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Retiro do Primeiro Sábado do Mês: Imaculado Coração de Maria 
 
MINAS GERAIS, Brasil - O Centro de Espiritualidade Monfortina - Brasil, no dia de 02 de 
abril de 2022, promoveu o retiro para consagrados e outras pessoas. Iniciamos o retiro às 9h 
com um momento de louvor e logo em seguida o Ofício de Nossa Senhora. Às 9h30, Pe. Jesu 
Doss SMM partilhou uma breve reflexão sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, nº 258: “Os 
que deixarem conduzir pelo Espírito de Maria são filhos de Maria”. Ele ressaltou as 
três atitudes de um verdadeiro filho de Maria: Primeiro, um verdadeiro filho de Maria deve 
renunciar a tudo aquilo que não agrada a Jesus e Nossa Senhora; Segundo, um verdadeiro 
filho de Maria deve abandonar-se à Nossa Senhora e deixar que o espírito de Maria o envolva 
e forme; Por último, um verdadeiro filho de Maria deve renovar e viver sua Consagração Total 
todos os dias: “Sou todo vosso, e tudo o que possuo é vosso, meu amável Jesus, por 
meio de Maria, vossa Santa Mãe”. 
 
Após a reflexão, tivemos um lanche partilhado (cada pessoa leva alguma comida para ser 
compartilhada). Às 10h30, iniciamos a Adoração ao Santíssimo, rezamos o Santo Terço, 
enquanto, aconteceram as Confissões. Às 11h30, celebramos a Santa Missa em honra ao 
Imaculado Coração de Maria. Durante a homilia, o Pe. Jesu Doss SMM partilhou a experiência 
de São Luís Maria de Montfort com o pobre em Dinan, fazendo assim um apelo para todos 
“Abram a Jesus Cristo” e que a nossa Consagração nos ajude a estarmos atentos aos 
sofrimentos dos mais necessitados.  
 
Finalmente, com os agradecimentos a todos encerramos o retiro com momento de fotos, tendo 
a participação de 135 pessoas de diferentes paróquias.  
 
Glória a Jesus em Maria! 
Glória a María em Jesús! 
Glória a Deus Só! 
 
 

P. Jesu DOSS, SMM 
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