

purificai minha alma e meu corpo. ♰ 
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3º DIA 
Maria é o coração que me ama 

 

      Maria me ama! Oh! Que palavra grata! São Francisco de Sales exclamava um dia: como 

sou feliz! Minha mãe e a Santa Virgem me amam tanto! Ai de mim! Quando já não tiver mais 

minha mãe para me amar, tenho, porém, e terei sempre, a Santa Virgem. Maria me ama; e o 

amor que ela tem por mim, foi produzido e é sustentado, em meu coração, pelo tríplice olhar 

que ela fixa sobre Deus, sobre minha alma, sobre si mesma. Se Maria considera em Deus, vê 

o amor infinito que Deus nos tem, Ele que nos criou para o objeto de seu amor. Vê-nos a 

todos, no paternal coração de Deus, que nos dá vida, que a conserva, que a cerca de encantos; 

de Deus que nos segue com a ternura de uma mãe, que nos respeita a liberdade, e nem por 

um só instante desvia os olhos de nós. Ela vê que este Pai celeste, impelido por seu amor, 

enviou à terra, para nos arrancar ao inferno, seu Filho muito amado, e que, sempre por amor 

de nós, o entregou à mais dolorosa morte. E quando Maria volve os seus olhares a Jesus 

Cristo, encontra-o nos sofrimentos, nas humilhações, nas dores: é testemunha de sua 

flagelação, de sua coroação de espinhos, de sua crucifixão; escuta aquela prece tão eloquente: 

“Meu Deus, que nem um só daqueles por quem eu vim ao mundo pereça eternamente”. Oh! 

Como duvidar que Ela nos ame! Não fôssemos nada para Ela, nada tivéssemos em nós que 

atraísse a sua estima, nem sua compaixão, simplesmente por amor de Deus, porque sabe 

que, amando-nos, agrada e consola a seu Deus, Maria nos havia de amar! Sim, boa palavra: 

Maria me ama! Oh! Também eu Vos amo, ó minha Mãe! 

EXEMPLO 

Conversão de um livre pensador pela devoção a Maria 

 

     Há anos morreu na Baviera, na santa paz de Deus, um escritor que tinha sido longos anos 

ferrenho livre-pensador e inimigo da Igreja de Jesus! Dotado de viva inteligência e de grande 

força de vontade, procurava conhecer o destino da criatura humana; e a graça de Deus 

entrou-lhe na alma, qual raio luminoso de sua conversão. Conhecer a verdade e abraçá-la 

por sua forte e reta vontade era um só ato de sua alma sedenta da verdade e até então 

torturada pela incerteza. O célebre livre-pensador tornou-se, livre e espontaneamente, 

católico crente e fervoroso. O mal que tinha espalhado em redor de si por seus escritos e 

discursos, reparou-o ele corajosamente, tanto quanto possível, no jornal e na tribuna. Um 

dia, encontrou-se com o Sr. Bispo que o pergunto: “A devoção de Maria Santíssima? O 

senhor guardava a devoção a Maria Santíssima? Guardei, respondeu, e em grau não 

pequeno, pode crer, Excelência. Mais admirado ainda o Bispo tornou a perguntar: será 

possível? Como então podia escrever tantas injúrias contra a Igreja de Jesus Cristo, o Filho 

de Maria Santíssima? Escrevi contra Jesus e sua Igreja, pequei nisso e muito; mas nunca 

escrevi contra Maria, a Mãe de Jesus. Vossa Excelência procure em todos os meus escritos e 

discursos e não encontrará nenhuma frase contra Maria Santíssima. Eu admirava e venerava 

piedosamente a Mãe de Jesus, ao passo que insultava, crucificava, quanto me era possível, 

seu Filho adorável. A Maria devo minha conversão, minha felicidade; a ela ficarei 

eternamente devedor. 

Ó Rainha ilibada de todo pecado, alcança-me a conversão e glória da salvação. ♰ 
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4º DIA 
Maria é o coração que me ama 

 

     Continuemos nesse pensamento: Maria nos ama. 

 

     Se Maria contemplar nossa alma, nossa pobre alma, que, se a não tiver em seu auxílio, se 

perde eternamente, há de sentir-se compadecida. Nossa alma é a imagem de Deus, de quem 

Maria conhece a santidade; e Maria, podendo impedir que essa imagem seja profanada, 

deixaria ao ludíbrio e irrisão do demônio? Não, seu amor por Deus se opõe a isto. Nossa 

alma é a imagem de Deus, é filha de Deus, recebeu de Deus a ordem de chamá-lo de Pai: e, 

podendo impedi-lo, Maria permitiria que a filha de Deus que ela tanto ama sofresse durante 

toda a eternidade? Não, seu amor por Deus e sua caridade pelos homens se opõem a isto. 

Nossa alma foi resgatada pelo sangue de seu Filho; custou humilhações, dores, lágrima, cuja 

recordação está sempre presente a Maria; e, podendo impedi-lo, Maria permitiria que essa 

alma, preço de tantas dores, se perdesse por toda a eternidade? Não, seu amor por Deus e 

sua caridade pelos homens se opõem a isto. Nossa alma, enfim, é destinada a conhecer e 

amar a Deus, a unir-se aos anjos para exaltar a grandeza, a majestade e o amor de Deus, e, 

podendo impedi-lo, Maria permitiria que essa alma blasfemasse e maldissesse a Deus na 

eternidade? Não, seu amor por Deus e sua caridade pelo próximo se opõem a isto. 

Concluamos ainda, como ontem: Maria nos ama, e lhe digamos com afeição: Também nós, 

ó Mãe, Vos amamos! 

 

EXEMPLO 

Nossa Senhora de Guadalupe 

 

     Nossa Senhora de Guadalupe é uma imagem da Santíssima Virgem, pintada outrora 

pelos anjos no manto de um pobre índio do México. A Santa Virgem, quando quis ter um 

Santuário no centro do Novo Mundo, no México, apareceu a um índio, e o ordenou, que 

fosse à cidade, para que pedisse ao Bispo que lhe erguesse ali na montanha um Santuário. 

Era a festa da Imaculada Conceição. Que sinal me dás tu? – disse o Bispo. – Nenhum, senhor, 

respondeu, admirado ele próprio de sua missão. E partiu; mas a Virgem o deteve outro dia, 

ao passar pela montanha, e lhe disse: “Toma estas flores, é este o sinal”. De fato, era o 

inverno, e entretanto rochedo estéril se cobria de flores odoríferas. Assim o índio recebia o 

sinal que lhe fora exigido. Enche o manto de flores, e as leva ao Bispo do México. Desta vez, 

está animado; renova o pedido, e abre o manto em que guardava o tesouro; caem as rosas, e 

no pano grosseiro que veste, aparece desenhada a imagem maravilhosa. Uma esplêndida 

basílica foi construída na montanha; e o manto miraculoso ostenta sempre a imagem 

admirável, obra dos anjos. Foi há mais de três séculos, no dia 12 de dezembro; e o culto 

perdura cada dia mais fervoroso. 

 

Ó Maria! O nome debaixo de cuja proteção ninguém deve perder a confiança. ♰ 
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5º DIA 
Maria é o coração que me ama 

 

     Temos ainda o assunto de ontem: Maria nos ama. 

 

     Se Maria se considera a si mesma, vê-se enriquecida de graças, e essas graças excitam 

continuamente seu reconhecimento, obrigando-a a fazer por Deus tudo quanto pode. 

Agradecendo, exaltando, glorificando a Deus com suas palavras e com os afetos de seu 

coração, Ela sabe também a alegria que proporciona a Deus, conservando-lhe fiéis e 

inocentes as almas que Ele criou, e reconduzindo a seu amor as que o haviam abandonado; 

e assim se sente, de algum modo, obrigada a nos amar pelo reconhecimento que deve ao 

Senhor. Maria se vê constituída Mãe dos homens; recorda-se do dever que lhe foi imposto 

pela Divina Providência e manifestado por seu Filho, quando, sobre a cruz, ia consumar o 

cruento sacrifício. Ela compreende toda a extensão das obrigações de Mãe. Conhece quais 

foram as intenções de Deus, elevando-a a essa dignidade e qual o alcance destas palavras de 

Jesus expirando: — Eis aí Vosso Filho! E Maria, que quer ser fiel a seu dever, o vê resumir- 

se nesta palavra: – amar! Oh! Como entrega seu coração a este sentimento de amor coragem, 

pois, ó minha alma, sê feliz, repete em teus momentos de tédio e de temor: Maria me ama! E 

dize-lhe, com um sentimento profundo de gratidão: Também eu Vos amo, oh minha Mãe! 

 

EXEMPLO 

A confiança em Maria Santíssima 

 

     Um Bispo da Escócia atravessava a pé as montanhas de sua diocese, quando foi 

surpreendido pela noite num bosque e aí se perdeu. Depois de caminhar em diversas 

direções, chegou a uma cabana de pobres camponeses. Notando-lhes a tristeza geral, soube 

que o velho pai quase à morte não queria preparar-se. A todas as observações, só tinha uma 

resposta: “Não morro agora”. Como o Bispo insistia, o velho perguntou: Sois católico? — 

Sim, respondeu-lhe. — Pois então vos direi porque não morro agora: eu também sou 

católico: desde o dia da minha primeira Comunhão até hoje nunca deixei de pedir à 

Santíssima Virgem a graça de não morrer sem um Padre. Pois bem, acreditais que minha 

boa Mãe possa deixar de ouvir minha oração? Impossível! Não, eu não morro agora. Meu 

filho, replicou o Bispo comovido, tuas preces foram ouvidas; quem te fala é mais que um 

simples Padre: é teu Bispo. A Santíssima Virgem mesma conduziu-me através destes 

bosques para receber o teu último suspiro. E, abrindo o manto, mostrou a cruz peitoral, à 

cuja vista, o enfermo, possuído de alegria, exclamou: ó minha boa Mãe, eu Vos rendo mil 

graças. E, voltando-se logo para o Bispo, disse: Tereis a bondade de me confessar, porque 

agora sei que morro. Pouco depois de ter purificado sua consciência, pela última vez, morreu 

como um justo. 

 

Ó Maria, volvei para mim Vossos olhos, e não deixe que eu  

expire sem se redimir meus pecados. ♰ 
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6º DIA 
Maria há de me amar sempre! 

 

     É verdade isto? Maria há de me amar sempre? Sempre, ainda quando me torne culpado? 

Sim, porque Maria conservará sempre seu coração de mãe, e uma mãe não se cansa de 

esperar a volta de seu filho, enquanto esse filho vive. Pode voltar, há de voltar, diz ela 

consigo e, como o pai do filho pródigo, tem sempre o coração aberto, e, qualquer que seja o 

estado a que o pecado tenha reduzido a pobre alma culpada, sua mãe há de ter sempre uma 

palavra de amor para recebê-la. Uma mãe nunca se cansa de trabalhar para converter um 

filho culpado. Ela experimenta todos os meios: exorta, repreende, ameaça, pune. Ó Maria, 

se acaso, caindo no pecado eu fugir de Vós, deixando minhas orações, banindo-Vos da 

mente, levai-me de novo ao Vosso amor e a Deus, levai-me até à força. Fazei que, longe de 

Vós, experimente tantos desgostos, tantas decepções, tanto abatimento, fazei-me sofrer 

tantas humilhações e tanto abandono, que só tenha refúgio a Vossos pés. Uma mãe nunca se 

cansa de pedir àqueles que lhe podem restituir seu filho. Quem pode reconduzir a alma 

culpada, é Deus: e Maria não cessa de rogar-lhe que não nos puna com a morte, e sim nos 

conceda a graça do arrependimento. Ah, pobre alma pecadora! No momento em que tuas 

faltas excitavam contra ti a cólera de Deus, Maria suplicava e pedia ainda algum tempo, e 

esse tempo Deus o concedia. Quando ias procurar o pecado, Maria corria até a cruz de Jesus 

e dizia a seu Filho: perdoa-lhe, não sabe o que faz. E poderia eu temer que Maria me repelisse 

e que não me amasse mais, quando, tocado pelo arrependimento, me fosse lançar a seus pés? 

Não! Não, minha Mãe! Oh! Eu Vos prometo nunca desesperar de Vossa misericórdia. 

 

EXEMPLO 

A devoção à Nossa Senhora, e o protestantismo 

 

     Ao apostólico missionário e célebre orador Sacro, Padre Roh, S. J., perguntou, em Bremen, 

um pregador luterano: — Qual a razão, por que se vê, em geral, os católicos romanos mais 

alegres do que os luteranos? — É muito simples a razão, replicou o Padre — Enquanto numa 

família ainda a mãe for viva, os filhos estão alegres e contentes. Mas, esta desaparecendo, 

fica tudo triste. É o caso dos protestantes. A deforma protestante aboliu o culto de Maria, 

ficastes sem Mãe. Nós temos a nossa boa Mãe do céu, e veneramo-la com gratidão e alegria. 

Somos muito felizes com nossa boa Mãe! 

 

Permiti, sagrada Virgem, que eu Vos louve, e dai-me  

força para combater os Vossos inimigos. ♰ 
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7º DIA 
Maria há de me amar sempre! 

 

     Quero continuar minhas considerações de ontem: 

 

     Maria há de me amar sempre, porque há de ser sempre o que indicam os nomes que lhe 

dá a Igreja: o refúgio dos pecadores e a mãe de misericórdia. E para que esses nomes, se não 

houvesse nem pecadores nem míseros? Sois culpado, e por isso temeis ser repelido? Oh! Não 

conheceis Maria! Maria é a Mãe de Jesus que veio à terra não pelos justos, mas pelos 

pecadores como vós. Maria foi constituída, diz São Bernardo, a dispensadora desse Sangue 

Divino, e sobre quem o derramará senão sobre os pecadores? Sois culpado, e por isso temeis 

ser repelido? Oh! Não conheceis Maria! Maria tornou-se Mãe de Deus por causa dos 

pecadores, em favor deles! Se é assim, diz Santo Anselmo, como posso eu me entregar ao 

temor? Não tenho o direito de dizer-lhe: tende piedade de mim, Vós que de algum modo me 

deveis o que sois? Sois culpado e por isso temeis ser repelido! Tereis acaso a vontade 

obstinada de viver no pecado? Certamente que não. Então, sem dúvida, eu posso vos 

inspirar a confiança em Maria, que é a advogada dos pecadores e não do pecado: pois bem 

diz São Bernardo, Ela está pronta a vos auxiliar; a sua proteção é a escada dos pobres 

pecadores, que os faz subir, suavemente, até Deus. Vinde, pois, a Maria, vinde sem temor; 

não achareis em seu coração, nem em sua face, nada de austero, nada de terrível, ela oferece 

a todos o leite que cura e a lã que preserva do frio. Percorrei o Evangelho, e se encontrardes 

em Maria o menor pensamento que acuse dureza, impaciência, severidade, então admitirei 

a vossa hesitação em recorrer a Ela. Porém, não; Maria abre a todos os braços de 

misericórdia, a fim de que todos gozem de suas graças: os escravos recebendo a liberdade, 

os enfermos a saúde, os aflitos a consolação, os pecadores o perdão, os justos a graça, os 

anjos a alegria… vamos, portanto, à sua presença, prostremo-nos a seus pés e, prendendo-a 

fortemente, não a deixemos ir sem que nos tenha lançado a sua bênção. 

 

EXEMPLO 

Conversão devida a Nossa Senhora das Vitórias 

 

     Um bom homem, por influência de uma leitura má, deixara os costumes cristãos, ao ponto 

de, estando gravemente enfermo, não querer ouvir falar de sacramentos. Deixou até de 

receber o seu digno Padre que vinha visitá-lo, só porque este, vendo-o em perigo, lhe falava 

em confissão. Desesperando de fazê-lo voltar a melhores sentimentos só com os seus rogos, 

a filha, moça piedosa, resolveu recomendá-lo às orações da Arquiconfraria de Nossa Senhora 

das Vitórias. Foi bastante; poucos dias depois, no dia da Imaculada Conceição, o Padre veio 

visitar o enfermo; e este, não só o acolheu, mas, em presença de todas as visitas que então aí 

se achavam, pediu-lhe espontaneamente que viesse confessá-lo no dia seguinte. Assim 

recebeu todos os sacramentos, rogando mesmo aos vizinhos, que conheciam suas ideias 

antirreligiosas, viessem assistir à cerimônia do Sagrado Viático, para serem testemunhas da 

reparação, como o haviam sido do escândalo que ele tinha dado. 

 

Salve ó Maria! Vós que sois a nossa vida e nossa esperança. ♰ 
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8º DIA 
Maria é a advogada que me defende 

 

      Para defender a quem é acusado e sabe-se que é culpado, é preciso coragem, amor e 

influência. 

 

     É preciso coragem para falar perante o juiz, mormente quando foi ele mesmo o ofendido, 

coragem para falar diante dos acusadores que têm um interesse imenso em fazer condenar 

o culpado e que articulam contra ele fatos esmagadores. É preciso amor por esse pobre 

culpado que nada tem que oferecer a quem o defende, senão seu reconhecimento. 

É preciso influência sobre o juiz que tem de pronunciar a sentença, para comovê-lo e inclina-

lo ao perdão. Ó Maria, a quem os Santos chamam advogada dos desesperados, como sinto 

renascer a vida em minha alma, vendo Vosso Filho, o juiz a quem ofendi, e Vos ouço 

murmurar a palavra — perdão. Bem sabeis que Vosso Filho não Vos repelirá. Ele Vos deve 

muito e muito Vos ama, para Vos contristar. Ó Maria, bem sei que não podeis me justificar, 

mas podeis pedir perdão: podeis, sobretudo, prometer que serei mais submisso, mais 

vigilante. Sim; prometei a Deus que velarei sobre as minhas vistas e sobre o meu coração; 

prometei que deixarei as ocasiões que me levaram ao pecado; prometei que hei de executar 

corajosamente todos os preceitos da Igreja. Oh! como essas promessas sinceras me aliviam o 

coração! 

 

EXEMPLO 

Uma conversão em Maio 

 

     Conta a uma Santa religiosa de Gênova que em maio de 1888 morreu, em Roma, um 

menino de seis anos de idade, filho de pais casados só civilmente. O pai era militar graduado. 

Ouviu a mãe uma vez o pequeno enfermo recitando, com muita devoção, a Ave Maria, e 

como, embora nessa ligação ilícita, não houvesse perdido a fé, lhe disse: filhinho, pede a 

Maria Santíssima que te cure. O filho lhe respondeu em pranto: não, a Senhora não me há 

de curar, porque vós e o papai viveis mal. E morreu. Causou isto uma impressão tão grande 

nos pais daquela criança, que logo se apressaram a ir confessar-se na igreja mais próxima, e 

realizaram, em seguida, o seu casamento religioso na freguesia. A oração dos inocentes à 

Mãe de Deus socorre e salva os pais transviados. 

 

 

Ó Virgem Santíssima, convertei os corações dos desviados, e levai-os  

ao caminho da salvação do Vosso Filho. ♰ 
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9º DIA 
Maria é o apoio que constitui minha força 

 

     Um apoio material é o que sustenta aquele que está vacilante. É o que ajuda a se levantar 

o que teve a desgraça de cair. É o que ajuda a caminhar com segurança e previne novas 

quedas. Não era isso o que por mim fazia minha mãe, quando era criança? Sustentava meu 

andar mal seguro, guiava-me em todos os passos que eu dava. E Vós, Maria, não foi isso que 

fizestes tantas vezes à minha alma? Quantos pecados teria eu cometido, se não me tivésseis 

desviado da ocasião que se apresentava, quanto tempo eu teria ficado no pecado se não me 

houvésseis conduzido por Vossas inspirações, ao tribunal da penitência? E quando eu 

considero as faltas que tenho cometido, não tenho de confessar que as devo ter deixado 

voluntariamente, ao arrimo que ofereceis à minha fraqueza? A oração da manhã, um apoio 

para o dia. O “Lembrai-Vos”, recitado antes do sono, um apoio para as horas da noite. A 

visita ao Santíssimo Sacramento, uma proteção contra as tentações do demônio. O terço, é 

uma defesa contra as ocasiões do mal. Ó Maria! Ajudai-me a ser fiel, cumprindo todas estas 

práticas. 

 

EXEMPLO 

Frutos consoladores do “Memorare” (Lembrai-Vos) 

 

     Dois moços tinham sido educados num estabelecimento religioso, onde aprenderam a 

recitar todos os dias o “Memorare”, oração composta por São Bernardo que quer dizer 

“Lembrai-Vos”. Seguiram carreiras diferentes. Alguns anos mais tarde, se encontraram na 

mesma cidade, um feito oficial do exército, outro, ainda estudante de medicina. O estudante, 

infelizmente, fora arrastado por maus companheiros, e abandonara de todo a religião; o 

oficial não a praticava, mas havia conservado a fé e a devoção a Santíssima Virgem e não 

falhava um só dia à recitação do “Memorare”. O estudante adoeceu gravemente. Seu amigo, 

que o visitava frequentemente, aconselhou-o a receber os sacramentos: ele porém recusava, 

e repetia que, não crendo mais em nada, isso lhe era inútil. Entretanto, o perigo aumentava; 

o oficial, angustiado com a recusa, corre à igreja, lança-se de joelhos ante o altar da 

Santíssima Virgem, e recita com fervor o “Memorare”. Sentiu-se tocado pela graça e 

prometeu à sua Mãe celeste ir-se confessar o mais breve possível, o que há muito não fazia. 

De coração aliviado e cheio de confiança, volta para junto do seu caro amigo enfermo e, qual 

não é sua surpresa, vendo-o inteiramente mudado há pouco, disse o pobre doente, me veio 

à lembrança, como celeste inspiração, o “Memorare”, que outrora gostávamos de recitar; 

pude repeti-lo, e com isso abrasar a minha alma nas chamas da graça. Traze-me depressa 

um Padre. O oficial, comovido, contou-lhe o que fizera, e se apressou a procurar o homem 

de Deus. O enfermo recebeu os últimos sacramentos com profunda piedade, viveu ainda 

alguns dias nas mais santas disposições, e, rezando sempre o “Memorare”, adormeceu 

pacificamente no Senhor. 

Ó digníssima Rainha do Céu, fazei que meus pensamentos  

estejam sempre em Vós. ♰ 
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10º DIA 
Maria pode conduzir-me ao céu 

 

     Quero durante alguns dias deter-me em pensamentos ainda mais consoladores. Ela foi a 

criatura mais fiel e mais dedicada ao Senhor, e amou-o mais, Ela só, do que todas juntas. Só 

a Virgem Maria cumpriu perfeitamente o preceito do amor, amando a Deus de todo seu 

coração, de toda sua alma, e com todas as suas forças, amando a Deus tanto quanto uma 

criatura pode amá-lo; e, em retribuição, Ela foi amada por Deus com todo o poder do amor 

Divino, porque Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Ora, se Deus ama assim a 

Maria, pode recusar-lhe alguma coisa? Um dia, Santa Brígida ouviu Jesus Cristo dizer a sua 

Mãe: — Minha Mãe, sabeis quanto Vos amo, pedi-me, pois, o que quiserdes, e, qualquer que 

seja Vosso pedido será satisfeito; pois desde que nada me recusastes quando eu estava na 

terra, é justo que nada Vos recuse agora que estais comigo no céu. É justo que palavra de 

consolação! Diz Santo Afonso Ligório que Maria, pode levar-me ao céu, porque: Ela é a Mãe 

de Jesus Cristo, Senhor do Céu. As súplicas de Maria, diz Santo Antônio, sendo súplicas de 

uma mãe, têm a força de uma ordem para Jesus Cristo e, portanto, é impossível que não 

sejam atendidas. Maria, quando pede por nós, diz ainda São Pedro Damião, de certo modo 

manda; seu pedido não é o de uma serva, mas o de uma Soberana. O que Deus pode por sua 

natureza, dizem todos os Santos, Maria, Mãe de Deus, o pode por seus rogos. Ela recebe da 

piedade cristã um título que não pode ser dado a mais ninguém: a onipotência suplicante. 

Oh! Tenho, pois, toda a razão de pensar e dizer, para me consolar, fortificar e animar: Maria 

pode me levar ao céu! 

EXEMPLO 

Os ramalhetes a Maria 

 

     Uma mãe de família de uma cidade na França conta: — Eu tinha um esposo bom, 

afetuoso, irrepreensível na vida particular e pública, mas descuidado e arredio à prática da 

religião. Durante o mês de maio que precedeu sua morte, eu armara, como costumava fazer 

todo o ano, um pequeno altar, em meu aposento, à Santíssima Virgem e ornava-o de flores, 

renovadas de vez em quando. Todos os domingos meu marido ia passar fora da cidade; e, 

de cada vez, ao voltar, me oferecia um ramalhete que ele mesmo colhera, e eu com essas 

flores ornava o meu oratório. Nos primeiros dias do mês seguinte, foi subitamente 

fulminado pela morte, sem tempo de receber os socorros da religião. Fiquei inconsolável; 

minha saúde se alterou seriamente, e a família obrigou-me a partir para o sul. Passando em 

Lyon, quis ver o Santo Cura d’Ars João Maria Vianney, que ainda vivia. Escrevi-lhe para 

solicitar uma audiência e recomendar às suas orações a meu marido, que morrera de repente. 

Não lhe dei outros pormenores. Apenas entrara na sala em que ele recebia as visitas, o Santo 

sacerdote me disse: — Senhora, estais consternada, mas não vos lembrais então dos 

ramalhetes de cada domingo do mês de maio? Ser-me-ia impossível dizer qual foi o meu 

pasmo, ouvindo o Padre Vianney lembrar uma circunstância de que eu não tinha falado a 

ninguém, que só podia conhecer por uma revelação. — Acrescentou: Deus teve piedade 

daquele que honrou sua Santa Mãe; no instante da morte, vosso esposo pôde arrepender-se; 

sua alma está no purgatório; nossas boas obras não o deixarão ficar lá. 

Ó clementíssima Senhora, que cada Ave Maria por mim dita,  

seja para Vós uma rosa para Vos ornar. ♰ 
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11º DIA 
Maria quer levar-me ao céu 

 

     Já vi que a Virgem Maria me tem amor, e um amor maior, diz um Santo, do que todos os 

Anjos e Santos juntos. Se Maria me tem esse amor, é certo, portanto, que Ela quer me levar 

ao céu. De que me serviria seu amor na terra, se mais tarde ela me abandonasse? Amar não 

é dar a alguém tudo o que lhe é de maior utilidade, quando isso está no poder de quem ama? 

Ora, que é que eu posso desejar mais do que o céu?! Maria, não Vos peço nem as riquezas, 

nem a glória, nem os triunfos mundanos; quero o céu, o céu por toda a eternidade! Um 

pensamento vem ainda corroborar minha esperança: Maria, pela lei do reconhecimento, é 

de alguma sorte obrigada a salvar-nos, diz Santo Afonso. De fato, o que Ela possui, não o 

possui por nosso benefício? Não foi por nossa causa (dos pecadores mesmo) que foi 

escolhida entre todas as mulheres para ser a Mãe de Deus? Se Deus não nos houvesse amado 

ao ponto de se querer fazer homem para nos salvar, Maria seria como é, Mãe de Deus? Teria 

as graças que recebeu? Gozaria dos eminentes privilégios de que goza? Maria, que sabe tudo 

isso, poderia deixar de nos amar ternamente e de se empregar, com todo poder que lhe dá 

seu título de Mãe de Deus, em favor dos que se lhe recomendam? Poderia permitir que um 

só daqueles que a invocam, se perca eternamente? Por isso tenho prazer em repetir: Maria 

quer levar-me ao céu! 

EXEMPLO 

Conversão de um maçom 

 

     Certa vez na cidade de francesa de Lourdes, acontecia uma grande peregrinação de um 

grande grupo de pessoas vindas da cidade de Viviers. Na calçada da rua um certo senhor 

com cerca de quarenta anos de idade, em posição arrogante, parou para ver aquelas pessoas 

passarem, com o chapéu enterrado na cabeça, o cigarro à boca, ele as olhava com olhar de 

ódio e desdenho, o mesmo era delegado da loja maçônica da cidade de Dax, tal fato se deu 

em 1889. De repente, se opera em seu espírito uma revolução milagrosa ao se deparar com 

a imagem da Virgem Maria que era levada nos ombros dos peregrinos. A majestade do 

espetáculo abate-o, o acento de fé e de piedade daquela imensa multidão, que atravessa as 

ruas cantando as glórias e o poder de Maria Santíssima, é para ele uma revelação vitoriosa 

do seu ódio e dos preconceitos de seita que outrora planejou atacar o sagrado local onde a 

Virgem Maria havia aparecido à Santa Bernadette há alguns anos. Enfim, a graça de Deus o 

subjuga. Não resiste mais, lança fora o cigarro, retira o chapéu da cabeça de maneira 

respeitosa, e logo corre acompanhando a multidão, e indo depois pedir confissão. No dia 

seguinte, o Bispo de Cidade de Viviers tinha nas mãos a sua carta de retratação, na qual 

declarava ter ido a Lourdes, e se convertido de forma milagrosa, retratava- se de todos os 

maus que já tinha causado a igreja, inclusive dos planos sombrios que ele juntamente com a 

seita maçônica tinha para atacar os católicos daquela cidade. Por fim abjurou da satânica 

maçonaria, professou solenes votos de devoção a Nossa Senhora, e obediência a Santa Igreja 

de Cristo. Durante todo o decurso de sua vida após a conversão, ele atribuiu este fato 

milagroso à Santíssima Virgem Maria, no qual sem Ela, ele já teria caído nos abismos do 

inferno. 

Ó gloriosa Senhora de sublimes louvores, salvai-me por misericórdia  

de Vosso Santo Filho. ♰ 
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12º DIA 
Maria me levará ao céu 

 

     Maria me levará ao céu, porque hei de amá-la sempre, invocá-la sempre e sempre servi-

la. Hei de amá-la sempre! Amar é ter por uma pessoa um sentimento que nos impele para 

ela que faz pensar voluntariamente nela, que induz a procurar, contentá-la e ser-lhe 

agradável, sentimento esse que incomoda, quando, voluntária ou mesmo 

involuntariamente, se lhe tem desagradado. Este sentimento, eu o tenho para com a Virgem 

Maria. Deus, tão bom, permitiu que, desde a mais tenra infância, nascesse este afeto em meu 

coração; ele cresceu, e até quando eu ofendia a Deus, esse amor, por uma graça tão particular, 

não se enfraqueceu, e foi ele que me reconduziu ao dever. A natureza de todo sentimento, 

eu o sei, é ser móvel, variar, extinguir-se; mas, o que experimento por Maria não há de variar, 

nem extinguir nunca porque hei de orar sempre a Maria. A oração é o alimento do amor 

sobrenatural; a oração é o entretenimento cotidiano com a Virgem Maria, é o recurso à 

proteção divina pela intercessão de Maria para não pecar ou para sair do pecado; a oração é 

o meio infalível para obter a graça, para vencer a tentação, para ter a vontade e a força de 

cumprir o dever. Maria, quero me habituar a recitar cotidianamente uma oração particular 

em Vossa honra. Prometo-o com toda força de vontade de que sou capaz. Sim, todos os dias 

hei de recitar ou uma parte do terço, devoção tão atraente quando se tem o coração puro; ou 

o “Lembrai-Vos”, tão consolador na aflição; ou a invocação: ó minha Soberana, ó minha. 

Mãe tão poderosa nas tentações… e estas orações servirão para nutrir em minha alma o amor 

que vos tenho. 

 

EXEMPLO 

A devoção do terço recompensada 

 

     Numa pequena cidade da Alsácia morria uma mulher de reconhecida virtude. Era o 

modelo da mãe de família. A piedade era a alma de sua vida e todas as suas obras: assistia 

quase todos os dias à Santa Missa, recebia muito frequente a sagrada Comunhão, recitava 

diariamente o terço e muitas vezes, até em comum: com o marido, os filhos e os criados, se 

os trabalhos destes o permitiam. Quando esta zelosa serva de Maria caiu em agonia, foi 

favorecida com uma assinalada graça. Viram-na, de repente, como em êxtase e, arrebatada 

ao céu, exclamar: Ó meu Jesus! Ó eternidade! Ó Santa Mãe de Deus! Ó minha boa Mãe! 

Tornando a si, muito comovida, disse aos assistentes: Oh que favor! eu não o mereci! Vi 

Nosso Senhor a me chamar, enchendo-me de alegria indizível o coração. Estava ao lado sua 

bendita Mãe que mostrou-lhe todos os terços que rezei durante minha vida, que me valerão 

uma bela coroa eterna. Morreu pouco depois, e sua morte edificante foi o que deve ser a dos 

predestinados. 

 

Virgem Maria, dai-me a Vossa Santa graça reconfortante na hora derradeira. ♰ 
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13º DIA 
Maria me levará ao céu 

 

     Sim, Maria me levará ao céu, porque não só hei de amá-la e invocá-la, mas hei de servi-

la, fielmente, todos os dias de minha vida. Um servo em toda a extensão da palavra, é aquele 

que, mediante uma recompensa, põe à disposição de outro, para empregá-las a seu serviço, 

suas faculdades, suas forças, seu tempo, tudo de que ele pode dispor, sem violar a Lei de 

Deus. Pois bem, é esse estado de servidão que eu quero impor a mim mesmo em relação à 

Virgem Maria. Conheço sua santidade: Ela não me ordenará o que não seja sempre conforme 

a Lei de Jesus e não tenha por fim tornar-me santo e me conduzir ao céu. Conheço sua justiça: 

Ela não me ordenará o que não seja útil e proporcionado às minhas forças; o que possa 

impedir-me de desempenhar as obrigações que me são impostas por minha família, por 

minha posição social, pelos deveres do meu estado. Conheço sua bondade: Ela não ordenará 

nada sem me alcançar uma graça que me dê a felicidade do que Ela exige; durante meu 

trabalho me animará, me aconselhará, me fortificará; e depois de meu trabalho, me há de 

dar sempre uma recompensa. Conheço sua misericórdia: Ela me perdoará o trabalho que eu 

houvesse, feito mal, me ajudará a repará-lo, e sobretudo me há de poupar, quando me vir 

submisso e arrependido, ainda merecendo castigo. Oh! Eis-me, pois, a Vosso serviço, ó 

Maria, ó minha Soberana, ó minha Mãe. Eu me ofereço todo a Vós, e, para Vos provar minha 

dedicação, consagro-Vos hoje meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, toda 

minha pessoa. Desde que Vos pertenço, ó minha boa Mãe, usai-me, guardai-me, defendei-

me como Vosso bem e Vossa propriedade. 

 

EXEMPLO 

Milagre de Nossa Senhora de Lourdes 

 

     Filomena era uma pobre órfã, que parecia votada ao sofrimento. Na idade de três anos, 

foi atacada de uma paralisia. A mão e o braço direito ficaram fracos e quase inúteis. Apesar 

disso, crescendo, ganhava penosamente a vida a serviço de um moinho, quando foi vítima 

de um horrível desastre. A roda do moinho a pegou pelo vestido, e a infeliz, não podendo 

desprender- se, foi arrastada no movimento da rotação, contundindo a cabeça e indo 

violentamente de encontro à parede. Levantaram-na moribunda. Desde então Filomena só 

pôde andar com auxílio de muletas. Suas enfermidades se agravaram ainda com uma queda, 

que lhe partiu uma perna. A caridade de algumas pessoas, que tanto fizera por ela, deu-lhe 

recursos para ir a Lourdes. Se esta voltar sem as muletas, diziam muitos, acreditaremos nos 

milagres de Lourdes: Ela voltou, deixou as muletas na gruta, e voltou caminhando. — Como 

foste curada, Filomena? Perguntavam muitos — Não sei; ao sair da piscina, me senti forte; 

vesti-me e tomei a porta. — Sem muletas e sem auxílio? — Sim! A Santa Virgem arranjou 

tudo. — Que oração lhe fizeste? Oh! Não sabendo bonitas orações, eu lhe dizia: Santa 

Virgem, curai-me, se é de Vossa santa vontade; livrai-me destas muletas; já as carreguei 

muito tempo. Desta maneira aquela pobre órfã, com sua singela e grande fé na Virgem 

Maria, ficou curada de suas enfermidades e deficiências. Mostrando assim que a fé dos 

pequenos é grande diante do trono de Maria. 

 

Sagrada Maria, dai-me a graça da perseverança que tivestes cá na terra. ♰ 
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14º DIA 
Maria é o modelo que desejo imitar 

 

     Ó Maria, permiti a uma alma da qual sois o refúgio, o apoio, a protetora, a Mãe, e que 

compreende quanto a amais e Vos quer amar de todo o coração; permiti que Vos olhe com a 

afeição de um filho que está em presença de sua mãe e que lhe estuda as palavras, os 

sentimentos, as resoluções, e em tudo quer se assemelhar. Parecer-se com alguém é tomar, 

tanto quanto é possível, o seu tom, suas maneiras, todo seu exterior. Parecer-se com alguém 

é, principalmente, querer o que esse alguém quer; amar, o que ama; não ter outros gostos 

senão os seus; outros desejos senão os que nutre aquele coração; outros amigos senão aqueles 

a quem ele deu sua afeição. Ó Maria, é isso que desejo fazer durante este mês. Quero- o, 

porque Vos amo, porque desejo ser amado por Vós, e porque sei que o amor não pode durar 

senão entre dois corações que se assemelham aos que procuram assemelhar-se. Quero-o 

porque sei que não hei de agradar a Deus, senão quando Ele encontrar em mim algumas das 

virtudes que fizeram de Vós a criatura mais santa, mais perfeita, mais amada por Ele. Quero-

o, porque sou Vosso filho, qualquer que seja minha idade, somos todos Vossos filhos, desde 

o Calvário. Vosso servo, obrigado a título de justiça e reconhecimento, a dar-Vos a vida que 

possuo e que Deus me conservou até agora, talvez a Vossos rogos. Renovo minha promessa 

de ser assíduo em todos os exercícios deste mês e de ser dócil a todas as lições que me derdes. 

 

EXEMPLO 

A esposa de um general 

 

     Perguntaram um dia a um velho general francês como, tendo passado sempre a vida em 

campanhas e exercícios militares, ele se fizera tão devoto, que comungava frequentemente. 

O que é mais curioso, respondeu o bravo soldado, é que me converti antes mesmo de ouvir 

a palavra de qualquer Padre ou de pôr os pés numa igreja. Deus me deu uma esposa piedosa 

de quem eu respeitava a fé sem partilhá-la. Desde moça ela fazia parte de todas as 

congregações de sua freguesia, e na assinatura de seu nome acrescentava: Filha de Maria. 

Nunca sua timidez lhe permitiu dizer-me palavra sobre Deus; mas, eu lia-lhe no rosto o 

pensamento. Quando orava, à minha vista, cada manhã e cada noite, com as feições 

iluminadas pela fé e pelo amor; quando voltava da igreja, onde comungara com uma calma, 

uma doçura, uma paciência que tinha algo serenidade do céu; era um anjo. Quando me 

prodigalizava os seus cuidados, e pensava as minhas feridas, era uma Irmã de Caridade. De 

repente, senti também o desejo de amar ao Deus, que a minha mulher amava tanto, e que 

lhe inspirava as doces virtudes que constituíam o encanto de minha vida, e a dedicação de 

que meus dias de velhice tinham necessidade. Um dia, eu, que aliás ainda não tinha fé, eu, 

tão contrário às práticas da religião, tão afastado dos sacramentos, lhe disse: Leva-me a teu 

confessor! Pelo ministério desse homem de Deus e pela graça Divina, me tornei o que hoje 

sou: Católico pela graça de Deus, e devoto de corpo e alma de Maria Santíssima, minha Mãe, 

e meu modelo. 

 

Valei-nos Virgem Sacrossanta, pelos méritos da Vossa maternidade Divina. ♰ 
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15º DIA 
Maria meu modelo de oração 

    A oração de Maria era contínua. A oração não é só a palavra de louvor, de agradecimento 

ou de amor dirigida a Deus; é também, e ainda mais, essa relação habitual entre a alma e 

Deus. Nada representa melhor do que a vida da criança unida a sua mãe; se caminha, é presa 

a seus vestidos; se brinca, é volvendo-lhe a cada instante o olhar; se repousa, é em seus 

braços, ou perto do leito em que a mãe repousa. Eis Maria e Deus. A oração de Maria era 

simples, quando lhe vinha aos lábios. Simples nas palavras e nos sentimentos. Maria 

adorava, e o dizia; sentia-se agradecida, e o dizia como lhe passava na alma. Oh! Não sejamos 

exagerados para com o nosso bom Deus! Simples no exterior, Maria orava com muito 

respeito e modéstia, mas não se lhe notava nada de exagerado, nada de rígido, nada de 

singular; a calma de sua fisionomia, a serenidade do olhar, a mansidão do todo, faziam dizer 

a quem a via: fala com Deus! A oração de Maria era regular. Maria havia determinado suas 

horas de colóquio particular com Deus, e chegada uma dessas horas, deixava toda ocupação 

que não lhe vinha da caridade ou dever, e dizia consigo: vamos, Deus me espera. Ó minha 

Mãe, quando, pois hei de orar como Vós? Quando é que a oração será para mim a mais séria, 

e mais importante, a mais amada das ocupações? 

 

EXEMPLO 

Maria e a doutrina cristã 

 

     Quando o Padre Pierre-Jean de Smet, membro da Companhia de Jesus, evangelizava os 

povos do Oregon, ao oeste dos Estados Unidos, lá encontrou um órfãozinho chamado Paulo, 

que tinha grande dificuldade em aprender suas orações e o catecismo. Era um menino 

piedoso, cheio de candura, incapaz de mentir. Um cristão, chamado João, o ajudava a 

aprender, e Paulo ia procurá-lo, todos os dias, na sua loja. Na véspera do Natal de 1841, indo 

lá como de costume e estando ausente seu mestre, foi obrigado a esperá-lo algum tempo. 

Enquanto está na loja escura, uma luz viva brilha a seus olhos e do meio dessa luz vê surgir 

uma Dama belíssima que, num momento, lhe ensina todas as suas orações. Cheio de espanto 

e de alegria, o pequeno corre ao Padre Pierre, e lhe recita perfeitamente as orações. O padre, 

suspeitando de um prodígio, pergunta-lhe como pôde aprender tudo em tão pouco tempo. 

Eu vi, disse Paulo, entrar na loja uma Dama, cujos pés não tocavam no chão. Vestia de 

branco, e tinha estrelas sobre a cabeça. Sob os pés vi uma serpente que tinha nas goelas um 

fruto que eu não conheço. Vi também seu coração; saíam dele raios de luz que vinham sobre 

mim. Vendo tudo isto, a princípio tive medo; mas depois perdi todo o medo, então meu 

coração estava ardente, meu espírito claro, e não sei como, mas, num momento, soube todas 

as minhas orações. Algum tempo depois o Padre mostrando-lhe uma imagem da Imaculada 

Conceição, eis, que exclamou o menino: “É esta a bela Dama que eu vi!” 

 

Santíssima Senhora, dai ao meu coração a pureza do Vosso. ♰ 
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16º DIA 
Maria meu modelo na família 

     Maria compreendia o dever dos filhos para com seus pais. Separada dos seus desde tenra 

idade, guardava sempre no coração a lembrança da afeição que lhe tinham e a imagem de 

seus traços. Não, Deus não quer nunca o esquecimento! Maria respeitava a seus pais. Oh! 

Quem dirá que sentimento de veneração lhes demonstrava nos dias felizes em que iam vê- 

la no tempo! Como escutava suas palavras, como mostrava apreço a tudo que eles diziam, 

como era obediente a todos os seus desejos! Maria amava seus pais com esse amor de ternura 

que faz palpitar o coração junto daqueles a quem se ama; com esse amor de complacência 

que faz partilhar de todas as suas mágoas, de todas as suas alegrias, e que só procura 

adivinhar o que lhes pode ser agradável; com esse amor de compaixão que procura animar, 

fortalecer, consolar; com esse amor sobrenatural que faz orar por ele, que vai até a dar-lhes, 

discreta e suavemente, conselhos para a sua santidade. Oh! Enquanto gozar a felicidade de 

possuir meus pais! Maria, quero ser como Vós, respeitoso e amante para com eles; e se a 

morte os levar, quero sempre rogar por seu descanso eterno. Pais muito amados, a quem 

muitas vezes penalizei, perdoai-me! Agora, se o puder, por minha docilidade aos vossos 

desejos, por minha submissão às vossas ordens, por minhas orações, ao menos, imitarei a 

Santa Virgem nas relações em que viveu com sua abençoada família. 

 

EXEMPLO 

O poder de uma filha de Maria 

 

     Na manhã de 7 de dezembro de 1888, último dia da novena com que as Filhas de Maria e 

a Congregação Mariana se preparavam para a festa da Imaculada Conceição, o pregador 

discorria sobre o que uma jovem pode fazer com a exortação e o exemplo, e encerrou o 

discurso contando o caso de uma menina de 7 anos, de Lyon que, ouvindo um missionário 

dizer que quem beijasse três vezes a medalha milagrosa, e três vezes recitasse a jaculatória: 

“Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós”, com certeza se 

converteria, pensou logo em experimentá-lo com o pai que era quase ateu. Chegando à casa 

com doce astúcia o fez ler três vezes a jaculatória que estava gravada no verso da medalha e 

lhe fez beijar três vezes insistindo, ele, comovido pelos rogos da filha, cedeu ao pedido. 

Naquele momento uma luz envolveu aquela casa, e um ardor envolveu o coração daquele 

homem, era como se ele estivesse encantado com aquela medalha que estava nas mãos, 

parecia uma criança de colo ao olhar para mãe. De imediato ele sentiu a extrema necessidade 

de ir para a igreja, confessar-se e rezar dignamente à Santíssima Virgem Maria, com grande 

júbilo, este homem que outrora tinha se desviado, e estava na beira do ateísmo, voltava ao 

seio da Igreja. Desde então nunca mais deixou a santa religião, e tornou-se grande fiel 

reparador da Santa Mãe de Deus Maria Santíssima.  

  

 

Ó Maria, eu ponho em Vós abaixo de Deus, toda minha confiança. ♰ 
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17º DIA 
Maria meu modelo de obediência  

     Maria sentia-se feliz em depender sempre de alguém. Quando, mais tarde, ouviu da boca 

de Jesus Cristo essas palavras: “Não vim para ser servido, mas para servir”, reconheceu um 

sentimento que havia sempre alimentado em seu coração. Este sentimento de dependência 

amada é talvez o que mais seguramente indica a santidade: há tanto orgulho em todos nós! 

Quando menina, Maria teve superiores no Templo; mais tarde, ela subordinou-se ao mando 

de São José; ainda mais tarde, quando Jesus Cristo subiu ao céu constituiu-se na dependência 

de São João a quem vinha respeitosamente pedir a Santa Comunhão. Em todos os seus 

superiores, a Virgem Maria via a Deus, que lhes havia comunicado sua autoridade e era a 

vontade Divina que Ela executava, cumprindo suas ordens. Não tinha visto Jesus submisso 

em tudo, sempre ao que Ela determinava? Como essa recordação lhe havia de encher alma 

de um afeto imenso pela obediência! Ó minha Mãe, trazei-me muitas vezes à mente a 

lembrança da obediência de Jesus e a Vossa. Não me deixeis nunca na independência 

absoluta. Oh! Dai-me, principalmente para as decisões da Santa Igreja e as palavras do Sumo 

Pontífice, uma tal submissão de espírito e de coração, que não me permita nunca hesitar nem 

discutir, mas a todo ensino e faça dizer firmemente: aceito e creio! 

 

EXEMPLO 

Milagre da Santíssima Virgem a um estudante 

 

     Um jovem de nome João Nicolau Beauregard era piedoso como um anjo, e trabalhava 

com todas as forças; mas, apesar de uma aplicação admirável, era sempre o último da classe 

de modo que, no fim do ano escolar, o reitor do colégio dos Jesuítas em Metz, julgando-o 

destituído de vocação para os estudos, aconselhou ao pai fazê-lo aprender um ofício 

mecânico e deixar a carreira das letras. Esforços extraordinários, durante as férias, abrem- 

lhe ainda uma vez a entrada no curso a título de experiência. Foi em vão, e, no fim do 

trimestre, continuava a ser o último. Devia fazer sua última composição decisiva. A piedosa 

mãe o levou à presença de uma imagem milagrosa da Virgem, na igreja dos Celestinos. 

Oraram com fervor, e depois ouviram Missa. Cheio de confiança volta para o Colégio, faz a 

prova de avaliação e é logo o primeiro colocado. Maria renovava com ele o que havia feito 

com o grande teólogo de Granada, Francisco Suarez, com o grande orador português 

Antônio Vieira, e outros. João Nicolau Beauregard, o rude estudante sempre atrasado, pôde 

seguir a carreira eclesiástica, e chegou a ser um dos oradores mais célebres da França. 

 

 

Dai-nos a virtude da sabedoria, ó Virgem Maria, para que  

seguramente possamos estar ligados à Vossa graça. ♰ 
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18º DIA 
Maria meu modelo de aceitação à vontade de Deus 

 

     É um reflexo do Coração de Maria esta indagação que São Francisco de Sales nos faz, no 

qual diz que: “Ela amava igualmente o doce e o amargo, o repouso e a fadiga, a vida e a 

morte, e nunca preferiu uma coisa à outra, a menos que a Eterna Majestade lhe houvesse 

feito conhecer o seu querer. E tudo isso se passava Nela em paz, sem réplica, sem 

contradição, sem sim, sem não, sem talvez nem mas. As águas de Siloé, dizem as Sagradas 

Escrituras, corriam em silêncio, isto é, deslizavam tão imperceptivelmente, que mal se teria 

podido notar a mais pequena agitação; da mesma sorte, sua conformidade com a vontade 

Divina, se fazia tão admiravelmente, que não se teria podido distinguir nunca o mais ligeiro 

ruído, a menor ondulação do coração.” Eis bem o Vosso Coração, ó Maria, tal qual eu o 

imagino; sempre calmo, sempre benigno, sempre feliz, elevando-se para o céu, obedecendo 

ao influxo da vontade Divina. O que Vos acontecia, Vós o aceitavas em paz, porque sabias 

que tudo vem de Deus. Vós o aceitavas com alegria, porque sabias que, aceitando-o, Deus 

se alegrava. Deus Vos havia revelado, por certo, aquela oração tão confortadora que saiu 

mais tarde, dos lábios de Jesus: Seja feita Vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó 

minha Mãe, dai-me amor à vontade Divina. Deixando agir a providência, sempre tão boa, 

não serei eu mais feliz? 

 

EXEMPLO 

A proteção da Santíssima Virgem 

 

     Nos dias da revolução francesa, vivia em Estrasburgo, asilado em casa de uma família 

piedosa, o Padre Colmar, que foi depois Bispo de Mayença e que então estava denunciado 

perante o governo. Uma noite, depois de seus trabalhos apostólicos, se achava ele 

tranquilamente sentado à mesa com a família. De repente, abre-se a porta: um comissário de 

polícia precipita-se na sala e exclama: cidadão, entregue-me o Padre Colmar; sei que ele está 

escondido em vossa casa. O pai de família, perturbado a princípio, levanta-se e diz calmo: 

se o encontrardes, levai-o. Depois de ter examinado todos os cantos, da adega até o celeiro, 

não o achando, o comissário partiu com seus agentes, muito desapontado. Durante essa hora 

de angústia, o Padre Colmar ficou à mesa, calado, com a mãe de família e os meninos, 

encomendando-se à proteção divina. Partindo a polícia, como todos se admirassem de que 

os homens não tivessem reparado no Padre, que estava ali bem à vista, a mais moça das 

meninas exclamou: Oh! Eles não puderam ver o Padre, porque uma bela Dama veio estender 

sobre ele um grande véu branco. Assim operara a Santíssima Virgem um verdadeiro milagre 

em favor de seu servo. Tal é a admirável proteção que Maria se compraz em conceder ao 

zelo apostólico do sacerdote, quando ajudado pela fervorosa oração dos fiéis. 

 

Doce Virgem Maria, debaixo do Vosso Sagrado manto,  

defendei-me das investidas do demônio. ♰ 
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19º DIA 
Maria e a Santa Comunhão 

 

     Maria comungava todos os dias, desde que os Apóstolos haviam começado a celebrar a 

Santa Missa. A alma de Maria era sempre o tabernáculo vivo de Jesus Cristo. Este atuava 

continuamente nessa alma e, de dia em dia, mais conformava sua vontade com a vontade 

Divina, de modo que Maria pensava o que pensava Jesus, e queria o que Ele queria. Além 

disso, Ela reproduzia em sua vida as virtudes que Jesus Cristo, em seu estado glorioso, não 

podia mais, atualmente, praticar. Para honrar a vida oculta de Jesus Maria se aniquilava e 

tendia a se tomar uma simples aparência humana, da qual todo o ser se houvesse 

transformado em Jesus Cristo. Ela é pobre como Jesus no Sacramento, mais pobre ainda, 

porque pode experimentar as privações reais da indigência. Como Jesus Cristo, obedece e 

imita sua obediência sacramental, submetendo-se ao último dos ministros da Igreja. Ó 

Maria, ajudai-me a passar como Vós uma vida eucarística. Que meus dias de Comunhão 

sejam dias de oração, dias de trabalho unido a Jesus. Há de ser sempre por Vós e Convosco 

que eu me aproximarei da Santa Mesa. Eu Vos invocarei sempre antes e depois de minha 

comunhão. 

 

EXEMPLO 

Um ministro protestante e a Santa casa de Loreto 

 

     O Padre Afonso Ratisbona, que em outros tempos havia sido judeu, a quem Nossa 

Senhora apareceu e converteu numa igreja de Roma, conta o seguinte: O reverendo pastor e 

doutor anglicano, tomara a peito surpreender a Igreja Católica em algum erro flagrante, 

assim provar a sua falsidade. Achou que o milagre da trasladação da casa de Nazaré do 

Oriente para o Ocidente era uma fábula, e que a Igreja, autorizando um ofício em memória 

desse milagre, autorizara um absurdo e, por conseguinte, não era assistida pelo Espírito 

Santo. A fim de demonstrá-lo, parte o ilustre professor da Universidade de Oxford para 

Nazaré, com um armazém de instrumentos e ingredientes químicos. Chegando ao Santuário 

da Encarnação, entrega-se a mil e mil investigações científicas: por dentro e por fora, em 

redor, de cima para baixo, de baixo para cima, olha, mede tudo, com uma incrível minúcia, 

tudo que ainda resta da habitação da Sagrada Família; e por fim, terminado estes trabalhos, 

paciente, embarca para a Itália e vai diretamente a Nossa Senhora de Loreto. Lá recomeça as 

mesmas operações; compara os resultados com os obtidos na Galiléia; depois, apercebendo-

se de que faltam ainda algumas indicações, volta a Nazaré, e torna a ir a Loreto efetuar a 

contraprova. Mas, a medida que esta elaboração prossegue, seus preconceitos odiosos 

mudam-se em confusão, sua confusão em contrição, e sua contrição em conversão. Volta 

pela terceira vez a Nazaré, não mais como químico, nem como sábio, não mais como 

protestante, nem como professor de Oxford, mas como católico profundamente vencido pela 

graça de Deus. Tomou-se sacerdote católico. 

 

Ó Maria suavíssima, afastai de mim a chaga da incredulidade. ♰ 
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20º DIA 
Maria meu modelo de suportar as provações da vida 

 

     Ó Maria, deixai-me, durante alguns dias estudar Vossa vida em seus primeiros anos. Não 

sereis ainda sustentada pela presença ou pela recordação de Jesus? As lições que me destes 

me hão de comover mais e me parecerão mais fáceis de segui-las. Ó Maria, Vossa infância 

teve esses dias de tristeza e de tédio que pesam sobre meu coração e, algumas vezes, me 

fazem a existência tão penosa? Teve esses dias de sofrimentos que me deixam quase sempre 

debulhado em lágrimas? Teve, finalmente, esses dias de contrariedade que me põem 

inquieto? — Sim, meu filho, exceto os males que são a punição de um pecado ou a 

consequência das paixões que residem em muitas almas, das quais, minha Imaculada 

Conceição me isentara, eu experimentei, como tu, dissabores, contrariedades, decepções, 

recorda-te ainda dos meus sofrimentos no calvário, que foram os mais duros que alguém 

podia passar, aquilo que meu amado Filho sentia na carne, eu sentia na alma de igual 

maneira. Sabeis que sofri como tu; meus sofrimentos foram os mesmos pelos quais todas as 

almas passam na vida terrena. Não, eu não fui poupada; o sofrimento não é o pão cotidiano 

de todos? E um dia sem sofrimento, não é um dia sem mérito? Mas, meu filho, nas horas de 

tédio eu me chegava mais a Deus, orava com maior fervor, esperava com mais paciência. As 

nuvens do coração passam como as nuvens do firmamento. Nos dias em que meu coração 

era combatido por uma humilhação, por uma palavra pouco amável, com maior ardor eu 

trabalhava, e orava com mais piedade. A oração, o trabalho, deixam sempre o sorriso e a 

paz. 

EXEMPLO 

Um devoto do Santo Rosário, três vezes escapa da forca 

 

     Na cidade inglesa de Londres, incendiava-se a casa de uma senhora chamada Catarina. 

Extinto o fogo, foi encontrado o corpo da infeliz mulher crivado de golpes, o que provava 

ter sido o incêndio proposital, para esconder um homicídio e um furto. Acusado desses 

crimes, foi preso um certo rapaz de nome Felipe, que Catarina tomara a seu serviço pouco 

antes do crime. O rapaz foi levado a prisão, e achou-se em seu poder uma faquinha e um 

rosário. Pediu Felipe que não lhe tirassem o seu rosário porque costumava reza-lo todos os 

dias. Comparecendo ante o júri, Felipe declarou ser inocente, mas não acreditaram nele. Os 

jurados o consideraram o culpado pelo assassinato e pelo incêndio, condenando-o então a 

morte. À 25 de fevereiro de 1885 o condenado subiu à forca. No momento em que deveria 

morrer, o laço partiu- se; o condenado foi reconduzido ao cárcere. Uma semana depois, ele 

foi novamente levado ao patíbulo; novo embaraço, a forca não funcionava, o infeliz voltou 

às galés da prisão novamente. Sobe a terceira vez ao patíbulo, terceira vez, recebeu as últimas 

bênçãos de um Sacerdote, e ainda terceira vez a execução não se efetua. Informado de todo 

o ocorrido, o subsecretário dos negócios do interior obteve da Rainha Vitória, a comutação 

da sentença. Pois bem; o mísero era realmente inocente, e fora condenado por erro judiciário. 

Em abril de 1889, um indivíduo da Cantuária, às portas da morte, declarava ter sido o autor 

do crime. Felipe através das contas do Santo Rosário foi salvo da morte e da injustiça, como 

ele bem testemunhava a todos que o relembrassem este acontecimento.  

 

Doce coração de Maria, sede minha salvação! ♰ 
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21º DIA 
Maria meu modelo de vencer as contrariedades 

 

     Ó Maria, eu muitas vezes repeli a ideia de que pudesse haver entre Vossas companheiras 

de infância, mais tarde, entre as pessoas que conviviam convosco quem não Vos amasse. Era 

possível odiar-Vos sendo Vós tão boa? Tão dedicada como eras, de que censurar-Vos? 

— Ó meu filho, Jesus era mais meigo, mais dedicado, mais generoso do que eu, e teve 

inimigos e contraditores; eu tive também os meus. Não que fossem más as pessoas que não 

me queriam, mas é que o caráter delas, oposto ao meu, lhes fazia experimentar para comigo 

uma indisposição, da qual não se apercebiam, e que as forçava a serem pouco atenciosas 

comigo. E que, talvez interpretando mal a bondade de Deus para com sua serva e não vendo 

as provações por que Deus me fazia passar, julgavam-se menos felizes ou até esquecidas, e 

suas mágoas se manifestavam em explosões de mau humor. Eram mais infelizes do que más, 

e eu orava muito por elas. Meu filho, se tiveres que sofrer de alguém que não te estime, não 

lhe queiras mal, pede por ele e nunca lhe recuses os serviços que puderes prestar. 

 

EXEMPLO 

A medalha da Santíssima Virgem num duelo 

 

     Paulo Cassagnac, membro do parlamento francês, em 1889, referiu em jornais de Paris o 

seguinte: Rochefort tinha insultado, num artigo, a memória da Rainha da França Maria 

Antonieta, assassinada na revolução francesa, eu rebati o insulto e a defendi; veio daí um 

duelo. Depois de uma tentativa de encontro, frustrada na Bélgica num quartel, nos vimos 

frente a frente nas vizinhanças de Paris. Era 10 de janeiro, e tínhamos neve até o joelho. 

Rochefort propusera, feroz, que atirássemos seis vezes… ao primeiro tiro errou o alvo; eu fiz 

o disparo um instante depois, e Rochefort caiu. Julguei-o morto, porque a bala atingiu o 

ponto que eu alvejara, batendo certeiro e em cheio no quadril. Cercaram-no. Com surpresa 

verificou o médico que, em vez de atravessá-la de um lado a outro, como devia acontecer, a 

bala fizera uma simples contusão. O projétil se tinha desviado! Sobre quê? O médico 

procurou e, cada vez mais surpreendido, nos mostrou uma medalha da Virgem Maria que 

alguém tinha costurado no cós das calças… Sem aquela medalha milagrosa Rochefort teria 

sido fulminado. A fé e os rogos de uma oração devota salvaram a vida de um ímpio e 

pouparam aos duelistas um crime e viu-se, mais uma vez, de que pequeninas coisas se serve 

Deus para mostrar o seu poder e glorificar a Santíssima Virgem. 

 

 

Virgem Maria, Mãe de Deus e minha, sede meu auxílio nas adversidades. ♰ 
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22º DIA 
Maria meu modelo para vencer as más pessoas 

 

     Meu filho eu te falei, ontem, das pessoas que não me queriam por antipatia de caráter e 

que me faziam sofrer essas pequenas contrariedades tão comuns na vida todos os dias. 

Havia, porém, outras mais para lastimar do que essas: eram as que, escutando o demônio, 

queriam ver em meus atos, em minhas palavras, intenções que eu não tinha. Afastavam-se 

de mim; faltavam mal de mim. Oh! Quanto eu sofria por vê-las assim! Entretanto, suportava-

as com paciência; nunca deixei escapar uma queixa que desse a conhecer suas ações, falava 

bem de todos e suavizava-lhes a vida o mais que podia. Filho, procede deste modo. Se o bom 

Deus te mandar essa provação: fala bem dos que não te estimam, abona-os quando puderes; 

e mais meritório isto do que realizar um feito brilhante. Depois, quem sabe se com tua 

bondade, tua mansidão, tua paciência não acalmarás as perturbações de seu coração e não 

os reconduzirás a Deus? Filho compreendes que humildade, que abnegação, que 

esquecimento de ti mesmo te seriam necessários? Pede-me essas virtudes! 

 

EXEMPLO 

Um blasfemador de Maria 

 

     Em marcha para o campo de manobras, em Châteauneuf no sudeste da França, alguns 

mobilizados travaram uma conversação ímpia e libertina; ao que rebatia um soldado, 

conhecido na companhia por sua integridade, religiosidade e piedade sincera. Um deles 

lança uma horrível blasfêmia contra a pureza virginal de Maria. Ah! Que disseste! Replicou 

logo o soldado fiel… Hás de te arrepender disto um dia! Ao meio dia, depois do almoço, três 

daqueles moços entraram num barquinho de pesca para darem um passeio no Rio Ródano 

que desagua no Mar Mediterrâneo. Sobem a correnteza, e logo se acham na altura da represa. 

— Não vos aproximeis! Imprudentes! Estais perdidos! Exclama o velho soldado. Havia uma 

barreira destinada ao serviço do reservatório, produzia de encontro à correnteza de uma 

cachoeira, com um redemoinho dos mais perigosos. E já era tarde; mal os três moços 

responderam com uma piada ao conselho da experiência do soldado. Eles acabaram 

entrando no círculo de tração do redemoinho de água. Impossível recuar, fatalmente o barco 

é arrastado para o abismo açoitado por ondas contrárias, é sacudido convulsivamente, gira 

sobre si, e se aprofunda! Os três soldados desapareceram… Todavia, dois dentre eles, alguns 

instantes depois, alcançavam a praia; mas o terceiro ficara no fundo d’água. Era o 

blasfemador, que há algumas horas anteriores tinha bradado uma grande infâmia sobre a 

pureza da Virgem Maria. Eis a paga que agora recebera! Já nos exortava Santo Afonso de 

Ligório: “Não julgue receber a benevolência e a misericórdia de Deus, aquele que blasfema 

contra sua Santa Mãe!” 

 

Deixai, ó Virgem Santa, que eu Vos louve; dai-me força  

contra os meus, e os Vossos inimigos. ♰ 
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23º DIA 
Maria meu modelo de caridade para com os pobres 

 

     Vós deveis amar muito aos pobres, ó Maria. O amor dos pobres é o sinal, não só de um 

bom coração, mas de um coração que Deus possui inteiramente. Os pobres são, primeiro, 

aqueles que não têm os bens necessários a vida. Com esses repartis Vós tudo de que podeis 

dispor; sentis então que prazer grande poder dispor de algo aos que necessitam, assim fazia 

em tudo a Santíssima Virgem. Quantas vezes, sem dúvida, recusastes de Vossas amigas um 

prêmio merecido, ou uma dádiva espontaneamente ofertada, pedindo que a dessem aos 

pobres! Quantas vezes não reunistes, com cuidado, esses mil pequenos objetos que se 

perdem numa casa, para fazer deles a riqueza dos pobres! Quantas vezes quisestes Vós 

mesma ser a distribuidora das esmolas que se davam! E com que bondade e modéstia devias 

praticar estes atos de caridade, e como com a esmola material devias de dar aos pobres essa 

esmola espiritual de que a alma mais tem necessidade! Ó minha Mãe, eu posso fazer como 

Vós; dai-me o gosto da esmola. Hoje, a Vosso exemplo, eu me privarei de alguma cousa em 

favor dos pobres. 

 

EXEMPLO 

A esmola em honra de Maria 

 

     Um célebre missionário pregava no exercício do mês de Maria. Um dia, discorrendo sobre 

o amor da Santíssima Virgem pela pobreza e pelos pobres, teve a inspiração de dizer: 

“Convido o pecador mais infeliz deste auditório a fazer uma boa esmola aos pobres, e 

prometo a essa alma o perdão e a felicidade.” Na coleta que se seguiu ao sermão, se 

encontrou, com surpresa, um bilhete de mil francos. Quem fizera tão rica oferta? No dia 

seguinte, um homem se lançava aos pés do pregador e lhe dizia em lágrimas: meu Padre, 

ontem, quando pregavas sobre a pobreza de Maria, entrei por acaso na Igreja, mas com 

desespero na alma e resolvido a matar-me ontem mesmo. Convidaste o pecador mais 

desgraçado do vosso auditório a dar uma esmola em honra de Maria; eu a dei e, no mesmo 

instante, recobrei a esperança; veio-me a resignação, e hoje me sinto consolado e forte. Agora 

venho reconciliar-me com Deus; confessai-me e ajudai-me a bendizer sempre a misericórdia 

de Maria Santíssima. 

 

 

Mãe do belo Amor, ajudai os Vossos filhos. ♰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
 

24º DIA 
Maria meu modelo de perseverança nas aflições   

 

     Os pobres são também aqueles cujos corações têm necessidade de consolação e de alegria; 

e é grande, muito grande, o número desses pobres de coração! Há deles entre as crianças: 

umas estão separadas das famílias, outras privadas de suas mães, e outras caídas num 

abandono e privações de carinhos que lhes rasgam o tenro coração. Oh! quanto haveis de ter 

amado os órfãozinhos e os desamparados! Há desses pobres entre as mães; como sofrem 

estas, quando se veem esquecidas por seus filhos, ou quando a morte os vem arrebatar! Ó 

Maria! como tereis sabido consolar a essas pobres mães! Há pobres assim entre as pessoas 

de piedade, e é Deus que, por um segredo de sua providência, priva-os de toda consolação 

e alegria. Ó Maria! Como devias dissipar os receios e as dores das almas atribuladas! Sede 

ainda a consoladora dos aflitos e, se hoje, ante o Vosso altar, uma criança, uma mãe, uma 

alma angustiada vierem invocar-Te, consolai-as, ó Maria! Às crianças fazei sentir Vossa 

ternura; às mães e às almas atribuladas mostrai Vosso coração partido de dor e lhe segredai 

estas palavras: um pouco de tempo ainda, e depois o céu! 

 

EXEMPLO 

O incêndio devorador e o terço miraculoso 

 

     Em 5 de julho de 1885, pelas 10 horas da noite, um violento incêndio se declarava em 

Paris na rua de Reuilly, nos prédios ocupados pela sociedade anônima da papelaria do 

Souche. O fogo havia ganho as oficinas vizinhas e já se estendia para o estabelecimento 

dirigido pelas Irmãs da Providência, onde há muito, funcionavam uma comunidade 

religiosa, um orfanato, uma escola comunal, um asilo de idosos e de cegos, e várias salas de 

trabalhos. No momento em que o incêndio avançava, uma santa mulher, que tinha a vida 

cheia de exemplos de abnegação, piedade e devoção a Virgem Maria, teve a inspiração de 

atirar o seu terço sobre o teto da capela que já começava a arder. Como se fosse aquele terço 

um instrumento eficaz para sustá-lo, o incêndio, que até aí se desenvolvera com uma fúria 

crescente, de súbito recuou e, pouco tempo depois, se extinguiu: o estrago se limitou àquela 

parte do teto da capela, e o estabelecimento escapou milagrosamente do perigo. 

 

 

Mãe Santíssima, em Vós espero, confio e me entrego. ♰ 
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25º DIA 
Maria meu modelo na vida cotidiana 

 

     A vida de Maria Santíssima era uma vida simples, comum; e aquele que não tivesse 

penetrado no centro de sua alma ou compreendido a causa da paz que se lhe irradiava no 

rosto, não teria visto nela senão uma mulher mais afável, mais corajosa, mais dedicada que 

as outras. Mas ficaria mais surpreso ainda, se lhe houvessem dito: “É Mãe de Deus”. Maria 

trabalhava, orava, descansava, recreava-se e, nessas horas de repouso e de distrações, era 

tão Santa e agradável a Deus como nas horas da oração. Maria, criança, prestava-se 

voluntariamente às exigências de suas companheiras, sofrendo os caprichos de umas, 

tomando parte, para contentá-las, nos divertimentos inventados por outras, não recusando 

nunca um serviço nem uma palavra boa, e, sobretudo, não deixando passar nenhuma 

recreação sem fazer algum bem. Maria, adolescente, mostrava-se, sempre e em toda parte, 

reservada, boa, modesta, prudente, dedicada, mormente no exercício da caridade; chamava 

ao dever sem irritar o amor próprio, e não perdia nunca o sentimento da presença de Deus. 

Maria, Mãe de Jesus, nunca deixava seu Filho muito amado; perto dele é que repousava; 

perto dele buscava o alivio para o peso de seu trabalho; perto dele sorria, modelo da afeição 

terna, dedicada e respeitosa de toda mãe cristã. Ó Maria! reinai em meu pensamento, nas 

horas de repouso! Que eu seja com todos brando, diligente, dedicado e discreto: que sempre 

domine em mim o desejo de fazer o bem. 

 

EXEMPLO 

Conversão de uma protestante pela Ave Maria 

 

     Corria veloz o trem de Munich a Augsburgo da Baviera. Encantadoras paisagens seguiam 

uma à outra; o sol do verão inundava a planície e as montanhas de luz e alegria, que 

visivelmente contrastavam com a tristeza estampada no rosto de uma das duas jovens que 

viajavam em um compartimento reservado para damas. A companheira ao lado, notou a 

tristeza da outra, e comovida, perguntou discretamente o motivo. A primeira contou: Fui 

educada em colégio de religiosas, desta maneira decidi também me entregar a aquela vida e 

ser uma religiosa, dedicar as energias a Jesus e à juventude estudiosa ao mesmo tempo. Fui 

admitida ao convento, e gozava da doce e religiosa atmosfera do noviciado, quando, 

faltando poucas semanas para a profissão dos votos, minha melindrosa saúde me obrigou a 

voltar ao lar paterno. A moça outra que escutava não soube ocultar sua surpresa. Não 

compreendo, — disse, — pois, sou protestante; porém, ao meu ver, devia estar bem contente 

de ter escapado da prisão do claustro de um convento. Vou ser professora, também sou 

estudante e já entrei no último período da graduação. Hei de trabalhar muito, não há 

dúvidas que quero doar minha juventude para meu Deus, mas quero também aproveitar, e 

gozar da mocidade. A senhora reze por mim, para que me saia bem no exame; esqueça sua 

mágoa e será feliz ainda. A católica agradecendo, o prometeu, pedindo, porém, que ela 

também devia se recomendar a Deus e bem podia recorrer à Mãe de Deus, dizendo todos os 

dias a Ave Maria. — Eu, rezar a Ave Maria? Eu, uma protestante? perguntou admirada a 

outra. E por que não? replicou a católica. Por ventura lhe é proibido dizer as palavras 

dulcíssimas que primeiro pronunciou o Arcanjo? O trem parou. Trocaram entre si os 
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      26º DIA 
Maria é a voz que me chama 

 

endereços postais. A estudante desembarcou no ponto de chegada, e despedindo-se, 

afetuosamente, prometeu experimentar a eficácia das palavras angélicas da Ave Maria. Três 

anos depois a católica recebeu uma carta de sua companheira de viagem, no qual dizia que: 

após ter tomado seu concelho em rezar a saudação angélica, recebeu em seu coração uma 

inefável conversão, se confessou, obteve êxito na carreira pedagógica e era imensamente 

feliz como católica, graças a eficácia das Ave Marias. Após esta conversão, nunca mais 

abandonou a fé e principalmente a devoção a Santíssima Virgem Maria. Durante todo o 

decurso da sua vida pôde experimentar as graças especialíssimas que Maria derrama aos 

que a Ela confiam fervorosamente. 

 

Mãe minha, confiança minha em Vós espero noite de dia. ♰ 

 

 

 

 

     No primeiro dia do presente mês, prometi a Maria a assiduidade em vir render-lhe 

minhas homenagens; no segundo dia, prometi-lhe a docilidade. E Maria falou a meu 

coração; revelou-me seu amor, seu poder, sua misericórdia. Maria falou à minha inteligência, 

mostrou-me, dentre suas virtudes, as que estão mais a meu alcance, e prometi ser fiel em 

imitá-la. Eis que agora escuto sua voz que me chama. — Filho: eu aprecio teus sentimentos 

de amor e de confiança, tua veneração e mais que tudo, teus esforços para imitar minhas 

virtudes; mas, tenho alguma coisa mais a pedir-te. Queres realmente ser meu e dar-te 

inteiramente a mim para que te dê a Jesus Cristo? Inteiramente, isto é, teu corpo com seus 

órgãos e sentidos, tendo eu a liberdade de lhe dar a vida ou de paralisá-lo? — Tua alma com 

suas faculdades para forçá-la, de certo modo, a se empregar só no serviço de Deus? — Teus 

méritos, tuas virtudes adquiridas, tuas boas obras, para te conservar, por certo, sua parte 

incomunicável, mas podendo eu dispor, para maior glória de Deus, de tudo o que é 

suscetível de ser comunicado a outrem? Um de meus servos, Santo Agostinho, me chamou 

o molde vivo de Deus; ele disse, com exatidão, que desde que só em mim se havia formado 

um Deus Homem, também só em mim o homem pode formar-se em Deus, tanto quanto é 

capaz disso a natureza humana pela graça Divina. Reflete neste pensamento, filho, e desde 

hoje medita nesta palavra dos Santos: assim como Deus não veio do céu à terra senão 

passando por Maria e dando-se todo a Ela, também a alma não irá da terra ao céu sem 

consagrar-se inteiramente a Maria e ser levada por Ela. 

 

EXEMPLO 

Uma conversão devida à Ave Maria 

 

     Nascido na ilha Maurício, sendo o primeiro filho de um casal de ingleses protestantes, 

Martin Tuckwel tem em si um exemplo tocante das misericordiosas antecipações da graça. 

Na idade de seis anos, ouviu recitar a Ave Maria, decorou e repetiu-a diante de sua mãe.  
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     Ela censurou e o advertiu que não repetisse mais semelhantes louvores a Maria, porque 

era uma das superstições papistas e católicas. O menino obedeceu; mas, um tempo depois, 

lendo na Bíblia, encontrou a passagem de São Lucas que narra aquelas palavras da saudação 

angélica da Ave Maria, que diz: “Eis que o Anjo entrou onde Maria estava e disse: Alegra-te, 

cheia de graça, o Senhor está contigo! Não tenhas medo, porque encontraste graça diante de 

Deus!” Como a mãe protestante não soube lhe resolver a dúvida, ele voltou a recitar a Ave 

Maria. Aos 13 anos ouvindo falar contra o culto da Santíssima Virgem, protestou dizendo: 

Que contradição vossa! Quando a Bíblia manda a vós e a todas as gerações, glorificar a Maria 

e chamá-la bem-aventurada. Ouvindo isto, sua mãe levantou-se e disse com violenta raiva: 

Esse menino será nossa vergonha; ele acabará católico. De fato, logo que tomou mais idade, 

Martin Tuckwel se tornou oficial do governo e abraçou o catolicismo. Um dia ele estava à 

mesa com sua irmã, que também havia se convertido, e decidiu segui-lo no catolicismo 

graças as exortações que ele havia feito acerca da Bíblia, e sobre os inumerosos milagres 

existentes na Igreja Católica pela intercessão de Maria, repentinamente a mãe envolta no 

odio lhes diz apontando o dedo: vês estes meninos, sabes que eu os amo; pois, eu preferia 

cravar-lhes um punhal no coração do que deixá-los entrar nessa religião. Maria quis também 

triunfar desta oposição, e a venceu. Certo dia Martin Tuckwel chega em casa após uma 

temporada fora, e ver sua mãe em grande consternação e desespero: seus dois filhos mais 

novos estavam com crupe pulmonar, a morte era iminente. Ele logo exclama: dize comigo a 

Ave Maria e Maria os salvará! A mãe resistia, mas Martin tornava a replicar dizendo mais 

forte ainda: dize comigo a Ave Maria, e Ela os salvará! Ninguém mais do que Ela sabe o 

tamanho da dor de perder um filho! Vencida pela dor, a mãe ajoelhou-se e disse com Martin: 

“Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pobres pecadores.” E seus filhos escaparam 

miraculosamente. Daí em diante, aquela mãe que estava obstinada no erro, tem seu coração 

invadido pelo sentimento da graça, sua mente se abre, seus olhos enfim enxergam a verdade 

acerca de tudo, e ver o quanto blasfemou contra a Igreja, e contra Maria, ao passar do tempo 

toma a firme resolução, que a Santa Virgem, depois de Deus, tudo pode! Martin Tuckwel 

deixou então o seu cargo de oficial para pedir as ordens sacras. Tornou-se um sacerdote 

conhecido no mundo católico. Graças a Virgem Maria, teve a conversão plena da sua família, 

e principalmente da sua mãe: uma protestante obstinada, que desprezava a Igreja e o culto 

a Nossa Senhora. A fé de um devoto, agregada as santas palavas da Ave Maria, quebraram 

a dureza de um coração que estava corrompido pelo ódio que a serpente maligna havia 

semeado. A inimizade que tinha sido posta entre aquela família e entre Nossa Senhora, havia 

sido derrubada pelo poder das pérolas celestes: as Ave Marias!  

 

Maria nossa esperança, tende piedade de nós. ♰ 
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      27º DIA 
Maria é a voz que me conduz a segurança 

 

       

 Ó Virgem gloriosíssima! Que Vossos rogos derrubem o império infernal. ♰ 

 
 

     Deixa-me, filho, dar-te a conhecer o que faço em prol dos que se consagram a mim na 

forma em que te propus ontem: Eu os fortaleço! Pois que tudo o que eles têm e tudo o que 

fazem me pertence, eu me empenho em que tudo seja bom. Eles o sabem e contam que eu 

os acompanhe de perto, com uma assistência toda particular, na oração, no trabalho e no 

repouso; com eles, quando têm de se sacrificar de qualquer modo; perto deles, para lhes 

fazer praticar continuamente uma virtude: ora a humildade, ora a submissão, ora a 

paciência. Alguns têm chegado, por efeito da graça e por hábito, a me verem a seu lado. Eu 

os apresento a Jesus! Ele que de minhas mãos aceita suas obras e seus desejos por mais 

pobres que sejam, e que, depois de sua morte, os receberá a eles mesmos de minhas mãos e 

os introduzirá no Paraíso. Não sou eu a Mãe de Jesus? Jesus repeliria aquele que amou e 

serviu sua Mãe? Eu lhes dou a paz! Como poderiam eles estar inquietos? Sendo bem meu 

e minha propriedade, não devo protegê-los? Terão decepções, mágoas… eu lhes farei 

conhecer o seu valor. Não devo defendê-los? Serão tentados, com certeza, mas, como terão 

tomado o hábito de invocar-me, virei sempre em seu auxílio; suas quedas, se algumas vezes 

se esquecerem de chamar por mim, serão menos humilhantes; cometerão ainda faltas, mas 

hão de saber levantar-se prontamente. Aquele que se consagrou realmente a mim, poderá 

errar materialmente e se enganar, é homem, mas há de reconhecer bem cedo sua falta. Não 

se obstinará; há de tornar a Deus. A base dessa doação é a submissão e a humildade. Não te 

sentes inclinado a te consagrar a mim? 

EXEMPLO 

O toque do Ângelus evita um homicídio 

 

     Num vilarejo no interior da França vivia um homem chamado Antônio, ele não era má 

pessoa; tinha uma esposa modelar e uma coroa de encantadoras crianças que ornava-lhe a 

casa. Mas pesava sobre mulher e filhos uma constante apreensão, pois, Antônio vivia 

debaixo do jogo, do vício, da caça furtiva, proibida severamente pela lei. Um dia foi preso 

em flagrante e condenado, à prisão de 3 meses. Enquanto a mulher e filhos rogavam em casa 

pela conversão do esposo e pai para que a graça divina o confortasse e lhe desse o inalterável 

propósito de se livrar da paixão. Na prisão, o detido só pensava em vingança; o guarda-

floresta que o denunciara havia de pagar-lhe! De volta ao lar, cedeu primeiro às instâncias 

da esposa e dos filhos, mas em companhia de seus antigos companheiros de caça, não 

resistiu. Novamente se entregou à sua paixão. O guarda-floresta notava- o bem, e redobrava 

sua vigilância, a fim de livrar seu dono das perdas sensíveis que os caçadores furtivos lhe 

traziam. Antônio por sua vez, procurava encontrar-se com o guarda-floresta, para vingar-

se. A bala de sua arma certeira havia de rasgar o coração do inimigo. No próximo domingo, 

Antônio faltara à Missa. O guarda, que logo ficou desconfiado, deu a ronda pelo distrito. 

Antônio mal o avistou, levantou a arma certeira contra o seu inimigo, quando da torre da 

matriz se ouviu o toque das Ave Marias. Vendo o guarda rezar, a arma lhe caiu das mãos; 

rezou também e, tocado pela graça de Deus, renunciou à vingança e aproximou-se do 

adversário pedindo-lhe o perdão e a amizade. 
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      28º DIA 
Maria é a voz que me chama e me dirige 

 

      29º DIA 
Maria é a voz que me chama e me dirige 

 

     Queres ter uma ideia geral dessa doação que te peço? Dar-se a Maria é: 

I. Fazer todas as suas ações com Ela, como as teria feito, se se tivesse achado nas 

circunstâncias em que nos encontramos e se tivesse tido os mesmos deveres que nós temos. 

II. Fazer todas suas ações em Maria, isto é, sob a influência do seu olhar materno que 

podemos supor sempre fixo sobre nós, como outrora estava sempre fito em nós, quando 

éramos crianças, o olhar de nossa mãe. 

III. Fazer todas as nossas ações por Maria, isto é, deixá-las todas entre suas mãos, quando 

realizadas, para que as purifique primeiro, e depois apresente-as a Jesus, para que delas 

disponha como lhe aprouver. 

 

EXEMPLO 

O dedo de Deus 

 

     Em pleno verão de 1923 percorreu a cidade de Lourdes, a notícia de um horrível desastre. 

Um caminhão cheio de romeiros, perto do Santuário, caiu num abismo, causando a morte a 

19 pessoas. Com surpresa geral, muitos exclamaram: como é que Nossa Senhora não lhes 

mostrou a sua valiosa proteção?! Poucas semanas depois os jornais relataram que as vítimas 

não eram “devotos romeiros”, mas um grupo de fanáticos ateus, uma expedição da Holanda, 

da folha anticatólica “De Protestant’, organizada e chefiada pelo Dr. Klerk, secretário da liga 

anticatólica. Pretendiam fazer seus estudos em Lourdes mesmo, e assim desmascarar o que 

eles chamavam de falsos milagres, e relatar na dita folha. Tinham terminado as suas 

investigações e de Lourdes mesmo já anunciavam uma série dos falsos artigos a publicar. 

Mas, a única notícia que saiu foi da morte desastrosa de todos os membros da expedição 

sacrílega. Como Deus não deixa impune a falta de respeito à sua Santíssima Mãe! 

 

Ó clemente Senhora, sede nossa guia na nossa mortal agonia. ♰ 

 

 

 

 

 

     Quereis agora que, percorrendo contigo as horas de teus dias, eu te diga quais os 

sentimentos que lhes devem corresponder em tua alma? 

Deveres religiosos: 

I. Pela manhã, ao despertar e à noite, antes de adormecer, beija com respeito a medalha que 

trazes ao pescoço: é minha imagem, a imagem de tua Mãe do Céu; beija também o cordão 

que a tem suspensa e considera alegre que é sinal da cadeia espiritual que te prende a meu 

serviço. Dize afetuosamente: “Ó minha Mãe, eu Vos pertenço; guardai-me, defendei-me e 

usai-me como bem Vosso e Vossa propriedade.” 
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II. Durante a oração, pensa em que estou aí perto de ti, pois realmente estou! E de teus lábios 

deixa cair em minhas mãos cada palavra que pronunciares, como se deixasse cair uma 

pérola. Não é uma pérola cada palavra do Pai Nosso, do Creio em Deus Pai ou dos atos da 

Fé, Esperança e Caridade? Na meditação, diz-me simplesmente: minha boa mãe, acudi a 

minha memória para ocupá-la toda com a lembrança de Jesus, a minha inteligência, para que 

estude bem as palavras e ações de Jesus, a minha vontade para que eu queira tudo o que Jesus 

quer. Ensinai-me o que Vós terias dito e prometido a Jesus. Conclui, repetindo comigo a Deus: 

Senhor, eis aqui Vosso servo, ordenai à minha alma o que quiseres! À Santa Missa e à 

Comunhão, une-te aos sentimentos de respeito e amor que me animavam, assistindo ao 

Santo Sacrifício e comemorando a Paixão de meu Filho. Diz-me, antes do comungar: ó minha 

Mãe, é de Vossas mãos que desejo receber Jesus, dai-me! — E recita pausadamente os atos. 

Depois da Santa Comunhão, fala assim a Jesus: Ó Jesus, eu Vos ofereço as ações de graças que 

Vos rendia Vossa Mãe. E imagina que eu venha adorar, agradecer e amar a Jesus em teu 

coração. Dize-me então: Minha Mãe, guardai Jesus em minha alma, e aí fazei-o viver e reinar. 

 

EXEMPLO 

Maria, refúgio dos pecadores 

 

     Conta um velho missionário: Já ia pelo fim da santa missão que eu estava a fazer em uma 

cidade, quando se aproxima do confessionário um comunista conhecido no lugar por um 

dos mais exaltados como ele mais tarde relato. Para zombar da confissão, disse alguns crimes 

horrorosos e perguntou: não basta, quer mais ainda? O missionário, vendo a falta de 

disposição, mas confiando no poder da Mãe de misericórdia, tentou levá-lo a outros 

sentimentos. A resposta, porém, foi uma terrível blasfêmia. O Padre replicou: vá ajoelhar-se 

no altar de Nossa Senhora e diga 3 vezes: “Maria, eu sei que não és mais que qualquer 

mulher, caso, porém, sejas realmente mais, prova-o já por um sinal certo”. O blasfemador 

foi e disse isto mesmo, porém, só uma vez, pois logo passou-lhe tão sensível terror pelo 

espírito, que contrito e arrependido demorou no altar uma hora inteira implorando o refúgio 

dos pecadores. Depois voltou ao confessionário, onde, em torrentes de lágrimas, fez uma 

sincera confissão geral e se converteu verdadeiramente.  

 

Ó Maria, que entrastes no mundo sem mancha, obtende-me 

a graça de sair dele sem culpa. ♰ 
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      30º DIA 
Maria é a voz que me chama e me dirige 

 

     Deveres ordinários da vida: 

Em todas as coisas exteriores, trabalho manual ou intelectual, refeições, visitas obrigadas ou 

simples distração, deixa penetrar em tua alma este pensamento: minha boa Mãe, velai sobre 

mim, trabalhai comigo; falai comigo; sofrei comigo; vivei comigo! Depois de uma falta: Mãe, 

tenho sido fraco, esquecido, mau; volto a Vossos pés, pedi perdão por mim, oferecei em 

expiação por mim a ação que pratico e, na hora de minha confissão, dai-me o 

arrependimento sincero de minha falta! Em todo tempo, conserva-te sossegado, calmo e 

afetuoso. No prazer na alegria, agradece a Maria; na inquietação e no temor de algum 

acontecimento triste, aproxima-te ainda mais de Maria; na aflição, murmura suavemente o 

nome diletíssimo de Maria. Não te aborrecerás de dizer: Maria é minha Mãe, eu lhe pertenço. 

Maria é minha Rainha, eu lhe obedeço. Maria é minha soberana Senhora, eu a sirvo. Maria 

é minha mestra, eu a escuto. Maria é meu modelo, eu a imito. Maria é meu sustentáculo, eu 

Nela me amparo. Maria é minha força, eu combato unido com Ela. Maria é meu refúgio, eu 

repouso em seu seio. 

EXEMPLO 

Morte edificante de uma devota de Nossa Senhora 

 

     Em qualquer idade é triste perder a vida, mas perdê-la quando a natureza ostenta os seus 

maiores encantos, é uma dor mais viva, e foi a que Júlia Veyret sofreu. Desejava ela ser 

admitida na Congregação da Santíssima Virgem, e o foi, antes mesmo da idade fixada, no 

dia da Assunção de Maria, em 1865. Pela sua bondade e resignação admiráveis, merecera 

esta graça. Deus, porém, ia chamá-la mais alto: foi acometida de grave enfermidade, que fez 

desesperar da cura. A Irmã Saint-Charles, que fora sua mestra, lhe anunciou o perigo 

iminente; Júlia comungara inda nessa manhã, mas custou-lhe crer que a morte já viesse. 

Oremos, disse ela, para que o bom Deus me esclareça; e suas companheiras, ajoelhando-se 

em torno do leito, recitaram sete Pai Nossos e sete Ave Marias. Eram 9 horas; de repente, o 

rosto de Júlia se ilumina, ela sorri docemente, o céu lhe fez compreender que vai deixar este 

mundo. Entrando nessa hora no quarto, uma de suas tias, a doente lhe diz com alegria: dou-

te uma boa nova, irei breve para o céu. Pede que lhe preparem logo o seu vestido branco 

mais novo, e quer experimentar a capela de flores com que lhe cingirão a cabeça. Falta a 

medalha: o Padre Diretor vai buscá-la, e Júlia recebe-a com sinais de alegria, apertando-a 

repetidas vezes. Antes de deixar a terra, quer despojar-se de todas as suas vaidades. 

Continuou-se a orar com ela. Pelas três horas, disse às pessoas que lhe assistiam: Não posso 

mais orar; orai por mim. Recitai o ato de contrição! Alguns instantes depois, expirou, 

pronunciando uma última vez os nomes sagrados de Jesus, Maria, José. Ainda não tinha 

quinze anos. Quando a cobriram de rosas e lírios, ninguém se cansava de olhá-la; a morte 

não alterara seus traços, senão para dar-lhes um encanto celeste. 

 

Seja bendita a Santa e Imaculada Conceição da Beatíssima  

Virgem Maria, Mãe de Deus. ♰ 
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Ultimo dia do   Mês de   Maio 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

     Ó Maria, que suave harmonia sentimos emanar de Ti. Nossas almas se elevam 
pressurosas no término deste mês de graças e de bênçãos junto ao Vosso sagrado altar. Nesta 
noite de tua coroação, ó Mãe querida, do esplendor onde tu te encontrarás, da altura de teu 
majestoso vulto, não te espantes, nem te ofendas se os teus olhos sagrados, contemplando 
as belas rosas colocadas em teus pés, depararem-se num canto as rosas que te ofereço, elas 
são a minha oferta, a pobre oferta da minha alma, que apesar do seu pecado, exulta e grita o 
Teu Nome Dulcíssimo, ó Soberana Rainha, minha única esperança. Nós Vos coroamos neste 
dia sobretudo em nossos corações para que nele, Vós instale o Vosso Império de graças. 
 

 
 

     Quando eu soltar meu último suspiro; quando o meu corpo se 
tornar gelado, e o meu olhar se apresentar vidrado, e quiserdes 
saber se ainda respiro, eis o melhor processo que eu sugiro: 
 
 

— Não coloqueis o espelho decantado em frente ao 
meu nariz, mesmo encostado, porque não falha a 
prova que eu prefiro:— Fazei assim: — Por cima do 
meu peito do lado esquerdo, colocai a mão e 
procedei, seguros, deste jeito: — Gritai “MARIA!” 
ao pé do meu ouvido, e se não palpitar meu coração, 
então é certo que eu terei morrido! 
 
 
 
 

“No céu existe uma Rainha que é Mãe minha 
e Mãe de Deus. Lá rodeada de belos Anjos, 
Santos e Arcanjos, servos seus. Dos desta 
terra, escute a prece, pois não esquece os filhos 
seus. No céu existe uma Rainha que é Mãe 

minha e Mãe de Deus.” 
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      31º DIA 
Maria é minha Mãe, a quem eu me consagro 

 

A CONSAGRAÇÃO À SANTÍSSIMA VIRGEM 

 
     Consideremos as qualidades, que deve ter a nossa consagração a Mãe de Deus, para que 
possa ser-lhes agradável, e proveitosa para nós. Deve ser sincera, isto é, não deve consistir 
somente em palavras, e vãs protestações de fidelidade e amor, mas sim partir de um coração 
profundamente cheio de respeito, de veneração e de ternura para com esta admirável Mãe. 
Deve ser perfeita e inteira, isto é, devemos oferecer e consagrar a glória de Maria o nosso 
espírito, o nosso corpo, todas as nossas faculdades, tudo o que possuímos, tudo o que somos, 
desejando depender dela em todas as coisas, como da nossa Soberana Senhora e cara Mãe. 
Enfim esta consagração deve ser irrevogável; uma vez que nos consagrarmos a Maria, 
devemos considerar-nos como não pertencendo já a nós mesmos, mas só como filhos, servos, 
súditos, escravos desta Augusta Rainha, que deve reinar para sempre em nossos corações. 
Maria! Que ventura não é pertencer-Vos, ser todo Vosso e de Vosso Divino Filho, e não viver 
senão para Jesus e para Vós! 
 

ORAÇÃO PREPARATÓRIA 

 
 
      Ó Mãe do Divino amor, Vós sabeis que Vosso Santíssimo Filho, não contente de se ter 
feito nosso advogado para com seu Eterno Pai, Vos estabeleceu nossa mediadora junto Dele, 
e deu tanta eficácia as Vossas suplicas, que nada lhes é recusado. A Vós pois recorro, ó 
esperança dos miseráveis; é tal a minha confiança em Vós, que muito mais espero da Vossa 
proteção e misericórdia, do que de todas as minhas obras. Aquele que é por Vós protegido, 
não pode perder-se, o céu e a terra o sabem. Por isso, embora se esqueçam de mim todas as 
criaturas, e me desampare todo o universo; com tanto que Vós de mim Vos não esqueças, e 
que eu não seja por Vós abandonado, tenho tudo quanto desejo; ó Virgem Maria, confio em 
Vós; nesta esperança vivo, nesta esperança desejo morrer, repetindo com o coração e com a 
boca: Jesus é minha esperança; e depois de Jesus sois Vós, ó Virgem Maria. 
 

EXEMPLO 
Os Santos e suas consagrações à Santíssima Virgem 

 
 
     Alguns exemplos de consagração a Maria, que vamos referir, nos ensinarão quais devem 
ser os sentimentos, com que devemos fazer a consagração solene de nós mesmos á 
Santíssima Virgem, a qual deve coroar os exercícios deste mês de graças e bênçãos. Santo 
Afonso Maria de Ligório conta a história de uma pobre pastora, que tinha um afeto tão terno 
para com a Santíssima Virgem, que toda sua ventura era retirar-se a uma capelinha de Nossa 
Senhora, situada no alto de uma serra, onde ficava horas largas conversando com sua divina 
Mãe. Aflita por ver a imagem da Mãe de Deus sem adorno algum, fez-lhe um manto do 
melhor tecido, que pôde conseguir. Noutra ocasião colheu flores nos campos vizinhos, das 
quais formou uma coroa; depois subindo ao altar, colocou-a sobre a cabeça da imagem. Feito 
isto disse a Maria: "Ó minha Mãe, eu quisera colocar sobre Vossa fronte uma coroa de ouro 
e de pedras preciosas; mas como não sou mais que uma pobre pastora, apenas posso dar-
Vos uma coroa de flores; aceitai-a ao menos como um penhor do meu amor." Esta singela 
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homenagem do coração foi tão agradável à Santíssima Virgem, que favoreceu a devota 
pastora com um incontável número de graças espirituais, e no momento de sua morte, que 
aconteceu pouco tempo depois, Nossa Senhora apareceu-lhe, trazendo na mão uma coroa, 
que lhe botou na cabeça, e Ela própria a conduziu ao céu. 
 
     O Beato Hermano, da ordem dos Premonstratenses, que pelo seu amor a Maria foi 
apelidado José, sendo ainda menino, se afastava dos divertimentos de sua idade, para vir 
entreter-se horas inteiras com a Santíssima Virgem e seu Divino Filho diante de uma 
imagem, que a representava com o menino Jesus nos braços. Ali humildemente prostrado, 
se dirigia familiarmente ora a Mãe, ora ao Filho, com aquela santa simplicidade, que Deus 
só pode inspirar a uma alma inocente. Esta devota ingenuidade o movia ordinariamente a 
apresentar a Santíssima Virgem algumas flores, ou frutos, que lhe davam, com afetuosa 
insistência para que aceitasse estes presentinhos, e os tornasse gratos a seu amado Filho. 
Agradou a ambos esta inocente simplicidade, e o devoto menino mereceu assim gozar suas 
Divinas consolações de um modo sensível, e chegar por meio delas as mais sublimes 
virtudes. 
 
     São Bernardino de Sena tinha do mesmo modo, desde sua infância tomado o costume de 
ir todas as manhãs saudar uma imagem da Santíssima Virgem, que estava sobre uma das 
portas da cidade, e ali prostrado por terra se consagrava ao seu serviço. Seu zelo e devoção 
agradaram tanto a Mãe de Deus, que lhe deu a graça da vocação religiosa, o dom de 
converter pecadores, e o poder de obrar milagres. São Bernardino foi com efeito um insigne 
pregador, e fez brilhar em toda a Igreja luz de sua doutrina, com esplendor de suas virtudes. 
 
     Santa Teresa de Jesus igualmente se consagrou desde sua infância ao amor da Santíssima 
Virgem. Sua ternura para com esta Mãe amabilíssima lhe inspirava mil propósitos para, a 
honrar, mandou fazer um oratório, onde tinha sua imagem; frequentes vezes a visitava, 
oferecia-lhe flores, ou outros presentinhos, que acompanhava sempre com fervorosas 
orações. Estes ternos sentimentos lhe tinham sido inspirados por sua piedosa mãe Beatriz. 
Tendo perdido esta mãe querida na idade de doze anos, sentiu vivamente a grandeza de tal 
perda, e correu logo a prostrar-se diante da imagem de Maria Santíssima, pedindo-lhe 
substituísse o lugar de sua mãe, e recebe-la por filha. Esta oferta foi tão grata a Mãe de Deus, 
que desde esse momento a tomou debaixo de sua especial proteção. A mesma Santa 
assegura, que em todas as circunstâncias, em que se encomendara a Maria, tinha 
experimentado os efeitos de sua poderosa proteção. Por isso tinha uma tão grande confiança 
nesta Mãe de misericórdia, que lhe entregava as chaves de todos os conventos que fundava, 
e a constituía superiora deles. 
 
     Depois de tais exemplos, com quanto empenho não devemos nós, também consagrar-nos 
a Virgem Maria? Se queremos que a nossa oferta lhe seja agradável, apresentemos-lhe 
corações cheios de respeito e veneração, cheios de confiança e ternura, corações ornados e 
santificados pela prática daquelas virtudes, de que a mesma amabilíssima Senhora nos deu 
tão admiráveis exemplos. Não façamos consistir nossa devoção em um culto exterior de 
devotos exercícios: acompanhemo-los com os sentimentos do mais afetuoso amor, e com a 
prática das virtudes cristãs. Para agradarmos a esta terna Mãe, é necessário que sigamos à 



42 
 
 

risca as Divinas Leis de seu Filho. Maria é, e tem sido sempre, mui especial protetora dos 
brasileiros; mas para que continue a sê-la, quer que eles lhe sejam fiéis, e não se afastem do 
verdadeiro caminho, que conduz a salvação. Façamos, pois, da nossa parte quanto 
podermos para merecer a proteção de tão amante Mãe, e peçamos-lhe ardentemente a 
mesma graça para aqueles nossos irmãos, que Dela se tiverem tornado indignos. 
 

Ó Virgem Maria, eu sou todo Vosso, tende cuidado da minha salvação. ♰ 
 

 
Ato de Consagração à Santíssima Virgem Maria, para o último dia do mês de Maio 

 
     Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e minha Mãe, Rainha do céu e da terra, obra 
prima das mãos do Onipotente, digno objeto das complacências da Santíssima Trindade, 
espelho admirável de todas as virtudes, permiti que no fim deste mês de salvação e de graças 
me lance a Vossos pés para Vos oferecer a homenagem do meu reconhecimento, e da minha 
inteira consagração. Eu desejara, ó Mãe de bondade, possuir os corações de todos os homens 
para Vo-los apresentar, quisera a cada instante tributar-Vos todas as honras que os Anjos e 
Santos Vos tributam, e Vos hão de tributar para sempre no céu. Mas sendo-me impossível 
satisfazer aos meus desejos, quero ao menos fazer tudo quanto está ao meu alcance. 
Prostrado junto de Vosso trono com o coração repassado da mais profunda veneração e do 
mais entranhável amor na presença do Santo Anjo da minha guarda e de toda a corte celeste, 
Vos escolho por minha Rainha, minha Soberana Senhora, minha Protetora e minha Mãe; e 
nesta qualidade Vos consagro, por uma dádiva inteira e irrevogável, meus bens, meu corpo, 
minha alma, meus sentidos, minhas faculdades, minha pessoa e minha vida. Tomo a 
resolução de nunca me envergonhar do Vosso culto, de defender Vossa honra contra todos 
aqueles que quiserem ataca-la na minha presença, e de me gloriar sempre de ser Vosso servo 
e Vosso filho submisso e obediente. Nunca deixarei passar um só dia sem que Vos tribute 
minha vassalagem e Vos dirija minhas venerações. Ó minha amável Mãe! Como poderia eu 
esquecer-me de Vós um só dia, se Vós todos os dias Vos lembrais de mim, e não cessais de 
ocupar-Vos da minha felicidade? Ó Virgem Santa, eis-me aqui, pois, desde este momento 
todo consagrado ao Vosso serviço. Eu sou Vosso; pertenço-Vos inteiramente. Quanto não 
posso, quanto não devo esperar debaixo de Vosso amável Império? Permiti que no meio da 
alegria que sinto ao considerar tanta ventura, eu comece a pôr em prática esta piedosa 
confiança que me inspirastes. Neste vale de lágrimas invoco a Vossa assistência, bem vedes 
os perigos que me cercam, vedes o furor dos inimigos que me atacam, sois a dispensadora 
das graças, podeis tudo para com Deus, e enfim sois minha Mãe, e a mais terna das mães. 
Seria possível, Maria, que Vos interessasses menos na minha salvação do que o inferno se 
interessa na minha perda? Não, jamais! Mãe de bondade, Mãe de misericórdia e de amor, 
tende compaixão de uma alma que se enche de alegria em pertencer-Vos. Afastai os perigos 
a que estou exposto, dissipai os meus cruéis inimigos, sustentai minha fraqueza, assisti-me 
em todos os momentos de minha vida, dirigi-me até ao fim da minha carreira no mar 
tempestuoso deste mundo, e conduzi-me ao porto da feliz eternidade, aonde espero 
bendizer-Vos, louvar-Vos e amar-Vos com todos os escolhidos sem reserva e sem limites. 
Amém. 
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Junior Candido Maranhao. 
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Oração para oferecer o coração a Maria Santíssima no último dia do mês de Maio 
 
     Santíssima Virgem Maria, Mãe de meu Jesus, eu, o mais indigno de todos os pecadores, 
prostrado a Vossos pés na presença de Deus Onipotente e de toda a corte celeste, Vos 
apresento e ofereço meu coração com todos seus afetos, eu Vo-lo dedico e consagro em 
sacrifício perene, e quero que ele seja sempre Vosso e do Vosso querido Filho, meu Senhor 
Jesus Cristo. Mãe amorosíssima aceitai a sincera e devota oferta que Vos faz este Vosso 
indigno filho, e fazei que eu inicie desde agora, e continue sem interrupção a viver 
unicamente para Deus e para Vós. Assim o espero, assim proponho, confiando nos auxílios 
da Divina graça, que Vossa eficaz proteção e amorosa assistência me afiança. Jesus, Maria e 
José! Recebei meu tíbio coração, e colocai-o entre os Vossos santíssimos corações, para que, 
inflamado em Vosso ardente amor durante o tempo de minha vida, se abrase depois em 
suavíssimos afetos para convosco no céu em companhia dos Anjos e dos Santos. Amém. 

 

Maria, salvai-nos! 
  
  
   
 
  
  
   
 
 
   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Soberana Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, e Senhora dos Homens. Maria Puríssima e Santíssima. 

Aonde, senão a Vossos pés poderia-se buscar o seguro patrocínio e eficaz amparo que tanto é necessário? 

Por isto dedico-Vos esta singela obra, para que o maior número de Vossos filhos, possam meditar durante este mês 

de bençãos e de graças as Vossas glórias, sobretudo aqueles que mais necessitam de arrimo espiritual. Oh! E que 

ventura a minha, se conseguir aumentar por este meio o Vosso culto, então ficará de todo completo o meu desejo! 

Que Vosso Império de graças seja instalado em todos os lares, e principalmente em todos os corações. Quanto a vós 

caro devoto, rogo-vos as vossas orações a esta indigna alma que aqui escreve. Salve Maria! 

 
 

u 

u 
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     Deixa-me contigo o Maria! 
 

u u u 

´ 
 

 “Se finda o ditoso mês de alegria, 
Quanto nos consola o mês de Maria!  

 
Neste mês de Maio que Maria encerra. 
Sempre te cantemos no céu e na terra! 

 

Minha Mãe, ó minha Mãe querida, sem ti, meu viver é morrer. 
Deixa-me contigo ó Maria, contigo ir a Deus ver!”  

 
 
 

  
Ó Virgem Santa, Mãe de Jesus,  
Fonte de graça, amor e luz,   
Filhinhos teus, vimos sorrindo,  
Trazer-te o nosso afeto em hino. 
  
Ó Virgem pura, maternal e boa,  
Entrelaçada as mãos nesta coroa, 
As nossas almas pequeninas rosas,  
Que ao teu olhar se tornam mais viçosas. 
 
Flores, flores, flores à Maria, 
Cuja glorificação nesta noite de alegria,  
Enche o nosso coração.  
 
Que te podemos ofertar Mãe pura,  
Como expressão de filial ternura, 
Recebe, pois já que outros bens não temos,  

Esta coroa que te oferecemos! 
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     Maio 
 

     Termina entre  Preces 

 

  
 
 
  
  
 
  

 
 
  
 
 
 
  

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um terno adeus de saudade, te dão hoje os filhos teus. 

Adeus, ó Mãe de bondade, Rainha do céu, adeus! 
 

 Mês de cantos e de flores, Maio ditoso findou,  
Mas não cessam os favores, que teu carinho outorgou. 

 
Deste mês os mil encantos, o teu coração sem par, 

Sempre nossos rudes cantos, saudosos hão de lembrar. 
 

A teus filhos que, na vida, teu amor cativo tem, 
Por saudosa despedida, a bênção da Virgem, amém. 


