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Voz e Eco da Mãe Divina

Pedidos de oração
dos Sacratíssimos
Corações de
Cristo Jesus,
Maria e
São José.
TODOS OS DIAS
Ato de Consagração ao Divino Coração da Mãe Celestial (1)
Oração da Divina Fé (2)
33 contas pelas Crianças do Mundo (10)
Oração Para Invocar o Espírito Santo (11)
Um Mistério do Santo Rosário (9)
Oração e Pedido Espiritual a Jesus Cristo (17)
15 minutos de Contemplação à Imagem de Cristo Misericordioso
Leitura da mensagem diária transmitida por Cristo Jesus
Terço da Divina Misericórdia (19)
Devocionário à Divina Misericórdia (20)
Oração à escolha, oferecida pela consciência das baleias e dos oceanos (16)

SEGUNDA

TERÇA

33 Mãe
Universal pelas
Almas
Preciosas* (7)

Dia de Jejum
Um Mistério pelos
Centros Marianos
(9)
Um Mistério pelas
Crianças e pelos
Jovens (9)
Ato de
Consagração das
Crianças (12)

Sagrado
Devocionário ao
Coração de Jesus
pela Consciência
Indígena (21)

Oração pelas
Almas Inocentes
(18)

Oração de
Reconciliação e
Irmandade (14)
Orândio da
Paixão e da
Transfiguração (6)

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

Um Mistério pela
Consagração da
África (9)

33 Mãe
Universal pelas
Almas
Preciosas* (7)

Contemplação à
Imagem de Cristo
Misericordioso

Dia de Jejum

Sagrado
Devocionário ao
Coração de Jesus
pela Consciência
Indígena (21)

Consagração
ao Sagrado
Coração de
Cristo Jesus (4)

Devocionário às
Cinco Sagradas
Chagas de Jesus
(15)

Oração pelas
Almas Inocentes
(18)

(manhã-tarde-noite)

Devocionário às
Cinco Sagradas
Chagas de Jesus
(15)

Devocionário ao
Castísimo Coração
de São José ** (8)
Oração de
Consagração
Ato de
Familiar (5)
Consagração
do Mundo ao
Sagrado
Imaculado Coração
Devocionário
de Maria (3)
pela Consciência
Indígena (21)
Via Crucis (13)

* Almas Preciosas, nome dado aos irmãos/ãs com Síndrome de Down, também chamados por a Mãe Divina como Seres Mongoloides.
** Após orar o Devocionário ao Castíssimo Coração de São José, ofertamos a Oração para Viver nos Bens Celestiais.

DOMINGO
Um Mistério
pelos Centros
Marianos (9)

Vía Crucis (13)

Orândio da Paixão e
da Transfiguração (6)
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1. Ato de Consagração ao Divino

Coração da Mãe Celestial
PAUTA: TODOS OS DIAS

Querida Mãe Celestial,
hoje me consagro a Teu Divino Coração
e te entrego meu pequeno coração
e minha paciente alma
para que, no Teu Glorioso Reino da Paz,
eu possa encontrar
forças para caminhar na vida,
amor para minha consciência,
entrega para minha doação,
perdão para o passado,
redenção para o que ainda devo transcender
e misericórdia para este mundo.
Estou unido a Ti,
Misericordiosa Mãe,
nesta missão de Paz
para com minhas almas irmãs.
Estou perto de Teu Coração,
Divina Concepção da Trindade.
Que Tua Vontade invada minha alma,
para que reconheça o Chamado Divino.
Converte meu coração
em Tua Chama Sagrada de Paz
para que, nesta consagração,
eleve ao Céu minhas preces.
Em humildade e reverência,
te peço que me escutes,
Mãe da Paz,
para que Tu, que nos fazes voltar
a nascer como o amanhã;

Tu, que és a Ave Mensageira;
Tu, que invades nossos corações
com Teu Imaculado Amor;
nos ensines a viver na pureza,
na compaixão
e no amor absoluto,
que Teu Filho, o Redentor,
nos irradia por inteiro.
Bendita Tu és, Ave do Sol;
semeia em cada alma
a semente do perdão
para que, envoltos pelo Teu manto
de maternidade,
Teus sublimes olhos de Paz e de Amor
iluminem o caminho de renúncia
que devemos percorrer.
Em Teu exemplo amoroso e prodigioso,
vemos surgir a humildade.
Em Tua Graça e em Tua Misericórdia,
vemos a manifestação do Amor de Deus.
Guarda em Teu Coração,
Sagrada Mãe do Amor,
todas as nossas falhas,
para que, no Retorno de Teu Filho,
possamos ver nascer o novo mundo.
Que o Espírito Santo que provém de Ti,
Mãe da Paz,
seja o escudo que nos proteja,
como a oração que nos ampare.
Amém

2. Oração da Divina Fé

PAUTA: TODOS OS DIAS
Para ser recitada todos os dias, com a missão de fortalecer a fé no coração.

Que meu pequeno coração
seja invadido pela Fé de Jesus.
Que Cristo una meu coração
com a Fonte da Divina Fé.
Que no Amor da Mãe Universal,
encontre a luz que ilumine os caminhos.
Que o Espírito Santo
guarde a missão
que Deus me encomendou.
Que a Divina Fé
seja o escudo e a temperança
que guiem o caminhar de cada alma.
Porque no Amor de Deus
encontrarei a fortaleza,
e a Divina Fé será a estrela-guia
para que alcance a redenção
e a eternidade.
Que a Fé do Pai,
do Filho e do Espírito Santo,
difunda-se como esperança
para os que a necessitam.
Amém.
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19. Terço da Divina Misericórdia

20. Devocionário à Divina

21. Sagrado Devocionário ao Coração

Realizar 50 ou 150 contas. Idealmente as 15 horas,
ou em qualquer outro horário.

PAUTA: TODOS OS DIAS
Composto por duas orações: a oração Reparadora que
intercede, perante Deus, por meio da Divina Misericórdia
de Jesus. É uma oração para ser recitada por todos os
pecadores mais empedernidos e pela humanidade, para
que essa alcance a Misericórdia.
A oração Restauradora ao Pai Criador, complementa a
primeira e se ora em continuação.

PAUTA: SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS

PAUTA: TODOS OS DIAS

Pela Sua dolorosa Paixão,
tende Misericórdia de nós
e do mundo inteiro.
Amém
• Nas contas de união, a seguinte oração:

Eterno Pai,
eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue,
a Alma e a Divindade
de Vosso Diletíssimo Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação de nossas faltas
e das do mundo inteiro.
Amém
Sangue e Água,
que brotastes do Coração de Jesus,
como fonte de Misericórdia para nós,
eu confio em Vós.
Amém
• Nas últimas sete contas a seguinte oração:

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,
tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Amém

Misericórdia

Oração reparadora da Divina Misericórdia
Água, Sangue, Vida e Compaixão,
que brotaram do Bendito Coração
ferido de Jesus,
tende piedade, misericórdia e redimi
a todos nós.
Amém

Oração Restauradora ao Pai Criador

de Jesus pela Consciência Indígena
• Nas contas de união deverão repetir:

“Pela Força invencível
do Sagrado Coração de Jesus,
Pai Amado,
atende e escuta nossas súplicas”
• Na primeira dezena repetirão:

“Pela Força Invencível
do Coração de Jesus,
todos os povos são resgatados”
• Na segunda dezena repetirão:

“Pelo Poderoso Fogo
que brota do Coração de Jesus,
todos os povos são salvos”
• Na terceira dezena repetirão:

“Pela Luz Insondável que emana
o Sagrado Coração de Jesus,
toda a Consciência Indígena é amparada”
• Na quarta dezena repetirão:

Pai Celestial,
Suprema Unidade,
Suprema Consciência,
Supremo Amor,
compadece-Te de todos nós
e de toda a humanidade.
Amém

“Pela sublime Chama de Amor
que irradia o Sagrado Coração de Jesus,
todos os povos originários
são reconciliados”
• Na quinta dezena repetirão:

“Pelos Sagrados Méritos
alcançados por Jesus Cristo
durante Sua Paixão na cruz,
Amado Pai, une-nos agora e sempre.
Amém”
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17. Oração e Pedido Espiritual
a Jesus Cristo
PAUTA: TODOS OS DIAS
Para aliviar qualquer perturbação da vida e para encontrar
a Graça da Salvação de Cristo

Senhor,
eu confio em Ti, em Teu Coração,
em Tua Instrução, em Tua Vontade.
Senhor,
ajuda-me a ser forte e invencível
ante as ciladas do inimigo.

e a Divina Misericórdia
para caminhar com coragem
rumo ao advento
de Teu Glorioso Reino de Amor e Paz.
Salve, Rei,
Fonte inesgotável de Graças e de Piedade!
Entrega-me por inteiro
aos braços de Teu Sumo Pai Criador.
Amém

Senhor,
ensina-me a caminhar na fé
e na confiança absoluta
em Teu Propósito Redentor.

18. Oração pelas Almas Inocentes
PAUTA: SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS

Senhor Altíssimo da Misericórdia,
contempla em Teu Poderoso Coração
a necessidade de paz e de redenção
para todas as almas que vivem sobre a Terra.
Oh, Meu Salvador,
Deus do Amor e da Verdade,
afasta de Minhas crianças o castigo eterno
e eleva, por Minha oferta, os corações perdidos.
Oh, Sábio Pai da Luz,
encontra em cada essência
a Luz que provém de Ti
e aceita as oferendas de amor
que depositamos em Teu Sagrado Altar,
Porque junto a Meu Filho Jesus Cristo
o Rei dos reis e Senhor do Amor Absoluto,
prometemos agora e sempre
consagrar a Tua amada humanidade.

Senhor,
entrego-me a Teu bendito Coração Salvador,
para que, sob Tua Graça Celestial,
minha alma e todas as almas
que ainda não se definiram
por Teu único e verdadeiro caminho
possam encontrar juntas
o consolo para nosso espírito,
o fervor para viver em Tua devoção,
o perdão para dissolver o passado

Escuta agora, Senhor, Tua Mensageira Fiel!
Observa com Teu olhar paternal
o vôo da Ave do Espírito Santo,
porque os raios de Piedade e de Compaixão
que brotam de Teu Santíssimo Coração
redimirão toda a Terra
para que junto a Teus Anjos e Arcanjos
glorifiquemos-Te
por toda a eternidade.
Amém
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3. Ato de Consagração do Mundo
ao Imaculado Coração de Maria
PAUTA: SÁBADOS

Flores de Luz são derramadas sobre a Terra
pelos Anjos do Céu
que trazem nas mãos a Misericórdia de Deus.

Que vejamos nascer no horizonte
o Sol Sagrado de Cristo,para que eternamente
Ele seja o Luzeiro Infinito
a guiar nossos pés peregrinos.
Agora e sempre,
glorifiquemos a Deus Criador por toda a Eternidade.
Amém

Os corações do mundo
renascem no Espírito Santo
e despertam ao Chamado Maternal.

5. Oração de Consagração Familiar ao
Sagrado e Poderoso Coração de Jesus
PAUTA: SEXTAS-FEIRAS

Os soldados da Paz se unem,
porque chegou o momento
da consagração interior.
Estrelas fugazes cruzam o firmamento da Terra;
são os sinais vindouros da Eterna Paz.
Pela consagração da humanidade
surge a esperança,
e os que perderam o caminho até Cristo
retornam ao Pai através do Seu Sagrado Coração.
Salve, Rainha do Céu!
Nós Te saudamos e Te adoramos, Imaculado Coração,
porque Tua Graça converte nossas vidas
e somos tocados pelo dom de Teu Bendito Amor.
Ó Mãe e Rainha da Paz,
consagramos nossa morada interior
a Teu Grande Espírito Mariano!
Ó Santíssima Mãe Imaculada,
confiamos plenamente
em Teu Caminho de Amor e de Redenção!

4. Consagração ao Sagrado
Coração de Cristo Jesus
PAUTA: QUINTAS-FEIRAS

Eterno Templo,
que guardas em Amor minha morada,
Eterno Fogo,
que iluminas meus caminhos,
Eterno Rei,
Sagrado e Insondável Coração de Jesus,
vive em mim, sê em mim,
age e trabalha através de meu coração
para que sejamos agora e sempre
unos no Paraíso Eterno de Deus.
Amém

Eterno e Sublime Céu
que nos impregna por inteiro.
Precioso Coração do Rei Universal.
Sagrada Água de Vida
que brota constantemente.
Divino Sangue que tudo lava, cura e redime.
Amadíssimo Coração de Jesus,
protege, consagra, ampara,
preserva, cuida, cura e redime
cada uma de nossas famílias,
para que eternamente
ante Tua Presença Misericordiosa,
mereçamos viver agora e sempre
em Teu Glorioso Reino
pela intercessão do Imaculado
e Poderoso Coração de Maria.
Amém
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6. Orândio da Paixão e da

Transfiguração de Jesus

PAUTA: TERÇAS-FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS
Começando com a cruz,
seguidas das seis primeiras contas, oramos:

Oração para a Reparação do Coração de Cristo
Ó! Sangue de Cristo,
derramado sobre o mundo,
purifica nossa alma,
alivia nosso coração.
Tem piedade de nós, Senhor.

Na conta maior de união, assim como nas demais contas
de união, oramos o Pai Nosso em aramaico.

Na 3ª dezena oramos o 3º Sinal:

Pela Água que brotou do Lado de Jesus,
e nos deu a Redenção Eterna,
conforta-nos Senhor.
Na 4ª dezena oramos 4º Sinal:

Pelo Sangue que brotou do Coração de Jesus,
que liberou o mundo,
salva-nos Senhor.
Na 5ª dezena oramos 5º Sinal:

Pelas três quedas de Jesus com a cruz,
que converteram a humanidade,
levanta-nos Senhor.
Na 6ª dezena oramos 6º Sinal:

Na 1ª dezena oramos o 1º Sinal:

Pela lança que transpassou o Coração de Jesus
e derramou Misericórdia para o mundo,
perdoa-nos Senhor.
Na 2ª dezena oramos o 2º Sinal:

Pelo Sagrado Sudário,
que envolveu e transfigurou Jesus,
restaura-nos Senhor.

Pai Nosso em Aramaico
TRANSLITERADO PARA O PORTUGUÊS

Abvún debachmaia
Netcádech chmor
Teitê malcutar
Nerruei tseviánar aicána
Debachmaia af ba-ár há
Ravlán larma dessuncanan iarmana
Uachpoclan raubéin uartarréin
Aicána daf renan chuórren olrraiaben
Uela tarlan letnessiuna
Ela patsan min bichá
Metul delarre malcutá
Uarraila uatechpurta
Lar-lam almin
Aamein

Pelas chagas nas mãos de Jesus,
que iluminaram todas as almas,
tem piedade Senhor.
Nas seis últimas contas, e mais a cruz, oramos:

Pela Gloriosa Ascensão de Jesus,
que salvou toda a humanidade,
dá-nos Teu Espírito Senhor.
Oramos no total 81 contas.
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15. Devocionário às Cinco Sagradas

Chagas de Jesus

PAUTA: QUARTAS-FEIRAS E SÁBADOS

Cristo Jesus nos ensina:

Com verdadeiro amor, devoção e entrega, repetirão 10 vezes cada uma de Minhas Cinco Chagas.
Se realizarem esse exercício, com fé e convicção
espiritual, receberão os méritos alcançados por
Mim na Cruz, os mesmos méritos que depositarei
no coração de todos aqueles que clamarem por
Mim e crerem no Poder redentor e curador de
Minhas Chagas.
Os corações que, assim como na Via Crucis,
venerarem-Me e rezarem a essas cinco chagas
marcadas em Meu Corpo Glorificado, todas as
quartas-feiras e sábados, estarão em verdade unidos a Meu Coração Compassivo e com
reverência entregarei Minha Paz, Meu Consolo e
Minha Misericórdia. Se esse exercício for feito em
grupo ou em família, o poder desse devocionário
terá repercussões celestiais maiores.
Todos aqueles que com fé exercitarem essas
orações às Minhas Cinco Chagas poderão compreender, a partir do coração, os mistérios divinos
alcançados por Mim durante a Paixão. Dessa
forma, repetirão 10 vezes cada uma das cinco
chagas e concentrarão seu ser na parte de Meu
Corpo Glorificado onde foram marcadas. Quem
assim proceder, a cada novo dia, ajudará, em
glória e em honra, a aliviar Meu Sagrado Coração
da dor que a humanidade tem causado por não
aceitar Deus Todo-poderoso por meio de Seu
Amadíssimo Filho.

Repetirão no primeiro sinal:

“Pela Sagrada Chaga
que marcamos(*) na mão direita
de Nosso Senhor Jesus,
Pai, tende Piedade de nós”
Repetirão no segundo sinal:

“Pela Preciosa Chaga
que marcamos(*) na mão esquerda
de Nosso Senhor Jesus,
Deus Pai, tende Misericórdia e Piedade
de todos nós”

(*)Marcamos: Segundo Cristo Jesus, todas as orações
fazem referência a esse termo, porque nós, como
humanidade, marcamos o Filho de Deus com as chagas,
tornando essa prática um exercício de reparação.
E, entre as contas de união, repetirão com fé:

“Oh, Senhor Jesus,
ressuscitai nossa vida espiritual,
redimi nosso coração,
elevai nosso ser perante Deus.
Amém”

Repetirão no terceiro sinal:

“Pela Imaculada Chaga
que marcamos(*) no pé direito
de Nosso Senhor Jesus,
Pai Eterno, tende Compaixão e Perdão
por todos nós”
Repetirão no quarto sinal:

“Pela Glorificada Chaga
que marcamos(*) no pé esquerdo
de Nosso Senhor Jesus,
Senhor do Universo, tende Amor e Graça
por todos nós”
Repetirão no quinto sinal:

“Pela Bendita Chaga que marcamos(*)
no Lado de Nosso Senhor Jesus
de onde brotou
a Fonte Insondável de Misericórdia
para o mundo inteiro,
Adonai, Pai Eterno,
reconciliai-nos com Vosso Glorioso Reino.
Amém”

16. Pela consciência das baleias

e dos oceanos

PAUTA: TODOS OS DIAS
Se trabalhará com uma oração à escolha do orante e se
ofertará à consciência das Baleias e dos Oceanos. No dia
24/11/2013 a Virgem Maria transmitiu a seguinte oração
que pode ser recitada quantas vezes a alma sinta; fazer
especialmente pela situação dos centros nucleares do
Japão e também por todos os reinos dessa região.

Mãe do Céu, Mãe Terra,
intercede por nós
e pelos Reinos.
Amém
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12. Ato de Consagração das Crianças do
Mundo Inteiro ao Imaculado Coração de Maria
PAUTA: TERÇAS-FEIRAS

Somos almas preciosas de Deus,
estrelas brilhantes do firmamento.
Somos almas que ressurgem
da Grande Fonte do Amor e da Unidade.
Viemos como crianças à Terra,
com uma grande missão:
despertar a pureza em todos os homens,
para que logo acabem
a guerra, o desespero,
a dor e o sofrimento.
Nós nos elevamos a Ti, Divina Mãe,
como pequenos corações humildes.
Que Teus Braços Misericordiosos
nos acolham por inteiro,
para que estejamos em Teu Coração
pela eternidade.
Somos as novas sementes da Terra futura.
Somos corações que acendem
a paz e o bem para todos,
porque através de Teu Filho Amado
a humanidade viverá a Redenção.
Que nossa pureza nunca se dissipe.
Que o amor rebrote como uma nova flor.
Que como pequenos filhos de Teu Coração,
irradiemos ao mundo inteiro
a Misericórdia de Deus.
Nós nos consagramos a Ti,
Mãezinha do Céu.
Nós nos consagramos a Ti,
Santa Virgem Universal.

Que Teus passos nos guiem.
Que Teu olhar nos proteja.
Que Teu amor nos ampare.
Que emane de nosso coração
a sagrada unidade.
Que o mundo se cure
e a Paz de Teu Espírito se estabeleça
pelos séculos dos séculos.
Amém

13. Via Crucis
PAUTA: SEXTAS-FEIRAS E DOMINGOS
Na Via Crucis são contempladas as 15
estações da Paixão de Cristo.
Em cada uma das estações sugere-se orar
um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória

1. Jesus é condenado à morte.
2. Jesus carrega a cruz.
3. Jesus cai com a cruz pela primeira vez.
4. Jesus encontra-se com Sua Mãe.
5. Jesus é ajudado por Simão de Cirene.
6. Verônica limpa o rosto de Jesus.
7. Jesus cai com a cruz pela segunda vez.
8. Jesus consola as mulheres de Jerusalém.
9. Jesus cai com a cruz pela terceira vez.
10. Jesus é despido.
11. Jesus é pregado na cruz.
12. Jesus morre na cruz.
13. Jesus é tirado da cruz e colocado nos
braços de Sua Mãe.
14. Jesus é sepultado.
15. Jesus ressuscita.

Glória
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre
(e pelos séculos dos séculos),
Amém.

14. Oração de Reconciliação e Irmandade
entre os Bons Servidores da Paz
PAUTA: TERÇAS-FEIRAS

Que minha mão nunca se separe
da fraterna mão do irmão,
porque, por Cristo, crescerei e serei um novo ser.
Que meus pés caminhem ao lado do irmão,
porque, em Cristo, seguiremos Seus passos de luz.
Que meus olhos sempre olhem para o Céu,
porque, junto ao irmão,
buscaremos a Eterna Graça de Deus.
Que meu ser se doe por inteiro ao próximo,
porque, com Cristo, nascerá
a Nova Humanidade.
Em Ti, Senhor, está minha fortaleza.
Por Ti, Senhor, serei redimido.
Contigo, Senhor, cumpriremos o Plano de Deus
em toda a Terra.
Que surja a Irmandade entre os seres.
Que a Fraternidade
seja a tocha dos novos apóstolos.
Que a Paz se estabeleça
em cada essência interior.
Amém
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PAUTA: SEXTAS-FEIRAS
Para ser rezada ao término do Devocionário ao Castíssimo
Coração de São José

Pela África, Ásia, Índia e Pelo resgate de almas
e essências nos campos de refugiados

Oração Para Viver nos Bens Celestiais

8. Devoção ao Castíssimo Coração de São José
PAUTA: SEXTAS-FEIRAS

• Nas primeiras 6 contas mais a Cruz e nas últimas
6 contas mais a Cruz a seguinte oração:

7. Mãe Universal

PAUTA: SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS

Nós Te saudamos,
ó Mãe Universal.
Plena é Tua Graça,
a unidade está em Ti.
Sagrada Energia Feminina,
gestas em Ti a Nova Humanidade.
Ó suprema Mãe Universal,
intercede por nós,
seres da superfície da Terra,
para que possamos consagrar-nos
como dignos filhos de Deus,
na fé, na luz, na paz,
na proteção, na cura, na unidade,
no amor, no perdão, na reconciliação,
na caridade, na humildade, na transmutação
e na fraternidade,
agora,
e no momento da nossa total
e definitiva entrega
ao Pai Criador.
Amém

Ó Amado Mediador e Intercessor São José,
pede por nós perante Cristo,
por toda a eternidade.
Amém
• Nas dezenas a seguinte oração:

Venerável e Castíssimo Coração de São José,
obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo,
auxilia a humanidade
para que ela seja redimida
pela Graça Misericordiosa de Cristo,
Rei do Universo.
Amém

Senhor,
meu verdadeiro tesouro
encontra-se no vazio de tudo,
porque Teu Espírito Bondoso
me preencherá de Bens Divinos.
Que meus pés não se cansem de caminhar
e de abandonar o passado.
Que Tua Luz Suprema
derrame as Graças Celestiais
de que meu coração necessita.
Sábio Criador
de todas as coisas visíveis e invisíveis,
hoje me abandono em Ti
e confio minha pequeníssima vida
à Tua Grandiosa Vontade,
porque em Teu Eterno Reino
viverei para sempre.
Amém

• E nas contas de união, a seguinte oração:

Ó Humilde e Casto Coração de São José,
reflete em nossa vida
Teu Espírito serviçal de Amor.
Amém
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Ave Maria

9. Mistérios do Rosário
Mistérios da alegria:
A alegria da manifestação da nova vida!
Esses mistérios contemplam o evento da vinda de Jesus, a encarnação do Espírito Crístico e Sua passagem pela Terra:
1. Contemplemos a Anunciação do Arcanjo Gabriel à Maria, sobre a vinda do Cristo: aqui estamos diante das virtudes da
fé, da obediência e da humildade para receber a nova Vida, o planeta sagrado.
2. Contemplemos a visitação de Maria à sua prima Isabel: aqui estamos diante do exercício da fraternidade, o encontro
dos irmãos que se reconhecem e se unem pelo Propósito Divino.
3. Contemplemos o Nascimento de Jesus: aqui estamos diante do Cristo que pode renascer em nós nas situações
diárias da vida, no nosso presépio interior, o templo que abriga a vida sagrada.
4. Contemplemos a apresentação do menino Jesus no templo: aqui estamos diante da oportunidade de nos apresentarmos a Deus e a Ele nos entregar.
5.Contemplemos a cena onde Jesus, ainda criança, foi encontrado no templo: aqui estamos diante da dedicação e da
escolha incondicional pela vida espiritual.
Mistérios da Luz:
A vida que manifesta a Luz!
Esses mistérios contemplam a vida pública de Jesus, trazendo a Luz ao no mundo:

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 da nossa morte.
Amém

Nas contas de união:

Oh, meu Jesus
perdoai-nos e livra-nos do fogo do inferno
levai as Almas todas para o céu
e socorrei principalmente
as que mais necessitam de Tua Misericórdia
Amém

1. Contemplemos o Batismo de Jesus: aqui estamos diante da oferta de que nossas vibrações sejam banhadas pelo
Espírito de Deus.
2. Contemplemos as Bodas de Caná, onde Cristo transformou a água em vinho: aqui estamos diante da oportunidade de
reconhecermos em nós a capacidade de transformarmos as situações da vida.
3. Contemplemos Jesus anunciando o Reino de Deus: aqui estamos diante dos votos para que nossas vidas expressem
as virtudes espirituais, seguindo as Leis de Deus.
4. Contemplemos a Transfiguração de Jesus: aqui estamos diante da possibilidade de um dia vermos nossa verdadeira
face, do nosso verdadeiro Ser.
5. Contemplemos a Santa Ceia, onde Cristo nos entrega seu corpo e sangue, simbolizados através do pão e do vinho:
aqui estamos diante da comunhão com Cristo, vivendo Seu Amor, Seu Perdão, Sua Redenção.

Meu Deus, eu creio em Ti,
eu Te adoro, eu Te espero, e eu Te amo,
e Te peço perdão pelos que não creem em Ti,
não Te adoram, não Te esperam e não Te amam
Amém

É tudo por Ti Jesus
por Tua Insondável Misericórdia.
Amém
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Mistérios da Dor:
O Amor que purifica, perdoa, redime e salva!
Esses Mistérios contemplam a absoluta doação de Jesus, em nome da salvação de toda a humanidade:
1. Contemplemos Jesus no horto das oliveiras: diante de uma angústia extrema, a possibilidade de manter a
confiança absoluta no Pai.
2. Contemplemos a flagelação de Jesus: diante da dor física e moral, a possibilidade de nos sustentarmos na
dignidade de ser filho de Deus.
3. Contemplemos a coroação de espinhos: diante das humilhações, a possibilidade de viver a humildade.
4. Contemplemos Jesus levando a cruz: diante da própria cruz, sustentá-la e transformá-la.
5. Contemplemos a crucificação: com o próprio sacrifício, unir-se a Deus, fazendo a ponte entre o Céu e a Terra.

Pai nosso, que estás 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.
Perdoai as nossas ofensas assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixei cair em tentação,
mas livrai-nos do mal
Amém

Mistérios Gloriosos:
A Glória de cumprir integralmente o Propósito de Deus!
Esses mistérios contemplam a glorificação, a vida eterna de Jesus e de Maria no Reino de Deus:
1. Contemplemos a ressurreição de Jesus, que nos trouxe a consciência da vida eterna.
2. Contemplemos a Ascensão de Jesus, que nos mostra a alegria e a glória do retorno à verdadeira morada.
3. Contemplemos a vinda do Espírito Santo, que nos abriu a possibilidade de receber essa Divina Chama.
4. Contemplemos a Assunção de Maria, que nos trouxe o exemplo e a consciência de Sua Imaculada Pureza.
5. Contemplemos a Coroação de Maria, reconhecendo e reverenciando-a como Nossa Rainha, Salvadora das almas.

10. Pedido de oração por todas

11. Oração Para Invocar o

PAUTA: TODOS OS DIAS
Para reparar o coração de cada criança, em especial
por aquelas que são desrespeitadas e que necessitam
da Luz de Jesus.

PAUTA: TODOS OS DIAS
Atrai ao Espírito Santo. Àqueles que a orem todos os dias,
receberão a Graça dessa parte da Divindade.

as crianças do Mundo

Ó meu Jesus!
Ó Cristo meu!
Repara cada coração
na Fonte de Tua Misericórdia.
Amém

Espírito Santo

Vem, Espírito Santo,
ilumina os corações
para que eles alcancem
a Transfiguração de Jesus.
Amém
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