
SANTO DIA! 

 

Postamos, há bem poucos dias, um “textinho”, 

informando que não entraria mais ninguém nos 

grupos de preparação e que os links tinham sido 

desativados, por já termos iniciado a formação. 

Uma atitude pedagogicamente correta! 

 

Só Deus é onipotente, e tem em seu governo o 

pleno entendimento das situações. 

 

Não somos profissionais!  

Com muito orgulho: Missionários, Discípulos 

da Mãe de Deus, que se empenham para que juntos 

a Nossa Rainha, possamos também edificar este 

Reino de Jesus.  

 

Precisamos partilhar com vocês, algo que nos 

preocupou:  

Pessoas entraram em contato conosco, por que 

não terem recebido as formações do Curso. 

 

Uueee!  

Como assim?   

Pois, estamos postando os vídeos formativos 

nos grupos diariamente!  

Só então, que identificamos o problema: 

 

Pessoas compartilharam o link da inscrição, 

muitos foram convidadas pelos participantes, se 

inscreveram preenchendo o cadastro e não 

entraram em nenhum dos nossos grupos do 

WhatsApp. E agora os grupos estão fechados. 

A situação pode até ter saído do nosso 

controle, mas jamais, da autoridade de Deus. 

E agora Virgem Santa! Como resolver? 

 

ENTENDAM: 

O desejo de APERFEIÇOAMENTO na 

imagem e semelhança de Deus, nos inclina, nos faz 

curvarmos perante as situações, e não insistir com 

a nossa vontade, quando percebemos, que as 

circunstâncias nos levam a outras práticas.  

O BEM COMUM, AGRADA A DEUS! 

 

Para que uma obra possa dar bons frutos, é 

preciso estar sempre “COMBINANDO”. E 

quando podemos contar com a 

“COMPREENSÃO E EMPENHO” de todos, é 

melhor ainda. 

 

Não temos como identificar todas as pessoas 

que estão nesta situação. Daí, precisamos de vocês! 

Confiram se as pessoas que vocês convidaram, 

estão de fato nos grupos do WhatsApp.  Nos 

ajudem a pastorear!   

Informem no privado dos administradores dos 

grupos, os nomes das pessoas que vocês sabem que 

fizeram as inscrições e não estão nos grupos 

WhatsApp. 

Teremos que os ADMITIR nos grupos 

respectivos, por onde efetuaram a inscrição. 

 

Vamos ter que introduzir nos grupos estas 

pessoas, já que fizeram a inscrição. Elas devem se 

esforçar para assistir, 2 vídeos por dia, até se 

alinharem na sequencia formativa dos demais. Esta 

é a forma que encontramos para conciliar a 

situação. 

 

Em virtude disto, tivemos que desativar a 

INSCRIÇÃO PELO CADASTRO, evitando, 

novos casos.  

AGORA TEMOS UM OUTRO 

PROBLEMA: 

E as pessoas que estão em nossos grupos do 

WhatsApp, que ainda não efetuaram a 

inscrição? 

Se você é um destes, entre em contato com o 

administrador de seu grupo que ele, vos solicitará 

as informações necessárias, vocês responderão, e 

os coordenadores, farão a inscrição de vocês. 

 

Cheirinhos no coração! 

César Mariano e Mara Maria. 

FUNDADORES DA DMD.

 


