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USO DETURPADO DAS MENSAGEM DE NOSSA SENHORA 

- Comunicado del P. Luca Pescatori - 
 
 

Nos últimos tempos surgiram grupos que utilizam de forma totalmente deturpada as mensagens dadas 

por Nossa Senhora ao Pe. Stefano Gobbi e contidas no livro “Aos Sacerdotes, filhos prediletos de Nossa 

Senhora”. 

Esses grupos, e os sacerdotes que os inspiram, instrumentalizam o livro com as mensagens nele contidas 

para propagar suas próprias ideias, que não estão em comunhão com a Igreja. Alguns desses grupos 

também tentam explorar a recente morte do amado Bento XVI para esse fim. 

 

O Movimento Sacerdotal Mariano reitera o que sempre afirmou, fiel a quanto Nossa Senhora mesma 

ensinou ao Pe. Stefano Gobbi: que ninguém pode usar estas mensagens do Imaculado Coração de Maria 

fora do contexto dos Cenáculos de oração do MSM. 

 

É algo muito grave usar as palavras de Nossa Senhora para promover a própria visão da Igreja e fazer 

propaganda a título pessoal dos próprios grupos. 

 

O Movimento Sacerdotal Mariano se desassocia da forma mais absoluta de todos esses grupos, alguns 

claramente fora da Igreja, rejeita tanto o seu método espiritual quanto a sua visão eclesial, e afirma que 

essas suas interpretações nada têm a ver com o espírito que Nossa Senhora ensinou e pediu ao Pe. 

Stefano Gobbi e ao seu Movimento. 

 

Ao contrário disso, o Movimento Sacerdotal Mariano mais uma vez convida a todos a acolher os três 

pontos que Nossa Senhora pede:  

1.  renovar e viver a consagração ao Imaculado Coração de Maria;  

2.  viver em unidade de oração e amor ao Papa;  

3. levar o maior número possível de sacerdotes e fiéis a viver essas duas realidades, especialmente 

através dos Cenáculos de oração e fraternidade, feitos como Nossa Senhora pediu a Pe. Stefano Gobbi. 

 

Que os nossos dois padroeiros São João Paulo II e Santa Teresa do Menino Jesus intercedam pela 

unidade da Igreja e pela sua purificação e nos ajudem a ser fiéis ao espírito que Nossa Senhora nos 

comunicou por meio de suas mensagens e através do exemplo de Pe. Stefano Gobbi. 

 

 

13 de janeiro de 2023 

O Responsável Mundial do MSM e seu Conselho Espiritual 


