
 
 
O APOSTOLADO DA CRUZADA MARIANA 

 

Oração e sacrifícios são essenciais para o sucesso do Movimento Mariano em geral, 
mas especialmente da Cruzada Mariana. Pois, o Demônio da Impureza ousou desafiar 
a Realeza de nossa “Mãe Puríssima” com um esforço incomum em nossos dias, e para 
estabelecer-se como o ditador das modas imodestas e do culto impuro do corpo. 
Parece que este Demônio da Impureza é um daqueles anjos decaídos de quem Jesus 
contou a Seus Apóstolos: “Esta espécie de demônio não é expulso senão por oração e 
jejum” (S. Mateus XVII, 20). 
  
INTENÇÕES DA CRUZADA 
Reparação dos Sagrados Corações, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração 
de Maria, pelos inumeráveis pecados da impureza e imodéstia cometidos diariamente 
em todo mundo. 

Pelo sucesso da Cruzada Mariana em: a) Promover a castidade Mariana e a modéstia; 
b) Pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. 

O PROGRAMA DE ORAÇÃO (PARA HOMENS, MULHERES E CRIANÇAS). 
Recitar diariamente três Ave Marias pela pureza pessoal e modéstia, cada Ave Maria 
seguida pela oração de indulgência: “Pela Imaculada Conceição, ó Maria, faça meu 
corpo puro e minha alma santa”. 

Consagrar-se diariamente ao Imaculado Coração de Maria por qualquer “Ato” aprovado 
(ou ao menos formulado nas suas próprias palavras). 

Usar sempre o Escapulário Marrom de Nossa Senhora do Carmo.  

Usar o Escapulário Verde ou portar na sua pessoa. 

Assistir o Santo Sacrifício da Missa tão freqüentemente quanto possível. 

Receber a Santa Comunhão tão freqüentemente quanto possível. 

“Observância dos Primeiros Sábados de cada mês (na intenção de Nossa Senhora), 
consistindo da Santa Missa e Santa Comunhão; reparação do Imaculado Coração”; do 
Santo Rosário; e mais 15 minutos de meditação sobre os mistérios do Santo Rosário.  

O Santo Rosário diariamente. Esta é uma obrigação. Enfatizamos veementemente a 
importância de rezar diariamente o Santo Rosário.  



Horas Santas de oração quando possíveis. Seja perante o Santíssimo Sacramento se 
possível, seja em casa.  

 Sacrifícios diários oferecidos ao Pai Celeste através do Imaculado Coração de Maria. 

Venerar a Santíssima Mãe como modelo, lutando cada dia para agradar a Deus 
evitando o pecado e imitando suas sublimes virtudes. “Não os permita continuar 
ofendendo a Deus, pois Ele já está muito ofendido.”  

Praticar a castidade e a modéstia habitualmente, tanto exterior quanto interior. “Mais 
almas vão para o inferno por causa de pecados carnais do que por qualquer outra 
razão”.  

Acrescentar depois de cada dezena do Rosário, “Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos 
do fogo do Inferno e lavai as almas todas para o céu, especialmente as que mais 
precisarem da Vossa misericórdia”. 

Confessar-se com freqüência. Sugerimos a cada duas semanas. 

O PROGRAMA DO VESTUÁRIO MARIANO 
Este programa inclui o seguinte: 
Esforçar-se para ser modesta em pensamentos, palavras e conduta, em todas as horas 
e lugares. 

Recusar-se a usar a moda pagã conhecida como “shorts”. 

Recusar-se a usar slacks (aos quais nossa Senhora fez referências na aparição de 
Fátima em 1917 e disse que “ofenderiam muito a nosso Senhor”). 

Vestir somente trajes que seguem os Padrões Marianos.  

Esforçar-se para promover a modéstia Mariana em qualquer oportunidade que se 
apresente (uma forma excelente é divulgando esta brochura). 

Reler freqüentemente o conteúdo deste livro.  
  
  
APÊNDICE 
O MEMORARE 
Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer, que algum 
daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência, 
reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. 

Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, 

de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. 

Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-
vos ouvi-las propícia e me alcançar o que vos rogo. Amém. 

Memorare, o piíssima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua 

currentem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse derelicta. 



 Nos tali animati confidentia ad te, Virgo Virginum, Mater, currimus; ad te venimus; 
coram te gementes peccatores assistimus. 

 Noli, Mater Verbi, verba nostra despicere, sed audi propitia et exaudi. Amen. 

MANDAMENTOS DE DEUS 
Os Mandamentos de Deus são dez:  
Eu sou o Senhor teu Deus; Não terás em minha presença deuses estranhos. 

Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 

Observa o dia do Senhor para o santificares. 

Honra teu pai e tua mãe. 

Não matarás. 

Não cometerás adultério. 

Não furtarás. 

Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 

Não cobiçarás a mulher do teu próximo. 

Não cobiçarás as coisas do teu próximo. 

OS DOIS GRANDES MANDAMENTOS 
Ama o Senhor teu Deus com todo teu coração e alma e fortaleza. 

Ama a teu próximo como a ti mesmo. 

OS PRECEITOS DA IGREJA 
Assistir a Missa em todos Domingos e Dias Santos de Guarda. 

Jejuar e abster-se nos dias determinados. 

Confessar nossos pecados pelo menos uma vez ao ano. 

Comungar na Páscoa. 

Pagar o dízimo. 

Observar as leis da Igreja sobre o casamento. 

DIAS SANTOS DE GUARDA 

 
Natal (25 de dezembro) 



Oitavas de Natal (1 de janeiro) 

Quinta-Feira da Ascenção (40 dias após a Páscoa) 

A Assunção (15 de agosto) 

Dia de Todos os Santos ( 1 de novembro) 

A Imaculada Conceição (8 de dezembro) 

AS OITO BEM-AVENTURANÇAS (S. Mateus V, 3-10). 

Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 

Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. 

Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 

Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 

Bem aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. 

Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o 
Reino dos Céus.  

OBRAS CORPORAIS DA MISERICÓRDIA 

Alimentar os que têm fome. 

Dar de beber aos que têm sede. 

Dar de vestir aos despidos.  

Dar abrigo aos que não tem casa. 

Visitar os doentes. 

Visitar os encarcerados. 

Enterrar os mortos. 

OBRAS ESPIRITUAIS DA MISERICÓRDIA 
  
Aconselhar aos que têm dúvidas. 

Ensinar os ignorantes. 



Admoestar os pecadores. 

Confortar os que padecem tristeza. 

Perdoar as injúrias. 

Suportar os que erram pacientemente. 

Rezar pelos vivos e mortos. 
  
PECADOS CONTRA O ESPÍRITO SANTO 

Presumir ganhar a salvação sem merecê-la. 

Perder a esperança na salvação. 

Resistir às verdades que nos foram reveladas. 

Inveja do bem espiritual alheio. 

Teimosia no pecar. 

Obstinação fatal nos próprios pecados. 

OS SETE PECADOS CAPITAIS 

Orgulho: uma admiração sem limites de nossos próprios méritos. 

Avareza: um desejo imoderado por bens terrenos. 

Luxúria: a busca de prazeres impuros. 

Raiva: um desejo anormal de vingança. 

Gula: o consumo ilimitado de comida e bebida.  

Inveja: tristeza pela boa fortuna do próximo. 

Preguiça: Preguiça em agir corretamente ou falta de cuidado em agir corretamente e 
praticar a virtude, devido às dificuldades que se acarretam. 

OS PECADOS QUE CLAMAM AO CÉU POR VINGANÇA 

Assassinato intencional. 

Sodomia.  

Opressão aos pobres. 

Enganar aos trabalhadores nos seus salários. 



NOVE MANEIRAS DE COLABORAR COM O PECADO ALHEIO 

Aconselhar ou recomendar a outrem que peque. 

Ordenar a outrem que peque. 

Tentar a outrem para que peque. 

Consentir com o pecado alheio.  

Mostrar a outrem como pecar. 

Louvar o pecado alheio. 

Ocultar, silenciar, não fazer nada para prevenir o pecado alheio. 

Participar, ou regozijar-se do pecado alheio.  

Defender o pecado alheio.  

DEFINIÇÃO DE PECADO 
A livre transgressão de uma lei divina é pecado. Uma vez que toda lei é derivada da lei 
divina, natural ou positiva, toda transgressão de uma lei punitiva emanada de uma 

autoridade legitimamente constituída, é um pecado. 

O pecado pode ser mortal ou venial. É mortal quando a transgressão é de uma lei 
divina em matéria séria e quando o consentimento para pecar reconhece tanto a lei 
quanto a matéria séria (É um pecado em matéria grave, cometido com pleno 
conhecimento do pecador e com consentimento deliberado do pecador). Um pecado é 
venial quando é cometido ou por conhecimento e consentimento imperfeitos, ou 

quando alguém transgride a lei que não obriga seriamente, ou quando o pecado é 
realmente grave, mas devido a uma consciência errônea invencível (uma consciência 
que não esteja propriamente formada no conhecimento do bem e do mal) quem 
comete ignora sua gravidade. 

O pecado também é classificado com relação ao tipo: pecado interior é aquele 
cometido por meio das faculdades espirituais, e. g., imaginação; pecado real é 
qualquer ato ou omissão de um bom ato prescrito; pecado habitual é o estado de 
pecado de quem não se arrependeu. O pecado é formal quando é deliberadamente 
contra a lei, mesmo se a lei apenas supostamente existe; é material quando a 
transgressão é contra a lei, mas quando o conhecimento da pecaminosidade da 
transgressão não está presente; na verdade não é um pecado real formal, pois lhe 
faltou o consentimento (Cf. Mandamentos de Deus; Preceitos da Igreja). 
POR FAVOR, LEMBRE-SE DE REZAR O ROSÁRIO DIARIAMENTE E USAR O 

ESCAPULÁRIO MARROM DE NOSSA SENHORA! 

Fonte: http://www.espacojames.com.br 
 

Guia mariano de modéstia - Cruzada de Maria Imaculada pela pureza 

 

 


