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Creio

Creio em Deus Pai todo-poderoso,  criador do
céu e da terra; 

e  em  Jesus  Cristo,  seu  único  Filho,  Nosso
Senhor;  que  foi  concebido  pelo  poder  do
Espírito  Santo;  nasceu  na  Virgem  Maria,
padeceu  sob  Pôncio  Pilatos,  foi  crucificado
morto e sepultado; desceu aos infernos;

ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está
sentado  à  direita  de  Deus  Pai  todo-poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos;
   
creio  no  Espírito  Santo,  na  santa  Igreja
Católica, na comunhão dos santos, na remissão
dos pecados, na ressurreição da carne, na vida
eterna. 

Amém. 
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Pai-Nosso
 
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso
nome;  venha a  nós  o  vosso reino;  seja  feita  a  vossa
vontade, assim na terra como no céu; 
o pão nosso de cada dia nos dai hoje; e perdoai-nos as
nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos
devedores;  e  não  nos  deixeis  cair  em tentação;  Mas
livrai-nos do mal.
Amém. 

Ave-Maria 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; 
bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto 
do vosso ventre, Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, 
agora e na hora de nossa morte.
Amém.

Glória 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como
era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos
dos séculos.
Amém. 
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1. A Anunciação à Maria.
“Padre nosso,”

26 No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade
da Galiléia, 27 a uma virgem prometida em casamento a certo
homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem
era Maria. 
Lucas 1  “Ave Maria”

28 O anjo, aproximando-se dela, disse: “Alegre-se, agraciada!
O Senhor está com você!” 29 Maria ficou perturbada com essas
palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. 
Lucas 1  “Ave Maria”

30 Mas  o  anjo  lhe  disse:  “Não tenha  medo,  Maria: você  foi
agraciada por Deus! 31 Você ficará grávida   e dará à luz um
filho, e lhe porá o nome de Jesus.
Lucas 1 “ Ave Maria”

32 Ele  será  grande e  será  chamado Filho  do  Altíssimo.  O
Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, 33 e ele reinará
para sempre sobre o povo de Jacó; seu Reino jamais terá fim”. 
Lucas 1 “Ave Maria”

34 Perguntou  Maria  ao  anjo:  “Como acontecerá  isso,  se  sou
virgem?” 35 O anjo respondeu: “O Espírito  Santo virá  sobre
você,  e  o  poder  do  Altíssimo  a  cobrirá  com  a  sua  sombra.
Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de
Deus.
Lucas 1 “ Ave Maria”
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38 Respondeu  Maria:  “Sou  serva  do  Senhor;  que  aconteça
comigo conforme a tua palavra”. Então o anjo a deixou. 
Lucas 1  “Ave Maria”

18 Foi assim o nascimento  de Jesus  Cristo:  Maria,  sua mãe,
estava  prometida  em  casamento  a  José,  mas,  antes  que  se
unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 
Mateus 1  “Ave Maria”

19 Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo
expô-la  à  desonra  pública,  pretendia  anular  o  casamento
secretamente. 
Mateus 1  “Ave Maria”

20 Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do
Senhor  em  sonho  e  disse:  “José,  filho  de  Davi,  não  tema
receber  Maria  como sua  esposa,  pois  o  que  nela  foi  gerado
procede do Espírito Santo. 21 Ela dará à luz um filho, e você
deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados”. 
Mateus 1  “Ave Maria”

24 Ao  acordar,  José  fez  o  que  o  anjo  do  Senhor  lhe  tinha
ordenado e recebeu Maria como sua esposa. 25 Mas não teve
relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe
pôs o nome de Jesus.
Mateus 1  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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2 A Visita de Maria à sua prima Isabel.
“Padre nosso,”

36 Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice; aquela
que diziam ser estéril  já está em seu sexto mês de gestação.
37 Pois nada é impossível para Deus”. 
Lucas 1  “Ave Maria”

39 Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma
cidade da região montanhosa da Judéia, 40 onde entrou na casa
de  Zacarias  e  saudou  Isabel.  41 Quando  Isabel  ouviu  a
saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre,  e Isabel
ficou cheia do Espírito Santo. 
Lucas 1  “Ave Maria”

42 Em alta voz exclamou: “Bendita é você entre as mulheres, e
bendito é o filho que você dará à luz 43 Mas por que sou tão
agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? 

Lucas 1  “Ave Maria”

44 Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê
que está em meu ventre agitou-se de alegria. 45 Feliz é aquela
que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse!” 
Lucas 1  “Ave Maria”

46 Então disse Maria: “Minha alma engrandece ao Senhor 47 e
o  meu  espírito  se  alegra em  Deus,  meu  Salvador,  48 pois
atentou para  a  humildade da  sua  serva.  De  agora  em
diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada,

Lucas 1  “Ave Maria”
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49 pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor; santo é o
seu  nome.  50 A  sua  misericórdia  estende-se  aos  que  o
temem, de geração em geração. 
Lucas 1  “Ave Maria”

51 Ele realizou poderosos feitos com seu braço; dispersou os
que  são  soberbos no  mais  íntimo  do  coração.  52 Derrubou
governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. 
Lucas 1  “Ave Maria”

53 Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos
vazias os ricos. 
Lucas 1  “Ave Maria”

54 Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia
55 para  com  Abraão e  seus  descendentes para  sempre,  como
dissera aos nossos antepassados”. 
Lucas 1  “Ave Maria”

56 Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou
para casa. 57 Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela
teve um filho. 

Lucas 1  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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3  O Nascimento de Jesus
“Padre nosso,”

1  Naqueles  dias  César  Augusto  publicou  um  decreto  ordenando  o
recenseamento de todo o império romano. 4 Assim, José também foi da
cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi,
porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. 5 Ele foi a fim de alistar-se,
com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho.
Lucas 2  “Ave Maria”

6 Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, 7 e ela deu à luz
o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Lucas 2  “Ave Maria”

8 Havia  pastores  que estavam nos campos  próximos  e  durante  a  noite
tomavam conta dos seus rebanhos. 9 E aconteceu que um anjo do Senhor
apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles; e ficaram
aterrorizados. 
Lucas 2  “Ave Maria”

10 Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas
novas de grande alegria, que são para todo o povo: 11 Hoje, na cidade de
Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 12 Isto lhes servirá
de  sinal:  encontrarão  o  bebê  envolto  em  panos  e  deitado  numa
manjedoura”. 
Lucas 2  “Ave Maria”

13 De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o
anjo, louvando a Deus e dizendo: 14 “Glória a Deus nas alturas, e paz na
terra aos homens aos quais ele concede o seu favor”. 15 Quando os anjos
os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros:
“Vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a
conhecer”.
Lucas 2  “Ave Maria”
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16 Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na
manjedoura. 17 Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito
a respeito daquele menino, 18 e todos os que ouviram o que os pastores
diziam ficaram admirados. 19 Maria, porém, guardava todas essas coisas e
sobre elas refletia em seu coração. 
Lucas 2  “Ave Maria”

1 Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes,
magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém 2 e perguntaram: “Onde
está  o recém-nascido rei  dos judeus? Vimos a  sua estrela no oriente e
viemos adorá-lo”. 
Mateus 2  “Ave Maria”

3  Quando o  rei  Herodes ouviu  isso,  ficou  perturbado,  e  com ele  toda
Jerusalém. 4 Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os
mestres  da  lei,  perguntou-lhes  onde  deveria  nascer  o  Cristo.  5  E  eles
responderam: “Em Belém da Judéia; 
Mateus 2  “Ave Maria”

9 Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que
tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o
lugar  onde  estava  o  menino.  10 Quando  tornaram  a  ver  a  estrela,
encheram-se de júbilo. 
Mateus 2  “Ave Maria”

11 Ao  entrarem  na  casa,  viram  o  menino  com  Maria,  sua  mãe,  e,
prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram
presentes:  ouro,  incenso e mirra.  12 E,  tendo sido advertidos em sonho
para não voltarem a Herodes, retornaram a sua terra por outro caminho. 
Mateus 2  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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4  A Apresentação o Menino Jesus no templo
“Padre nosso,”

21 Completando-se os  oito  dias  para  a  circuncisão do menino,  foi-lhe
posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele
nascer. 22 Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a
Lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao
Senhor  23 (como está escrito na Lei do Senhor: “Todo primogênito do
sexo masculino será consagrado ao Senhor”) 
Lucas 2  “Ave Maria”

25 Havia  em Jerusalém um homem chamado  Simeão,  que  era  justo  e
piedoso, e que esperava a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava
sobre ele.  26 Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria
antes de ver o Cristo do Senhor. 
Lucas 2  “Ave Maria”

27 Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o
menino  Jesus  para  lhe  fazerem  o  que  requeria  o  costume  da  Lei,
28 Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, 
Lucas 2  “Ave Maria”

ele diz :29 “Ó Soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o
teu  servo.  30 Pois  os  meus  olhos  já  viram a  tua  salvação,  31 que
preparaste à vista de todos os povos: 32 luz para revelação aos gentios e
para a glória de Israel, teu povo”.
Lucas 2  “Ave Maria”

33 O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a
respeito dele.  34 E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus:
“Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos
em Israel, e a ser um sinal de contradição, 35 de modo que o pensamento
de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará
a sua alma”.
Lucas 2  “Ave Maria”
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39 Depois  de  terem  feito  tudo  o  que  era  exigido  pela  Lei  do
Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. 
Lucas 2  “Ave Maria”

13 Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em
sonho e lhe disse: “Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja
para  o  Egito.  Fique  lá  até  que  eu  lhe  diga,  pois  Herodes  vai
procurar o menino para matá-lo”. 
Mateus 2  “Ave Maria”

14 Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a
noite, e partiu para o Egito, 15 onde ficou até a morte de Herodes. 
Mateus 2  “Ave Maria”

16 Quando  Herodes  percebeu  que  havia  sido  enganado  pelos
magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de
dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades,  de acordo
com a informação que havia obtido dos magos. 
Mateus 2  “Ave Maria”

19 Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em
sonho a José, no Egito, 20 e disse: “Levante-se, tome o menino e
sua  mãe,  e  vá  para  a  terra  de  Israel,  pois  estão  mortos  os  que
procuravam tirar a vida do menino”. 21 Ele se levantou, tomou o
menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel.Tendo sido avisado
em sonho, retirou-se para a região da Galiléia 23 e foi viver numa
cidade chamada Nazaré.
Mateus 2  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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5 - O Encontro de Jesus no templo
“Padre nosso,”

40 O  menino  crescia  e  se  fortalecia,  enchendo-se  de
sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele. 
Lucas 2  “Ave Maria”

41 Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da
Páscoa. 42 Quando ele completou doze anos de idade, eles
subiram à festa, conforme o costume. 
Lucas 2  “Ave Maria”

43 Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino
Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. 
Lucas 2  “Ave Maria”

44 Pensando  que  ele  estava  entre  os  companheiros  de
viagem,  caminharam  o  dia  todo.  Então  começaram  a
procurá-lo  entre  os  seus  parentes  e  conhecidos.  45 Não  o
encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 
Lucas 2  “Ave Maria”

46 Depois  de  três  dias  o  encontraram no templo,  sentado
entre  os  mestres,  ouvindo-os  e  fazendo-lhes  perguntas.
47 Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu
entendimento e com as suas respostas. 
Lucas 2  “Ave Maria”
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48 Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua
mãe lhe disse: “Filho, por que você nos fez isto? Seu
pai e eu estávamos aflitos, à sua procura”. 
Lucas 2  “Ave Maria”

49 Ele  perguntou:  “Por  que  vocês  estavam  me
procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de
meu Pai?” 50 Mas eles não compreenderam o que lhes
dizia.
Lucas 2  “Ave Maria”

51  Então  foi  com  eles  para  Nazaré,  e  era-lhes
obediente. 
Lucas 2  “Ave Maria”

51Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu 
coração. 
Lucas 2  “Ave Maria”

52 Jesus  ia  crescendo  em sabedoria,  estatura  e  graça
diante de Deus e dos homens. 
Lucas 2  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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Oferta de mim mesma como Vítima do holocausto ao 
Amor Misericordioso de Deus.

Meu Deus,  Trindade beata,  desejo amar-te e far-te amar,  trabalhar pela
glorificação  da  santa  Igreja,  salvando  as  almas  que  estão  na  terra  e
livrando aquelas que sofrem no purgaótrio. Desejo fazer perfeitamente a
tua vontade e chegar ao grau de glória que tu no teu reino preparou para
mim, em uma palavra, quero ser santa. Sinto porém a minha impotência e
te peço, oh Deus, de ser tu a minha Santidade.

Como tu mi amaste até me dar o teu único Filho como Salvador e Esposo,
os tesouros infinitos dos seus méritos são para mim; os ofereço a ti com
alegria, suplicando-te de não olhar-me se não através do Vulto de Jesus e
no seu Coração ardente de Amor.

Te ofereço todos os méritos dos santos (que estão no céu e na terra), os
atos de Amor deles e aqueles dos anjos santos; enfim te ofereço, o beata
Trindade, o Amor e os méritos da Madona, Mãe minha querida; é a ela
que entrego a minha oferta, suplicando-a de apresentá-la a ti. O seu divino
Filho, meu Esposo, Preferido, quando era sobre a terra nos disse: "Tudo
aquilo que pedireis ao meu Pai no meu nome, Ele vos concederá!". Estou
então certa que me exaudirá.

Sei,  oh meu Deus,  mais  queres  dar,  mais  fazes  desejar.  Sinto  no meu
coração  imensos  desejos  e  é  com  confiança  que  te  peço  de  vir  a
impossessar-se da minha alma. Ah, não posso receber a santa comunhão
todas as vezes que o desejo, mas, Senhor, Tu não és o Onipotente? Fica
comigo, como no tabernáculo, não afastar-te nunca da tua pequena ostia...

Gostaria de consolar-te pela ingratidão dos ruins e te suplico de tirar-me a
liberdade de desagradar-te; se as vezes, por fraqueza, deveria cair, o Teu
Olhar Divino purifique logo a minha alma queimando cada imperfeição,
como o fogo que transforma em si todas as coisas...

Meu Deus, te agradeço de todas as graças que mi deste, em particular de
ter-me  feito  passar  através  do  sofrimento.  E  com  alegria  que  te
contemplarei, no último dia, levando a cruz;
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porque te dignaste de fazer-me parte desta cruz tão preciosa, espero de
assemelhar-ti  no céu e de ver brilhar sobre o meu corpo glorificado as
sagradas estigmates da tua Paixão...

Depois do exílio terreno, espero de apreciar-te no teu reino; mas não quero
acumular méritos para o céu; quero trabalhar somente pelo teu Amor, no
único desejo de fazer-te  feliz,  de consolar o  teu sagrado Coração e de
salvar almas que te amarão para sempre.

Ao entardecer desta vida, me apresentarei a Ti, oh Senhor, com as mãos
vazias,  porque não quero pedir-te  de cantar as minhas obras… Toda a
nossa justiça  se  apresenta  manchada aos teus olhos.  Quero revestir-me
então da tua Justiça e receber do teu Amor o possesso eterno de Ti. Não
quero outro Trono ou outra Coroa se não Ti, oh meu Preferido!... Aos teus
olhos o tempo é nada,  um dia  somente são como mil  anos,  Tu podes,
então, em um instante, preparar-me para que eu apareça diante a Ti.

Para  viver  em um Ato  de  Amor  Perfeito,  ME OFEREcedil;O  COMO
VÍTIMA DE  HOLOCAUSTO  AO  TEU  AMOR  MISERICORDIOSO,
suplicando-te de consumir-me sem parar, deixando transbordar na minha
alma um fluxo de infinita doçura que estão dentro di ti  e que eu seja,
assim, Mártire do teu Amor, oh meu Deus!...

Que este martírio, depois de me ter preparado a aparecer diante de Ti, me
faça, depois, morrer e que, logo, a minha alma voe no eterno abraço do teu
Amor Misericordioso. Oh meu Preferido, a cada pulsar do meu coração
quero  renovar  esta  oferta,  infinitas  vezes,  até  que,  desaparecida  as
sombras, eu possa confermar o meu Amor em um Eterno Face a Face...

Maria Francesca Teresinha
do Menino Jesus e do Santo Vulto
carm.sc.ind.

Festa da S.S. Trindade, 9 junho do ano de graça 1895
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1 o Batismo de Jesus
“Padre nosso,”

2 Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a
palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. 3 Ele percorreu
toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento
para o perdão dos pecados.  2 Ele dizia: “Arrependam-se, pois o Reino dos
céus está próximo”. 
Lucas 3  Mateus 3  “Ave Maria”

5 A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao
redor do Jordão.  6 Confessando os seus pecados, eram batizados por ele
no rio Jordão. 
Mateus 3  “Ave Maria”

7 João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: “Raça
de  víboras!  Quem lhes  deu  a  idéia  de  fugir  da  ira  que  se  aproxima?
8 Dêem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si
mesmos: ‘Abraão é nosso pai’. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus
pode fazer surgir filhos a Abraão. 
Lucas 3  “Ave Maria”

7 E esta era a sua mensagem: “Depois de mim vem alguém mais poderoso
do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as
correias das suas sandálias. 8 Eu os batizo com água, mas ele os batizará
com o Espírito Santo”.
Marcos 1  “Ave Maria”

29 No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: “Vejam! É o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! 30 Este é aquele a quem
eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior
a mim, porque já existia antes de mim. 31 Eu mesmo não o conhecia, mas
por isso é que vim batizando com água: para que ele viesse a ser revelado
a Israel”.
João 1  “Ave Maria”
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13 Então Jesus  veio  da Galiléia  ao Jordão  para  ser  batizado  por  João.
14 João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: “Eu preciso ser batizado por ti,
e  tu  vens  a  mim?” 15 Respondeu  Jesus:  “Deixe  assim  por  enquanto;
convém  que  assim  façamos,  para  cumprir  toda  a  justiça”.  E  João
concordou.
Mateus 3  “Ave Maria”

16 Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se
abriu,  e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando
sobre ele. 17 Então uma voz dos céus disse: “Este é o meu Filho amado,
em quem me agrado”.
Mateus 3  “Ave Maria”

32 Então João deu o seguinte testemunho: “Eu vi o Espírito descer dos
céus como pomba e permanecer sobre ele. 33 Eu não o teria reconhecido,
se  aquele  que  me  enviou  para  batizar  com água  não  me  tivesse  dito:
‘Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que
batiza com o Espírito Santo’. 
João 1  “Ave Maria”

34 Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus”. 6 João vestia roupas feitas
de pêlos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel
silvestre. 
João 1 Marcos 1  “Ave Maria”

35  No  dia  seguinte  João  estava  ali  novamente  com  dois  dos  seus
discípulos. 36 Quando viu Jesus passando, disse: “Vejam! É o Cordeiro de
Deus!” 37 Ouvindo-o dizer isso,  os dois discípulos seguiram Jesus.  38
Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: “O que
vocês querem?” Eles disseram: “Rabi”  (que significa  “Mestre”),  “onde
estás hospedado?” 39 Respondeu ele: “Venham e verão”.
João 1  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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2 As Bodas de Caná 
“Padre nosso,”

1 No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de
Jesus estava ali; 2 Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados
para o casamento. 3 Tendo acabado o vinho, 
João 2  “Ave Maria”

3a mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. 4 Respondeu Jesus:
“Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou”.
5 Sua mãe disse aos serviçais: “Façam tudo o que ele lhes mandar”.
João 2  “Ave Maria”

6 Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as
purificações  cerimoniais;  em cada pote  cabiam entre  oitenta  e  cento e
vinte litros. 7 Disse Jesus aos serviçais: “Encham os potes com água”. E
os encheram até a borda. 8 Então lhes disse: “Agora, levem um pouco ao
encarregado da festa”. Eles assim fizeram,
João 2  “Ave Maria”

9 e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho,
sem  saber  de  onde  este  viera,  embora  o  soubessem  os  serviçais  que
haviam tirado a água. Então chamou o noivo 10 e disse: “Todos servem
primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante,
o vinho inferior é servido; mas você guardou o melhor até agora”. 11 Este
sinal miraculoso, em Caná da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou.
João 2  “Ave Maria”

19 Jesus  lhes  deu  esta  resposta:  “Eu  lhes  digo  verdadeiramente  que  o
Filho não pode fazer nada de si mesmo; só pode fazer o que vê o Pai fazer,
porque o que o Pai faz o Filho também faz. 20 Pois o Pai ama ao Filho e
lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará
obras ainda maiores do que estas.  21 Pois,  da mesma forma que o Pai
ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele
quer. 
João 5  “Ave Maria”
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18 Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou,
ajoelhou-se diante dele e disse: “Minha filha acaba de morrer. Vem e
impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá”. 
Mateus 9  “Ave Maria”

51 Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com
ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. 52 Enquanto
isso,  todo  o  povo  estava  se  lamentando e  chorando por  ela.  “Não
chorem”, disse Jesus. “Ela não está morta, mas dorme.”
Lucas 8  “Ave Maria”

53 Todos  começaram a  rir  dele,  pois  sabiam que ela  estava morta.
54 Mas ele  a  tomou pela  mão e  disse:  “Menina,  levante-se!”  55 O
espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes
ordenou  que  lhe  dessem  de  comer.  56 Os  pais  dela  ficaram
maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o
que tinha acontecido.
Lucas 8  “Ave Maria”

2 João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus
discípulos para lhe perguntarem: 3 “És tu aquele que haveria de vir ou
devemos esperar algum outro?”
Mateus 11  “Ave Maria”

4 Jesus  respondeu:  “Voltem e  anunciem a  João  o  que  vocês  estão
ouvindo e vendo: 5 os cegos vêem, os mancos andam, os leprosos são
purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas
novas  são  pregadas  aos  pobres;  6 e  feliz  é  aquele  que  não  se
escandaliza por minha causa”.
Mateus 11  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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3 o Anúncio do Reino de Deus por Jesus
“Padre nosso”

12 Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia.  17
Daí em diante Jesus começou a pregar:  “Arrependam-se,  pois o Reino dos
céus está próximo”. 23 Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas
deles, pregando as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e
doenças entre o povo. 
Mateus 4  “Ave Maria”

42 Ao  romper  do  dia,  Jesus  foi  para  um  lugar  solitário.  As  multidões  o
procuravam, e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as
deixasse.  43 Mas ele  disse:  “É necessário que eu pregue  as boas novas do
Reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado”. 
Lucas 4  “Ave Maria”

26 Ele prosseguiu dizendo: “O Reino de Deus é semelhante a um homem que
lança  a  semente  sobre  a  terra.  27 Noite  e  dia,  estando  ele  dormindo  ou
acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. 28 A terra
por si própria produz o grão: primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão
cheio na espiga. 29 Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice,
porque chegou a colheita”. 14 O semeador semeia a palavra. 
Marcos 4  “Ave Maria”

31 E  contou-lhes  outra  parábola:  “O Reino  dos  céus  é  como  um  grão  de
mostarda que um homem plantou em seu campo.  32 Embora seja  a menor
dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se
transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos
em seus ramos”.
Mateus 13  “Ave Maria”

23 “Digo-lhes  a  verdade:  Dificilmente um rico entrará  no Reino dos  céus.
24 “Ninguém pode servir a dois senhores; Vocês não podem servir a Deus e ao
Dinheiro.  31 Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou
‘Que vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’ 32 Pois os pagãos é que correm
atrás  dessas  coisas;  mas  o  Pai  celestial  sabe  que  vocês  precisam  delas.
33 Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas
essas coisas lhes serão acrescentadas. 
Mateus 19 Mateus 6  “Ave Maria”
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20 Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos
fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no Reino dos céus. 21 Pois
do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades
sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, 22 as cobiças, as maldades, o
engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. 23 Todos
esses males vêm de dentro e tornam o homem ‘impuro’”.
Mateus 5 Marcos 7  “Ave Maria”

41 Mas dêem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes
ficará  limpo.  25  Ao  ouvirem  isso,  os  discípulos  ficaram  perplexos  e
perguntaram: “Neste caso, quem pode ser salvo?” 26 Jesus olhou para eles e
respondeu: “Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são
possíveis”.
Lucas 11 Mateus 19  “Ave Maria”

13 ‘Desejo misericórdia, não sacrifícios’.  28 “Venham a mim, todos os que
estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.  29 Tomem sobre
vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e
vocês encontrarão descanso para as suas almas. 30 Pois o meu jugo é suave e o
meu fardo é leve”.
Mateus 9 Mateus 11  “Ave Maria”

46 “Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e não fazem o que eu digo?
13 Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir!”
48 Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. 
Lucas 6 Lucas11 Mateus 5  “Ave Maria”

66 Daquela  hora  em  diante,  muitos  dos  seus  discípulos  voltaram  atrás  e
deixaram  de  segui-lo. 67 Jesus  perguntou  aos  Doze:  “Vocês  também  não
querem ir?” 68 Simão Pedro lhe respondeu: “Senhor, para quem iremos? Tu
tens as palavras de vida eterna. 
João 6  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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4 a Transfiguração de Jesus
“Padre nosso,”

20 Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino
de Deus, Jesus respondeu: “O Reino de Deus não vem de modo visível, 21
nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o Reino de Deus está entre
vocês”.  20 Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no
meio deles”.
Lucas 17 Mateus 18  “Ave Maria”

13 Chegando  Jesus  à  região  de  Cesaréia  de  Filipe,  perguntou  aos  seus
discípulos:  “Quem  os  outros  dizem  que  o  Filho  do  homem  é?” 14 Eles
responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros, Elias; e, ainda outros,
Jeremias ou um dos profetas”.  15 “E vocês?”, perguntou ele.  “Quem vocês
dizem que eu sou?”
Mateus 16  “Ave Maria”

16  Simão  Pedro  respondeu:  “Tu  és  o  Cristo,  o  Filho  do  Deus  vivo”.  17
Respondeu Jesus: “Feliz é você, Simão, filho de Jonas! Porque isto não lhe foi
revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18 E eu lhe
digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas
do Hades não poderão vencê-la. 19 Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; 
Mateus 16  “Ave Maria”

20 Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o
Cristo.  21  Desde  aquele  momento  Jesus  começou  a  explicar  aos  seus
discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas
coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres
da  lei,  e  fosse  morto  e  ressuscitasse  no  terceiro  dia.  22  Então  Pedro,
chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: “Nunca, Senhor! Isso
nunca te acontecerá!”
Mateus 16  “Ave Maria”

23 Jesus virou-se e disse a Pedro: “Para trás de mim, Satanás! Você é uma
pedra de tropeço para mim, e  não pensa nas coisas  de Deus,  mas nas dos
homens”.  24  Então  Jesus  disse  aos  seus  discípulos:  “Se  alguém  quiser
acompanhar-me, negue-se a si  mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 25 Pois
quem quiser salvar a sua vida,  a perderá,  mas quem perder a sua vida por
minha causa, a encontrará. 
Mateus 16  “Ave Maria”
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27 Garanto-lhes  que  alguns  que  aqui  se  acham  de  modo  nenhum
experimentarão  a  morte  antes  de  verem  o  Reino  de  Deus”.
28 Aproximadamente  oito  dias  depois  de  dizer  essas  coisas,  Jesus  tomou
consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar.
Lucas 9  “Ave Maria”

29 Enquanto orava,  a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas
ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. 30 Surgiram
dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e  Elias.
31 Apareceram em glorioso esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus, que
estava para se cumprir em Jerusalém. 
Lucas 9  “Ave Maria”

32 Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono; acordando
subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. 5
Então Pedro disse a Jesus: “Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas:
uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias”. 6 Ele não sabia o que dizer,
pois estavam apavorados.
Lucas 9  Marcos 9  “Ave Maria”

7 A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz, que disse:
“Este é o meu Filho amado. Ouçam-no!” 8 Repentinamente, quando olharam
ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus.
Marcos 9  “Ave Maria”

9 Enquanto  desciam  do  monte,  Jesus  lhes  ordenou  que  não  contassem  a
ninguém o que tinham visto, até que o Filho do homem tivesse ressuscitado
dos mortos. 31 porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: “O
Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão,
e três dias depois ele ressuscitará”. 32 Mas eles não entendiam o que ele queria
dizer e tinham receio de perguntar-lhe. 
Marcos 9  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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5 A Instituição da Eucaristia
“Padre nosso”

19 Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa.
20  Ao  anoitecer,  Jesus  estava  reclinado  à  mesa  com  os  Doze.   4  assim,
levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura.
5 Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus
discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.
Mateus 26 João 13  “Ave Maria”

6 Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: “Senhor, vais lavar os meus pés?” 8
Disse Pedro: “Não; nunca lavarás os meus pés!”. Jesus respondeu: “Se eu não
os lavar,  você não terá parte  comigo”. 9 Respondeu Simão Pedro:  “Então,
Senhor,  não apenas  os meus pés,  mas também as minhas  mãos e  a  minha
cabeça!” 10 Respondeu Jesus: “Quem já se banhou precisa apenas lavar os
pés; todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos,  mas nem todos”.   3
Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. 
João 13 João 15  “Ave Maria”

12 Quando terminou de lavar-lhes os pés,  Jesus tornou a vestir  sua capa e
voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: “Vocês entendem o que lhes fiz?
13 Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois eu o sou. 14 Pois
bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também
devem lavar os pés uns dos outros. 15 Eu lhes dei o exemplo, para que vocês
façam como lhes fiz. 
João 13  “Ave Maria”

34 “Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os
amei, vocês devem amar-se uns aos outros.  35 Com isso todos saberão que
vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”.
João 13  “Ave Maria”

12 O meu mandamento é  este: Amem-se uns aos outros como eu os amei.
13 Ninguém tem maior  amor do  que  aquele  que  dá  a  sua  vida  pelos  seus
amigos.  14 Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. 15 Já
não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez
disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes
tornei conhecido. 
João 15  “Ave Maria”
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27 “Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta
hora? Não; eu vim exatamente para isto, para esta hora. 28 Pai, glorifica o
teu  nome!”  Então  veio  uma  voz  dos  céus:  “Eu  já  o  glorifiquei  e  o
glorificarei novamente”. 
João 12  “Ave Maria”

26 Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos
seus discípulos, dizendo: “Tomem e comam; isto é o meu corpo”. 
Mateus 26  “Ave Maria”

27 Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos,
dizendo: “Bebam dele todos vocês. 28 Isto é o meu sangue da aliança, que
é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. 
Mateus 26  “Ave Maria”

29 Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira
até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no Reino de meu
Pai”. 19 façam isto em memória de mim”. 
Mateus 26 Lucas 22  “Ave Maria”

21 Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: “Digo-
lhes que certamente um de vocês me trairá”. 22 Seus discípulos olharam
uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. 26 Respondeu Jesus:
“Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato”.  Então,
molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. 30
Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite.
João 13  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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Ato de confiança em Deus 

Meu Deus, estou  tão persuadido de  que velais sobre os que em
Vós confiam e que nada  pode faltar  a  quem de  Vós  tudo espera,  que
determinei  viver  para  o  futuro  sem preocupação  alguma e  descarregar
sobre  Vós  o  peso  dos  meus  cuidados:  "Em paz  me  deito  e  adormeço
tranquilo, porque só Vós, Senhor, me fazeis repousar em segurança" (Sl.
4, 9).      

Podem os homens despojar-me dos bens e da honra; podem as
doenças privar-me das forças e dos meios para Vos servir; posso até perder
a  graça pelo  pecado.  Mas o  que  nunca perderei  é  a  minha  esperança;
conservá-la-ei  até  ao  último  alento  da  minha  vida,  embora  todas  as
potências infernais se esforcem, em vão, por ma arrancar. "Em paz me
deito e adormeço tranquilo."  

Esperem uns a felicidade das suas riquezas e talentos; confiem
outros na inocência da sua vida, no rigor das suas penitências, no número
das suas esmolas  ou no fervor  das  suas orações.  "Só Vós,  Senhor,  me
fazeis repousar em segurança".

Senhor, toda a minha confiança se funda nesta mesma confiança.
Ela  jamais  enganou  alguém:  "Ninguém  confiou  no  Senhor  e  ficou
confundido" (Ecl. 2,11). Assim, estou seguro que serei eternamente feliz,
porque firmemente espero sê-lo; e é de Vós, ó meu Deus, que o espero.
"Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido" (Sl.30,2).  
 

Eu conheço e  demasiado  sei  como sou frágil  e  volúvel.  Não
ignoro o que podem as tentações contra as virtudes mais firmes, pois vi
cair os astros do céu e as colunas do firmamento.  Mas nada disso me
aterroriza. Enquanto eu esperar, ficarei a coberto de todas as desgraças. E
estou  seguro  de  esperar  sempre,  porque  espero  até  esta  invariável
esperança.

Enfim, estou convencido de que não é demais tudo o que espero
de Vós,  e que não poderei  ter  menos  do que aquilo que de Vós tiver
esperado. Deste modo, confio que tereis mão nas minhas inclinações mais
impetuosas, que me defendereis até dos assaltos mais violentos e fareis
triunfar a minha fraqueza dos meus mais temíveis inimigos.
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Espero que me amareis sempre, e que também Vos hei de amar
incessantemente. E para levar de vez a minha confiança tão longe quanto
pode ir, de Vós mesmo Vos espero, ó meu Criador, para o tempo e para a
eternidade. 

Amém.
São Cláudio de la Colombière

Jesus, você é o único e verdadeiro amigo

Jesus,  você  é  o  único  e  verdadeiro  amigo;  Você  não  apenas
compartilha cada um dos meus sofrimentos,  mas também o conhece o
segredo  de  transformá-lo  em  bem.  Você  me  escuta  com gentileza  e,
quando eu lhe digo minha amargura, você as suaviza.

Encontro você em todos os lugares, você nunca se afasta e, se sou forçado
a mudar de residência, encontro você onde quer que eu vá. 
Você nunca se cansa de me ouvir, de me fazer bem. Se eu te amo, tenho
certeza de ser amado;

Você não precisa das minhas posses nem se empobrece, concedendo-me
seus  presentes.  Embora  eu  seja  um  homem  pobre,  ninguém  (nobre,
inteligente ou santo) pode roubar me seu amizade.  Mesma a morte que
separa todos os amigos me reunirá com você. Nenhuma das adversidades
da  idade  ou  do  acaso  vai  te  afastará  de  me;  pelo  contrário,  nunca
desfrutarei seu presença com tanta plenitude, nem jamais estará tão perto
de mim,  quando tudo parecerá conspirar contra mim.

Só você suportar meus defeitos com extrema paciência. Mesmo minhas
infidelidades e ingratidões, mesmo que ofendam você, não impedem que
você esteja sempre disposto a me conceder sua graça e seu amor, se eu os
desejar.

Ó Jesus, concede-me que o deseje, para que eu seja todo seu, pelo tempo e
pela Eternidade. 

amém
São Cláudio de la Colombière
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1 A Oração de Jesus no Horto

“Padre nosso,”

36 Então  Jesus  foi  com  seus  discípulos  para  um  lugar  chamado
Getsêmani  e  lhes  disse:  “Sentem-se  aqui  enquanto  vou  ali  orar”.
37 Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a
entristecer-se  e a  angustiar-se.  38 Disse-lhes  então:  “A minha alma
está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem
comigo”.
Mateus 26  “Ave Maria”

35 Indo  um  pouco  mais  adiante,  prostrou-se  e  orava  para  que,  se
possível, fosse afastada dele aquela hora. 36 E dizia: “Aba, Pai, tudo
te é possível. Afasta de mim este cálice; contudo, não seja o que eu
quero, mas sim o que tu queres”.
Marcos 14  “Ave Maria”

37 Então,  voltou  aos  seus  discípulos  e  os  encontrou  dormindo.
“Simão”, disse ele a Pedro,  “você está dormindo? Não pôde vigiar
nem  por  uma  hora?  38 Vigiem  e  orem  para  que  não  caiam  em
tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.”
Marcos 14  “Ave Maria”

42 E retirou-se  outra  vez  para  orar:  “Meu Pai,  se  não  for  possível
afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade”.
40 Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos
estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. 
Mateus 26 Marcos 14  “Ave Maria”
 
41 Ele  se  afastou  deles  a  uma  pequena  distância,  ajoelhou-se  e
começou  a  orar:  42 “Pai,  se  queres,  afasta  de  mim  este  cálice;
contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua”. 
Lucas 22  “Ave Maria”
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43 Apareceu-lhe  então  um  anjo  do  céu  que  o  fortalecia.  44 Estando
angustiado, ele orou ainda mais intensamente; e o seu suor era como gotas
de sangue que caíam no chão. 
Lucas 22  “Ave Maria”
 
41 Voltando  pela  terceira  vez,  ele  lhes  disse:  “Vocês  ainda  dormem e
descansam? Basta! Chegou a hora! Eis que o Filho do homem está sendo
entregue  nas  mãos  dos  pecadores.  42 Levantem-se  e  vamos!  Aí  vem
aquele que me trai!”
Marcos 14  “Ave Maria”
 
47 Enquanto  ele  ainda  falava,  apareceu  uma  multidão  conduzida  por
Judas, um dos Doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um
beijo. 48 Mas Jesus lhe perguntou: “Judas, com um beijo você está traindo
o Filho do homem?”
Lucas 22  “Ave Maria”
 
Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. 51 Um
dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o
servo  do  sumo  sacerdote,  decepando-lhe  a  orelha.  52  Disse-lhe  Jesus:
“Guarde a espada! Pois todos os que empunham a espada,  pela espada
morrerão. 
Mateus 26  “Ave Maria”
 
52 Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do
templo  e  ao  líderes  religiosos  que  tinham vindo procurá-lo:  “Estou  eu
chefiando alguma rebelião, para que vocês tenham vindo com espadas e
varas?  53  Todos  os  dias  eu  estive  com vocês  no  templo  e  vocês  não
levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês — quando as
trevas reinam”.56 Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as
Escrituras  dos  profetas”.  Então  todos  os  discípulos  o  abandonaram  e
fugiram.
Lucas 22 Mateus 26  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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2 A Flagelação de Jesus Cristo
“Padre nosso,”

53 Levaram Jesus ao sumo sacerdote; e então se reuniram todos os chefes
dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. 54 Pedro o seguiu
de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas,
esquentava-se  junto ao fogo.  55  Todo o Sinédrio estavam procurando
depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas
não encontravam nenhum. 
Marcos 14  “Ave Maria”

 63  Mas  Jesus  permaneceu  em silêncio.  O  sumo  sacerdote  lhe  disse:
“Exijo que você jure pelo Deus vivo: se você é o Cristo, o Filho de Deus,
diga-nos”. 64 “Tu mesmo o disseste”, respondeu Jesus. “Mas eu digo a
todos vós: Chegará o dia em que vereis o Filho do homem assentado à
direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.”
Mateus 26  “Ave Maria”

65  Foi  quando  o  sumo  sacerdote  rasgou  as  próprias  vestes  e  disse:
“Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram
de ouvir a blasfêmia. 66 O que acham?” “É réu de morte!”, responderam
eles.
Mateus 26  “Ave Maria”

67 Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe
davam tapas 68 e diziam: “Profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu?”
65 E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto.
Mateus 26 Lucas 22  “Ave Maria”

73  Pouco  tempo  depois,  os  que  estavam por  ali  chegaram a  Pedro  e
disseram: “Certamente você é um deles! O seu modo de falar o denuncia”.
74 Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: “Não conheço esse homem!”
Imediatamente um galo cantou. 75 Então Pedro se lembrou da palavra que
Jesus tinha dito: “Antes que o galo cante, você me negará três vezes”. E,
saindo dali, chorou amargamente.
Mateus 26  “Ave Maria”
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1 De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do
povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. 2 E, amarrando-o,
levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. 29 Então Pilatos saiu
para falar com eles e perguntou:  “Que acusação vocês têm contra este
homem?”  30  Responderam  eles:  “Se  ele  não  fosse  criminoso,  não  o
teríamos entregado a ti”.
Mateus 27 João18  “Ave Maria”

2 E  começaram  a  acusá-lo,  dizendo:  “Encontramos  este  homem
subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e
se declara ele próprio o Cristo, um rei”.  31 Pilatos disse: “Levem-no e
julguem-no conforme a lei de vocês”. “Mas nós não temos o direito de
executar ninguém”, protestaram os judeus. 
Lucas 23 João18  “Ave Maria”

33 Pilatos então voltou para o Pretório, chamou Jesus e lhe perguntou:
“Você é o rei dos judeus?” 36 Disse Jesus: “O meu Reino não é deste
mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me
prendessem. Mas agora o meu Reino não é daqui”.
João18  “Ave Maria”

37 “Então, você é rei!”, disse Pilatos. Jesus respondeu: “Tu dizes que sou
rei.  De  fato,  por  esta  razão  nasci  e  para  isto  vim  ao  mundo:  para
testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem”.
João18   “Ave Maria”

38 “Que é a verdade?”, perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para
onde estavam os judeus, e disse: “Não acho nele motivo algum de acusação. 39
Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da
Páscoa. Querem que eu solte ‘o rei dos judeus’?" 40 Eles, em resposta, gritaram:
“Não,  ele  não!  Queremos  Barrabás!”  Ora,  Barrabás  era  um bandido.   1  Então
Pilatos mandou açoitar Jesus.
João18 João19  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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3 A Coroação de Espinhos 

“Padre nosso,”

4 Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: “Não
encontro motivo para acusar este homem”. 5 Mas eles insistiam: “Ele
está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos.
Começou  na  Galiléia  e  chegou  até  aqui”.  6  Ouvindo  isso,  Pilatos
perguntou se Jesus era galileu. 7 Quando ficou sabendo que ele era da
jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes.
Lucas 23  “Ave Maria”

8 Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito
tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar
algum milagre.  9 Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não
lhe deu resposta. 1 
Lucas 23  “Ave Maria”

10 Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-
o  com  veemência.  11 Então  Herodes  e  os  seus  soldados
ridicularizaram-no  e  zombaram  dele.  Vestindo-o  com  um  manto
esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. 12 Herodes e Pilatos, que
até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. 
Lucas 23  “Ave Maria”

27  Então,  os  soldados  do  governador  levaram Jesus  ao  Pretório  e
reuniram toda a tropa ao seu redor. 28 Tiraram-lhe as vestes e puseram
nele  um manto  vermelho;  29  fizeram  uma  coroa  de  espinhos  e  a
colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita 
Mateus 27  “Ave Maria”

E, ajoelhando-se diante dele, zombavam: “Salve, rei dos judeus!” 30
Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. 
Mateus 27  “Ave Maria”
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4 Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: “Vejam, eu o estou
trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de
acusação”. 
João 19  “Ave Maria”

5 Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de
púrpura, disse-lhes Pilatos: “Eis o homem!” 
João 19  “Ave Maria”

6 Ao  vê-lo,  os  chefes  dos  sacerdotes  e  os  guardas  gritaram:
“Crucifica-o! Crucifica-o!” Mas Pilatos respondeu: “Levem-no vocês
e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo”.
7 Os judeus insistiram: “Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele
deve morrer, porque se declarou Filho de Deus”.
João 19  “Ave Maria”

8 Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado 9 e voltou para
dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: “De onde você vem?”,
mas Jesus não lhe deu resposta. 
João 19  “Ave Maria”

10 “Você se nega a falar comigo?”, disse Pilatos. “Não sabe que eu
tenho  autoridade  para  libertá-lo  e  para  crucificá-lo?” 11 Jesus
respondeu: “Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te
fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de
um pecado maior”.
João 19  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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4  Jesus Cristo leva a Cruz
“Padre nosso,”

14 Era o Dia da Preparação na semana da Páscoa, por volta do
meio-dia “Eis o rei de vocês”, disse Pilatos aos judeus. 15 Mas
eles gritaram: “Mata! Mata! Crucifica-o!” “Devo crucificar o rei
de  vocês?”,  perguntou  Pilatos.  “Não  temos  rei,  senão  César”,
responderam os chefes dos sacerdotes.
João 19  “Ave Maria”

24  Quando  Pilatos  percebeu  que  não  estava  obtendo  nenhum
resultado,  mas,  ao  contrário,  estava  se  iniciando  um  tumulto,
mandou trazer  água,  lavou as mãos diante da multidão e disse:
“Estou inocente do sangue deste homem; a responsabilidade é de
vocês”. 25 Todo o povo respondeu: “Que o sangue dele caia sobre
nós e sobre nossos filhos!” 26 Então Pilatos soltou-lhes Barrabás,
mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado.
Mateus 27  “Ave Maria”

Então os  soldados encarregaram-se de Jesus.  17 Levando a sua
própria cruz. 26 Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene,
que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas,
fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. 
João 19 Lucas 23  “Ave Maria”

27 Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que
lamentavam e choravam por ele.  28 Jesus voltou-se e disse-lhes:
“Filhas de Jerusalém, não chorem por mim; 
Lucas 23  “Ave Maria”

chorem por vocês mesmas e por seus filhos!  29 Pois  chegará a
hora em que vocês dirão: ‘Felizes as estéreis, os ventres que nunca
geraram e os seios que nunca amamentaram!’ 
Lucas 23  “Ave Maria”
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30 “‘Então dirão às montanhas: “Caiam sobre nós!” e às colinas:
“Cubram-nos!”’ 31 Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que
acontecerá quando ela estiver seca?”
Lucas 23  “Ave Maria”

22 Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar
da Caveira.  32 Dois outros homens, ambos criminosos,  também
foram levados com ele, para serem executados. 
Marcos15 Lucas 23  “Ave Maria”

19 Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a
seguinte inscrição: JESUS NAZARENO, O REI DOS JUDEUS. 
João 19  “Ave Maria”

20 Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi
crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em
aramaico, latim e grego. 
João 19  “Ave Maria”

21 Os  chefes  dos  sacerdotes  dos  judeus  protestaram  junto  a
Pilatos:  “Não  escrevas  ‘O  Rei  dos  Judeus’,  mas  sim  que  esse
homem se  dizia  rei  dos  judeus”. 22 Pilatos  respondeu:  “O  que
escrevi, escrevi”.
João 19  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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5 A Crucificação e Morte de N.S.J.C.

“Padre nosso”

23 Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. 24
E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com
o  que  cada  um  iria  ficar.  25  Eram  nove  horas  da  manhã  quando  o
crucificaram. 18 Ali o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada
lado de Jesus.  34 Jesus disse: “Pai,  perdoa-lhes,  pois não sabem o que
estão fazendo”.
Mateus 15 João 19 Lucas 23  “Ave Maria”

29  Os  que  passavam  lançavam-lhe  insultos,  balançando  a  cabeça  e
dizendo: “Ora, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, 30
desça da cruz e salve-se a si mesmo!” 31 Da mesma forma, os chefes dos
sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: “Salvou
os outros,  mas não é capaz de salvar a si  mesmo! " 32 Os que foram
crucificados com ele também o insultavam.
Marcos 15  “Ave Maria”

39 Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos:
“Você não é o Cristo? Salve-se  a si  mesmo e a  nós!” 40 Mas o outro
criminoso o repreendeu, dizendo: “Você não teme a Deus, nem estando
sob a mesma sentença? 
Lucas 23  “Ave Maria”

41 Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o
que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal”.
42 Então  ele  disse:  “Jesus,  lembra-te  de  mim  quando  entrares  no  teu
Reino”. 43 Jesus lhe respondeu: “Eu lhe garanto: Hoje você estará comigo
no paraíso”.
Lucas 23  “Ave Maria”

25 Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de
Clopas, e Maria Madalena. 26 Quando Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela,
o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: “Aí está o seu filho”, 27 e
ao discípulo: “Aí está a sua mãe”. Daquela hora em diante, o discípulo a
recebeu em sua família.
João 19  “Ave Maria”
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33 E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. 34
Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: “Eloí, Eloí,
lamá  sabactâni?”,  que  significa  “Meu  Deus!  Meu  Deus!  Por  que  me
abandonaste?”
Marcos 15  “Ave Maria”

28 Mais  tarde,  sabendo  então  que  tudo  estava  concluído,  para  que  a
Escritura se cumprisse, Jesus disse: “Tenho sede”. 
João 19  “Ave Maria”

29 Estava  ali  uma  vasilha  cheia  de  vinagre.  Então  embeberam  uma
esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de hissopo e a
ergueram até os lábios de Jesus. 30 Tendo-o provado, Jesus disse: “Está
consumado!” Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. 
João 19  “Ave Maria”

45  E o véu do santuário rasgou-se ao meio. 46 Jesus bradou em alta voz:
“Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”. Tendo dito isso, expirou. 39
Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu
como ele morreu, disse: “Realmente este homem era o Filho de Deus!”
Lucas 23 Marcos 15  “Ave Maria”

32 Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem
que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. 33 Mas quando
chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as
pernas. 34 Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com
uma lança, e logo saiu sangue e água. 35 Aquele que o viu, disso deu
testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a
verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. 
João 19  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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Imitação de Cristo - Tomás de Kempis

Jesus:  Filho,  desci  do  céu para  tua salvação;  tomei  tuas  misérias,  não
levado pela necessidade, mas pelo amor, para ensinar-te a paciência e a
suportar com resignação as misérias temporais. Porque, desde a hora do
meu nascimento até à morte na cruz, nunca estive um instante sem sofrer.
Padeci  grande  penúria  dos  bens  terrestres:  ouvi  muitas  vezes  grandes
queixas de mim; sofri  com brandura injúrias e opróbrios;  recebi,  pelos
benefícios,  ingratidões,  pelos  milagres,  blasfêmias,  pela  doutrina,
repreensões.

LIVRO TERCEIRO  CAPÍTULO 18 

1.Jesus: Filho, mais me agradam a paciência e humildade nos reveses que
a muita consolação e fervor nas prosperidades. 

LIVRO TERCEIRO  CAPÍTULO 57

do Diário de Santa Irmã Faustina

186  "Desejo  que  conheças  mais  a  fundo  o  Meu  amor,  de  que  está
inflamado  o  Meu  Coração  pelas  almas,  e  compreenderás  isso  quando
refletires sobre a Minha Paixão. Invoca a Minha misericórdia para com os
pecadores,  pois  desejo a  salvação deles.  Quando de coração contrito  e
confiante rezares essa oração por algum pecador, Eu lhe darei a graça da
conversão. Esta pequena prece é a seguinte:

— Ó Sangue e Água que jorrastes do Coração de Jesus como fonte 
de misericórdia para nós, eu confio em Vós" (Diário, 187).

369 Ouvi  uma voz em minha alma:  uma hora de meditação de minha
dolorosa paixão tem mais mérito do que um ano inteiro de flagelações a
sangue; A meditação de Minhas feridas dolorosas é de grande benefício
para você e para Mim. Isso me dá grande alegria.

1397 O Senhor  me  disse:  A perda  de  cada  alma me  imerge  Em uma
tristeza mortal. Você sempre me consola quando ora por Os pecadores Sua
oração que mais me agrada é a oração por Conversão de pecadores. Você
deve saber, meu filho, que isso A oração é sempre ouvida.
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1485 A misericórdia de Deus escondida no Santíssimo Sacramento; A voz
do Senhor que nos fala do trono da misericórdia: Vinde a Mim todos.

-Jesus: "Alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, o primeiro
tomo a iniciativa de Me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és
capaz  de  elevar-te  até  Mim.  Não  fujas,  filha,  de  teu  Pai,  dispõe-te  a
dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras
de perdão e cumular-te com Suas graças.  Oh, quanto sua alma é querida
para mim. Eu te estabeleci nos meus braços. E você se registrou como
uma ferida profunda em Meu Coração.

- Jesus: Eu sou sua força, eu te darei forças para lutar.

- Jesus: Por que você tem medo, minha filha, do Deus da Misericórdia?
Minha santidade não me impede de ser misericordioso com você. Olha,
alma, para você eu instalei o trono de misericórdia na terra e este trono é o
tabernáculo e deste trono de misericórdia eu desejo descer ao seu coração.
Olha, eu não me envolvi com comitivas ou guardas, você tem acesso a
Mim a qualquer momento, a qualquer hora do dia em que desejo falar com
você e dar-lhe graças.

- Jesus: Minha misericórdia é maior que sua miséria e a do mundo inteiro
Quem mediu a Minha bondade? Por você desci do céu à terra, por você
me deixei pregado na cruz, por você permiti que Meu Sagrado Coração
fosse aberto por uma lança e abrisse a Fonte da Misericórdia para você.
Venha  e  tirar  graças  a  esta  fonte,  tirar  eles  junto  confiança.   Nunca
rejeitarei  um coração  arrependido,  sua  miséria  afundou  no  abismo  da
Minha  misericórdia.  Por  que  você  discutia  comigo  sobre  sua  miséria?
Faça-me o favor, dê-me todas as suas tristezas e toda a sua miséria e eu
encher-te-ei com os tesouros das minhas graças.

-Jesus: Filha, não fale sobre sua miséria, porque eu não me lembro mais
dela. Ouça, meu filho,  o que desejo lhe dizer: reduza minhas feridas e
retire  da  fonte  da  vida  tudo  o  que  seu  coração  pode  desejar.  Beba
abundantemente da fonte da vida e você não vai parar durante a viagem.
Veja o esplendor da minha misericórdia e não tema os inimigos da sua
salvação.

Glorifique Minha misericórdia.
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Mistérios Gloriosos

1 A Ressurreição de N.S.J.C, P48

2 A Ascensão de Jesus Cristo ao Céu. P50

3 A Vinda do Divino Espírito Santo P52

4 A Assunção da Virgem Maria P54

5 A Coroação de Maria Santíssima P56

São Luís Maria Grignion de Montfort P58

 tabela de conteúdo

47



1  Ressurreição de N.S.J.C

“Padre nosso,”

57 Ao cair da tarde chegou um homem rico, de Arimatéia, chamado José, 58
Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse
entregue. 59 José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho 60 e o
colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E, fazendo
rolar  uma  grande  pedra  sobre  a  entrada  do  sepulcro,  retirou-se.  61  Maria
Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro.
Mateus 27  “Ave Maria”

62 No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus
dirigiram-se a Pilatos 63 e disseram: " 64 Ordena, pois, que o sepulcro dele
seja  guardado  até  o  terceiro  dia,  para  que  não  venham  seus  discípulos  e,
roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos.”. 65
“Levem um destacamento”,  respondeu  Pilatos.  “Podem ir,  e  mantenham o
sepulcro em segurança como acharem melhor”. 66 Eles foram e armaram um
esquema  de  segurança  no  sepulcro;  e  além de  deixarem um destacamento
montando guarda, lacraram a pedra.
Mateus 27  “Ave Maria”

1   Depois  do  sábado,  tendo  começado  o  primeiro  dia  da  semana,  Maria
Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2 Encontraram removida a
pedra do sepulcro,   3  mas,  quando entraram,  não encontraram o corpo  do
Senhor Jesus.
Mateus 28 Lucas 24  “Ave Maria”

 2 Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a
quem Jesus amava, e disse: “Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos
onde  o  colocaram!”  3  Pedro  e  o  outro  discípulo  saíram  e  foram  para  o
sepulcro. 12 Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada; afastou-se, e
voltou admirado com o que acontecera.
João 20 Lucas 24  “Ave Maria”

11 Maria,  porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava,
curvou-se para olhar dentro do sepulcro 12 e viu dois anjos vestidos de branco,
sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. 
João 20  “Ave Maria”
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5 O  anjo  disse  às  mulheres:  “Não  tenham  medo!  Sei  que  vocês  estão
procurando Jesus, que foi crucificado. 6 Ele não está aqui; ressuscitou, como
tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia.  7 Vão depressa e digam aos
discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês
para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei”.
Mateus 28  “Ave Maria”

8 As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria,
e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus.  9 De repente, Jesus as
encontrou e disse: “Salve!” Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e
o adoraram. 10 Então Jesus lhes disse: “Não tenham medo. Vão dizer a meus
irmãos que se dirijam para a Galiléia; lá eles me verão”.
Mateus 28  “Ave Maria”

17 Jesus disse: “Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para
meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês”. 18 Maria Madalena
foi  e  anunciou  aos  discípulos:  “Eu  vi  o  Senhor!”  E contou  o  que  ele  lhe
dissera. 11 Mas  eles  não  acreditaram  nas  mulheres;  as  palavras  delas  lhes
pareciam loucura. 
João 20 Lucas 24  “Ave Maria”

19 Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos
reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio
deles e disse: “Paz seja com vocês!” 
João 20  “Ave Maria”

37 Eles ficaram assustados e  com medo, pensando que estavam vendo um
espírito.  38 Ele lhes disse:  “Por que vocês estão perturbados e  por que se
levantam dúvidas no coração de vocês? 39 Vejam as minhas mãos e os meus
pés.  Sou eu mesmo! Toquem-me e vejam; um espírito  não tem carne nem
ossos, como vocês estão vendo que eu tenho”. 41 ele lhes perguntou: “Vocês
têm aqui algo para comer?” 42 Deram-lhe um pedaço de peixe assado, 43 e ele
o comeu na presença deles.
Lucas 24  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 

49



2 A Ascensão de Jesus Cristo ao Céu
“Padre nosso”

24 Tomé, chamado Dídimo, um dos Doze, não estava com os discípulos
quando Jesus apareceu. 25 Os outros discípulos lhe disseram: “Vimos o
Senhor!” Mas ele lhes disse: “Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas
mãos,  não colocar o  meu dedo onde estavam os pregos e  não puser  a
minha mão no seu lado, não crerei”.
João 20  “Ave Maria”

26 Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali,  e
Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-
se no meio deles e disse: “Paz seja com vocês!” 27 E Jesus disse a Tomé:
“Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-
a no meu lado. Pare de duvidar e creia”.
João 20  “Ave Maria”

28 Disse-lhe Tomé: “Senhor meu e Deus meu!” 29 Então Jesus lhe disse:
“Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram”.
João 20  “Ave Maria”

44 E disse-lhes:  “Foi isso que eu lhes falei  enquanto ainda estava com
vocês: Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está
escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. 45 Então lhes abriu
o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras.
Lucas 24  “Ave Maria”

46 E lhes disse: “Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar
dos  mortos  no  terceiro  dia,  47  e  que  em  seu  nome  seria  pregado  o
arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por
Jerusalém. 48 Vocês são testemunhas destas coisas. 
Lucas 24  “Ave Maria”
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31 “Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. 32
Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se
converter,  fortaleça  os  seus  irmãos”.  17  Disse-lhe  Jesus:  “Cuide  das
minhas ovelhas. 
Lucas 22  João 21  “Ave Maria”

 20 Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: Nenhum escravo é maior
do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. 33
“Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste
mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”.
João 15 João 16  “Ave Maria”

21 Novamente Jesus disse: “Paz seja com vocês! Assim como o Pai me
enviou, eu os envio”. 22 E com isso, soprou sobre eles e disse: “Recebam
o  Espírito  Santo.  23 Se  perdoarem  os  pecados  de  alguém,  estarão
perdoados; se não os perdoarem, não estarão perdoados”.
João 20  “Ave Maria”

18 Então,  Jesus  aproximou-se  deles  e  disse:  “Foi-me  dada  toda  a
autoridade nos céus e  na terra.  19 Portanto,  vão e façam discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo,  20 ensinando-os a  obedecer  a tudo o que eu lhes ordenei.  E eu
estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. 
Mateus 28  “Ave Maria”

50 Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos
e  os  abençoou.  51 Estando  ainda  a  abençoá-los,  ele  os  deixou  e  foi
elevado ao céu. 52 Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com
grande  alegria.  14 Todos  eles  se  reuniam  sempre  em  oração,  com  as
mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus,  e com os irmãos dele.
Lucas 24  Atos 1  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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3  A Vinda do Divino Espírito Santo
“Padre nosso”

49 Eu lhes envio a promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem
revestidos do poder do alto”. 26 Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que
o Pai  enviará  em meu nome,  lhes  ensinará  todas as  coisas  e  lhes  fará
lembrar tudo o que eu lhes disse. 26 “Quando vier o Conselheiro, que eu
enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai,
ele testemunhará a meu respeito. 27 E vocês também testemunharão, pois
estão comigo desde o princípio.
Lucas 24 João 14 João 15  “Ave Maria”

1 Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. 2
De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu
toda a casa na qual estavam assentados. 
Atos 2  “Ave Maria”

3 E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram
sobre  cada  um  deles.  4  Todos  ficaram  cheios  do  Espírito  Santo  e
começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Atos 2  “Ave Maria”

5 Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações
do  mundo.  6  Ouvindo-se  o  som,  ajuntou-se  uma  multidão  que  ficou
perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. 7 Atônitos e
maravilhados,  eles  perguntavam:  “Acaso  não  são  galileus  todos  estes
homens que estão falando? 
Atos 2  “Ave Maria”

8 Então,  como os ouvimos,  cada um de nós,  em nossa própria  língua
materna?11  tanto  judeus  como  convertidos  ao  judaísmo;  cretenses  e
árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria
língua!” 12 Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: “Que
significa  isto?”13  Alguns,  todavia,  zombavam  deles  e  diziam:  “Eles
beberam vinho demais”.
Atos 2  “Ave Maria”
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14 Então Pedro levantou-se com os Onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão:
“Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-
lhes  isto!  Ouçam com atenção:  15 estes  homens não estão  bêbados,  como
vocês supõem. 16 Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: 17
“‘Nos  últimos  dias,  diz  Deus,  derramarei  do  meu  Espírito  sobre  todos  os
povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os
velhos terão sonhos.
Atos 2  “Ave Maria”

22 “Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus
diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre
vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. 23 Este homem lhes
foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus; e vocês,
com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz.  32 Deus
ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato.
Atos 2  “Ave Maria”

33 Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e
derramou o que vocês agora vêem e ouvem. 36 “Portanto, que todo o Israel
fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e
Cristo”.
Atos 2  “Ave Maria”

37 Quando ouviram isso,  ficaram aflitos  em seu  coração, e  perguntaram a
Pedro e aos outros apóstolos: “Irmãos,  que faremos?” 38 Pedro respondeu:
“Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.
Atos 2  “Ave Maria”

41 Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um
acréscimo de cerca de três mil pessoas. 42 Eles se dedicavam ao ensino dos
apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Atos 2  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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4  A  Assunção da Virgem Maria
“Padre nosso”

16 Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto,
fruto  que  permaneça,  26  No sexto  mês  Deus  enviou  o anjo  Gabriel  a
Nazaré, cidade da Galiléia, 27 a uma virgem prometida em casamento a
certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era
Maria. 
João 15 Lucas 1  “Ave Maria”

21 Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me
revelarei  a  ele”.  28  O  anjo,  aproximando-se  dela,  disse:  “Alegre-se,
agraciada! O Senhor está com você!”
João 14 Lucas 1  “Ave Maria”

23 Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, obedecerá à  minha palavra.
Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. 35 O anjo
respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a
cobrirá com a sua sombra. 
João 14 Lucas 1  “Ave Maria”

17 Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus como uma
criança, nunca entrará nele”. 37 Pois nada é impossível para Deus”. 38
Respondeu Maria: “Sou serva do Senhor; que aconteça comigo conforme
a tua palavra”. Então o anjo a deixou.
Lucas 18 Lucas 1  “Ave Maria”

21 “Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos
céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 5
Sua mãe disse aos serviçais: “Façam tudo o que ele lhes mandar”.
Mateus 7 João 2  “Ave Maria”
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7 Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem
em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. 51 Então foi
com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. 
João 15  Lucas 2  “Ave Maria”

23 No entanto,  está  chegando a  hora,  e  de  fato  já  chegou,  em que os
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes
os adoradores que o Pai procura. 24 Deus é espírito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade”. 
João 4  “Ave Maria”

46 Então disse  Maria:  “Minha  alma engrandece ao Senhor  47 e  o  meu
espírito  se  alegra em  Deus,  meu  Salvador,  48 pois  atentou para  a
humildade da  sua  serva.  De  agora  em  diante, todas  as  gerações me
chamarão bem-aventurada, 49 pois o Poderoso fez grandes coisas em meu
favor;  santo é o seu nome. 50 A sua misericórdia estende-se aos que o
temem, de geração em geração.
Lucas 1  “Ave Maria”

25 Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe/ 26 Quando Jesus viu sua mãe
ali  /  disse  à  sua mãe:  “Aí  está  o  seu filho” 34 Em vez disso,  um dos
soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e
água. 
João 19  “Ave Maria”

3 Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas
provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de
quarenta  dias  falando-lhes  acerca  do  Reino  de  Deus.  13  Quando
chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados.  Achavam-se
presentes Pedro, João, Tiago e André; Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus;
Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelote, e Judas, filho de Tiago. 14 Todos
eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a
mãe de Jesus, 
atos 1  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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5  A Coroação de Maria Santíssima

“Padre nosso”

38 Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde
certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39 Maria, sua irmã,
ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. 40 Marta, porém,
estava ocupada com muito serviço. E,  aproximando-se dele,  perguntou:
“Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o
serviço? Dize-lhe que me ajude!”
Lucas 10  “Ave Maria”

41 Respondeu o Senhor: “Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta
com muitas coisas; 42 todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a
boa parte, e esta não lhe será tirada”.
Lucas 10  “Ave Maria”

3 Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro,
38 e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-
lhe  os  pés  com suas  lágrimas.  Depois  os  enxugou  com seus  cabelos,
beijou-os e os ungiu com o perfume. E a casa encheu-se com a fragrância
do perfume.
João 12 Lucas 7  “Ave Maria”

8 Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: “Por
que este desperdício? 9 Este perfume poderia ser vendido por alto preço, e
o dinheiro dado aos pobres”.10 Percebendo isso,  Jesus lhes disse: “Por
que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para
comigo. 
Mateus 26  “Ave Maria”

7 Pois  os  pobres  vocês  sempre  terão  com  vocês,  e  poderão  ajudá-los
sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. 8 Ela fez o
que  pôde.  Derramou  o  perfume  em  meu  corpo  antecipadamente,
preparando-o para o sepultamento. 9 Eu lhes asseguro que onde quer que
o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será
contado em sua memória.” 
Marcos 14  “Ave Maria”
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39 O fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: “Se este homem
fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é:
uma  ‘pecadora’”.  40  Então  lhe  disse  Jesus:  “Simão,  tenho  algo  a  lhe
dizer”. 44 “Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu
água para lavar os pés; ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas
e os enxugou com seus cabelos. 45 Você não me saudou com um beijo,
mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés.
46 Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume
nos meus pés. 
Lucas 7  “Ave Maria”

47 Portanto,  eu lhe digo,  os muitos pecados dela lhe foram perdoados;
pois  ela  amou  muito.  Mas  aquele  a  quem pouco foi  perdoado,  pouco
ama”.  48 Então Jesus disse  a ela:  “Seus pecados estão perdoados”.  50
“Sua fé a salvou; vá em paz”.
Lucas 7  “Ave Maria”

21 “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e
a praticam”.  50 Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus,
este é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.
Lucas 8 Mateus 12  “Ave Maria”

25 Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de
Clopas, e Maria Madalena. 26 Quando Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela,
o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: “Aí está o seu filho”, 27 e
ao discípulo: “Aí está a sua mãe”. 
João 19  “Ave Maria”

9 Quando Jesus ressuscitou,  na madrugada do primeiro dia da semana,
apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete
demônios.  10  Ela  foi  e  contou  aos  que  com  ele  tinham  estado;  eles
estavam lamentando e  chorando.  11 Quando ouviram que Jesus estava
vivo e fora visto por ela, não creram.
Marcos 16  “Ave Maria”

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, 

e por todos os séculos dos séculos.  
Amém. 
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CONSAGRAÇÃO DE SI MESMO A JESUS CRISTO, SABEDORIA
ENCARNADA, PELAS MÃOS DE MARIA

O AMOR DA SABEDORIA ETERNA, 223-227

Ó Sabedoria eterna e encarnada! Ó meu muito amado e adorável Jesus,
Verdadeiro Deus e  verdadeiro homem,  Filho único do Pai  eterno e  de
Maria sempre virgem! 

Eu vos  adoro profundamente  no  seio  e  nos  esplendores  do  vosso  Pai,
desde toda a eternidade e no seio virginal de Maria, vossa digníssima Mãe,
no  tempo  da  vossa  encarnação.  Eu  vos  dou  graças  por  vos  terdes
aniquilado a vós mesmo, tomando a forma dum escravo, para me tirardes
da cruel escravidão do demônio. Eu vos louvo e glorifico por vos terdes
querido submeter a Maria, vossa santa Mãe, em todas as coisas, a fim de
me tornar por ela vosso fiel escravo.

* * * 223
Mas, ah!, ingrato e infiel que eu sou, não observei os votos e promessas
que  tão  solenemente  vos  fiz  no  meu  batismo;não  cumpri  as  minhas
obrigações; não mereço ser chamado vosso filho nem vosso escravo e,
como nada há em mim que não mereça a vossa repulsa e a vossa cólera,
não ouso mais por mim mesmo aproximar-me da vossa santa e augusta
Majestade. É, pois, por isso, que eu recorro à intercessão e à misericórdia
da vossa santa Mãe, que me destes por medianeira junto de vós, e é por
intercessão dela que eu espero obter de vós a contrição e o perdão dos
meus pecados, a aquisição e conservação da Sabedoria.

* * *224.
Eu vos saúdo, pois, ó Maria imaculada, tabernáculo vivo da Divindade,
onde a Sabedoria eterna escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos
homens.
Eu vos saúdo, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império está submisso,
tudo  quanto  há  abaixo  de  Deus.  Eu  vos  saúdo,  ó  Refúgio  seguro  dos
pecadores,  cuja  misericórdia  a  ninguém faltou;  atendei  os  desejos  que
tenho da divina Sabedoria, e recebei, por isso, os votos e oferendas que a
minha pequenez vos apresenta.
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* * *225.
Eu…, pecador infiel, renovo e ratifico hoje, nas vossas mãos, os votos
de meu batismo: renuncio para sempre a Satanás, às suas pompas e às
suas  obras,  e  dou-me  inteiramente  a  Jesus  Cristo,  a  Sabedoria
encarnada, para carregar a minha cruz atrás dele, todos os dias da
minha vida, e a fim de lhe ser mais fiel do que fui até aqui.

Eu vos escolho, hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por
minha mãe e senhora.  Eu vos entrego e consagro,  na qualidade de
escravo,  o  meu  corpo  e  a  minha  alma,  os  meus  bens  interiores  e
exteriores,  e  o  próprio  valor  das  minhas  boas  obras  passadas,
presentes e futuras, deixando-vos inteiro e pleno direito de dispor de
mim e de tudo o que me pertence, sem excepção alguma, segundo o
vosso agrado, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade.

* * * 226.
Recebei, ó Virgem benigna, esta pequena oferenda da minha escravidão,
em união e em honra da submissão que a Sabedoria eterna quis ter da
vossa maternidade; em homenagem ao poder que ambos tendes sobre esta
pobre criatura e miserável pecador, e em ação de graças pelos privilégios
com que  a  Santíssima  Trindade  vos  favoreceu.  Declaro  doravante,  na
qualidade de vosso verdadeiro escravo, procurar a vossa honra e obedecer-
vos em tudo.
Ó Mãe admirável, apresentai-me ao vosso querido Filho, na qualidade de
escravo eterno,  a fim de que,  tendo-me resgatado por vós,  por vós me
receba.

* * *227.
Ó  Mãe  de  misericórdia,  alcançai-me  a  graça  de  obter  a  verdadeira
sabedoria de Deus,  e de me colocar por isso,  entre aqueles que amais,
ensinais,  guiais,  sustentais  e  protegeis  como  vossos  filhos  e  vossos
escravos.
Ó Virgem fiel,  tornai-me em todas as coisas um tão perfeito discípulo,
imitador e escravo da Sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, que
eu chegue, pela vossa intercessão e a vosso exemplo, à plenitude da sua
idade na terra e da sua glória nos céus.

Assim seja! tabela de conteúdo
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Amo Ergo Sum
www.aes-rosaire.fr
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