
Renovação da Consagração dos Estados Unidos da América à  

Bem-Aventurada Virgem Maria 

1 de maio de 2020 

 

Esta oração de consagração será oferecida em nome de todo o país pelo Mons. José H. Gomez, 

Arcebispo de Los Angeles e Presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados 

Unidos. 

A oração da consagração incorpora a linguagem usada nas consagrações dos papas Pio XII, 

João Paulo II e Francisco, e também de orações das Missas da Bem-Aventurada Virgem Maria. 

Use este texto para rezar junto com o Arcebispo Gomez.  

Fazendo as adaptações apropriadas, outros bispos podem usá-lo para renovar a consagração 

de suas dioceses, párocos de suas paróquias e famílias ou indivíduos de suas próprias casas. 

 

Quando rezado com outras pessoas, um líder pode dizer as partes em negrito, e os outros podem 

ler a passagem das Escrituras e liderar a década do Rosário. 

A oração de consagração pode ser realizada apenas pelo líder ou em conjunto. 

 

 

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

 

INTRODUÇÃO 

Quando o Nosso Senhor Ressuscitado apareceu aos seus discípulos no domingo de Páscoa, ele 

disse: “A paz esteja convosco." Podemos ter certeza de que Ele deseja essa mesma paz para 

todos os membros de seu corpo, a Igreja, e para as pessoas do mundo inteiro. 

Neste momento difícil, nos voltamos para a Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja e 

Rainha da Paz, para pedir que ela interceda junto a seu Filho por todos aqueles afetados de 

alguma forma por esta pandemia. Ao renovarmos a nossa consagração e também a consagração 

de nosso país à Mãe de Deus, imploramos seu cuidado materno para com os seus filhos. 

 

ORAÇÃO DE ABERTURA 

Oremos. 

Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho Unigênito pregado na cruz nos deu a sua Mãe, a 

Virgem Maria, como nossa Mãe. Concedei, vos pedimos, que por sua cooperação de amor a 

vossa Igreja seja cada dia mais fecunda, exulte pela santidade de seus filhos e atraia ao seu seio 



as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. 

 

R. Amém.  

 

LEITURA DAS ESCRITURAS                                              João 19: 25-27 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João 

 

"Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e 

Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: 

“Mulher, eis aí teu filho”. Depois disse ao discípulo: “Eis aí tua mãe”. E dessa hora em diante o 

discípulo a recebeu como sua mãe." 

 

Palavra da salvação. R. Glória a Vós, Senhor. 

 

[REFLEXÃO] 

DÉCADA DO ROSÁRIO 

Recordando as palavras de Jesus enquanto Ele pendia na cruz - "Eis aqui sua mãe" - nós 

meditamos o quinto mistério doloroso do terço, A Crucificação e Morte de Nosso Senhor. 

 

Pai Nosso 

10 Ave Marias 

Glória ao Pai 

 

Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu e 

socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. 

 

ORAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA NOSSA CONSAGRAÇÃO À BEM-

AVENTURADA VIRGEM MARIA 

Confiamos agora nosso país e a cada um de nós mais uma vez aos cuidados da Virgem 

Maria: 

Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, 

Vós que sois o mais belo fruto do amor redentor de Deus; 

Vós que cantastes a misericórdia do Pai 

e nos acompanhais com amor de mãe. 

Neste momento de pandemia, recorremos a Vós, 

nosso sinal de esperança e conforto. 



 

Hoje renovamos o ato de consagração e entrega realizado por aqueles que se foram antes 

de nós. 

 

Arcebispo Gomez: 

Com o amor de Mãe e de Serva 

Abraçai esta nossa nação, que Vos confiamos e consagramos, mais uma vez a Vós,  

Juntamente conosco e com nossas famílias 

 

Um bispo para sua diocese: 

Com o amor de Mãe e de Serva 

Abraçai esta nossa nação, que Vos confiamos e consagramos, mais uma vez a Vós, 

Juntamente conosco e com nossas famílias 

 

Um pároco para sua paróquia: 

Com o amor de Mãe e de Serva 

Abraçai esta nossa nação, que Vos confiamos e consagramos, mais uma vez a Vós,  

Juntamente conosco e com nossas famílias 

 

Famílias, grupos ou indivíduos: 

Com o amor de Mãe e de Serva 

Abraçai esta nossa nação, que Vos confiamos e consagramos, mais uma vez a Vós, 

Juntamente com nossos irmãos e irmãs em Cristo. 

 

De maneira especial, recomendamos a Vós 

Aqueles particularmente necessitados de vosso cuidado materno. 

 

Maria, Saúde dos Enfermos, 

Sinal de saúde, de cura e de esperança divina para os doentes, 

Confiamos a Vós todos aqueles infectados com o coronavírus. 

 

Maria, Mãe da Consolação, 

Que consolais com amor de mãe todos os que se voltam para Vós, 

Confiamos a Vós todos aqueles que perderam seus entes queridos nesta pandemia. 

 

Maria, Auxílio dos cristãos, 

Que vindes em nosso socorro em todas as dificuldades, 

Confiamos à Vossa proteção amorosa todos os cuidadores. 

 

Maria, Rainha e Mãe da misericórdia, 

Que abraçais todos aqueles que rogam por vossa ajuda em suas angústias, 

Confiamos à Vós os que sofrem de alguma forma com esta pandemia. 

 



Maria, Matriz da sabedoria, 

Que fostes maravilhosamente revestida da luz da verdade, 

Confiamos à Vós todos os que estão trabalhando para encontrar a cura para esta pandemia. 

 

Maria, Mãe do Bom Conselho, 

Que vos entregastes de todo coração ao plano de Deus para a renovação de todas as             

Coisas em Cristo, 

Confiamos a Vós todos os líderes e legisladores. 

 

Aceitais com a benevolência de uma mãe 

O ato de consagração que hoje fazemos com confiança, 

E ajudai-nos a sermos instrumentos do vosso filho 

Para a cura e salvação de nosso país e do mundo. 

 

Maria, Mãe da Igreja, 

Vós sois entronizada como rainha pela mão direita do vosso filho: 

Pedimos vossa intercessão pelas necessidades de nosso país, 

Para que todo desejo do que é bom seja abençoado e fortalecido, 

Para que a fé seja revivida e nutrida, 

Para que a esperança seja sustentada e iluminada, 

Para que a caridade seja despertada e animada; 

guiai-nos, rogamos, pelo caminho da santidade. 

 

Maria, Nossa Mãe, 

Trazei todos nós sob vossa proteção 

e confiai todos nós ao vosso amado Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

Amém. 

 

ORAÇÃO FINAL 

Ao concluirmos esta consagração, pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso: 

Oremos. 

Concedei-nos a graça de Vossa bondade 

sobre o Vosso povo suplicante, ó Senhor, 

que, formado por Vós, criador vosso, 

e restaurado por Vós, defensor vosso, 

através da Vossa ação constante, possam eles ser salvos. 

R. Amém. 

 



[Bispo ou sacerdote: 

Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, 

o Pai, o Filho, ✠ e o Espírito Santo, 

desça sobre vós e permaneça convosco para sempre. R. Amém.] 

 

[Outros: 

Que o Senhor nos abençoe, 

proteja-nos de todo o mal 

e nos conduza à vida eterna. R. Amém.] 

 

REGINA CAELI  
 

Como de costume, concluímos nossa oração com um hino mariano: 

 

Regina caeli, laetare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, 

alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Queen of Heaven, rejoice, alleluia. The Son whom you 

merited to bear, alleluia, has risen as he said, alleluia. Pray for us to God, alleluia. 


