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O Discernimento
Espiritual

O discernimento cristão é fruto de um diálogo aberto e 
disponível; de uma disciplina de oração; de um trato 
próximo e sincero com a Santíssima Trindade.

«Fala, Senhor, que o teu servo escuta» (1Sam 3,19-21)



“De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-Se
e foi rezar num lugar deserto”. (Mc 1,35)
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Quase ao final do primeiro capítulo de seu Evangelho, São Marcos nos narra 
uma cena bastante inusitada. Pedro, agitado, sai em busca de Jesus para lhe 
apresentar uma urgência: «Todos te procuram» (Mc 1,37b); detalhe: Jesus estava 
rezando, tranquilo, na presença de seu Pai, aproveitando o silêncio das primei-
ras horas do dia para recompor suas forças (Mc 1,35). É muito evidente o con-
traste entre os dois personagens em questão: por um lado, Pedro, ansioso e 
preocupado, desconcertado por não saber o que fazer com toda aquela gente 
aglomerada uma vez mais na porta de sua casa; por outro, um Jesus sereno e 
profundamente recolhido, dono de si mesmo, absorto na oração. A resposta 
que o Senhor dá a Pedro é ainda mais estranha: “«Vamos para outros lugares, 
para as aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que 
Eu vim». (Mc 1,38)

Parafraseando: “Pedro, me perdoe, mas não vou  à  sua casa. Sei que há muita 
gente precisada me buscando, mas agora mesmo temos que sair para os po-
voados vizinhos para também pregar-lhes o Evangelho”. Imaginemos a surpre-
sa de Pedro diante da cortante negativa de Jesus. Com efeito, o “normal”, po-
de-se dizer, seria que o Senhor se levantasse de sua oração, seguisse seu discí-
pulo e atendesse às pessoas necessitada, como tinha feito durante toda a noite 
passada (ver Mc 1,32-38). Mas não. Jesus tomou a “estranha” decisão de ir-se 
imediatamente. Como fundamento de sua decisão, Jesus diz a Pedro: «foi para 
isso que eu vim» (Mc 1,38)1. 

Encontramo-nos, diante de uma clara manifestação do que na espiritualidade 
cristã costuma-se chamar discernimento espiritual. Todos nós somos chama-
dos a tomar decisões importantes em nossas vidas: onde trabalhar, onde estu-
dar, a que vou dedicar-me, qual é minha vocação pessoal, com quem vou ca-
sar-me, onde servir melhor ao Senhor, etc. E não é fácil saber no aqui e agora, 
sobretudo no meio das urgências da vida, qual é a específica Vontade de Deus. 
Há muito “barulho” fora (e também dentro, em nosso interior) que nos distrai, 
fazendo com que nossa capacidade para tomar decisões, de nos envolver com 
Deus e com os outros, muitas vezes fique comprometida. A resposta que Jesus 
deu a Pedro naquela insólita manhã, por mais “estranha” e aparentemente 
“desumana” que fosse, era o fruto de uma profunda oração, um momento de 
discernimento espiritual junto ao Pai no Espírito Santo. É provável que, se de-
pendesse meramente da vontade humana de Jesus, Ele tivesse ido à casa de 
Pedro e tivesse atendido seu urgente pedido. Mas a Vontade de seu Pai era 

1 A frase faz referência não só ao fato que fundamenta seu ministério apostólico (ir aos mais diversos povos para anunciar-lhes o 
Reino de Deus), como também ao fato de sua “saída” do seio da Trindade, em alusão ao mistério de sua encarnação. O Senhor “saiu” 
de sua “tranquilidade” Trinitária, podemos dizer, para, fazendo-se homem, viver no meio de nós e assim poder morrer por nós.

outra: que Jesus fosse aos povoados vizinhos para lhes anunciar a Boa 
Nova. Com efeito, Ele não veio para eliminar as enfermidades, as dores das 
pessoas, mas para nos liberar do poder do pecado e de suas con-
sequências.   

Não se trata de esgotar todo o tema aqui, nestas breves linhas, 
mas gostaria ao menos de compartilhar com vocês, à luz do 
Evangelho, alguns pré-requisitos que considero fundamentais 
para que possamos escutar melhor a Deus e realizar seu Plano.
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Que lições podem� 
tirar para n�sas 
vidas desta dura 

decisão do Senhor? 
Você vê a importân-

cia de aprender a 
arte do discernimen-

to espiritual?

Quase ao final do primeiro capítulo de seu Evangelho, São Marcos nos narra 
uma cena bastante inusitada. Pedro, agitado, sai em busca de Jesus para lhe 
apresentar uma urgência: «Todos te procuram» (Mc 1,37b); detalhe: Jesus estava 
rezando, tranquilo, na presença de seu Pai, aproveitando o silêncio das primei-
ras horas do dia para recompor suas forças (Mc 1,35). É muito evidente o con-
traste entre os dois personagens em questão: por um lado, Pedro, ansioso e 
preocupado, desconcertado por não saber o que fazer com toda aquela gente 
aglomerada uma vez mais na porta de sua casa; por outro, um Jesus sereno e 
profundamente recolhido, dono de si mesmo, absorto na oração. A resposta 
que o Senhor dá a Pedro é ainda mais estranha: “«Vamos para outros lugares, 
para as aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que 
Eu vim». (Mc 1,38)

Parafraseando: “Pedro, me perdoe, mas não vou  à  sua casa. Sei que há muita 
gente precisada me buscando, mas agora mesmo temos que sair para os po-
voados vizinhos para também pregar-lhes o Evangelho”. Imaginemos a surpre-
sa de Pedro diante da cortante negativa de Jesus. Com efeito, o “normal”, po-
de-se dizer, seria que o Senhor se levantasse de sua oração, seguisse seu discí-
pulo e atendesse às pessoas necessitada, como tinha feito durante toda a noite 
passada (ver Mc 1,32-38). Mas não. Jesus tomou a “estranha” decisão de ir-se 
imediatamente. Como fundamento de sua decisão, Jesus diz a Pedro: «foi para 
isso que eu vim» (Mc 1,38)1. 

Encontramo-nos, diante de uma clara manifestação do que na espiritualidade 
cristã costuma-se chamar discernimento espiritual. Todos nós somos chama-
dos a tomar decisões importantes em nossas vidas: onde trabalhar, onde estu-
dar, a que vou dedicar-me, qual é minha vocação pessoal, com quem vou ca-
sar-me, onde servir melhor ao Senhor, etc. E não é fácil saber no aqui e agora, 
sobretudo no meio das urgências da vida, qual é a específica Vontade de Deus. 
Há muito “barulho” fora (e também dentro, em nosso interior) que nos distrai, 
fazendo com que nossa capacidade para tomar decisões, de nos envolver com 
Deus e com os outros, muitas vezes fique comprometida. A resposta que Jesus 
deu a Pedro naquela insólita manhã, por mais “estranha” e aparentemente 
“desumana” que fosse, era o fruto de uma profunda oração, um momento de 
discernimento espiritual junto ao Pai no Espírito Santo. É provável que, se de-
pendesse meramente da vontade humana de Jesus, Ele tivesse ido à casa de 
Pedro e tivesse atendido seu urgente pedido. Mas a Vontade de seu Pai era 

outra: que Jesus fosse aos povoados vizinhos para lhes anunciar a Boa 
Nova. Com efeito, Ele não veio para eliminar as enfermidades, as dores das 
pessoas, mas para nos liberar do poder do pecado e de suas con-
sequências.   

Não se trata de esgotar todo o tema aqui, nestas breves linhas, 
mas gostaria ao menos de compartilhar com vocês, à luz do 
Evangelho, alguns pré-requisitos que considero fundamentais 
para que possamos escutar melhor a Deus e realizar seu Plano.

1. A importância da oração

Discernir é saber distinguir, separar, categorizar, precisar, entre as várias 
opções que se nos apresentam, o que mais e melhor nos convém no 
aqui e agora de nossas existências. É um exercício que envolve nossa 
mente, coração e vontade. Esse exercício de discernimento se chama, 
além disso, espiritual precisamente porque se trata de um assunto de 
graça, de vida espiritual, quer dizer, de uma relação, de um encontro 
profundo com o Espírito Santo que nos foi dado (ver Rom 5,5). Portanto, 
o discernimento cristão é fruto de um diálogo aberto e disponível, de uma dis-
ciplina de oração, de um trato próximo e sincero com a Santíssima Trindade  - 
«Fala, Senhor, que o teu servo escuta» (1Sam 3,19-21) -.

O Evangelho está cheio de exemplos de como o Senhor, em momentos 
decisivos de seu ministério público ia à oração para discernir o que e 
quando fazer. (Assim escolheu os Doze apóstolos; ensinou-lhes o Pai 
Nosso; transfigurou-se diante deles; preparou-se para a Paixão, etc.). 
Em inúmeras situações Ele advertia seus discípulos «meu alimento é 
fazer a Vontade daquele que me enviou [meu Pai] e levar a cabo sua 
obra» (Jo 4,34). Inclusive nos momentos de escuridão e sofrimento, 
quando o discernimento se fazia mais difícil, o Senhor não deixava a 
oração: «Rezai para não cairdes em tentação» (Lc 22,40). 

Pode ser que em determinados momentos de nossa vida, a oração tor-
ne-se para nós muito difícil, árida, e que sintamos como se o Senhor 
nos tivesse abandonado. Mas até nestas situações de provação, pode-
mos ter a certeza de que o Espírito Santo advoga por nós com gemidos 
inefáveis (Rom 8,26) e que para Deus não há nada impossível (Lc 1,37).
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A persistência na oração, nossa generosidade em abrir nossos corações à Santíssima 
Trindade, produz muitos frutos. E essa familiaridade com Deus nos permite ir conhecendo, 

pouco a pouco, ao ritmo da liberdade e do amor, sua Vontade para nossas vidas.

Que mei� você pode usar para incrementar seus moment� de oração? Talv� n� moment� em que 
r�ará, quando planejar seu dia, sua semana…p�sivelmente uma leitura espiritual que lhe ajude a 
melhorar seus encontr� com Deus… p�sivelmente velar para ter moment� dessa boa solidão, em 

que você p�sa entrar em si mesmo (a)?…

Através da oração vamos aprendendo a escutar o Senhor e a descobrir 
seu Plano para nós. Mas talvez o momento mais importante do discer-
nimento não seja tanto o escutar, o conhecer o que o Senhor nos pede, 
mas o aceitar de coração, com plena e livre disponibilidade. O assim 
chamado “jovem rico” conheceu o Plano de Deus para ele, mas não o 
aceitou (ver Mc 10,21-22). O mesmo aconteceu com alguns outros discí-
pulos que se escandalizaram pelas palavras “eucarísticas” de Jesus na 
Sinagoga do Cafarnaum (ver Jn 6,61-66). 

A disponibilidade de coração, a docilidade interior, a obediência, são chave 
para uma relação cada vez mais profunda e próxima com o Senhor e para 
permitir que Ele, em sua Divina Providência, sinta-se na liberdade e até 
na alegria de nos revelar seu Plano. O Senhor espera de nós uma fé 
amadurecida, responsável; uma resposta sincera como a que podemos 

Discernir é saber distinguir, separar, categorizar, precisar, entre as várias 
opções que se nos apresentam, o que mais e melhor nos convém no 
aqui e agora de nossas existências. É um exercício que envolve nossa 
mente, coração e vontade. Esse exercício de discernimento se chama, 
além disso, espiritual precisamente porque se trata de um assunto de 
graça, de vida espiritual, quer dizer, de uma relação, de um encontro 
profundo com o Espírito Santo que nos foi dado (ver Rom 5,5). Portanto, 
o discernimento cristão é fruto de um diálogo aberto e disponível, de uma dis-
ciplina de oração, de um trato próximo e sincero com a Santíssima Trindade  - 
«Fala, Senhor, que o teu servo escuta» (1Sam 3,19-21) -.

O Evangelho está cheio de exemplos de como o Senhor, em momentos 
decisivos de seu ministério público ia à oração para discernir o que e 
quando fazer. (Assim escolheu os Doze apóstolos; ensinou-lhes o Pai 
Nosso; transfigurou-se diante deles; preparou-se para a Paixão, etc.). 
Em inúmeras situações Ele advertia seus discípulos «meu alimento é 
fazer a Vontade daquele que me enviou [meu Pai] e levar a cabo sua 
obra» (Jo 4,34). Inclusive nos momentos de escuridão e sofrimento, 
quando o discernimento se fazia mais difícil, o Senhor não deixava a 
oração: «Rezai para não cairdes em tentação» (Lc 22,40). 

Pode ser que em determinados momentos de nossa vida, a oração tor-
ne-se para nós muito difícil, árida, e que sintamos como se o Senhor 
nos tivesse abandonado. Mas até nestas situações de provação, pode-
mos ter a certeza de que o Espírito Santo advoga por nós com gemidos 
inefáveis (Rom 8,26) e que para Deus não há nada impossível (Lc 1,37).

2. A disponibilidade interior

apreciar em Maria (ver Lc 1,39) e em José (ver Mt 1,24), por exemplo.

Nesse sentido, a oração do Pai Nosso se nos apresenta como um exce-
lente meio de meditação e disciplina espiritual. Não repita-
mos o “seja feita a Vossa Vontade assim na terra como no 
céu” de maneira superficial e mecânica, mas sim de coração, 
com responsabilidade filial.
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O Senhor não quer agir no mundo sem nossa livre cooperação.

Deus nos fala muitas vezes através de sinais. 
Estes podem ser interiores ou exteriores.

Como está teu desejo
de f�er a Vontade de 

Deus em tua vida? 
Peça-Lhe que te ajude a 

crescer neste desejo, 
r�ando com ardor o 

Pai N�so.

Através da oração vamos aprendendo a escutar o Senhor e a descobrir 
seu Plano para nós. Mas talvez o momento mais importante do discer-
nimento não seja tanto o escutar, o conhecer o que o Senhor nos pede, 
mas o aceitar de coração, com plena e livre disponibilidade. O assim 
chamado “jovem rico” conheceu o Plano de Deus para ele, mas não o 
aceitou (ver Mc 10,21-22). O mesmo aconteceu com alguns outros discí-
pulos que se escandalizaram pelas palavras “eucarísticas” de Jesus na 
Sinagoga do Cafarnaum (ver Jn 6,61-66). 

A disponibilidade de coração, a docilidade interior, a obediência, são chave 
para uma relação cada vez mais profunda e próxima com o Senhor e para 
permitir que Ele, em sua Divina Providência, sinta-se na liberdade e até 
na alegria de nos revelar seu Plano. O Senhor espera de nós uma fé 
amadurecida, responsável; uma resposta sincera como a que podemos 

apreciar em Maria (ver Lc 1,39) e em José (ver Mt 1,24), por exemplo.

Nesse sentido, a oração do Pai Nosso se nos apresenta como um exce-
lente meio de meditação e disciplina espiritual. Não repita-
mos o “seja feita a Vossa Vontade assim na terra como no 
céu” de maneira superficial e mecânica, mas sim de coração, 
com responsabilidade filial.

3. Atenção aos sinais
e mediadores

Normalmente chamamos “sinais interiores” algumas inspirações, 
moções espirituais que chegam a nossa consciência espiritual moven-
do nosso entendimento, nossos sentimentos e nossa vontade. São 
graças que o Senhor nos concede por meio da oração ou, até, através 
de nossa vida ordinária. Podemos e devemos pedir a Deus em nossas 
orações que nos comova o coração, que nos ilumine a inteligência, que 
nos ajude a discernir o melhor para nós no aqui e agora de nossas 
vidas. Você necessita de um emprego? Não sabe que caminho tomar? 
Peça ao Senhor que te ilumine. Seja dócil a suas moções e observe, 
com fineza interior, os sinais interiores que Ele, em sua generosidade, 
possa estar mandando para você. Precisa saber se esta é a mulher ou 
o homem de sua vida, se esta é ou não sua vocação? Peça ao Senhor. 
Com confiança. Somos seus filhos.

Além dos sinais interiores (que podem variar de pessoa para pessoa, 
segundo a graça que Deus, em sua liberalidade, concede-nos), existem 
também os assim chamados sinais exteriores. Estes também pedem 
atenção e fineza interior. O Senhor pode-nos falar por meio de uma 
paisagem, por objetos muito concretos, por frases ouvidas na rua, por 
encontros inesperados com pessoas determinadas, entre outras muitas 
coisas. O mais comum é que o Senhor nos ofereça algum sinal através 
de nossos amigos e familiares mais próximos, através de pessoas (me-
diadores) com mais experiência espiritual que a nossa, por 
meio de um Diretor espiritual, por exemplo. Para uma 
pessoa espiritualmente “desperta”, tudo pode ser uma oca-
sião para que Deus se manifeste. Inclusive em situações 
inesperadas, como por exemplo, uma horrível briga, um 
ataque de ira, uma situação de queda em algum pecado 
grave, podem ser ocasião para que o Senhor nos ensine 
algo que facilite nosso imediato discernimento.
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O discernimento espiritual é uma arte da vida cotidiana e, por-
tanto, de coisas muito concretas que afetam nosso dia a dia.

O Senhor sempre quer 
comunicar-Se contigo. 

Você está atento a� 
sinais com � quais Ele 

te fala? Detenha-se 
a pensar uns moment� 

em seu dia e peça ao 
Senhor Sua luz, para 
poder ver Sua ação 

em sua vida.

Normalmente chamamos “sinais interiores” algumas inspirações, 
moções espirituais que chegam a nossa consciência espiritual moven-
do nosso entendimento, nossos sentimentos e nossa vontade. São 
graças que o Senhor nos concede por meio da oração ou, até, através 
de nossa vida ordinária. Podemos e devemos pedir a Deus em nossas 
orações que nos comova o coração, que nos ilumine a inteligência, que 
nos ajude a discernir o melhor para nós no aqui e agora de nossas 
vidas. Você necessita de um emprego? Não sabe que caminho tomar? 
Peça ao Senhor que te ilumine. Seja dócil a suas moções e observe, 
com fineza interior, os sinais interiores que Ele, em sua generosidade, 
possa estar mandando para você. Precisa saber se esta é a mulher ou 
o homem de sua vida, se esta é ou não sua vocação? Peça ao Senhor. 
Com confiança. Somos seus filhos.

Além dos sinais interiores (que podem variar de pessoa para pessoa, 
segundo a graça que Deus, em sua liberalidade, concede-nos), existem 
também os assim chamados sinais exteriores. Estes também pedem 
atenção e fineza interior. O Senhor pode-nos falar por meio de uma 
paisagem, por objetos muito concretos, por frases ouvidas na rua, por 
encontros inesperados com pessoas determinadas, entre outras muitas 
coisas. O mais comum é que o Senhor nos ofereça algum sinal através 
de nossos amigos e familiares mais próximos, através de pessoas (me-
diadores) com mais experiência espiritual que a nossa, por 
meio de um Diretor espiritual, por exemplo. Para uma 
pessoa espiritualmente “desperta”, tudo pode ser uma oca-
sião para que Deus se manifeste. Inclusive em situações 
inesperadas, como por exemplo, uma horrível briga, um 
ataque de ira, uma situação de queda em algum pecado 
grave, podem ser ocasião para que o Senhor nos ensine 
algo que facilite nosso imediato discernimento.

Uma coisa extremamente importante na hora de procurar fazer um 
bom discernimento é ter clareza sobre a matéria em questão, quer dizer, 
não discernir sobre “coisas abstratas” e muito “genéricas”, mas ir ao 
ponto chave, como se costuma dizer. Pôr nome às coisas. O Senhor adora 
que lhe apresentemos todos os nossos projetos, planos, pensamentos e 
sentimentos. Quanto mais concreto for nosso discernimento e quanto 
mais assíduo e insistente for nosso clamor ao Lhe pedir sua ajuda, pro-
vavelmente, maiores resultados obterão (ver Lc 11,5-13).  

4. Discernir coisas corretas
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Você dedica tempo 
para conhecer sua fé? 

Pense naquilo que 
quer discernir e busque 
nas Sagradas Escritu-
ras ou no Catecismo da 

Igreja, luzes para 
poder compreender 

melhor a realidade e 
discernir melhor.

Outro elemento importante no discernimento espiritual: 
escutar a Santa Mãe Igreja.

Apresentemos ao Senhor, com disponibilidade e confiança, com simpli-
cidade e humildade, o que consideremos mais oportuno para nossa 
vida, mas deixemos espaço para que o Senhor nos conceda isso como 
e quando Ele quiser. Discernir é também saber esperar e confiar. É um 
assunto de fé.

5. A Fé da Igreja

Muitas vezes, a matéria de nosso discernimento já está definida pela Igreja atra-
vés dos critérios evangélicos (Sagrada Escritura), através da Sagrada Tra-
dição e de seus princípios morais, através da inumerável experiência dos 
Santos e do Magistério da Igreja. O discernimento espiritual, sendo uma ati-
vidade pessoal, não é jamais uma realidade individualista. Somos Igreja. 
Rezamos dentro de um Corpo Vivo, dinâmico, de comunhão. Quer saber se 
o Plano de Deus é que você conviva ou não com sua noiva antes do ma-
trimônio? A Igreja já tem a resposta para ti sobre isso. O discernimento aqui 
é bem fácil. Precisa saber como atuar como um bom católico no campo da 
política, da economia, da bioética? A Igreja, em sua doutrina social, 
também tem uma resposta. Você terá que estudar e ler, quer dizer, conhecer 
e aprofundar o que diz a Igreja a respeito de todas estas questões que 
podem estar te inquietando.

Nesse sentido, ler o Catecismo da Igreja Católica e conhecer 
a vida dos Santos é excelente meio para o discernimento es-
piritual. Nossos irmãos na fé provavelmente passaram pelos 
mesmos problemas que você agora expõe diante do Senhor 
na oração. Não perca esta oportunidade para se aproximar 
do patrimônio da Santa Mãe Igreja. Aí você encontrará um 
caudal enorme de princípios orientadores para seu discerni-
mento.
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6. Maria, mulher do discernimento

Nossa Mãe Maria, a Mulher que guardava todas as coisas que Deus ia 
indicando no caminho de sua vida espiritual em seu puro e imaculado 
coração (ver Lc 2,19), é Mulher de discernimento e silêncio interior. 
Quando o Senhor a chamou, não lhe deu o “manual completo”. A vida 
cristã nesse sentido é um caminho de confiança e disponibilidade inte-
rior, não um rígido sistema feito com base em contratos preestabeleci-
dos ou caminhos já predeterminados. O Senhor nos fez livres e ama a 
liberdade, é flexível e criativo em seu modo de relacionar-se conosco.

A oração, a disponibilidade interior, a leitura dos sinais concretos (a 
gravidez de sua parenta Isabel, por exemplo; a aceitação dócil de José 
ao “inesperado” desposório), a Fé de Israel nas Escrituras, em suas pro-
fecias, o exemplo dos patriarcas, tudo isso contribuiu para que a 
Virgem pudesse ir respondendo a seus questionamentos e crescendo 
em sua fé, esperança e caridade, em sua missão de ser a Mãe do Re-
conciliador.

Além disso, ela é nossa querida mãe que acompanha nossos discerni-
mentos.

Por isso, nossa vida de discernimento deve inspirar-se no 
Fiat da Mãe.

Sigamos sua experiência maternal: «Fazei o que Ele vos 
disser» (Jo 2,5); essa é a essência do discernimento espiritual.
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Olhe a estrela, invoque Maria
Oração de São Bernardo

Ó tu, quem quer que sejas, que te sentes longe da terra firme,
arrastado pelas ondas deste mundo, no meio das borrascas e tempestades,

se não queres soçobrar, não tires os olhos da luz desta estrela.

Se o vento das tentações se levanta,
se o escolho das tribulações se interpõe em teu caminho,

olha a estrela, invoca Maria.

Se és balançado pelas vagas do orgulho, da ambição,
da maledicência, da inveja, olha a estrela, invoca Maria.

Se a cólera, a avareza, os desejos impuros
sacodem a frágil embarcação de tua alma, levanta os olhos para Maria.

Se, perturbado pela lembrança da enormidade de teus crimes,
confuso à vista das torpezas de tua consciência,

aterrorizado pelo medo do Juízo,
começas a te deixar arrastar pelo turbilhão da tristeza,
a despenhar no abismo do desespero, pensa em Maria.

Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria.
Se se levantarem as tempestades de suas paixões,

olhe a Estrela, invoca Maria.

Se a sensualidade de seus sentidos quer afundar a barco de seu espírito,
levanta os olhos da fé, olhe a Estrela, invoca Maria.

Se a lembrança de seus muitos pecados quer te lançar ao abismo do desespero,
lance um olhar à Estrela do céu e reze à Mãe de Deus.

Seguindo-a, não te perderás no caminho. Invocando-a não te desesperarás.
E guiado por Ela chegarás ao Porto Celestial.

Que seu nome nunca se afaste de teus lábios, jamais abandone teu coração;
e para alcançar o socorro da intercessão dEla, não negligencies os exemplos
de sua vida. Seguindo-A, não te transviarás; rezando a Ela, não desesperarás;

pensando nEla, evitarás todo erro.

Se Ela te sustenta, não cairás; se Ela te protege, nada terás a temer;
se Ela te conduz, não te cansarás; se Ela te é favorável, alcançarás o fim.

E assim verificarás, por tua própria experiência,
com quanta razão foi dito: "E o nome da Virgem era Maria."
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