
META DE ORAÇÃO EM PROL DO DIA COM MARIA 2022 

De 13 a 21 de maio 

 

Moção: Na consagração, Nossa Senhora se apresenta de forma consoladora 

lançando pétalas para o alto, caindo sobre todos, perfumando e trazendo alegria aos 

corações. Palavra  LC 1,45. 

 

 - ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS:  

Rezar o terço Mariano, contemplando os mistérios do dia ou o Rosário.  

 

IMPORTANTE 

-No sétimo dia todos os Grupos de Oração, se voltarem a 1 hora de adoração pelo 

dia com Maria. 

- No oitavo dia todos devem estar em jejum e oração pelo Dia Com Maria. 

 

NOVENA DO ABANDONO A JESUS 

 Primeiro Dia:  Salmo 46,01-10 

Por que vocês se confundem preocupando-se? Deixe o cuidado de seus negócios 

comigo e tudo ficará em paz. Eu digo a você com verdade que todo ato de entrega 

verdadeira, cega e completa a Mim produz o efeito que você deseja e resolve todas 

as situações difíceis. 

Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. (10 vezes) 

 

 Segundo Dia: Salmo 133,1-3 

Render-se a Mim não significa se preocupar, ficar chateado ou perder a esperança, 

nem significa Me oferecer uma oração preocupada pedindo-Me para segui-lO e 

transformar sua preocupação em oração. É contra essa rendição, profundamente 

contra ela, preocupar-se, ficar nervoso e desejar pensar nas consequências de 

qualquer coisa. É como a confusão que as crianças sentem quando pedem à mãe 

para cuidar de suas necessidades e, em seguida, tentam cuidar dessas necessidades 

por si mesmas, de modo que seus esforços infantis atrapalhem a mãe. Render-se 

significa fechar placidamente os olhos da alma, afastar-se dos pensamentos de 

tribulação e colocar-se aos meus cuidados, para que só eu aja. Dizendo que Você 

cuida disso. 

Ó Jesus, eu me abando ao Senhor. Jesus, assuma o controle. (10 vezes) 



 

 Terceiro Dia: Salmo 77,11-12 

Quantas coisas eu faço, quando a alma, em tanta necessidade espiritual e material, 

se volta para Mim, Me olha e Me diz; Jesus, cuida disso; fechando os olhos e 

descansando. Com dor, você ora para que Eu aja, mas que Eu aja da maneira que 

você deseja. Você não se dirige a Mim, em vez disso, quer que eu Me adapte às suas 

ideias. Vocês não são pessoas doentes que pedem ao médico para curá-los, mas sim 

pessoas doentes que dizem ao médico como fazer. Portanto, não aja dessa maneira, 

mas ore como Eu ensinei a você no Pai Nosso: Santificado seja o Teu Nome, isto é, 

seja glorificado em Minha necessidade. Venha o teu reino ”, isto é, que tudo o que 

há em nós e no mundo esteja de acordo com o teu reino. Seja feita a Tua vontade, 

assim na Terra como no Céu, ou seja, em nossa necessidade, decida como achar 

conveniente para nossa vida temporal e eterna. Se você Se disser verdadeiramente: 

seja feita a tua vontade, é o mesmo que dizer: Você cuida disso. Vou intervir com 

toda a minha onipotência, e vou resolver as situações mais difíceis. 

Ó Jesus, eu me abandono ao senhor. Jesus, assuma o controle. (10 vezes) 

 

Quarto Dia: Samuel 2,1-10 

Você vê o mal crescendo ao invés de enfraquecer? Não se preocupe, feche os olhos 

e diga-Me com fé: seja feita a tua vontade, cuide dela. Digo-lhe que cuidarei dela e 

que intervirei como um médico e realizarei milagres quando forem necessários. 

Você vê que o doente está piorando? Não fique chateado, mas feche os olhos e diga 

Você cuida disso. Digo-vos que cuidarei disso e que não há medicamento mais 

poderoso do que a minha intervenção amorosa. Pelo meu amor te prometo isso. 

Ó Jesus, eu me abandono ao senhor. Jesus, assuma o controle. (10 vezes) 

 

 Quinto Dia: Salmo 77,14 

E quando devo conduzi-lo por um caminho diferente do que você vê, Eu o 

prepararei; vou carregá-lo em meus braços; vou deixar você se encontrar, como uma 

criança que adormece nos braços da mãe, na outra margem do rio. O que o perturba 

e o magoa imensamente são sua razão, seus pensamentos e preocupação, e seu 

desejo a todo custo de lidar com o que o aflige. 

Ó Jesus, eu me abandono ao senhor. Jesus, assuma o controle. (10 vezes) 

 

  



 

Sexto Dia: Mateus 19,26 

Você está insone; você quer julgar tudo, dirigir tudo e cuidar de tudo e se render à 

força humana, ou pior aos próprios homens, confiando na sua intervenção - isso é o 

que atrapalha minhas palavras e meus pontos de vista. Oh, quanto desejo de ti esta 

rendição, de te ajudar e como sofro ao te ver tão agitado! Satanás tenta fazer 

exatamente isso: agitar você, tirá-lo da minha proteção e jogá-lo nas mandíbulas da 

iniciativa humana. Portanto, confie apenas em mim, descanse em mim, entregue-se 

a mim em tudo. 

Ó Jesus, eu me abandono ao senhor. Jesus, assuma o controle. (10 vezes) 

 

 Sétimo Dia: Tiago15,16-17 

Eu realizo milagres em proporção à sua entrega total a Mim e ao fato de você não 

pensar em si mesmo. Semeio tesouros de graças quando você está na mais profunda 

pobreza. Nenhuma pessoa de razão, nenhum pensador, jamais realizou milagres, 

nem mesmo entre os santos. Eu faço obras divinas a todo aquele que se entrega a 

Deus. Portanto, não se aflija mais, porque sua mente não é acurada e para você é 

muito difícil ver o mal. Confia em Mim e não pense em si mesmo. Faça isso para 

todas as suas necessidades, faça isso tudo e você verá grandes milagres silenciosos 

e contínuos. Eu vou cuidar das coisas, eu prometo isso pra você. 

Ó Jesus, eu me abandono ao senhor. Jesus, assuma o controle. (10 vezes) 

 

 Oitavo Dia: Salmo 137,1-8 

Feche os olhos e deixe-se levar pela corrente que flui da minha graça; feche os olhos 

e não pense no presente; desvie seus pensamentos do futuro da mesma forma que 

faria com a tentação. Repouse em Mim, acredite na minha bondade, e prometo-lhe, 

com meu amor, que se você disser: Jesus, cuide disso, Eu cuidarei de tudo; Vou te 

consolar, te libertar e te guiar. 

Ó Jesus, eu me abandono ao senhor. Jesus, assuma o controle. (10 vezes) 

 

 Nono Dia: Lucas 1,46 

Ore sempre com prontidão para se render, e você receberá dela grande paz e 

grandes recompensas, mesmo quando Eu conferir a você a graça da imolação, do 

arrependimento e do amor. Então, qual sofrimento importa? Parece impossível para 

você? Feche os olhos e diga com toda a alma: Jesus, cuide disso. Não tenha medo. 

Eu cuidarei das coisas e você abençoará meu nome, humilhando-se. Mil orações não  



 

podem ser iguais a um único ato de rendição, lembre-se bem disso. Não há novena 

mais eficaz do que esta: 

Ó Jesus, eu me abandono ao senhor. Jesus, assuma o controle. (10 vezes) 

 

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS: 

Poderosa Oração a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência 

 

Ó Maria, Virgem Imaculada, Mãe da Divina Providência, sustentai a nossa alma com 

a plenitude da vossa graça: governais a nossa vida, e dirigi-nos na vereda das 

virtudes, até o cumprimento perfeito da divina vontade. Obtende-nos o perdão das 

nossas culpas. Sede o nosso refúgio, a nossa proteção, defesa e guia na peregrinação 

deste mundo. Consolai-nos nas aflições, sustentai-nos nos perigos, sede seguro asilo 

nas adversidades. 

  

Alcançai-nos, ó Maria, a renovação interna do coração, para que se torne morada 

santa do vosso divino Filho Jesus. Afastai de nós, fracas e miseráveis, toda espécie 

de pecado, de negligência, de languidez, de pusilanimidade, e de desrespeito 

humano; mantém afastado de nós o orgulho, a vanglória, o amor próprio, e todas as 

afeições terrenas que forem obstáculo à eficácia da vossa proteção. 

 

Ó Dulcíssima Mãe da Providência,  lançai um olhar materno sobre nós, e, se por 

fraqueza ou por malícia, atraímos as ameaças do eterno Juiz, e contristamos o 

Coração sacratíssimo do nosso amável Jesus, cobri-nos com o manto da vossa 

proteção, e seremos salvos. Vós sois a Mãe da prudência, a Virgem do Amor, a nossa 

esperança na terra. Fazei que possamos saudar-vos no céu como Mãe da glória. 

 

Assim seja! Amém 

 

 

        

Marizete de Jesus                                            Cleudelene de Jesus 

Presidente do Conselho Diocesano.                    Coord. Ministério de Intercessão 

 

 


