
 

Santo dia! 

 

Os “LINKS CONVITES”, para entrada de 

novos participantes no Curso de preparação, foram 

desativados, conforme anunciamos que seriam, no 

dia 25/08,  às 23:00h.  

A partir de agora não entra mais ninguém para 

participar do CURSO DE PREPARAÇÃO: 

Respirar Maria, como os Corpos, respiram o ar!  

 

Muitos destes participantes, já fizeram sua 

INSCRIÇÃO. Este cadastro  a ser preenchido, pode 

ser acessado pela parte da DESCRIÇÃO, no nome 

do grupo que participa. Os que ainda, não 

preencheram, devem o quanto antes realizar.  

É por meio dos dados cadastrados na inscrição, 

que nossa Comunidade vai poder enviar para cada 

consagrando ou consagrado, o CERTIFICADO DE 

PARTICIPAÇÃO DESTE CURSO! 

 

Pessoas EXCLUDENTES, são aquelas que 

eliminam as  possibilidades para outras pessoas. 

Que rejeitam um grupo de pessoas ou coisas. 

 

Enquanto nós, Fraternidade Discípulos da Mãe 

de Deus (DMD), assumimos sempre uma postura  

INCLUDENTE.  

Somos missionários, e oferecemos nossos 

cursos para todos. Afinal, a Igreja é chamada de 

CATÓLICA justamente por ser também 

UNIVERSAL, para todos. Não devemos 

descriminar nenhuma “TERRA”. Mas, só iremos 

poder bem trabalhar, se esta terra permitir ser 

cultivada. 

 

Nosso objetivo é de levar a BOA SEMENTE, 

DA PALAVRA DE DEUS, aos mais diversos 

“terrenos”. Não cabe a nós, determinar se darão 

fruto ou não. Claro, nos esforçaremos para que sim. 

Por isso, somos exigentes a ponto de estabelecer 

um PRAZO para entrada de pessoas em nossos 

cursos. 

 

Cremos, que se a terra for fertilizada e  adubada 

será bem mais vantajoso, para que se alcance o 

objetivo esperado: PARTICIPAÇÃO NO REINO 

DE DEUS! 

É verdade, o quanto antes das plantações da 

primavera, é necessário enriquecer o solo, 

justamente  para que as plantas, flores e vegetais 

cresçam de uma forma robusta e saudável. 

 

Daí, antes mesmo de chegar aos 33 dias de 

exercícios espirituais para a consagração, estarmos 

preparando as pessoas (terra), com conteúdos 

relativos ao Reino de Deus, as Bem-aventuranças, 

para que recebam a Doutrina, relativa a 

Consagração a Jesus por Maria, ensinada por São 

Luis Maria Grignion de Montfort. 

 

Se faz imprescindível que as pessoas recebam 

todo este conteúdo formativo, para que 

compreendam  o processo, que para uns será de 

conversão, para outros de aperfeiçoamento. 

 

APROVEITEM!  

Estamos oferecendo uma boa MISTURA DE 

COMPOSTOS. 

Tem dias, que sentirão que estaremos 

trabalhando com uma “pazinha”, outros, 

perceberão que estaremos de “trator”. Nossa 

determinação é beneficiar a terra! 

 

· Os vídeos postados, ASSISTAM! 

· Adquiram o Livro Consagra-te As Bem-

aventuranças (vem em anexo TVD), quando chegar 

o momento, LEIAM! 

· Escolham um Sinal Externo, para 

demonstrar a consagração. Indicamos a Cruz da 

Unidade, PORTEM! 

· Estejam atentos aos materiais em PDF. 

Como cronograma, carta de consagração e outros, 

IMPRIMAM! 

· Indicaremos os links, de algumas 

Celebrações Eucarísticas, presididas por Padre 

Valdori Rosa, relacionadas ao Curso, 

PARTICIPEM! 

· Diariamente, Padre Valdori, estará rezando 

com aqueles que tem dedicado estes dias, a São 

Miguel Arcanjo, SEJAM ABENÇOADOS! 

 

MÃOS A OBRA! 

 

Cheirinhos no coração! 

César Mariano e Mara Maria. 

FUNDADORES DA DMD 


