
ORAÇÕES PARA 31 DE MAIO DE 2020 

NO DOMINGO DE PENTECOSTES 
 

                                                             

 

ORAÇÃO PARA OS BISPOS E SACERDOTES  

(Bispos e padres estão orando essa oração em todo o mundo) 

 

SENHOR JESUS CRISTO, 

FILHO DO PAI, 

ENVIE AGORA SEU ESPÍRITO SOBRE A TERRA! 

DEIXE O ESPÍRITO SANTO VIVER NOS CORAÇÕES DE 

TODOS 

OS POVOS 

QUE POSSAM SER CONSERVADOS DE DEGENERAÇÃO, 

DESASTRES E GUERRA. 

QUE A MÃE DE TODOS OS POVOS 

A SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

SEJA A NOSSA ADVOGADA. AMÉM. 

 

 

ORAÇÃO A LUÍSA AO LONGO DO ANO 

 

Ó filhinha da Vontade Divina, Serva de Deus Luísa Piccarreta, a 

senhora foi constituída por Deus como mãe de todas os filhos do 

Terceiro Fiat (V21-19.3.27). A senhora traz consigo os 

pensamentos, olhares, palavras, movimentos, afetos e desejos de 

todas os povos, passado, presente e futuro, diante da Divina 

Majestade, dentro do seu, reparando e impetrando pra todos toda 

a Luz, Graça e Amor (V11-3.5.16). Nosso Senhor infundiu na 

senhora uma parte da Divindade, e assim seus Atos Unidos com 

os Atos de Nosso Senhor e Nossa Senhora trarão a Suprema 

Volição a Descer sobre a Terra para levar adiante Sua Vida nas 

gerações humanas (V15-16.2.23). Pequena mama Luísa, Tão 

Linda aos Olhos de Deus (V4-28.7.02), a senhora é Linda com as 

Especialidades das Qualidades Divinas (V19-6.21.26). Por meio de seu amor e atos, o Reino da Divina 

Vontade não permanecerá no ar, mas descerá na terra como no céu. A senhora é a escolhida para obter de 

Deus e para todas as almas o que a senhora ansiava com tanta persistência (V19-13.9.26). Os filhinhos da 

Divina Vontade recorrerão a senhora, esperando que Deus nos torne novos e belos, assim como Adão saiu 

de Suas mãos criativas (V25-14.11.28). Que tudo seja para a Maior Glória de Deus. Que tudo seja para a 

difusão dos conhecimentos das Verdades Divinas. Que tudo seja para o consolo daqueles que confiam na 

senhora. (V20-17.9.26). 

 

Prometemos orar para a sua glorificação, tornando conhecidos os favores concedidos por sua intercessão. 

Todas as gerações a chamarão de bem-aventurada (V13-11.21). Como Nossa Senhora cantou seus 

louvores, assim nós também cantamos seus louvores para sempre (V27 - 20.1.30). Orando por nossas 

necessidades diárias, imploramos verdadeiros milagres da senhora, em particular (intenção ...). Pequena 

mama Luísa, obtenha essas intenções para nós, pelos méritos singulares de seus setenta anos de sacrifício 

na cama, na Santíssima Divina Vontade (Arb. + Pichierri). O próprio Jesus perfurou seu coração com uma 

lança, coroou-a com espinhos e crucificou-a inúmeras vezes (Vol.1). Nós viemos a senhora Luísa, sendo o 

 



Tabernáculo da Divina Vontade, Possuindo o Próprio Céu do Nosso Senhor na Terra (V25-2.12.28). A 

Santíssima Trindade não pode negar nada a senhora, como nada pode negar a Eles mesmos, reinando na 

senhora (V27-16.1.30). Nosso Senhor Jesus disse sobre a senhora: “Veja esta alma - ela é um triunfo do 

Meu amor; Meu amor superou tudo nela ”(vol 1). 

 

Ore por nós, Serva de Deus, Luísa Piccarreta, filinha da Divina Vontade, para que o Fiat Divino possa 

voltar a viver na Terra (V18-10.10.25). Que possamos ser chacoalhados, abrir os nossos olhos e começar a 

saber o que significa viver na Vontade Divina (V14-10.7.22). Fiat! Amém! Que assim seja! 

 

 

ORAÇÃO DE COMANDO PARA NOSSA SENHORA DA NOVA ARCA 

  

Aba Pai,  

Em nome de Jesus 

No poder e no amor do 

Espírito Santo 

Sob o manto de Maria, 

nossa Mãe e Rainha com 

os anjos e santos Pela 

intercessão da Serva de 

Deus Luia Piccarreta,                 

oramos: 

 

Que sejam realizadas as solicitações de Nossa Senhora da América, que os bispos dos Estados Unidos 

realizam uma procissão solene da imagem de Nossa Senhora da América no Santuário Nacional da 

Imaculada Conceição, permanentemente honrando-A lá. 

  

Temos fé e acreditamos firmemente no amor de Nossa Senhora da América por nós e por todos. 

Temos confiança de que ela responderá muito além de todas as expectativas. 

Um com Luísa, trazemos Seus Bispos dos Estados Unidos e seus filhos de todas as nações aos Seus pés na 

Santa Vontade Divina. 

 

À medida que a geração de almas procede em Jesus, pelo Espírito Santo com Nossa Senhora, o 'Fiat' da 

Nova Arca na Encarnação, que os fiéis, filhinhos da América, através de Luísa, filha da Suprema Volição, 

dê o seu 'Fiat' a Tudo o que Nosso Senhor e Nossa Senhora desejam. 

Que todas as almas tenham vidas puras, 

em particular, a "Pureza Divina" encontrada em Luísa, a Cátedra da Divina Vontade. 

Que isto leve o mundo à Paz, a Paz de Cristo que Ele trouxe com Ele do Céu. 

 

Que possamos viver continuamente em Sua Santa Divina Vontade, ligada a Luísa, para que o Senhor possa 

dar crescimento e cura adequados, e restaurar a frescura, a beleza, o esplendor de todo o corpo místico. 

Que todos possam retornar ao estado de origem, de nobreza e no propósito para o qual a humanidade foi 

criada. 

 

Senhor, abençoe sua Santa Igreja 

com o triunfo do 

Imaculado Coração de Maria. 

Que Sua Santa Igreja e todo o mundo 

através de Nossa Senhora da América, 

Casa de Ouro, Sede da Sabedoria, 

receba o Teu Reino na terra como no Céu. 

 



  

"Pela Sua santa e imaculada Conceição, ó Maria, livra-nos do mal." 

Por favor, receba a nossa humilde oração e faça dela Seu comando! 

"Tudo será concedido!" (V20 - 1.13.27) 

Nós acreditamos! Nós recebemos! 

FIAT! 

AMÉM! 

QUE ASSIM SEJA! 

 

 

ORAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE PENTECOSTES -  31 DE MAIO 

 

 
 

Unidos com Nossa Santíssima Mãe Maria e nossa pequena Luísa   

no Cenáculo no Monte Sião (1ª Igreja Cristã),  

oramos por um Grande Derramamento do Espírito Santo para que o Segundo Pentecostes 

inicie o novo tempo do Terceiro Fiat!  

Ó Santíssimo Espírito Santo, Sopro Onipotente de Deus, nós os filhinhos da Santa Divina 

 Vontade, imploramos para o Senhor soprar o Sopro do Seu Espírito continuamente dentro de 

nós, Mantendo-nos sempre inflamados e consumidos por Seu amor. 

Oramos para que o Senhor acenda Seu fogo Divino em nossas almas com Um Sopro Contínuo que o 

mantenha sempre aceso.  

Por favor, renove em nós o poder do Pai, a sabedoria do Filho, e Seu amor, Espírito Santo.  

Oramos para que, ao investir-nos com o Seu Espírito, que possamos adquirir Nova Ciência,  

Força Invencível, Amor Ardente, para que uma Nova Vida flua dentro de nós, que nos tornará intrépidos  

e Corajosos para Glória Divina de Deus e para a Salvação e Santificação de todas as almas.  

Com o Seu Sopro Refrescante, suplicamos que nos domine e nos confirme na Santíssima Vontade 

Divina.  

Então, com este Grande Derramamento de Seu Sopro,  

o Senhor, Espírito Santo, há de vir e renovar a face da terra.  

Senhor Jesus, que esta nossa humilde oração se torne Seu Grande Comando. 

Fiat! Amém! Que assim seja! 

Ó Santa Mãe de Deus e nossa Mãe,  

com a pequena Luísa, pedimos para que o Espírito Santo desça sobre nós,  

para que Ele queime tudo o que não pertence à Divina Vontade. Derrame fogo e chamas em nossos 

corações, para que possam nos consumir, e queimar tudo o que não é Vontade de Deus. 

Hoje, em homenagem à Bem-aventurada Virgem Maria, unidos com a pequena Luísa, recitemos Sete 

Glórias em Honra do Espírito Santo, pedindo a Nossa Senhora para que  Seus prodígios sejam renovados 



sobre a Santa Igreja. – A Virgem Maria no Reino da Vontade Divina, extraídos da profecia do dia 30 

de maio. 

 

 

 

ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO DE 1 DE MAIO A 31 DE MAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em união com todos os Bispos do mundo, nós, os filhinhos da Santíssima Divina Vontade, um com Luísa, 

em nome de todas as almas, nos reconsagramos, oferecendo nossas humanas vontades a Maria nossa 

Rainha Celestial, Nossa Senhora da Vontade Divina. 

Oh, dulcíssima Mãe Maria, nós, Teus pequenos filhos da Santa Divina Vontade, nos apresentamos diante 

de Ti através de Luísa e nos prostramos aos pés do Teu Trono, nos reconsagramos, oferecendo todas as 

vontades humanas no passado, no presente e no futuro de todos os países. 

Nós, Teus filhinhos, entregamos a Ti todo o nosso amor filial e, como Teus filhos, queremos entrelaçar 

todos os pequenos sacrifícios, orações e promessas de nunca fazer nossas vontades humanas. Formando 

uma Coroa para Ti, queremos colocá-la em teu colo como prova de amor e ação de graças a Ti, nossa Mãe 

e Rainha. 

Mas isto não é o suficiente; queremos que Tu tomes todas as vontades humanas e todos os nossos atos em 

Tuas mãos como um sinal de que aceita nosso presente e, com o toque de Teus dedos maternos, converta-

os em muitos sóis, pelo menos por quantas vezes tentamos fazer a Divina Vontade em nossos pequenos 

atos. 

Oh, sim, Mãe Rainha, Teus pequenos filhos querem fazer-Te homenagens de Luz e dos mais refulgentes 

Sóis para todas as pessoas, em todos os países do mundo. Sabemos que Tu tens muitos Sóis, mas eles não 

são os Sóis de todos os Teus filhinhos; assim, através de Luísa, queremos dar-Te o nosso, dizer-Te que Te 

amamos e vinculá-la a amar todos os Teus filhinhos. Santa Mãe, Tu sorris para nós e com toda a bondade 

aceitas nossos presentes; e agradecemos de coração em nome de todos, passados, presentes e futuros. 

Queremos contar-Te muitas coisas; queremos incluir todas as dores, medos, fraquezas de cada filho em 

Teu Coração Materno, como o Local de nosso Refúgio. 

 



Oh, Mãe Rainha, aceita todos os Teus filhos através de Luísa e os pequenos filhos da Divina Vontade. Faça 

desta reconsagração um triunfo da graça e um campo sobre o qual a Divina Vontade possa estender Seu 

Reino! Essas nossas vontades humanas, reconsagradas a Ti, tornarão todas as almas inseparáveis de Ti e de 

Teu Filho e manterão todos nós em relações contínuas Contigo e Jesus. As portas do Céu não serão 

fechadas para nós, porque, ao reconsagrarmos nossas vontades humanas, Tu nos darás a Vossa em troca. 

Portanto, ou Tu, ó Mãe, ha de vir e ficar com Teus filhos na terra, ou Teus filhos hão de ir morar Contigo 

no céu. Oh, como todos seremos felizes! 

Ó, por favor, ouça, queridíssima Mãe, para tornar a reconsagração de nossas vontades humanas e de todas 

as almas mais solene, clamamos à Santíssima Trindade, a todos os Anjos e a todos os Santos. Diante de 

todos, prometemos com este juramento, em nome de todos, no passado, no presente e no futuro em todos 

os países, a nossa reconsagração solene de todas as vontades humanas a Ti, nossa Mãe Celestial. 

Oh, Soberana Rainha, como Cumprimento, pedimos Tua Santa Bênção para nós e para todos. Que Tua 

Bênção seja o Orvalho Celestial que desce sobre os pecadores, para convertê-los, e sobre os aflitos, para 

consolá-los. Que desça sobre todos os países para que o mundo inteiro seja transformado em santidade; que 

desça sobre as almas purgantes e alivie o fogo que as queima. Que Tua Bênção Materna seja uma promessa 

de Salvação para todas as almas passadas, presentes e futuras, e que ela possa trazer o Reino da Divina 

Vontade, através da Serva de Deus Luísa Piccarreta, na Terra como no Céu. 

FIAT! FIAT! FIAT! 

Senhor Jesus, que esta nossa humilde oração se torne Seu Grande Comando. 

Amém! 

Assim seja! 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Citações na novena: 

† Livro do Céu, da Serva de Deus Luísa Piccarreta 

 


