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Oração de Consagração 
(01-12-2019) 

Ò Misericordioso Coração de Maria, eis-me aqui com a minha família a Vossos pés. 

Ò Maria, Virgem potente e Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e Refúgio dos pecadores, nós nos consagramos inteiramente ao Vosso Coração Imaculado. 

Vos consagramos todo o nosso ser e toda a nossa vida: tudo o que temos, tudo o que amamos; tudo o que somos: nossos corpos, nossos corações, nossas 

almas. 

A Vós consagramos o nosso lar, a nossa casa, nossos passos. Nós queremos que tudo o que está em nós e à nossa volta Vos pertença, e desejamos que 

também tenham parte aos benefícios da Vossa bênção maternal. E para que esta consagração seja verdadeiramente eficaz e duradoura, nós renovamos hoje, 

neste dia oito Dezembro, a Vossos pés, ò Maria, as promessas de nosso Baptismo e de nossa primeira comunhão. Nós nos comprometemos a professar 

sempre corajosamente as verdades da Fé; a viver como verdadeiros católicos, inteiramente sujeitos a todas as diretivas do Papa e dos Bispos em comunhão 

com ele. Nós nos comprometemos a observar os Mandamentos de Deus e da Igreja, e, em particular, a todos os compromissos. Também nos comprometemos 

a trazer para nossas vidas, no que for possível, as consoladoras práticas da Religião Cristã, especialmente a reza diária do Santo Rosário; a Santa Confissão e 

a Santa Comunhão. Prometemos, em fim, ò Gloriosa Mãe de Deus e Amorosa Mãe dos homens, colocar todo o nosso coração, ao serviço do Teu bendito Culto, 

a fim de apressar e assegurar, através do Reino do Vosso Imaculado Coração, o Reino do Coração do Vosso adorável Filho Jesus Cristo, em nossas almas e 

nas de todos homens; em nosso querido País (Portugal) e em todo o universo; assim na terra como no Céu. 

Ò doce Mãe, nesta hora grave da história humana, nos confiamos e nos sagramos ao Vosso Imaculado Coração. Que vos comovam tantas ruínas materiais e 

morais, tanto sofrimento, tantas angústias, tantas almas torturadas, tantas em perigo de perder-se eternamente! Rainha da Paz, rogai por nós e dai ao mundo a 

paz na verdade, na justiça, na caridade de Cristo. Reconduzi ao único rebanho de Jesus, sob o único e verdadeiro Pastor, o povo separado pelo erro e a 

discórdia. Defendei a Santa Igreja de Deus dos seus inimigos. Detende o dilúvio de imoralidade desenfreada. Despertai nos fiéis o amor à pureza, a prática da 

vida cristã e o zelo apostólico. Nós nos consagramos a Vós, ao Vosso Coração Imaculado, ò Mãe e Rainha do mundo, para que todas as nações, em paz com 

Deus e uns com os outros, vos proclamem e convosco entoem, de uma extremidade à outra da terra, o “Magnificat” de glória, de amor e de conhecimento do 

Coração de Jesus, no qual somente podem encontrar a Verdade, a Vida e Paz. 

Sagrado Corações de Jesus e Maria, escutai nossa oração. 

Assim seja. Ámen. 


