
 

Editora Opus Cordis Mariae 

Tabela de Preços para Revenda 
 

Segue a lista de valores recomendados para venda dos seguintes produtos: 

Produto 
Valor 
(sugerido) 

Valor c/ 40% 
de desconto* 

Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria R$ 24,00 R$ 14,40 

Exercícios Espirituais para a Total Consagração à Santíssima Virgem R$ 26,00 R$ 15,60 

Catecismo da Total Consagração à Ss. Virgem - Padre Rodrigo Maria R$ 25,00 R$ 15,00 

Devocionário (Opus Cordis Mariae) R$ 30,00 R$ 18,00 

Gloria Polo - O Livro da Vida (Da ilusão à verdade) R$ 12,00 R$ 9,00 

O Segredo de Maria - São Luís Maria G. de Montfort R$ 12,00 R$ 7,20 

O Segredo da Verdadeira Devoção para com a SS. Virgem - Pe. Júlio Maria R$30,00 R$ 18,00 

Biografia de São Luís Maria G. de Montfort – Um Apóstolo de Maria e da Cruz R$ 30,00 R$ 18,00 

O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário – São Luís Maria G. de Montfort R$ 23,40 R$ 14,00 

Carta aos Amigos da Cruz - São Luís Maria G. de Montfort R$ 15,00 R$ 9,00 

As Excelências da Santa Missa – São Leonardo de Porto Maurício R$ 22,00 R$ 13,20 

Total Consagração para Crianças – Padre Rodrigo Maria R$ 40,00 R$ 24,00 

Audio Book - CD - Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem (MP3) R$ 12,00 R$ 7,20 

Cadeia/Corrente para Santa Escravidão (Alumínio) R$ 15,00 R$ 9,00 

Cadeia/Corrente Inox – Pequena R$ 22,00 R$ 13,20 

Cadeia/Corrente Inox – Méda  R$ 24,00 R$ 14,40 

Cadeia/Corrente Inox – Grande  R$ 28,00 R$ 16,80 

*Desconto máximo de 40% para pagamento à vista  |  Qtde. mínima por pedido de 30 unidades  |  Frete não incluso 

 

Faça seu pedido: 

Responsável: Adriano Maria 

Telefone para contato: (19) 9 9116-0947 (Claro/What’s App) 

Email: loja@perodrigomaria.com.br 

Veja mais fotos e descrição dos produtos no seguinte link: 

loja.totalconsagracao.com.br 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519991160947
mailto:loja@perodrigomaria.com.br
https://loja.totalconsagracao.com.br/


 
DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EM NOSSA LOJA VIRTUAL 

 

Tratado da Verdadeira Devoção 
Nossa Tradução é uma das melhores versões disponíveis na língua portuguesa, o que proporciona uma leitura mais 
leve e um entendimento melhor do conteúdo. Além de conter alguns adicionais no livro. 
 

Exercícios Espirituais 
Livro que visa auxiliar as pessoas que vão se consagrar, proporcionando meditações e orações para cada um dos 30 
dias de preparação.  
 

Catecismo da Total Consagração à Santíssima Virgem 
São mais de 100 questões referentes à Total Consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria 
Grignion de Montfort. Este livro tem a função orientar os já consagrados, os que irão se consagrar e os que tem 
divulgado esta consagração e formado grupos de consagrados, afim de que se entenda de modo correto  esta 
consagração e assim se possa vivencia-la melhor e  evitar falsas interpretações. 
 

Devocionário 
Livro de orações para o dia-a-dia do católico, contendo uma seleção de orações, tanto em português como em latim. 
Além das orações o livro contém uma seleção de novenas, cantos, e ensinamentos básicos de catequese. 
 

Total Consagração para Crianças 
Com o objetivo de ajudar nossas crianças a cumprirem o desejo de Jesus e se consagrarem totalmente a Nossa 
Senhora, está sendo lançado o livro TOTAL CONSAGRAÇÃO PARA CRIANÇAS, segundo o método de São Luis Maria de 
Montfort. Se trata de um livro que contém toda a formação básica necessária para que as crianças façam uma boa 
preparação para se consagrarem. O livro contém ao mesmo tempo: 
– Uma formação sobre a Total Consagração e seu objetivo de ajudar a santificar os que se consagram, dando o 
exemplo prático da vida de algumas santas crianças; 
– O resumo do Tratado da Verdadeira Devoção em uma linguagem simplificada para a compreensão das crianças; 
– Os 30 dias de exercícios espirituais de preparação para a Total Consagração da criança; 
O livro tem as dimensões de uma folha de papel A4. É todo colorido e com letras grandes, possuindo além das 
muitas ilustrações, desenhos para serem pintados e espaços para se escrever orações e interpretações de texto. O 
livro também é feito com espiral para facilitar seu manuseio e a realização das atividades propostas. 
 

Gloria Polo - Da Ilusão à Verdade 
Possui o Testemunho edificante 'post mortem' da Glória Polo. Muitas pessoas mudaram de vida após a leitura deste 
livro. 

 
Segredo de Maria 
Também escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, este livro é uma introdução à Total Consagração. 
 

Segredo da Verdadeira Devoção 
Este é um dos melhores livros de aprofundamento da Total Consagração em nosso idioma. 
 

Um apóstolo de Maria e da Cruz - Biografia de São Luís 
A Biografia de São Luís que é um excelente aprofundamento, mostrando como foi a vida de são Luís Maria Grignion 
de Montfort, autor do tratado. 
 

Livro Excelências da Santa Missa 
Os tesouros, por grandes e preciosos que sejam, não podem ser estimados se não forem conhecidos. Eis por que 
muitos não têm pelo santo Sacrifício da Missa o amor que deveriam ter, porque este tesouro, a maior maravilha e a 
maior riqueza da Igreja de Deus, é um tesouro oculto, um tesouro muito pouco conhecido. 

 
CD do Tratado da Verdadeira Devoção - Audiobook (MP3) 
O Livro do Tratado da Verdadeira Devoção narrado, para pessoas que possuem dificuldade na leitura, ou que 
gostariam de aproveitar para ouvir enquanto está dirigindo, etc... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


