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CONSAGRAÇÃO E MARIA
Bu Mas por que a Virgem Maria entra no cenário da
consagração? Quais são os nossos interesses com Maria em
relação a esta consagração?
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Para responder a essas perguntas, vamos tentar ler as
intuições e experiências pessoais de Montfort. É a Verdadeira
Devoção (TVD) 158 que nos revela sua convicção, uma
convicção nascida de uma profunda fé no lugar e no papel
de Maria no mistério de Cristo e da Igreja. Graças à sua
experiência pessoal, Montfort é capaz de transmitir suas
convicções com firmeza, sem a menor sombra de dúvida. Ele
declara:
«"Mostre-me uma nova estrada para o nosso Senhor,
pavimente-a com todos os méritos dos santos, adorne-a
com suas virtudes heróicas, ilumine-a e realce-a com o
esplendor e a beleza dos anjos, tenha todos os anjos e
santos para guiar e proteja aqueles que desejam seguilo. Dá-me tal caminho e, verdadeiramente,
verdadeiramente, corajosamente digo - e estou
dizendo a verdade - que, em vez desta estrada, por
mais perfeita que seja, eu ainda escolheria o caminho
imaculado de Maria. É um caminho, uma estrada sem
mancha ou trevas, sem pecado original ou pecado
real, sem sombra ou escuridão. Quando nosso amoroso
Jesus voltar em glória para reinar sobre a terra - como
certamente o fará - ele não escolherá outro caminho
além da Santíssima Virgem, pela qual ele veio tão
segura e perfeitamente na primeira vez. A diferença
entre a primeira e a segunda vinda é que a primeira era
secreta e oculta, mas a segunda seria gloriosa e
resplandecente. Ambos são perfeitos porque ambos
são através de Maria. Infelizmente, este é um mistério
que não podemos compreender: "Aqui fique toda a
língua em silêncio" (TVD 158).
Aqui, Montfort reconhece que existem muitos outros caminhos
"para o nosso Senhor" (TVD 152, 158). Ele escolheu, no entanto,
o "caminho imaculado de Maria"! Por quê? Porque este
caminho está associado com a fé em Jesus Cristo que veio ao
mundo através de Maria, através da obra do Espírito Santo.
Neste número 158 do TVD, podemos encontrar o propósito /
objetivo, os meios e o fundamento da convicção pessoal de
Montfort. O objetivo é "ir a Jesus Cristo". O meio é "o caminho
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imaculado de Maria". O fundamento é a encarnação, o
mistério em que Maria se tornou o meio para a vinda de Jesus
ao mundo pela primeira vez.

Essa convicção pessoal é muito harmônica com o TVD 1 que,
com os números 13, 22, 49, 50, 75, 157, 217 e 262, é o pilar
sobre o qual Montfort baseia seu ensino. Precisamente, ele diz
no TVD 1: "Foi através da Virgem Maria que Jesus veio ao
mundo, e é também através dela que ele deve reinar no
mundo" (TVD 1).
Nesta "declaração" encontramos os mesmos três elementos
que nos são oferecidos no TVD 158. O objetivo é o reino ou
reinado de Jesus Cristo. Os meios são a Santíssima Virgem
Maria. O fundamento é a encarnação, pela qual Maria é o
meio de Jesus Cristo para vir ao mundo através da obra do
Espírito Santo.
Baseado no mistério da Encarnação, podemos concluir que
para Montfort:
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a. Jesus Cristo é nosso objetivo. Ele é o modelo ao qual
devemos nos conformar. Queremos conhecê-lo, ele que está
sempre a caminho de nos encontrar e nos conhecer. Ou com
as palavras do próprio Montfort, nosso objetivo é "alcançar
Jesus perfeitamente, amá-lo com ternura e servi-lo fielmente"
(TVD 62).
b. A consagração a Jesus pelas mãos de Maria é “uma
maneira suave, breve, perfeita e segura de alcançar a união
com nosso Senhor, na qual consiste a perfeição cristã” (TVD
152)
c. É o Espírito Santo que está trabalhando para desenvolver
essa mudança de nós mesmos em Jesus Cristo, nosso único
modelo. Agora, o Espírito Santo que trabalhou com a Virgem
Maria no mistério de Cristo no momento da encarnação
(Lucas 1: 26-38), continua a trabalhar em sinergia com a
Virgem Maria no mistério da Igreja (SM 12).
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Como resumo de tudo isso, Montfort proclama solenemente
essa verdade em uma afirmação que é como um silogismo:
« Como toda perfeição consiste em sermos
conformados, unidos e consagrados a Jesus, segue-se
naturalmente que a mais perfeita de todas as devoções
é aquela que conforma, une e nos consagra mais
completamente a Jesus. Agora, de todas as criaturas
de Deus, Maria é a mais conformada com Jesus. Seguese daí que, de todas as devoções, a devoção a ela
contribui para a mais eficaz consagração e
conformidade a ele. Quanto mais se consagra a Maria,
mais se consagra a Jesus.
É por isso que a perfeita consagração a Jesus é uma
perfeita e completa consagração de si mesmo à
Santíssima Virgem, que é a devoção que eu ensino; ou,
em outras palavras, é a perfeita renovação dos votos e
promessas do santo batismo. »(TVD 120).
Assim, a "consagração monfortina" não é uma simples
devoção a Maria, é a "prática perfeita" da "verdadeira
devoção" à Santíssima Virgem. É uma maneira muito
poderosa de alcançar "uma perfeição especial". Montfort
escreve:
« Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária para
que todos os homens realizem a sua salvação, é ainda
mais necessário para aqueles que são chamados para
uma perfeição especial. Não creio que alguém possa
adquirir união íntima com o nosso Senhor e perfeita
fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito
próxima com a Santíssima Virgem e uma dependência
absoluta do seu apoio »(TVD 43).
Arnold SUHARDI SMM
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GAMO (Grupo Amigos de Montfort)
PASSOS, BRAZIL
No domingo, 10 de fevereiro de 2019, foi realizada uma
reunião com os membros do GAMO (Grupo Amigos de
Montfort), que significa Grupo de Amigos de Montfort, na
paróquia de Luís Maria de Montfort, em Passos, Brasil.

Cerca de 50 integrantes, adolescentes e adultos,
compareceram a essa reunião, na qual o pároco também
esteve presente.
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Apenas uma pequena nota: podemos dizer que esta
paróquia foi construída e iniciada pelos Irmãos de São
Gabriel, graças a eles.
Em seu discurso, pe. Arnold, Delegado Internacional da
Associação Mary Queen of All Hearts, explicou o nome
"Amigos de Montfort" e seu significado. Durante o tempo de
Montfort, seus amigos eram 1) os pobres, 2) e também seus
colegas-colaboradores na aventura missionária através da
missão ao povo.

Essas pessoas pobres podem significar
1) as pessoas pobres materialmente, na saúde e educação,
2) pessoas ignorantes que não tinham conhecimento
suficiente da fé católica ou que a conheciam muito mal,
3) bons cristãos que desejam crescer em santidade e desejam
participar de várias obras missionárias de caridade, qualquer
que seja sua situação econômica.
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Espero que os membros atuais do GAMO se tornem amigos
contemporâneos de Luís Maria de Montfort
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Intenções de oração
Semanas 05 e 06

1-São Luís Maria, com suas intercessões, encontre uma
ocupação e um bom trabalho para minha esposa, cuide de
nossa saúde e nosso amor. Obrigado
2-Eu confio ao seu cuidado senhor meu tio que está doente,
cura e protege-o, pedimos isso através da intercessão do
Padre de Montfort e Marie Louise. Obrigado
3-Bem-aventurada Maria Luísa de Jesus, vós que resplandes
da caridade divina, obtém-nos puro amor. São Luís Maria de
Montfort, obtenha para nós a sua verdadeira devoção a
Maria. Para Jesus através de Maria!
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4-São Luís Maria, Madre Maria Luísa, Marquês de Magnanne,
acompanha aqueles jovens que recebem o sacramento da
confirmação, possam aprender e viver os valores do
Evangelho. Que Jesus, Maria e José toquem os seus corações
e os fortaleçam com Fé, Esperança e Caridade, para que
possam verdadeiramente ser testemunhas do Amor. Obrigado
5-São Luís Maria, me dê coragem e força em minhas
provações e proteja meus filhos e meus netos. Obrigado
6-São Luís Maria Grignion de Montfort, Santíssima Maria Luísa
Trichet, através da sua intercessão, venho confiar-lhes a minha
futura ocupação, a conversão da minha família e de todos os
meus amigos, a alma de dois amigos e a da minha avó. e
meu futuro crescimento mariano. Até agora andei sozinho,
mas confio no Senhor Deus Todo Poderoso. Um homem
7-Ajude-nos! Nos salve! São Luís Maria de Montfort, peço-lhe,
obtenha para mim a conversão de uma pessoa querida. Eu
confio na sua poderosa intercessão. Obrigado
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