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INSTITUIÇÃO 

 

1- FRATERNIDADE DISCÍPULOS DA MÃE DE DEUS (FDMD) 

 

A FDMD é uma entidade cristã, católica, Associação de Fiéis de Direito Diocesano, sem fins lucrativos, 

com sede à Rua Júlio Gomes Moreira nº. 1312 - Bairro Lagoa Seca, Natal (RN), CEP 59.022-110, inserida 

na região da Paróquia São Pedro Apóstolo, Natal (RN) 

 

Orando e na escuta a Deus, nos foi revelada a passagem encorajadora para a nossa missão. Cada 

Congregação, instituto e ou Nova Comunidade tem uma palavra norteadora para seu apostolado, que 

podemos chamar também de “Palavra Fundante”. A nossa palavra está em I Tm 4, 12-16: 

 

“Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de 

viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 

Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a assembleia dos Anciãos. 

Impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu 

aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros. E persevera nestas coisas. Se isto fizer, salvar-te-ás 

a ti mesmo e aos que te ouvirem.” 

 

2- DIMENSÕES DA FDMD 



 

“Só se ama o que se conhece.” 

 

Compreendemos que somos chamados a preparar as pessoas para a vinda gloriosa de Jesus. Para isso 

precisamos formar pessoas que encontram na Virgem Maria, o Modelo do verdadeiro discípulo de Cristo. 

Por esse chamado, se justifica nosso apostolado em estruturar cursos de consagração e escrever livros, no 

anúncio da consagração proposta por São Luís Maria Grignion de Montfort. 

 

Nossa Fraternidade, abrange três dimensões: 

 

1ª - ACOLHIMENTO: 

 

Acolher os fiéis marianos, leigos ou clérigos, de todas as comunidades ou paróquias, de movimentos da 

Igreja, sozinhos ou em grupos, para que através de “CURSOS DE CONSAGRAÇÃO”, possam conhecer os 

privilégios de Nossa Senhora, aprofundando através de formações e pregações, seus conhecimentos sobre a 

Doutrina Católica. 

 

2ª - VIVÊNCIA 

 

Aqueles que foram tocados, não só pelo ato de se consagrar mas também pelo Carisma da FDMD, 

empenhando-se no anúncio do Reino de Maria Santíssima, após essa Consagração iniciam a sua caminhada 

como vocacionados a futuros membros ativos desta Fraternidade. 

 

3ª - RESGATE 

 

Os membros da Fraternidade, seguros de sua vocação, saem a percorrer os lugares, pessoalmente ou pela 

internet, onde são chamados, difundindo a Escravidão de Amor, e buscando outros consagrados. Não 

necessariamente para fazê-los membros da Fraternidade, mas essencialmente, para despertar muitos 

daqueles que se esqueceram do grande passo que um dia deram, do que assumiram no ato da sua 

consagração. 

 

A JESUS POR MARIA 

 

3- ATO DE CONSAGRAÇÃO 

 

A consagração, também é chamada de "escravidão de amor à Santíssima Virgem”, tem várias aspectos: 

imitar, pertencer a Maria, ter uma atitude permanente de confiança Nela, dando-Lhe seu corpo e sua alma, 

seus bens interiores e exteriores, e até mesmo o valor de suas boas obras passadas, presentes e futuras, para 

que Nossa Senhora delas disponha, para maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. 

Exortamos que esta entrega é necessária para estes tempos. Não se espere ser bom, justo e fiel a Deus 

futuramente. Faça sua consagração o mais breve possível! 

 

4- PRÉ-REQUISITOS PARA A CONSAGRAÇÃO 

 

A pessoa que vai se consagrar deve: 

Ser batizada na Igreja Católica Apostólica Romana, e nesta professar a sua fé. 

Ter o desejo de uma vida reta e abençoada. Quando se faz a opção por uma Consagração, na verdade se 

está confirmando, renovando os votos do próprio batismo. Porém, agora é o fiel quem toma essa decisão, 

voluntariamente, em agradecimento a Deus por todo o Seu sacrifício, paixão, morte e ressurreição. 

Recorrer a Virgem Maria, e através de Sua intercessão e modelo, estar revestido de Seus méritos, de Sua 

força e fé, para assim, alcançar a santidade. 
Professar o dito de São Luís de Montfort: “Totus Tuus” Eu sou todo teu, e tudo o que é meu Te pertence, 

meu Amável Jesus, por meio de Maria, Tua santa mãe. 

Desejar ser por inteira de Jesus por Maria. Doar o seu corpo com os seus sentidos; a sua alma com suas 

potências; os seus bens materiais, presentes ou vindouros; os seus bens espirituais e o inteiro valor das suas 

boas obras passadas, presentes e futuras. 



Fazer Confissão Sacramental (tendo as Igrejas reaberto). Estando ainda em Isolamento, realizar Exame de 

Consciência e Contrição Perfeita. 
Escrever a Carta de Consagração (Fórmula Monfortina) a Jesus por meio de sua Mãe Santíssima. OBS.: 

As informações mais detalhadas sobre a Carta de Consagração para quem irá escrever pela primeira vez e 

para quem irá fazer a renovação de sua consagração, serão dadas durante o Curso. 

Participar da Missa de Conclusão deste curso de forma online. 
 

5- SOLENIDADE DE CONSAGRAÇÃO 

 

Nem todos os sacerdotes conhecem esta consagração, e não são obrigados a conhecê-la, ou até a 

conhecem, de forma vaga e ou distorcida. 

Esta consagração pertence a Igreja e nós, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, apenas ajudamos os 

fiéis a conhecê-la em unidade com o nosso Carisma. 

 

Em virtude da Pandemia do Covid 19, estando em Isolamento Social ou não: 

 

A solenidade da Santa Missa de consagração deste grupo, será no dia 12/12/2020, dia de Nossa Senhora 

de Guadalupe. A Missa será presidida por Pe. Bianor Francisco de Lima Junior, no dia 18 de outubro deste 

ano. Essa, será também transmitida ao vivo nas redes sociais, de forma que todos possam participar e 

realizar a sua consagração ou renovação. 

 

CURSO A DISTÂNCIA 

 

6- FORMATO DO CURSO 

 

Para participar deste curso é necessário ter acesso à internet. Porém, isso não significa que as formações 

precisarão ser assistidas em tempo real ou imediatamente enquanto estiverem sendo ministradas. Na 

realidade, as formações são gravadas e disponibilizadas através dos diversos grupos de Whatsapp 

organizados previamente em função do Curso. Essas formações serão disponibilizadas pelos administradores 

de cada grupo de acordo com a grade de conteúdos apresentada no item 13. Será postada a noite, a formação 

do dia seguinte. 

Os participantes terão acesso aos vídeos nas datas programadas e poderão se organizar para assistir dentro 

de suas possibilidades de tempo. 

O ideal é que a formação seja assistida, para que o conteúdo não seja acumulado. Todavia, caso não seja 

possível, o vídeo formativo continuará disponível na área da “DESCRIÇÃO” para ser assistido em outro 

momento durante o curso. 

O curso em modalidade à distância (via internet) apresenta benefícios e vantagens para aqueles que 

possuíam o desejo de consagrarem, mas não tinham a possibilidade de deslocamento ou tempo disponível 

para participarem dos cursos presenciais. Agora estes poderão se preparar no horário e local que lhe for mais 

adequado, de acordo com sua disponibilidade. 

Ao final do curso a FDMD disponibilizará aos que se consagrarem ou renovarem um Certificado de 

Participação com a assinatura digital do sacerdote que celebrará a Missa de consagração  e dos fundadores 

DMD. 

 

7- CONDIÇÕES EXIGIDAS: 

 

- Ter acesso à internet. 
- Expressar seu desejo em participar do curso, acessando o link que será divulgado por meio das missões 

DMD. 
- Assistir aos vídeos que serão disponibilizados. 
- Adquirir o Livro “Consagra-te! Bem-Aventuranças” e fazer os Exercícios Espirituais nele contidos.  Os 

participantes do Curso, que não tenham condições financeiras, para adquirir o livro, não terão prejuízo. Pois 

os mesmos, poderão ter acesso a um material, de forma sintetizada para o estudo dos exercícios espirituais, 

que estarão orientados na reflexão das Bem-Aventuranças. 

- Elaborar a sua própria agenda de estudos e fazer dela uma rotina. 

 



8- PÚBLICO ALVO 

 

Esta consagração se destina a todas as pessoas, independentemente do “lugar” que ocupem na Igreja. É 

indicada para os fiéis católicos leigos, religiosos e Clérigos. 

Entendemos que se essa consagração proposta por São Luís de Montfort foi necessária e auxiliar para 

alguns Papas, será ainda mais necessária aos pecadores, que mais necessitam de uma Mãe para conduzi-los 

no caminho de Jesus Cristo. 

 

9- CALENDÁRIO  

 

19 de outubro - Início das formações em vídeo. Apresentação da Biografia de Montfort. 

 

06 de novembro - Apresentação do livro Consagra-te Bem-Aventuranças. 

 

07 de novembro - Início dos exercícios espirituais. (Doze dias para esvaziar-se do espírito do mundo) 

 

19 de novembro - Exercícios Espirituais. (Conhecimento de si mesmo) 

 

26 de novembro - Exercícios Espirituais. (Conhecimento de Maria Santíssima) 

 

03 de dezembro - Exercícios Espirituais. (Conhecimento de Jesus) 

 

09 de dezembro - Fim dos exercícios espirituais. 

 

12 de dezembro - Pós Consagra-te e Missa de Consagração. ( Nossa Senhora de Guadalupe) 

 

 

10- OBJETIVOS DO CURSO 

 

No Brasil, há um exército de consagrados. Graças a Deus! Muitos destes estão buscando fundamentação 

para esta espiritualidade, na graça do Espírito Santo. 

Contudo, há também um grande número de pessoas que não conseguiram ultrapassar o sentimentalismo, 

e chegar a imitação das virtudes de Nossa Senhora. Talvez, isso ocorra até mesmo por falta de formação. E 

por não encontrarem referência nesta vivência, não expressam comportamentos condignos de um ser 

consagrado. 

Vendo o testemunho, tanto negativo como positivo dos consagrados, brotou em nossos corações a 

necessidade de sairmos dos muros de nossas casas e elaborarmos assim, mais um material de ensino que 

venha a contribuir para a compreensão desta consagração e deste tempo profético em que vivemos. 

Os meios de comunicação podem ser usados para o bem ou para o mal. Mesmo assim, é preciso vê-los 

como dons de Deus. Podemos também, de forma extraordinária, fazer exalar o “Cheiro de Maria”, atiçando 

as pessoas a acolherem mais a doutrina da Igreja. 

Enquanto comunidade formativa, que somos, temos como objetivos gerais para este curso à distância: 

- Atender às pessoas que tem dificuldades no acesso aos cursos de consagração oferecidos por nossa 

Fraternidade de forma presencial; 

- Viabilizar um maior conhecimento e qualificação para esta consagração gratuitamente; 

- Fortalecer os participantes do curso na doutrina católica; 

- Apresentar e esclarecer o método de São Luís Maria Grignion de Montfort: “A Escravidão de Amor”, 

que é abordado no livro “Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria”; 

- Guiar as pessoas para a consagração ou renovação, através dos exercícios espirituais recomendados; 

- Levar muitas almas a conversão ou a perfeição cristã pela consagração a Virgem Maria, um caminho 

seguro, fácil, perfeito e curto para chegar a Jesus; 

- Apresentar o Reino de Cristo e a graça das Bem-Aventuranças; 

- Identificar e fortalecer, por meio destas formações, os Apóstolos dos últimos tempos; 

- Preparar as pessoas para a vinda gloriosa de Jesus; 

 

 



11- DATA LIMITE QUE AS PESSOAS PODERÃO ENTRAR NOS GRUPOS 

 

O ingresso nos grupos por meio dos links disponibilizados pelas missões DMD, poderá ocorrer até o dia 

22 de outubro. 

 

12- METODOLOGIA 

 

O Curso de Consagração terá duração total de 54 dias. Nesse período os participantes terão acesso às 

formações e exercícios espirituais para realizarem a consagração no dia 12 de dezembro, durante a Santa 

Missa no Pós Consagra-te! 2020. 

O conteúdo formativo do Curso à distância será apresentado e postado em forma de vídeos que terão 

aproximadamente 30 minutos de duração (ver conteúdo no próximo item). O material formativo será 

disponibilizado nos diversos grupos de Whatsapp. 

Esses grupos serão administrados por membros de missões da FDMD, e ficarão restritos à postagens dos 

mesmos. Todavia, os momentos de interação também se fazem necessários. Por isso, os participantes 

poderão enviar as suas dúvidas para os administradores, no “privado” e, posteriormente, em momentos 

reservados para partilhas, essas dúvidas serão respondidas.  

Para o melhor aproveitamento dos conteúdos apresentados, os participantes deverão organizar uma rotina 

de estudos para que possam acompanhar satisfatoriamente os temas ministrados. 

 

13- CONTEÚDO FORMATIVO DOS VÍDEOS 

 

BIOGRAFIA DE MONTFORT 

 

REALEZA DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA 

 

REINAR NA ESPIRITUALIDADE MONFORTINA 

 

O REINADO DO PAI POR MEIO DA CRIAÇÃO 

 

A PERFEIÇÃO DOS ANJOS E A IMPERFEIÇÃO DOS DEMÔNIOS 

 

O REINADO DO FILHO POR MEIO DA ENCARNAÇÃO 

 

O REINADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA SANTIFICAÇÃO 

 

MARIA, A CRIATURA MAIS CONFORMADA A DEUS 

 

CREDO: REUNIÃO DAS VERDADES DE FÉ 

 

A PRÁTICA CRISTÃ NA IGREJA 

 

IDEOLOGIAS CONTRÁRIAS AO REINO DE DEUS 

 

A PERFEITA E TOTAL CONSAGRAÇÃO DE SI MESMO À SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

 

OS APÓSTOLOS DO FIM DOS TEMPOS. 

 

O REINO DO ANTICRISTO 

 

VENHA A NÓS O VOSSO REINO 

 

O REINADO NOS FINS DOS TEMPOS. 

 

CREDO: E DE NOVO HÁ DE VIR, EM SUA GLÓRIA, PARA JULGAR OS VIVOS E OS MORTOS; 

E O SEU REINO NÃO TERÁ FIM 



 

CREDO: ESPERO A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS 

 

CREDO: E A VIDA DO MUNDO QUE HÁ DE VIR 

 

14- LIVRO A SER ADOTADO 

 

Conforme mencionado no tópico nº 7, para a realização deste curso será adotado o livro “Consagra-te! 

Bem-Aventuranças”. Os participantes podem adquirir o livro que se encontra ao valor de R$ 30,00. 

Os participantes que desejarem adquirir o livro devem entrar em contato através do telefone: 

(84) 98733 -7161. A entrega será via Correios. 

Aos que residem nas proximidades de Natal/RN, o livro estará disponível para venda na Livraria São 

José, em frente a Catedral Metropolitana de Natal. Telefone para contato: (84) 99821-8975 

 

15- CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO PARA CONSAGRAÇÃO LITÚRGICA OU ESPIRITUAL 

 

Mesmo sem a presença física do sacerdote e da Eucaristia, a consagração para aqueles que estejam em 

comunhão plena com a Igreja (podem comungar e confessar), será LITÚRGICA. 

Aos que já possuíam algum impedimento de viver uma vida sacramental (não confessava e nem 

comungava fisicamente), a consagração tem um caráter “ESPIRITUAL”. 

Mais esclarecimentos sobre essas modalidades de consagração serão dadas no decorrer do curso. 

 
 


