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Ave Maria                                1° de janeiro de 2022 – Maria Santíssima Mãe de Deus 
 
Caros membros do Movimento Sacerdotal Mariano, 
 

Entramos em um ano muito especial: no próximo dia 8 de maio será o 50º aniversário do nascimento do 
Movimento Sacerdotal Mariano, ou seja, desde quando, em 1972, o padre Stefano Gobbi começou a receber de Nossa 
Senhora aquelas mensagens que depois, de 1973 a 1997, foram coletadas no Livro Azul "Aos sacerdotes, filhos prediletos 
de Nossa Senhora". É uma grande oportunidade para discutirmos seriamente sobre como estamos respondendo ao amor 
e ao apelo de nossa Mãe. 

Em 2021, apesar das dificuldades de locomoção devido às restrições sanitárias, pude visitar os Cenáculos de 
algumas cidades da Itália e Portugal, Peru, Colômbia, Brasil (também com os exercícios espirituais para sacerdotes 
brasileiros), Bolívia, México (para os exercícios espirituais dos sacerdotes de língua espanhola da América Central, América 
do Sul e do Caribe), Honduras e Nicarágua, e os Estados Unidos da América, também com a presença de alguns bispos e 
cardeais. Cenáculos às vezes com muitas pessoas e às vezes pequenos, às vezes celebrados em grandes igrejas e às vezes 
nas pequenas casas de algumas famílias: exteriormente diferentes, mas sempre Cenáculos pedidos por nossa Mãe e vividos 
por seus filhos sacerdotes juntamente com todos os outros filhos e filhas em seu estado de vida, desde os leigos até as 
monjas de clausura. Mais uma vez pude ver o quanto Nossa Senhora é amada por aqueles que a procuram em cada 
Cenáculo, que rezam, que se consagram a ela, que confiam a Ela o Santo Padre, os seus Bispos, os seus párocos, as suas 
nações às vezes tão atribuladas, as suas famílias; quanto valor têm as orações dos pequenos! Em alguns casos, minha visita 
coincidiu com a retomada dos Cenáculos públicos, suspensos por quase dois anos devido às restrições atuais. Agradeçamos 
a Nossa Senhora que sempre nos ajuda a recomeçar e a não desanimar apesar das dificuldades. De minha parte, gostaria 
de alcançar muitos outros Cenáculos e países, muitos insistentemente pediram a visita do Coordenador-Responsável Geral, 
mas sendo um pároco não posso sair das paróquias, exceto por uma ou duas semanas de cada vez, e algumas vezes por 
ano.  Se Nossa Senhora desejar, este tempo aumentará, caso contrário poderei visitar apenas alguns países e por alguns 
dias cada um, como fiz até agora; a Ela a decisão, a nós a oração para viver somente o que Ela quer. 

Por ocasião do 50º aniversário do MSM, os Exercícios Espirituais Internacionais para sacerdotes serão organizados 
em Fátima de domingo, 26 de junho, a sábado, 02 de julho de 2022. Concomitantemente aos exercícios para os sacerdotes 
também haverá um retiro para os leigos, de quinta-feira, 30 de junho, a domingo, 03 de julho. Desta forma, poderemos 
rezar juntos e celebrar a Santa Missa na Capelinha. Já muitos sacerdotes pediram para participar, de todos os continentes. 
Peço aos leigos que convidem seus sacerdotes a participar e, se necessário, que os ajudem conforme as necessidades.  

Fico muito feliz de que em muitos países haja outros Exercícios Espirituais do MSM: aqueles que não podem mesmo 
participar em Fátima participem ao menos dos Exercícios locais, não deixem passar essa graça do Cenáculo contínuo. Para 
se inscrever aos Exercícios Espirituais em Fátima é preciso entrar em contato exclusivamente com a agência responsável, 
Rusconi Viaggi (Lecco – Itália), que ajudará a preparar os documentos necessários para chegar a Portugal. No site oficial do 
MSM você pode encontrar os links para inscrição aos Exercícios Espirituais dos Sacerdotes e ao retiro dos leigos (ver no 
final da página 4).   
 Os Cenáculos regionais e nacionais serão agendados assim que as circunstâncias permitirem, enquanto isso 
continuemos e aumentemos nossos pequenos Cenáculos locais e familiares. Onde se faz necessários, que se retomem 
os Cenáculos públicos.   Tenho visto muitos frutos nos Cenáculos de crianças conduzidas por crianças, e de jovens liderados 
por jovens, como Nossa Senhora pediu. Por exemplo, em 31 de dezembro de 1996, ele nos disse: "Peço-vos uma oração 
incessante, humilde, perseverante e confiante. Por isso renovo ainda o meu pedido para difundirdes por toda parte 
os Cenáculos de oração e de fraternidade. Que estes Cenáculos se difundam entre os sacerdotes, que são os meus 
filhos prediletos, e entre os fiéis. Espero uma resposta generosa das crianças, para que sejam defendidas e 
protegidas por Mim da grande perversão que contaminou o mundo inteiro. Peço aos jovens que se recolham 
nestes Cenáculos, para chegarem os novos tempos que lhes preparei. Nestes Cenáculos devem recolher-se 
sobretudo as famílias cristãs, para serem por Mim ajudadas a viver em perfeita comunhão de amor, sempre abertas 
ao dom da vida, que deve ser desejada, protegida e defendida". 

Não vamos deixar cair por terra o pedido que Nossa Senhora nos fez pessoalmente há 50 anos. É graças aos 
Cenáculos que Ela conquistou o nosso coração e o guarda em seu Coração Imaculado, e leva adiante o seu plano. 

A Causa da Beatificação do Padre Nazareno Lanciotti está avançando, toda a documentação foi entregue à 
Congregação para a Causas dos Santos: peço que rezem para que ela possa chegar a bom termo em um breve tempo.  

Em relação à Causa da Beatificação do Padre Stefano Gobbi, agradeço àqueles que me enviaram belos testemunhos 
e renovo a todos os outros o pedido de envio dos seus testemunhos o mais rápido possível. 



 
Há 50 anos Nossa Senhora nos convida de modo premente e amoroso a nos consagrarmos ao Seu Coração 

Imaculado e a viver nossa consagração. Através do Padre Stefano Gobbi repetiu o pedido já feito em Fátima: 

viver a consagração ao Seu Coração Imaculado é o melhor caminho para estarmos protegidos neste tempo, 

melhor porque escolhido pelo próprio Senhor (como foi dito nas aparições em Fátima e depois à Irmã Lúcia em 

Pontevedra). 

 A fé nos consente ter uma leitura espiritual da história, ou seja, a vida da humanidade não apenas como a 

sucessão de fatos e pessoas, mas como o caminho da Igreja para o cumprimento do tempo, para o retorno de Jesus 

na glória, através dos eventos que caracterizam os "Últimos Tempos". 

A espiritualidade da Igreja obteve luz sobre os "Últimos Tempos" através de muitos santos, por exemplo, em 

2004 o Padre Stefano Gobbi citou São Luís Maria Grignion de Montfort sobre as características dos Apóstolos dos 

Últimos Tempos (Tratado da Verdadeira Devoção a Maria, 54-59); Nossa Senhora nos explicou que estes "Últimos 

Tempos" são precisamente o tempo em que vivemos,  Ela nos falou sobre isso em bem 76 mensagens, focando-se de 

modo particular nos sacerdotes (por exemplo, 08 de junho de 1991 e 08 de dezembro de 1994) chamando-os 

precisamente de "Apóstolos dos Últimos Tempos".  Quais sinais indicam que chegamos a estes “Últimos tempos”?     

O Catecismo da Igreja Católica (n. 675) diz que “antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova 

final, que abalará a fé de numerosos crentes (Lc 18,8; Mt 24,12). A perseguição, que acompanha a sua peregrinação 

na Terra (Lc 21, 12; Jo 15, 19-20), porá a descoberto o ‘mistério da iniquidade’, sob a forma duma impostura religiosa, 

que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema 

impostura religiosa é a do Anticristo, isto é, dum pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, 

substituindo-se a Deus e ao Messias Encarnado (2 Ts 2, 4-12; 1 Ts 5. 2-3; 2 Jo 7; 1 Jo 2, 18.22)”. 

No final do século XIX e início do século XX, a Igreja teve de afrontar várias ondas de interpretações 

tresloucadas e enganosas da doutrina, que o Papa Pio X em 1907 definirá heréticas (Carta Encíclica Pascendi Dominici 

Gregis).  Nossa Senhora tinha começado a nos avisar já em 1830 com as aparições de Paris e o dom da Medalha 

Milagrosa e da oração "Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós", continuando em La 

Salette, Lourdes, culminando em Fátima ("vos convido hoje a olhar para a grande luz, que se difundiu a partir de 

Fátima sobre os acontecimentos deste vosso século e que se torna particularmente forte nestes últimos tempos", 

13 de Maio de 1994), chamando à oração, à fidelidade reforçada pela penitência e aos sacramentos. Finalmente, 

desde 1972, há 50 anos, Ela explicitamente nos ensinou a identificar os sinais dos “Últimos Tempos".  

 E eis aqui algo muito belo: Nossa Senhora define os Últimos Tempos como "os meus Tempos", porque é a 

hora em que, na aparente e provisória vitória da apostasia, Ela se torna ainda mais presente para guiar seus filhos e 

protegê-los em Seu Coração Imaculado, para tornar possível o milagre da Graça e da misericórdia: "Os momentos 

decisivos estão muito próximos. Ainda um pouco e depois, com eles, com as minhas crianças mais pequeninas, 

esmagarei a cabeça de satanás e dos seus numerosos seguidores e obterei a minha já anunciada vitória” (3 de 

agosto de 1974) ... os consagrados ao Seu Coração Imaculado, os sacerdotes com religiosos e leigos, todos pecadores, 

mas refugiados no Coração Imaculado e feitos "pequenos" no caminho da santidade indicado por Ela, serão o 

instrumento da Imaculada para a vitória e para a hora do Triunfo de seu Coração Imaculado. 

 Então, a partir dessas palavras entendemos que a única coisa que Nossa Senhora nos pede é viver a 

consagração ao Seu Coração Imaculado: viver os três compromissos do MSM e ter a maior e absoluta confiança nela: 

"Respondei sempre e só com confiança heroica em Mim. Só preciso desta vossa confiança, minhas pequenas 

crianças, para esmagar a cabeça do meu adversário, enquanto ele tentará morder meu calcanhar lançando insídias 

contra vós, meus filhos amadíssimos” (8 de julho de 1977).   

"Confiança heroica" em que situações, em quais das dificuldades que caracterizam o "Últimos Tempos", hoje em 

particular? Além das dificuldades pessoais e familiares, há dificuldades sociais e eclesiais. Por exemplo, a dificuldade que 

muitos de nós ainda temos em participar livremente das celebrações de nossa fé, em primeiro lugar na Eucaristia: ainda em 

muitos países é consentida a entrada somente de poucas pessoas por vez na igreja, à diferença de lugares lotados como 

teatros e cinemas ou shopping centers ou locais de entretenimento, ou a dificuldade na Igreja em defender o direito dos 

fiéis a essas mesmas celebrações. 
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Nossa Senhora também faz referência a uma dificuldade que se manifesta sempre mais: permanecer fiéis ao 

Evangelho e à Doutrina Católica. Uma parte da Igreja tem uma tendência (ou tentação) de "mudar", como por 

exemplo aqueles que se opõem às recentes declarações da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a família (15 

de março de 2021) ou que contestam a primazia da Eucaristia, a sua realidade sacrificial e a necessidade de estar em graça 

de Deus para recebê-la. 

De fato, parece que na Igreja quer manifestar-se, de forma cada vez mais explícita e soberba, aquele pensamento 

alternativo ao Evangelho, portanto, oposto a ele em alguns pontos, que tende a esvaziar o anúncio da fé, o anúncio da 

salvação. Os pontos atingidos por esse pensamento são essenciais: a Eucaristia, a família, a antropologia, a Igreja como 

caminho, verdade e vida; vimos um claro exemplo disso na Europa no passado mês de maio, com algumas rebeliões que 

são apenas a ponta de um iceberg que ainda está submerso e mal pode esperar para emergir para mudar a Igreja 

segundo um pensamento anti-evangélico. Devemos estar atentos: anti-evangélico não é apenas o que é contra a 

caridade, contra a pobreza, é principalmente o que é contra a doutrina, da qual a caridade cristã e qualquer outra virtude 

toma seu significado e seu valor.  A primeira caridade consiste em ajudar o próximo a conhecer o amor de Deus, a viver na 

Graça de Deus. Nossa Senhora quer nos ajudar a recolocar as coisas no seu devido lugar, enquanto a "grande tribulação" 

tenta subvertê-las: de fato, precisamente por ser anti-evangélico, este pensamento alternativo quer fazer-nos crer que 

através dele chegamos finalmente à verdadeira vida evangélica, finalmente à liberdade, e que o caminho da salvação passa 

finalmente por estas mudanças! É o mesmo caminho que Judas: ele também se rebelou porque queria forçar Jesus a 

tomar outro caminho. 

Nossa Senhora havia nos anunciado essas coisas muito bem: 

"O ateísmo marxista contaminará todas as coisas; como neblina venenosa, penetrará em todos os ambientes e 

levará muitos dos meus filhos à morte na fé. Subverterá as verdades contidas no Evangelho" (9 de novembro de 

1975).  

"Assim corrompe-se a verdade com o erro. O erro é difundido da maneira mais perigosa, isto é, como um modo novo 

e atualizado de compreender a Verdade, e acaba-se por subverter as próprias verdades que constituem o 

fundamento da fé católica. Estas verdades não são negadas abertamente, mas são acolhidas de maneira equivocada, 

chegando-se assim, como nunca, ao mais grave compromisso com o erro a nível doutrinal. No final, fala-se e discute-

se, mas já não se crê mais e as trevas do erro se difundem. A confusão, que tende a reinar no interior da Igreja e a 

subverter suas verdades, é o primeiro sinal que indica com certeza que chegou para ela o tempo de sua purificação” 

(28 de janeiro de 1979). 

Em 13 de junho de 1989, de modo particular, nos vem explicado como agem aqueles que, mesmo 

autodenominando-se como pessoas que creem e mesmo tendo recebido as ordens sagradas, tentam "atualizar" a fé da 

Igreja ou mudá-la ao seu bel prazer: 

"... justificar o pecado, apresentá-lo já não mais como um mal, mas como um valor e um bem.  Assim, aconselha-

se a cometê-lo como um modo de satisfazer as exigências da sua própria natureza, destruindo a raiz da qual 

pode nascer o arrependimento, dizendo-se que não é necessário confessá-lo. Fruto pernicioso deste maldito 

câncer, que se difundiu por toda a Igreja, é o desaparecimento da Confissão individual em toda a parte. As 

almas são levadas a viver no pecado, recusando o dom da vida que Jesus nos ofereceu". 

"A Igreja instituída por Cristo é uma só: a Igreja Santa, Católica, Apostólica, Una, fundada sobre Pedro. Tal como 

Jesus, também a Igreja fundada por ele, que forma o seu Corpo Místico, é verdade, vida e caminho. 

A Igreja é a verdade, porque foi somente a Ela que Jesus confiou a missão de guardar, em sua integridade, todo o 

depósito de fé". 

Esses "falsos crentes" também buscam "destruir esta realidade com um falso ecumenismo, levando à aceitação de 

todas as Igrejas Cristãs, afirmando que cada uma delas possui uma parte da verdade. Cultiva o projeto de fundar 

uma Igreja ecumênica universal, formada pela fusão de todas as confissões cristãs, incluindo a Igreja Católica." [...] "... 

procura atacar, através de muitas maneiras astuciosas, a piedade eclesial para com o Sacramento da Eucaristia. 

Desta só valoriza o aspecto da Ceia, tende a minimizar seu valor sacrificial e procura negar a presença real e 

pessoal de Jesus nas Hóstias consagradas. É por isso que foram suprimidos gradualmente os sinais externos 

indicativos de fé na presença real de Jesus na Eucaristia, como as genuflexões, as horas de adoração pública, o 

santo costume de rodear o Sacrário com luzes e flores". 
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Uma outra grande dificuldade que parece estar crescendo cada vez mais diz respeito ao discernimento. Parece que 

muitos, leigos ou religiosos ou sacerdotes, estejam desorientados por esta grande confusão e encontram mais 

segurança e conforto na impetuosidade das correntes do pensamento do momento, às vezes correntes políticas, do 

que na palavra do Evangelho e no ensinamento da Igreja. Assim, diante dos problemas atuais, mais do que ser “luz do mundo" 

(Mt 5,14), torna-se o reflexo de uma lógica somente humana que, quando não se deixa iluminar pelo Evangelho, faz-nos 

apalpar no escuro, e em vez de apóstolos da fidelidade corre-se o risco de se tornar apóstolos da confusão ou até mesmo 

da rebelião. Quem quer ser fiel e se compromete com todas as forças a viver a Consagração ao Imaculado Coração de Maria 

também sofre essas tensões, que são cada vez mais pesadas, agudas e insidiosas. Às vezes podemos ficar desencorajados, 

mas Nossa Senhora não quer que sejamos enganados pelo desânimo:  

"Não vos entristeça a hora de um novo Getsêmani que a humanidade vive atualmente; não vos desanime o 

predomínio que o mal tem hoje no mundo; não vos amedronte satanás, que chegou ao auge do seu domínio 

diabólico” (11 de abril de 1993). "Tende confiança na vossa Mãe Celeste que está sempre perto de vós para ser 

auxílio e conforto no vosso sacerdócio. Eu vejo as vossas inúmeras dificuldades; acolho todas as vossas invocações, 

estou perto de vós para confortar a vossa solidão, dou-vos alegria e consolo no meio de tantas amarguras. Não 

vos sintais sós.  Ainda que o campo do apostolado seja, por vezes, árido e difícil; que o ambiente que vos rodeia 

ponha obstáculos à ação sacerdotal; que o peso da fraqueza humana pareça às vezes esmagar-vos, nunca 

desanimeis! Eu estou sempre ao vosso lado, como Mãe boa e compreensiva e amparo-vos, conduzo-vos, consolo-

vos e animo-vos, recolho como joias preciosas vossas lágrimas e guardo cada um dos vossos esforços no segredo 

do meu Coração Imaculado" (21 de outubro de 1993). 

"Obtenho-vos o dom do Espírito Santo, que desce sobre vós para confirmar o vosso ministério sacerdotal e vos 

tornar apóstolos da segunda evangelização. É sobre a rocha da fé apostólica que se deve fundar a vossa 

pregação, para vos tornardes corajosas testemunhas de fé nestes tempos de grande apostasia. Não vos perturbeis 

ao ver que hoje os erros são abertamente ensinados, difundidos e seguidos. Nunca desanimeis. Sede ministros 

fiéis do Evangelho de Cristo, proclamando todas as verdades da fé católica; sereis assim luz acesa sobre o candelabro, 

fachos ardentes sobre os montes para iluminar estes tempos de grande escuridão" (22 de fevereiro de 1994). 

"É minha tarefa de lavar-vos de toda mancha [...] Eu vos ajudo a estar no mundo sem ser do mundo; porque desejo 

que sejais só, sempre e todos do meu Filho Jesus" (31 de dezembro de 1995). 

"Como são difíceis os dias em que viveis! É o período conclusivo da purificação e a grande tribulação. Assim, toda 

a humanidade está possuída pelos espíritos do mal, e a minha Igreja é invadida pelo vento impetuoso dos erros, 

das divisões, da incredulidade e da apostasia. Vós deveis sustentar o peso doloroso desta situação. Vós sois 

chamados a levar a cruz de toda a Igreja. Por isso, estais destinados a experimentar, como nunca, o conforto suave 

da minha ternura materna: nos meus braços sereis acariciados e consolados por Mim. Por isso, peço-vos que 

entreis para sempre no refúgio do Meu Coração Imaculado" (27 de junho de 1996). 

 A Igreja revive a Paixão de Jesus, mas vivendo no Imaculado Coração da Mãe poderá ser fecunda de vida 

materna para toda a humanidade, que olhará para ela quando voltar a resplandecer de luz não só em sua doutrina, 

mas também na vida de seus filhos.   

 Eis porque que Nossa Senhora sempre nos pede para rezarmos em Cenáculo, para multiplicá-los: porque só 

assim aprenderemos a viver nossa consagração ao Seu Coração Imaculado. "Recomendo que vos reunais 

frequentemente nos vossos Cenáculos, para me dar uma grande força de oração, com a qual Eu poderei intervir 

junto do meu Filho Jesus, para que em breve vos obtenha do Pai o dom de um novo e segundo Pentecostes 

para a Igreja e para toda a humanidade” (26 de maio de 1985), e também "se viverdes a vossa Consagração, 

vossa vida será verdadeiramente transformada: habituar-vos-ei à minha maneira de ver, de sentir, de rezar, de 

amar. Comunicar-vos-ei o meu espírito e tornar-vos-ei cada vez mais pequeninos, simples e humildes. Levar-

vos-ei a confiar sempre e só em Deus. Quanto mais aumentar a dúvida e a negação, mais encontrareis Nele a 

vossa certeza e sereis as suas testemunhas” (9 de novembro de 1975). 

Às vezes devemos nos perguntar: mas nós fazemos Cenáculos por devoção, só porque gostamos do que Nossa 

Senhora disse ao Padre Stefano Gobbi, ou por que entendemos que somos chamados por Ela neste Tempo? Os 

Cenáculos que Nossa Senhora nos pede e a consagração ao Seu Coração Imaculado não são uma simples devoção, mas 

são uma chamada, uma vocação para viver na Igreja este Tempo com Ela e como Ela, porque Ela quer intervir através de 

nós. 
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Portanto, como podemos viver o 50º aniversário do nascimento do Movimento Sacerdotal Mariano? Peçamos, 

antes de tudo, a graça de redescobrir o dom da consagração ao Coração Imaculado. 

"Há muitos anos imprimi a minha Imagem no manto do meu pequeno Juan Diego, a quem apareci; hoje 

quero imprimir a minha imagem no coração e na vida de cada um de vós. Sois assim marcados com o meu selo 

de amor, que vos distingue daqueles que se deixam seduzir pela besta e trazem escrito o número blasfemo. O 

dragão e a besta nada podem contra aqueles que estão marcados com o meu selo” (12 de novembro de 1981). 

Quantas vezes o dragão nos atinge com sofrimentos de mil tipos, mas os sofrimentos terrenos não são o maior 

problema: seu principal objetivo é que os fiéis aprendam a viver sem Deus acreditando que são igualmente bons fiéis. 

Esta é sua maior insídia, que aqueles que estão marcados com o selo de Nossa Senhora, a consagração ao Coração 

Imaculado, enfrentam com amor e vencem, mesmo ao custo de um testemunho difícil e doloroso.  

Um exemplo de insídia: neste momento de emergência sanitária parece que toda atividade deve ser filtrada 

através de considerações sobre a saúde terrena e há uma tendência de colocar em segundo plano a saúde espiritual e a 

vida sacramental regular. De fato, às vezes parece que em alguns ambientes da Igreja há indulgência para com aqueles 

que ensinam ideias anti-evangélicas, e, em vez disso, dureza para com aqueles leigos e sacerdotes fiéis que gostariam 

de seguir tratamentos considerados "não oficiais" pelas diretrizes sanitárias mundiais, mesmo que válidos e apreciados 

em muitas nações. Essas últimas pessoas, embora fiéis, são consideradas prejudiciais e anti-evangélicas, ao contrário 

daqueles que ensinam contra o Evangelho e causam um dano espiritual que pode levar à perdição eterna. Algumas novas 

regras humanas foram carregadas de um valor moral, enquanto está sendo relativizado a ponto de anulá-lo o valor 

moral de alguns ensinamentos do Evangelho.  Corre-se o risco de viver o que Jesus disse: "Em vão me rendem culto, 

ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Negligenciando o mandamento de Deus, observais a tradição dos 

homens" (Mc 7,7-8).  Há muita confusão. Relendo o Catecismo (n. 675) parece emergir essa dimensão anticrística naquilo 

que está acontecendo nestes "Últimos Tempos". 

Nossa Senhora nos fala há muitos anos para nos ensinar a raciocinar: em primeiro lugar, a crise atual não é sanitária, 

mas moral. Se aquela sanitária é séria, a crise moral é imensamente pior; Nossa Senhora nunca interveio especificamente 

neste tipo de problema, aquilo que Ela continuamente pediu foi a consagração ao Seu Coração Imaculado, a fim de retornar 

a Deus com força e amor. A grande tribulação não é uma série de epidemias sanitárias, mas uma crise devastadora de fé 

que permite ao grande dragão arrastar sobre a terra um terço das estrelas do Céu, os sacerdotes, que por sua vez deixam 

na escuridão os fiéis, a Igreja e o mundo. Não se pode sair de crises sociais sem retornar a Deus. Tomemos cuidado para não 

nos deixar confundir. O que precisamos tremendamente é de uma leitura espiritual da vida e dos problemas que devemos 

enfrentar. Nossa Senhora fala conosco nestes termos. É por isso que fez nascer o MSM e pede-nos para nos refugiarmos em 

Seu Coração, para ser a Sua ajuda materna para a Igreja nestes "Últimos Tempos", Sua presença de fidelidade e consolação 

na prova.  

Ponhamos, então, por ocasião do 50º aniversário do nascimento do MSM, uma atenção quotidiana a viver 

com amor a nossa consagração ao Coração Imaculado, em união de vida com Ela, pedindo o dom do Espírito Santo 

para sermos fiéis ao Evangelho e à doutrina da Igreja, a oferecer o peso das dificuldades atuais às vezes muito grandes,  

em reparação e intercessão por aqueles que não conhecem o amor de Deus, para contrastar os gestos de rebelião e 

apostasia que já vieram à luz e aqueles que ainda estão escondidos, para ser na Igreja o que Nossa Senhora espera de 

nós, e aprendamos a agradecê-La porque somos indignamente chamados a ser Seus  colaboradores:   

“Tenho um grande desígnio para vós: respondei todos com generosidade” (12 de novembro de 1981). 

 

            Don Luca Pescatori 

 

Informações para FÁTIMA: https://rusconiviaggi.com/it/destinations/movimento-sacerdotale-mariano-a-fatima-2022/ 
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