
Orações de Ir. Maria Romero 

A  Deus 

1. “Meu Deus, muda o meu coração, torna-o novo, mas deixa-me a lembrança da minha 

fragilidade e miséria, para me conservar humilde e merecer novos dons de tua 

misericórdia" 

2. “Concede-me, ó Deus, ser expressão da Tua bondade e misericórdia” 

3. “Meu Deus, o que foi que eu Te pedi, que Tu não me tenhas concedido?” 

4. “Meu Deus, meu único e meu tudo, quem existe para mim, no céu e na terra, fora de Ti? E 

se não, por quem gastei todas as minhas forças?  Para quem se consumiu minha existência?  

Para quem fiz trabalhar as potências de meu espírito?” 

5. “É uma alegria inefável poder consolar, ser instrumeto da Tua misericórdia e da Tua paz, 

Senhor”. 

A  Maria 

6. “Eu te saúdo, Maria, minha dulcíssima Mãe!  Saúda tu a Jesus, por mim” 

7. “Tua bênção, ó Maria, me acompanhe noite e dia, no trabalho e no descanso, na vida e na 

morte” 

8. “Põe tua mão, ó minha Mãe, põe tua mão antes da minha” 

9. “Lembra-te de que te amo com todo o amor de todos e de cada um dos espíritos bem 

aventurados, dos anjos e dos santos do céu, mas sobretudo com o amor do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo. 

Lembra-te de que és a mãe de Jesus e a minha.   

Lembra-te de que és cheia de graça e a mãe de misericórdia. 

Lembra-te de que sou toda tua, inteiramente tua. 

Lembra-te de que me consagrei a ti com toda a alma, a vida, o coração.  

Lembra-te de que creio cega e firmemente em ti e que pus em ti toda a minha confiança.  

Lembra-te de que estou plenamente segura de ti, cegamente e firmemente. 

Lembra-te de que tudo, absolutamente tudo, espero de ti.  

Lembra-te de que me abandono inteiramente ao teu amor. 



Lembra-te de que vivo encerrada no Coração de Jesus dentro do teu para que tu me formes 

com a ação do Espírito Santo com Jesus, como Jesus, em Jesus, por Jesus e para a glória de 

Jesus.  

Sim, minha Rainha, minha augusta Princesa, minha Senhora, minha consolação, minha 

riqueza, minha alegria, minha delícia, tesouro e encanto de Jesus e meu.  

Tu és toda minha, eu sou toda tua na vida, na morte, no tempo e na eternidade” 

 (Escritos. fasc. XI 12-13) 

[Citado por GRASSIANO M.D., Con Maria tutta a tutti…, Roma 1986, pp. 35-36] 

 

Pensamentos da beata Maria Romero para cada dia 

1. “O meu segredo: viver fazendo contínuos atos de amor a Deus” 

2. “Maria Ssma. é  minha alegria,  minha consolação, o «tesouro» e o encanto do meu coração” 

3. “A oração é o que o ar é para os pulmões. Por isto quem reza se salva” 

4. “O Céu é uma Comunhão que dura por toda a eternidade com a visão beatífica” 

5.  “Consolemos Jesus, praticando constantemente a caridade: a virtude que Ele mais ama” 

6. “Para manter  a paz é indispensável amar sofrendo e sofrer amando” 

7.  “Amar e fazer amar a Jesus e a Maria, por meio da oração e do sacrifício” 

8.  “Como Deus deu a todos os animais um instinto de defesa, deu à pessoa humana o instinto da 

oração” 

9. “Não reivindicar juros por aquilo que dás às almas: o rendimento é um amor maior” 

10.  “De pouco valem os bons sentimentos se não forem acompanhados pelas obras” 

11.  “ O melhor modo para servir ao Criador é fazer o bem aos irmãos” 

12.  “Aquilo que temos devemos sentir a necessidade de doá-lo”  

13.  “A fé realiza milagres, não são os milagres que produzem a fé” 

14.  “«Dá a quem pede». E eu, que posso dar? Devo dar a mim mesma, devo dar a minha inteligência 

para ensinar quem não sabe e corrigir quem está no erro. Devo dar minha vida. Devo dar meu 

tempo para que bebam todos os que têm sede...”  

15.  “Procurarei me assemelhar a um raio de luz que difunde alegria ao seu redor, melhor: um sorriso 

da bondade de Deus” 



16.  “Ir à Missa, praticar a caridade e alguns atos de virtude... e depois deixar-se arrastar pelo amor 

próprio, pelo orgulho ou pela inveja:  significa servir Jesus pela metade.  Mas Ele disse: «Corações 

divididos eu não os quero»”. 

17.   “Dar-se a Deus é sacrificar os próprios interesses, entregar-se aos outros, esquecidos de si, para 

ajudar melhor a Jesus: dando-lhe todas as próprias forças, as energias da vontade, toda a luz e 

todas as capacidades da própria inteligência.  É oferecer a própria juventude, saúde, tempo e bens 

materiais para ajudar, consolar e instruir os outros”.  

18.   “ Deus mantém em vida o homem até que ele realize a tarefa que Deus lhe confiou.  

19.   “Deus usa dois meios para desapegar-nos da terra e atrair-nos a Ele.  Um inferior: os sofrimentos 

do mundo;  outro superior: a atração para as coisas do alto” 

20.   “O bem que se faz é o único capital que permanece.  Às vezes demora o pagamento dos juros, mas 

ele não se perde nunca”   

21.   “Amar é doar-se.  Dar-se a si mesmo é egoismo.  Deus se deu a nós inteiramente, começando pela 

criação”  

22.   “As pessoas  mais felizes em sua vida são aquelas que não pensam primeiramente em si,  mas se 

preocupam com aqueles que  estão  ao seu redor,  e fazem o próprio dever confiando em Deus 

para todo o resto”    

23.   “Um santo com uma só palavra alcança mais do que uma pessoa comum com uma série de 

discursos” 

24.   “Todas as vezes que nos sentimos insatisfeitos é porque pusemos um limite à nossa generosidade”  

25.   “Os Santos onde passam deixam o lugar a Deus” 

26.    “Se amamos uma pessoa amamos o seu retrato:  o próximo é imagem, é retrato de Deus”. 

27.    “Todo o segredo  para chegar ao amor é amar. De fato, como se aprende a estudar estudando, a 

correr correndo, a falar falando, a trabalhar trabalhando, assim também se aprende a amar a Deus 

e ao próximo amando-os.  Quem adota outros métodos se engana”.   

28.    “Se morresses neste instante não gostarias de ter trabalhado mais por Jesus?  E então... coragem, 

otimismo e alegria”.  

29.   “Amamos os outros não porque eles sejam bons;  mas os amamos para que sejam  bons”  

30.   “Chegar ao Paraíso não é difícil; e mesmo que fosse deveríamos usar todos os meio para alcançá-

lo.  Mas na verdade não é difícil”.  

31. “Seja quem for que assuma a tarefa de dirigir uma consciência jovem tem dois deveres: não pode 

enganá-la, nem pode enganar-se”.  



Magnificat 

Grandes coisas fez por nós o Senhor, 

nós estamos mergulhados na alegria. 

Quiseste e fizeste de maneira que no meu batismo 

me dessem o nome de tua Mãe santíssima  

e isto contra o parecer de todos. 

Depois, que fosse eu a preferida de toda a família. 

Quando, nos primeiros anos de vida, fiquei doente 

quiseste curar-me milagrosamente 

por meio da Virgem 

e desde então ela se tornou para mim «a minha mãezinha linda» 

e eu, para ela, «a sua predileta» 

como tu mesmo me disseste em seguida:  

“Tu és a predileta de minha Mãe 

e a mimada de meu Pai». 

Me concedeste também, sem merecê-lo, 

a graça mais bela que se possa dar 

 a uma criatura na terra: 

uma confiança filial 

cega e ilimitada em teu poder infinito 

e em tua sabedoria e bondade 

e uma segurança seguríssima 

para as necessidades dos outros,  

sobretudo dos pobres, 

pedindo-te constantemente para viver entre eles 

e a eles dedicar-me inteiramente. 

E tu me concedeste isto plenamente. 

Depois, a qual irmã da congregação 

deste, não uma sala somente, 

mas na verdade uma casa 

uma capela 

e por fim um consultório médico, 

e tudo o que pensei 

e desejei para estas obras? 

E como tu me deste tudo isto? 

Fazendo maravilhas e proezas 

com o teu braço! 

 

Beata Ir. Maria Romero Menezes, FMA 

 


