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Ato de Consagração do Mundo ao Imaculado
Coração de Maria

Oração para ser recitada aos sábados.

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

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

Os saldados 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 ao Teu

Grande Espírito Mariano.

Ó Santíssima Mãe Imaculada,
confiamos plenamente em Teu Caminho de Amor e de Redenção.

Que vejamos nascer no horizonte o Sol Sagrado de Cristo
para que eternamente Ele seja

o luzeiro infinito a guiar nossos pés peregrinos,
e que, agora e sempre,

glorifiquemos a Deus Criador por toda a Eternidade.

Amém.

Ato de Consagração do Mundo ao Imaculado
Coração de Maria

Oração para ser recitada aos sábados.

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

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

Os saldados 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 ao Teu

Grande Espírito Mariano.

Ó Santíssima Mãe Imaculada,
confiamos plenamente em Teu Caminho de Amor e de Redenção.

Que vejamos nascer no horizonte o Sol Sagrado de Cristo
para que eternamente Ele seja

o luzeiro infinito a guiar nossos pés peregrinos,
e que, agora e sempre,

glorifiquemos a Deus Criador por toda a Eternidade.

Amém.


