Angra dos Reis, 21 de novembro de 2017.
+ Memória da Apresentação de Nossa Senhora

Intenção do mês de Dezembro – 2017.
Amados(as) Filhos(as),
Graça e Paz!
Muitas e variadas são as formas de oração que nossa mãe, a Igreja, nos oferece em sua veneranda sabedoria. Cada
Movimento Eclesial tem sua própria maneira de rezar, o que constitui, muitas vezes, o centro de sua existência. No entanto, todos
eles, juntamente com os grandes Santos, concordam que um dos meios de salvação mais eficaz e um dos mais seguros sinais de
predestinação é a devoção à Virgem Santíssima. Dois grandes Doutores da Igreja, São Bernardo e Santo Afonso Maria de
Ligório, afirmaram que ninguém que persevere na devoção mariana cairá na perdição.“Um servo de Maria nunca perecerá!”
Daí a inspiração e a motivação da “Consagração a Nossa Senhora”. Pois, como afirma São Luís Maria Grignion de
Montfort: “Nossa Senhora é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo”.Sendo assim,
por que arriscar com outros meios menos seguros, mais difíceis, mais demorados e menos perfeitos?
Outra razão para nos consagrar é que a consagração é uma espécie de “antídoto” contra a soberba de nos achar
autossuficientes, de pensar que não precisamos da Igreja, que não precisamos dos anjos e dos santos, mas podemos nos dirigir
diretamente a Deus. Isso é verdade, em parte. Podemos rezar direto para Deus, mas isso pode nos levar ao orgulho e nos fazer
escravos de Satanás.
Desse modo, ao ingressar no nosso Movimento, assumimos oCompromisso Público do Rosário-Vivoque é uma verdadeira
consagração à Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria. Este compromisso é o que vincula cada membro ao seu Grupo e,
portanto, ao Movimento. Sendo assim, é obrigatório. Alguém só se torna membro ou permanece como tal, através dele.
Por isso, a cada ano na Solenidade da Imaculada Conceição renovamos este nosso compromisso.
A obrigação de renovarmos nossa consagração não é uma imposição autoritária ou legalista. Mas, é uma necessidade que
diz respeito a nós mesmos, às nossas fraquezas, como explica São Luís Maria Montfort: “O homem, porque se deixa levar mais
pelos sentidos do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que lhe traga à
memória”. Por isso, devemos renovar a nossa consagração a Virgem Maria. Sendo assim, a Renovação do Compromisso Público
nos ajuda a rezar, meditar, recordar e viver melhor a consagração.
Assim, recordamos e convocamos a todos (uniformizados e com o Manual) para a Solene Celebração Eucarística no dia
08 de dezembro na Igreja de São José Operário do Village. Daremos início a Solenidade as 19h30 com a entrada dos Grupos de
Rosário-Vivo (precedidos por sua Capela e Bandeira). E, para o “gesto concreto”, suplicamos a generosidade de cada membro do
Movimento para doar fraldas descartáveis (tamanho P).
Neste espírito de comunhão na fé e na caridade, rezemos: pela santificação dos membros do Rosário-Vivo.
Certos da fidelidade orante e generosa doaçãode todos, com paterna solicitude, subscrevemo-nos com a nossa bênção e
orações, recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,
Pe.Gilberto Stanisce

