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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 te 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 fizeres, salvar-te-ás  a ti mesmo e aos que te ouvirem. 
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PREÂMBULO 

Regra de vida para os membros da Fraternidade Discípulos da 

Mãe de Deus. 

 

Este texto legal foi elaborado pela Fraternidade Discípulos da Mãe de 

Deus, que é uma entidade cristã, sem fins lucrativos, que tem como sede à 

Rua Júlio Gomes Moreira, nº 1312, Barro Vermelho, CEP 59022-110 no 
Município Natal/RN e foro na mesma cidade, fundada a 01 de janeiro de 

2004, com personalidade jurídica de direito privado e de duração por tempo 

indeterminado.  
Temos a intenção de apresentar, através deste, as diretrizes e regras de 

vida aos que ingressam na instituição mencionada que são atraídos pelo 

carisma de fazer Maria Santíssima mais conhecida e amada e que neste 
encontrem a santidade de vida.  Os que ingressam na Fraternidade podem ser 

membros seja na forma de aliança ou de vida.  

Para que um carisma se desenvolva e Jesus Cristo seja levado ao 

mundo é necessário clareza e compreensão do que Deus quer como missão 
para um determinado povo. Entretanto, tem que haver uma estrutura 

organizada, que venha nortear este mesmo carisma, para que o mesmo seja 

institucionalizado. Assim, as orientações e regras aqui contidas, devem ser 
estimadas, consideradas e vividas por todos os membros. Estas regras 

servirão como luzeiro para que os Discípulos da Mãe de Deus possam 

afetivamente e efetivamente responder ao chamado de Deus, enquanto 

carisma especifico que portamos. 
Nossas regras de vida se fundamentam no evangelho, onde o próprio 

Deus encarnado quis se fazer pequeno, quis ser dependente de sua Mãe 

Santíssima em todos os momentos de sua vida. 
“Deus, feito homem, encontrou sua liberdade em se ver aprisionado 

no seio da Virgem Mãe; patenteou a sua força em se deixar levar por esta 

Virgem santa; achou sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores 
a todas as criaturas deste mundo, para revelá-las somente a Maria; 

glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem 

amável, em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no 

templo, em seus trinta anos de vida oculta, até a morte, a que ela devia 
assistir, para fazerem ambos um mesmo sacrifício e para que ele fosse 

imolado ao Pai eterno com o consentimento de sua Mãe, como outrora 

Isaac, com o consentimento de Abraão à vontade de Deus. Foi ela quem o 
amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós.” São Luis Maria 

Grignion de Montfort.  
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ARTICULADO 

 

Título I - Da Identidade 

 

Capitulo I - Do Contexto histórico moral e eclesial 
Chamados a santidade, todos nós somos. É perceptível em meio à data 

de fundação da Fraternidade, que as pessoas estão muito mais preocupadas 
em serem bem sucedidas, que mesmo serem bem aventuradas.  Deus não é 

visto como o autor de todo o bem... E a criatura se coloca no lugar do 

Criador. Os valores morais são banalizados em nome do rema: “Se dar 
bem”. Não numa perspectiva espiritual buscando a vida eterna, mas numa 

resposta “ao aqui e agora” de valores materiais. 

A competitividade dos dias atuais faz com que as pessoas atropelem e 
pisem os outros, desconsiderando a caridade. Quer tornar lícito, o conceito 

de morte, autorizando métodos abortivos, célula tronco embrionária, 

clonagem.  Enfatizam que idosos ou pacientes em estado terminal e crianças 

com má formação física ou mental, seria um “atraso” a humanidade. Não se 
valoriza a coletividade, nem tão pouco se respeita os direitos humanos.  

O consumismo desta geração globalizada concorre para que as coisas 

do mundo subjuguem o homem.  O ser individual se apoia no relativismo 
para justificar suas abomináveis atitudes.  

 Nestes tempos “modernos” ouvimos falar, a todo o momento, de 

desalienação, de libertação. Mas, o que constatamos é que esta liberdade tem 

levado é a uma escravidão, aos vícios, onde muitos se deixam arrastar pelas 
paixões desregradas. 

É bem verdade que em meio a trevas, a Igreja percebe e ressalva em 

seus documentos o desejo por parte de muitos leigos de atingirem a 
perfeição, antes pensada que seria apenas para o clero e religiosos. A 

santidade que somos chamados, João Paulo II compreende que pode ser 

alcançada pelos leigos inseridos nas “Novas Comunidades” ou mesmo nas 
“Novas famílias Eclesiais”. E que para isso, abençoa a participação ativa 

destes leigos no seio da Igreja como contribuidores, como anunciadores, ou 

mesmo como evangelizadores indispensáveis ao reino de Deus.  

Se ser cristão é ser outro Cristo, nada melhor do que sermos educados 
por aquela que teve o Cristo em seu seio. O Papa João Paulo II, em uma 

carta enviada às famílias monfortinas, em 08 de dezembro de 2003, enfatiza: 

“Não há nada entre os cristãos que faça pertencer de maneira mais 
absoluta a Jesus Cristo e á sua Santa Mãe como a escravidão da vontade, 

segundo o exemplo do próprio Jesus Cristo, que assumiu as condições de 

escravo por amor da Santa Virgem, que se considerou serva e escrava do 
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Senhor. O espírito desta devoção... é Tornar a alma interiormente 

dependente e escrava da Santíssima Virgem e de Jesus por meio dela.”  

Percebemos o cumprimento das profecias de São Luis Maria Grignion 

de Montfort, quando escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção no artigo 
55, que diz: Em fim Deus quer que sua Mãe, seja hoje mais conhecida, mais 

amada, e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá, sem dúvida se os 

predestinados entrarem, com a graça e a luz do Espírito Santo, na prática 
interior e perfeita:  A consagração a Jesus por Maria. 

Muitos santos descobriram esta pratica e fizeram sua consagração a 

Jesus pela Escravidão de Amor. Dentre eles, Santo Cura d’Ars que no seu 
batismo, já recebeu o nome de João, ao qual acrescentou o de Maria por 

especial devoção à Maria Santíssima. Foi sua mãe Maria Vianney, que o 

levou a crescer na fé e ser devoto de Nossa Senhora. Como a Virgem Maria 

ocupava um grande lugar na sua vida, mandou colocar uma imagem da 
Santíssima Virgem e consagrou a sua paróquia a Maria concebida sem 

pecado, dezoito anos antes da promulgação do dogma da Imaculada 

Conceição.  
Somos conscientes que no caminho para a santidade o adversário, o 

Filho da Perdição, também prepara muitas armadilhas. Da intenção de ser 

um homem que viva para ajudar os outros e servir a Deus, pode muito bem 
ser desviado desta direção, e isto é um toque astuto que Satanás se põe a dar. 

Querendo Satanás destruir a Igreja, ele intensifica a campanha 

sedutora, para que os homens que servem na hierarquia, se encantem pelo 

paganismo e se tornem infiéis aos seus votos. 
Não devemos nos espantar, nada é novo. Assim como Satanás tentou 

desviar Jesus, ele faz o mesmo com os pastores dos rebanhos, pois sabe que 

pouco tempo lhe resta e age com grande fúria para acabar com os eleitos do 
Senhor. Na verdade a Igreja vem seguindo os mesmos passos de Jesus, ou 

seja, tentação, agonia, crucificação... Isso já era comentado pelos Santos 

Padres da Igreja há muito tempo nos primeiros séculos. 

Em 8 de dezembro de 2007, em âmbito mundial do prefeito da 
Congregação para o Clero, Cardeal Dom Cláudio Hummes, solicitou orações 

pela santidade dos sacerdotes.  

“(...) todos os sacerdotes precisam de ajuda espiritual para viver a 
própria vocação e a própria missão no mundo de hoje”.  

A  16 de Junho de 2009, no  Vaticano, o Papa  Bento XVI  escreveu 

uma  carta para a  proclamação de um ano sacerdotal  por ocasião do 150º 
aniversário do dies natalis do Santo Cura d’Ars, na qual dizia: 

“Amados irmãos no sacerdócio. Aproveito para dirigir aos sacerdotes, 

neste Ano a eles dedicado, um convite particular para saberem acolher a 
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nova primavera que, em nossos dias, o Espírito está a suscitar na Igreja, 

através nomeadamente dos Movimentos Eclesiais e das novas 

Comunidades….Espírito é multiforme nos seus dons. Ele sopra onde quer. E 

fá-lo de maneira inesperada, em lugares imprevistos e segundo formas 
precedentemente inimagináveis . A propósito disto, vale a indicação do 

decreto Presbyterorum ordinis: Sabendo discernir se os espíritos vêm de 

Deus, [os presbíteros] perscrutem com o sentido da fé, reconheçam com 
alegria e promovam com diligência os multiformes carismas dos leigos, 

tanto os mais modestos como os mais altos. Estes dons, que impelem não 

poucos para uma vida espiritual mais elevada, podem ser de proveito  não só 
para os fiéis leigos mas também para os próprios ministros. Com efeito, da 

comunhão entre ministros ordenados e carismas pode brotar um válido 

impulso para um renovado compromisso da Igreja no anúncio e no 

testemunho do Evangelho da esperança e da caridade  em todos os recantos 
do mundo ...Amados sacerdotes, Cristo conta convosco. A exemplo do Santo 

Cura d’Ars, deixai-vos conquistar por Ele e sereis também vós, no mundo 

atual, mensageiros de esperança, de reconciliação, de paz”. 
 Incorporamos assim, o projeto de Adoção espiritual do Clero da 

Arquidiocese de Natal ao nosso apostolado. 

Capitulo II - História da Fundação 

O casal César Augusto Saraiva de Carvalho, (médico) e Mara Lúcia 

Figueirêdo Vieira de Carvalho (pedagoga), casados em 1991, naturais e 
residentes na cidade de Natal, tendo 02 filhas Carolie (1992) e Camille 

(1994) fizeram no ano de 2000 o seminário de Vida no Espírito santo na 

Comunidade de Casais Vida Nova, onde caminharam até 2003. 

Em 2001, veio de Montes Claros, Minas Gerais, a Comunidade 
Católica Boanerges para pregar um encontro na Comunidade Vida Nova. Na 

convivência com estes pregadores, o casal fundador conheceu a 

“consagração”, que pode ser feita livremente a Jesus por meio de Maria 
Santíssima; divulgada por São Luís Maria Grignion de Montfort. Esta 

consagração, que também é chamada de "escravidão de amor" à Santíssima 

Virgem, tem várias dimensões: 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. Nossa Senhora, como Mãe 
excelsa, obtém em troca, para seus "escravos de amor", as graças de Deus 

que elevem as inteligências deles até a compreensão lucidíssima dos mais 

altos temas da Fé, que deem às vontades deles uma força angélica para subir 



10 

 

livremente até esses ideais, e para vencer todos os obstáculos interiores e 

exteriores que a eles indebitamente se oponham. 

Em março de 2002, dia da Anunciação do anjo, a Virgem Imaculada 

recebeu mais uma escrava, Mara.  Na festa da Assunção do corrente ano, 
César também se consagrou a RAINHA DO CÉU. Agora, além de buscarem 

viver os Conselhos Evangélicos da pobreza, obediência e castidade, 

ofereciam todos os bens espirituais à grande TESOUREIRA DAS 
GRAÇAS.  Como escravos de amor, os dois prosseguiram sendo Dela. 

Momentos passaram de dificuldades e incompreensões decorrentes do 

não conhecimento do povo a respeito desta consagração. Apesar de que o 
mais destacado fiel dessa poderosa devoção foi em nossos tempos o Papa 

João Paulo II, cujo lema “Totus Tuus”, que quer dizer “Todo teu Maria”, foi 

à base de todo o seu pontificado.  

As vidas de César e Mara passaram a ser regidas por uma frase dita a 
Lúcia, na aparição de Fátima: "Jesus, a Sabedoria Encarnada, quer servir-se 

de ti, para fazer Maria Santíssima mais conhecida e mais amada". Com base 

neste lema, tiveram o entendimento que a Sabedoria também queria servir-se 
deles para fazer sua Mãe mais conhecida e mais amada.  Fazia-se necessário 

levar o conhecimento da vida da Mãe de Deus as pessoas. Para que, estas, 

verdadeiramente e intimamente, cressem que a Virgem Maria é a TERRA 
BENDITA E SACERDOTAL, por ter dado a luz o Cristo, Sumo e Eterno 

Sacerdote. 

 Assim avançaram, numa forma individual e discreta, a propagar para 

outras pessoas esta Consagração. Ao longo do tempo, inspirados por Deus a 
estarem a serviço da Igreja para divulgar os ensinamentos do magistério a 

respeito desta Consagração a Jesus por Maria, perceberam que já estavam 

vivendo este chamado, mas por força do apostolado, entenderam que havia a 
necessidade de uma organização, de um local onde as pessoas envolvidas, 

que se identificavam com este anúncio, se encontrassem, fossem 

acompanhadas e pudessem ser formadas para o desempenho da santidade. 

Segundo o testemunho deles, orando e na escuta a Deus, foi revelada 
passagem encorajadora para a missão: “ninguém te despreze por seres 

jovem. Ao contrario, 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 esta 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.”    I Tm 4, 12-16 
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Apoiados pela Comunidade Católica de Casais Vida Nova 

conheceram o Pe. Flávio Jerônimo do Nascimento, diocese de Mossoró/ RN, 

escravo de amor há mais de 50 anos, que dedicava a sua vida inteiramente 

nesta devoção. Estiveram sendo acompanhados em orações pela profetisa 
Dona Francisca da Comunidade Maria Auxiliadora dos Cristãos, Natal/RN, a 

qual reconhece o carisma fundante. Foi também confirmado, por 

Washington, fundador da comunidade Boanerges, Montes Claros/MG. 
Perceberam assim, que estavam grávidos. “Grávidos” do amor da Mãe de 

Deus. Como em toda gravidez, existiram momentos de alegria e de temor, 

com a proteção do Altíssimo, tudo desabrochou em VIDA. 
Em 1º de janeiro de 2004, dia da VIRGEM MÃE DE DEUS, na missa 

e benção da Instalação da Mater Dei  Gráfica e Editora, se responde a Deus 

Pai, Filho e Espírito Santo, o pedido de tornar a sua Filha, Mãe e Esposa, 

mais conhecida e mais amada. Nasce nesta noite a Fraternidade Discípulos 
da Mãe de Deus. E como a jovem Virgem Maria disse, César e Mara 

também afirmaram: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a 

tua palavra". 
Como fundadores César Augusto Saraiva de Carvalho e Mara Lúcia 

Figueirêdo Vieira de Carvalho, como um socorro de Deus, recebe o chamado 

de co- fundador, Pe. Flávio Jerônimo do Nascimento.  
Na cerimônia definem o que vem a ser a Fraternidade.   “Convivência 

como de irmãos”. O amor que sentimos pela Mãe Imaculada não podia mais 

ser vivido apenas ao nível pessoal, mas também numa dimensão comunitária 

e fraternal. 
 A Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, em sua identidade vem a 

ser uma iniciativa que reúne em torno da TESOUREIRA DAS GRAÇAS os 

corações de todas as partes, independentemente de seus estados de vida, 
leigos ou clérigos para compartilharem suas experiências de fé e 

fundamentarem seus conhecimentos numa proposta concreta de 

espiritualidade: consagração a Jesus Cristo por meio de Maria Santíssima. 

Esta espiritualidade dedica-se totalmente a missão: a volta gloriosa de Jesus, 
preparada pela Virgem Maria. 

Capitulo III - Da definição, nome, missão, objetivo e 

espiritualidade 

Art. 1º - Definição 

§Único - É uma entidade cristã, católica, 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 Apostolo, Natal (RN) 

e uma casa de retiros espirituais situada no Bairro de Bela Vista em 
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Macaíba, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, atualmente sob orientação 

pastoral da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Parnamirim/RN.   

Constituída por fieis, clérigos ou leigos, que queiram seguir os ensinamentos 

de Jesus, a Sabedoria Eterna e Encarnada, vivendo as exigências do batismo 
numa consagração total a Ele pelas mãos de Maria, quer dizer, fazendo sua a 

prática perfeita da verdadeira devoção a Santíssima Virgem, ensinada por 

São Luis Maria Grignion de Montfort. 
Art. 2º - Nome 

§ 1º - Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, nome inspirado por 

Nossa Senhora ao nosso Co-fundador Padre Flávio Jerônimo do Nascimento, 
(em memória) Diocese de Mossoró /RN.  

I - FRATERNIDADE, como irmãos fraternos. 

II- DISCÍPULOS são aqueles que seguem o modelo. 

III- MÃE DE DEUS, dogma da Igreja. A Santíssima Virgem Maria, é 
aquela que mais se aproxima dos sentimentos, atos e vontades do seu filho. 

§ 2º - Ao mesmo tempo em que meditamos que só existe um mestre, 

muitos podem ser os seus discípulos, seus seguidores. Entretanto, muitos se 
descuidaram de fielmente estar de olhos fixos em Jesus. É verdade, é bíblico, 

que a Santíssima Virgem perdeu Jesus de vista. Mas seria uma terrível 

injustiça dizer que a Mãe de Deus perdeu ou esqueceu o seu papel de 
missionária, de levar a todos ao encontro com seu filho Jesus. Se por três 

dias a Invicta Maria percorreu as caravanas e lugares a procura física de 

Jesus, é certo afirmar que a cada um, Ela levou Jesus, Espírito Encarnado do 

Pai, e mostrou a todos a necessidade que a humanidade tem deste encontro 
Espiritual. 

§ 3º - Para a Fraternidade, ser discípulos da Mãe de Deus, é ter a 

certeza que apenas com Ela, por Ela, Nela e para Ela, estaremos juntamente 
com todos os demais Santos na presença, daquele que para nós é o nosso 

Doutor. Relembrar que ser discípulo é imitar, nos leva a desejar sermos 

como MARIA, não uma Maria preguiçosa, fadigada, murmurante, mas com 

estima e reconhecimento, ser uma Maria, alegre, valente, peregrina, 
missionária que em tudo sabe cumprir a vontade de Deus. 

Art. 3º - Missão (Apostolado) 

§ 1º - O método trabalhado para o desempenho de nossa missão é o 
mais perfeito. Este foi inspirado pelo Espírito Santo a São Luis Maria 

Grignion de Montfort. Pois mais do qualquer outro, a Consagração ou a 

Escravidão de Amor, imprime na alma os caracteres, as semelhanças de 
Cristo, que se quis se fazer pequeno e obediente a sua Santa Mãe. Esta 

entrega, esta dependência, este comportamento de Cristo, em palavras e em 

obras, é um dos aspectos que mais nos chama atenção em sua personalidade. 
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Este exemplo deixado por Ele nos faz interiorizar e querer viver e anunciar o 

evangelho, a partir da Escravidão de Amor.  A missão de fazer Maria 

Santíssima mais conhecida, mais querida e mais amada, foi conferida por 

graça de Deus. Para a realização desta recorremos à formação, pois só se 
ama o que se conhece. I Tim 4, 13. “Aplica-te à leitura, à exortação, ao 

ensino”. A fraternidade nasce para formar. Formar pessoas que encontre na 

Virgem Maria, o modelo do verdadeiro discípulo de Cristo. 
§ 2º - O aprofundamento na espiritualidade da escravidão de amor é 

essencial e o que mantém nossa vocação de sermos consagrados a Jesus por 

Maria.  Esta missão da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus é uma 
prestação de serviço à Igreja, de levar a todos que forem escolhidos e 

chamados por meio de Maria Santíssima, através da escravidão de amor, ao 

encontro com o Senhor, despertando no fiel o desejo de viver o chamado a 

santidade.  
§ 3º - Em resposta a este chamado, utilizamos para este serviço: 

I- Cursos preparatórios para a consagração a Nossa Senhora, curso de 

batismo, catequese, crisma e Primeira Eucaristia 
II- O livro Totus Tuus, manual de consagração a Santíssima Virgem. 

Método de São Luis Maria Grignion de Montfort. 

III- Materiais didáticos, impressos, áudio, vídeo e internet; 
IV- Grupos de Oração e Adoração ao Santíssimo Sacramento; 

V- Cursos em caráter de missão temporária, auxiliar ou permanente a 

outras comunidades que sejam discernidas pelo conselho geral; 

VI- Formações especificas retiros e avivamentos na espiritualidade 
Monfortina. 

VII- Projeto de Adoção espiritual do clero da Arquidiocese de Natal. 

Art. 4º - Objetivo 

Parágrafo único - Preparar o reino de Maria, a Virgem Santíssima, 

para receber Jesus na sua volta gloriosa. Ao passo que os consagrados 

testemunharem com suas vidas a espiritualidade de fazer tudo com Maria, 

em Maria, por Maria e para Maria, a Igreja poderá colher os frutos deste 
carisma. (TVD 257) 

Art. 5º - Espiritualidade 

§1º - A Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus foi fundada no dia 
01/01/2004, é uma associação privada de fiéis de direito Diocesano,  no 

contexto das novas comunidades de vida e aliança, que surge na Igreja numa 

Celebração Eucarística presidida pelo Padre Flávio Jerônimo do Nascimento, 
(in-memorian) Diocese de Mossoró RN, aprovada dia  19/11/2009, inserida 

na arquidiocese de Natal, na região da Paróquia São Pedro Apóstolo. A 

Fraternidade é composta por fiéis, leigos e clérigos. Trazendo em si a graça 
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universal, é útil a todo o homem. É para a Igreja e busca adaptar-se aos 

diferentes contextos sem nunca deixar de propor a todos: a consagração a 

Jesus a Sabedoria Eterna e Encarnada, por Maria Santíssima, pelo método 

Monfortino. 
§2º - Somos inspirados e vivenciamos uma espiritualidade Mariana e 

Eucarística. Pois, a Virgem dolorosa e crente, permanece de pé, aos pés da 

Cruz e recolhe para nos toda a graça da Redenção. Somos também, abertos a 
espiritualidade da Renovação Carismática Católica, que busca o chamado 

universal à Santidade pelo Pentecostes do Espírito Santo. 

§3º - Para viver esta espiritualidade de Escravos de Amor, renovamos 
nossas promessas do batismo, e entregamos a Virgem Maria nossos votos de 

obediência, castidade e pobreza, resguardando o estado de vida em que o fiel 

foi chamado, ofertamos também os nossos bens espirituais, o valor de nossas 

boas obras presentes, passadas e futuras. (TVD 121) 
§4º - Para melhor viver, esta dependência a Nossa Senhora, toda a 

Fraternidade recorre a três Santos baluartes que influenciaram na 

espiritualidade de nossa vocação. Desde a nossa fundação São Luis Maria 
Grignion de Montfort, e posteriormente, São Simão Stock e Santo Cura 

d'Ars.  Além de dois intercessores, São José e São Miguel Arcanjo. 

I - São Luis Maria Grignion de Montfort, pelo testemunho de vida, 
amor a Virgem Maria e radicalidade ao Evangelho, caminho seguro que 

deixou escrito para trilharmos, o mais belo modelo de busca a santidade, a 

escravidão de Amor. Este santo é o nosso baluarte maior. 

II - São Simão Stock, aquele que recebeu da Virgem do Carmo o 
Santo Escapulário, que envolve, conforta, protege e promete ser boia de 

salvação, para aqueles que em suas promessas confiarem. 

III - Santo Cura d'Ars, padroeiro dos padres, fundador de confrarias de 
escravos de amor da Virgem Maria pelo método de Montfort, intercede 

conosco no Projeto Aliança de Amor pela santificação do Clero da 

Arquidiocese de Natal. 

IV - Sem esquecer que: “nenhuma devoção a Virgem Maria é 
completa, se não for a São José”, colocamos o Pai adotivo de Jesus como 

exemplo de vida e intercessor. 

VI - Seguindo a frente do nosso exército em ordem de batalha 
confiamos em São Miguel Arcanjo, que sob as ordens da bem aventurada 

Virgem Maria, conquista vitórias para o Pai. 

§5º - A Fraternidade se empenha na formação intra comunitária e 
extra comunitária, promovendo materiais impressos, áudio e vídeo, retiros 

espirituais, congressos e seminários na espiritualidade, que somos chamados. 
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Numa perspectiva de obediência a Igreja local, estando à disposição das 

necessidades e orientações diocesanas. 

§6º - A Fraternidade tem como deveres primordiais para com todos os 

seus participantes: 
 I - Viver a fé, proclamando Deus como Pai e Criador, Jesus Cristo 

como Salvador, o Espírito Santo como Inspirador e Santificador de todos os 

atos que dirigem a Igreja e a comunidade. Enfatizando que a Virgem Maria é 
um caminho curto, fácil, seguro e perfeito a Santíssima Trindade, modelo 

perfeito a ser imitado nas suas virtudes: Profunda humildade, fé viva, 

obediência cega, continua oração, mortificação universal, pureza divina, 
ardente caridade, paciência heroica, doçura angélica e sabedoria divina. 

(TVD 108) 

II- Reconhecer, amar e proclamar a Igreja una santa, católica, 

apostólica, como sacramento de Jesus no Mundo. Obedecendo fielmente a 
seus ensinamentos e orientações, e dedicando todo respeito e consideração 

aos seus sacerdotes, rezando pela santificação do clero de nossa 

Arquidiocese. 
III- Reconhecer a autoridade do Papa, como Pastor infalível 

representante visível de Jesus na Terra e condutor da Igreja Universal de 

Cristo, do Arcebispo da Arquidiocese de Natal, bem como dos bispos onde 
estejam às missões permanentes, auxiliares ou temporárias da Fraternidade 

Discípulos da Mãe de Deus, ou como sacerdotes condutores das Igrejas 

particulares sob suas responsabilidades, a todos eles dedicando respeito e 

obediência. 
 §7 º - A Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus assume a condição 

de comunidade de vida e aliança sem, contudo fechar-se às moções do 

Espírito Santo, para que, em estados posteriores, possam existir membros 
vivendo o carisma em situações de convivência mais íntima, com outras 

realidades espirituais nos moldes de uma grande comunidade de vida 

consagrada, com diáconos, padres, bispos e religiosos, em aliança espiritual 

com outros movimentos eclesiais, ordens religiosas e novas comunidades, 
vivendo no mesmo espaço físico respeitando seus carismas específicos e 

apostolado, unidos no anúncio da preparação do Reino de Jesus pelas mãos 

da Virgem Maria.  

Capitulo IV - Dimensões da Fraternidade 

Art. 6º - Somos conscientes que cada dimensão tem sua dinâmica 
própria, sua grandeza e sua dificuldade. Portanto, recorremos ao missionário 

São Luis Maria Grignion de Montfort, que já trilhou a estrada da santidade, 

que conheceu o tempo e a vontade de Deus, que interceda por nós no 
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cumprimento de nossa missão como Apóstolos dos últimos tempos. Suas 

ações foram à própria resposta da Inspiração Divina, que o levou a organizar 

a escravidão de amor, a dependência a Nossa Senhora, que muitos santos 

antecedentes a ele, viveram. Um de seus escritos, impregnados de profecias, 
O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, vai ser a obra 

norteadora de uma verdadeira devoção, que é interior, terna, santa, constante 

e desinteressada e que nunca vai pensar que se honrando a Mãe, desonrará o 
Filho. (TVD105) 

Art. 7º- A fonte maior de estudo será a Bíblia, pois a VIRGEM 

SANTA deseja que o Evangelho enraíze e cresça no nosso coração, para que 
nós possamos dar frutos de santidade. Só assim, alcançaremos o amor, a 

prudência e a paciência para com os homens que se encontram no erro ou na 

ignorância em relação à fé católica.  Reconhecemos que Cristo é o caminho, 

a verdade e a vida. Só Ele salva. Porém para chegarmos a Ele que é o 
mediador, precisamos de uma medianeira, de uma advogada, de uma 

educadora para nos preparar para este grande encontro. Montfort colocava 

no Tratado, que para o conhecimento do Reino de Jesus Cristo será 
necessário o conhecimento do Reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu 

Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo também pela segunda 

vez.  
Art. 8º- Santa Isabel, uma vez indagou: Donde me vem esta honra de 

vir a mim, a mãe do meu Senhor? Em verdade, também não somos dignos 

desta honrosa missão. Entretanto não podemos impedir que a Graça de Deus, 

seja manifestada. Mesmo sem merecimento, Ele nos concede a permissão de 
conduzir as pessoas e mais glorificarem e adorarem Jesus pela intercessão da 

Santa Maria e levá-las a reconhecer que Nossa Senhora é a RAINHA DOS 

CÉUS, MÃE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, SENHORA DO 
MUNDO E QUE A NENHUM PECADOR ELA DESAMPARA E NEM 

DESPREZA.  Amém.  

Art. 9º- A Fraternidade abrange três dimensões: 

§1 º - A primeira dimensão é a do Acolhimento.  Acolher os fiéis 
marianos, leigos ou clérigos, de todas   as comunidades ou paróquias ou 

ainda de movimentos da Igreja, em grupos, para através de “cursos”, 

conhecerem os privilégios de Nossa Senhora, aprofundando, através de 
formações de doutrina católica, seus conhecimentos no nosso carisma. 

Assim será alicerçado um encontro com Cristo. A doutrina Monfortina da 

Escravidão de Amor é aprofundada, para que os grupos possam efetivar ou 
renovar as suas consagrações, através dos exercícios espirituais 

recomendados.  
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I- Todos os consagrados pela Fraternidade recebem o sinal externo de 

sua consagração, a Cruz da Unidade. 

II- Muitos destes participantes, após a consagração retornam aos seus 

lugares de origem. Viverão na Fraternidade por um tempo, donde receberam 
armas espirituais, para que no mundo, com a Virgem Maria, possam buscar 

suas vocações. Estes são chamados de Discípulos da Mãe de Deus, e 

poderão encontrar na Fraternidade, sempre que quiserem, sem nenhum 
compromisso com a mesma, embasamento para a vivência desta entrega.  

Pois, a Fraternidade após os cursos continua com formações para 

aprofundamento no carisma.  
§2 º - A Segunda dimensão é considerada a Vivência, onde aqueles 

predestinados, leigos ou clérigos que foram tocados não só pelo ato de se 

consagrar, mas também pelo carisma do anúncio do Reino de Maria, após a 

consagração iniciam sua caminhada como membros da Fraternidade. Estes, 
em acordo com o Conselho geral desta obra, se põem a disposição deste 

carisma, compondo os vários ministérios de serviço na forma de comunidade 

de vida e aliança e sendo acompanhados espiritualmente, para que possam 
exalar este “amor” em forma de uma vida consagrada, que passa a ser o ideal 

de cada um. Aqueles que na caminhada, permanecem na Fraternidade, 

receberão o sinal de membros a cruz da unidade com o cordão marrom, que 
com a caminhada e mudança de nível será substituída por uma medalha 

específica. 

§3 º - A terceira dimensão é conhecida como o Resgate, onde estes 

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. Estes membros nutridos pela 

oração e adoração, devem reforçar ou enfatizar, para os demais, que a 

consagração não é uma simples prece. É por assim dizer, um compromisso, 
uma entrega total e amorosa, que deve ser renovada a cada ano. Com isto, os 

membros passam a reviver a experiência que foi dada aos fundadores da 

Fraternidade.   
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Título II - Do governo e da manutenção da Fraternidade 

Capítulo I – Administração 
Art. 10 - Para a sua administração, a Fraternidade contará com um (a) 

Coordenador (a) Geral (a), um Coordenador administrativo, coordenador 

financeiro e  um Secretário Geral que formarão uma equipe, que junto com a 

Coordenação de Ministérios e Equipes de Serviços Espirituais agirão de 
conformidade com o que seja decidido pelo Capitulo Geral, do Conselho 

Geral ou ainda por sua Assembleia Consultiva. A Fraternidade contará 

também com um Assistente Eclesiástico e quantos Assistentes Espirituais 
possa conseguir. 

Capitulo II- Capítulo Geral 

Art. 11 - O Capítulo Geral   

§ 1º - É o instrumento utilizado pela Fraternidade para tomada de 

decisões em assuntos relevantes, o qual, a partir do falecimento ou renúncia 

do Fundador à condição de Superior Geral, deterá o poder decisório na 
Fraternidade.  O Capítulo Geral terá a incumbência de: 

I - Eleger o novo Coordenador Geral por renúncia ou morte do 

fundador da Fraternidade;  
II - Proceder a revisões ou emendas nos estatutos da Fraternidade, 

impedindo, porém, de modificar, com qualquer revisão ou emenda, a forma 

de administração da Fraternidade e o carisma a ser vivido pela mesma; 
III - Analisar e decidir sobre outros assuntos relevantes que o 

Coordenador Geral e/ou o Conselho Geral julgue necessário colocar em 

pauta. 

§ 2º - Participação do Capítulo Geral, com direito a votar e ser votado, 
os componentes do Conselho Geral e os membros do nível III e IV. E sem 

direito a voto, o Assistente Eclesiástico e demais Sacerdotes que deem 

assistência espiritual à Fraternidade que não sejam membros nos níveis já 
citados anteriormente. 

§ 3º - O Capítulo Geral acontecerá, ordinariamente, a cada 02 (dois) 

anos, para a eleição ou confirmação do mandato do Coordenador Geral, após 
renúncia ou morte do Fundador, e outras providências ou, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador Geral; 

§ 4º - Por motivo de ausência tempestiva ou impedimento permanente 

do Coordenador Geral e da Coordenadora Administrativa, em caráter 
ordinário, convocar um Capítulo Geral para a escolha de novo Coordenador 

Geral.  



19 

 

§ 5º - O Capítulo Geral será presidido pelo Coordenador Geral ou da 

Coordenadora Administrativa, ou ainda, mediante delegação do 

Coordenador Geral, por um dos componentes do Conselho Geral.  

Art. 12 - Conselho Geral 
§ 1º - O Conselho Geral é formado pelo Coordenador Geral e 

Coordenadora Administrativa, Secretário Geral e Coordenador Financeiro, e 

tem como função auxiliar o Governo da Fraternidade podendo atuar no 
aspecto deliberativo ou consultivo, conforme o conteúdo da pauta 

apresentada pelo Coordenador Geral a cada reunião, cabendo sempre ao 

Coordenador Geral a palavra final quando surgirem dúvidas sobre uma 
decisão a ser tomada.  

§ 2º - O Conselho Geral reunir-se-á em caráter extraordinário, quando 

convocado pelo Coordenador Geral, conforme a urgência de tomadas de 

decisão que surjam, impedindo, entretanto, de acontecerem 04(quatro) ou 
mais reuniões numa mesma quinzena. 

Art. 13 - Assembleia Consultiva 

§ 1º - A Assembleia Consultiva é a reunião plenária de todas as 
pessoas que caminham na Fraternidade, podendo votar apenas na condição 

de Membros nível III e IV (apóstolos), tendo como função propor o 

remanejamento de pessoas de cargos e funções, analisar a programação 
anual e as realizações nos campos espirituais e administrativas, e fazer 

sugestões sobre estas. 

§ 2º - A Assembleia Consultiva será anualmente convocada através de 

cartas circulares aos seus participantes, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, para a reunião ordinária que acontecerá no segundo domingo do 

mês de dezembro de cada ano.   

§ 3º - Para efeito de deliberação, a Assembleia Consultiva deverá 
reunir-se com a maioria absoluta e, em segunda convocação, uma hora após, 

com qualquer número de membros. 

§ 4º - A Assembleia Consultiva será convocada e presidida pelo 

Coordenador Geral da Fraternidade ou, mediante delegação competente, por 
membro do Conselho Geral. 

§ 5º - Convocada pelo Coordenador Geral, a Assembleia Consultiva 

poderá ser realizada, extraordinariamente, em razão de urgentes decisões que 
mereçam consulta aos Membros da Fraternidade, devendo constar na carta 

circular de convocação a justificativa da matéria a ser analisada. 

 Art. 14 - Coordenador Geral 
§ 1º - Enquanto vivos e capazes os cônjuges que formam o Casal 

Fundador, o marido, na condição bíblica de responsável pela família, (Ef. 5-

23) assumirá a função de Coordenador Geral como Fundador e a sua esposa, 
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fundadora, exercerá o cargo de Coordenadora Administrativa, uma vez que a 

eleição dos membros como Casal Fundador nasceu do coração de Deus para 

que surgisse, na Sua Igreja, um carisma específico. 

 § 2º - Caberá ao Bispo Diocesano da Casa Mãe da Fraternidade a 
competência para atestar que o (a) Coordenador (a) Geral ainda esteja apto 

ou não para governar a Fraternidade. Considerando-se que não haja 

condições do Coordenador Geral corresponder à missão de conduzir a 
Fraternidade, se julgar necessário, poderá o Bispo exigir a renúncia do 

Coordenador Geral e a coordenadora Administrativa assumirá a coordenação 

até  que se convoque um Capítulo Geral para discernimento e escolha de 
novo Coordenador  Geral. 

 § 3º - Por falecimento ou renúncia dos Fundadores, poderá ser 

escolhido um novo Coordenador Geral e/ou Coordenador Administrativo, 

ficando o novo Coordenador Geral, eleito em Capítulo Geral, e o 
Coordenador Administrativo por ele escolhido, com seus mandatos limitados 

a um período de 04 (quatro) anos. O Coordenador Geral definido em 

Capítulo Geral poderá ser reconduzido à função tantas vezes quantas 
decidam o Capítulo Geral da Fraternidade. 

§ 4º - O Coordenador Geral discernido em Capítulo Geral, 

extraordinário ou não, deverá ter seu nome ratificado pelo Bispo da Diocese 
da Casa Mãe da fraternidade, e, em razão disso, não terá seu nome 

anunciado, sendo guardado o sigilo necessário por todos os que tenham 

acesso ao Capítulo Geral. Caso aconteça rejeição por parte do Bispo a um 

nome sugerido pelo Capítulo, este deverá reunir-se, tantas vezes quantas 
sejam necessárias, até que a escolha do novo Coordenador Geral seja 

confirmada pela autoridade eclesiástica competente.  

§ 5º -  O Coordenador Administrativo será sempre de livre escolha do 
coordenador geral. 

§ 6º - Mesmo renunciando à função de Coordenador Geral, os 

Fundadores da obra são pessoas de presença e palavras essenciais à 

administração e espiritualidade da Fraternidade, devendo, portanto, 
participar do Capítulo Geral e/ou ser escutados nas importantes decisões da 

Fraternidade, com direito a voto e eleição em outros cargos, e a palavra final 

em caso de votação empatada, para desempate. 
§ 7º - O Coordenador Geral governará a Fraternidade, exercendo toda 

a autoridade, como instrumento de Deus. É, pois, seu dever exercer essa 

autoridade com amor e paz, zelando, com fidelidade a Deus e a Sua Igreja, 
pelo carisma e missão que lhe foram confiados. 

§ 8º - Sendo os Fundadores da Obra pessoas consagradas a Deus pela 

eleição que o próprio Deus fez delas para a missão, a escolha de um 
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substituto do Coordenador Geral deverá ser feitas observando-se os critérios 

de também possuírem os candidatos: consagração através da obra, 

integridade, zelo com a obra, obediência a Igreja e o amor ao carisma e à 

obra. 
§ 9º - Dentre os membros da Fraternidade, o Coordenador Geral 

escolherá um Coordenador Administrativo que, em sua impossibilidade 

temporária, o substituirá e legalmente o representar quando lhe for delegado, 
mediante carta de apresentação ou envio verbal, agindo sempre em profunda 

unidade com o mesmo. 

§ 10º - No prazo máximo de 02(dois) meses da morte ou renúncia do 
Coordenador Geral, o seu Coordenador Administrativo, em não sendo a 

Fundadora, assumirá interinamente as funções de Coordenador Geral e 

convocará um Capítulo Geral extraordinário, se for o caso, para proceder à 

eleição do novo Coordenador Geral da Fraternidade. Em sendo a Fundadora, 
esta assumirá automaticamente e legalmente a função de Coordenadora 

Geral e escolherá Coordenador Administrativo ou renunciará para que o 

Capítulo Geral eleja um novo Coordenador Geral. 
Art. 15 - Formador (a) Geral 

§ 1º - Escolhido (a) pelo (a) Coordenador (a) Geral e seu Conselho 

Geral, o (a) Formador (a) Geral, mais do que um cargo ou função assume 
uma missão, já que este (a) terá a incumbência não só de transmitir 

conhecimentos  mas de levar aos que caminharem na Fraternidade  uma 

formação que os capacite a testemunhar fielmente na vivência o carisma da 

Obra. 
 § 2º - A Formação da Fraternidade a ser repassada pelo Formador (a), 

antes que nascida em seu coração e mente, deverá ser um ensino que esteja 

no coração dos Fundadores da Obra. Em razão disso, é imprescindível que o 
(a) Formador (a) Geral exerça sua missão em perfeita comunhão com o 

Coordenador Geral. 

§ 3º - O (A) Formador (a) Geral designado (a) pelo Superior Geral e 

seu Conselho Geral será pelas mãos de Maria a mediação humana para a 
formação que Deus Pai, pelo dom contínuo de Cristo e do Espírito Santo, 

desejará repassar aos que a Ele desejam consagrar-se. A formação, portanto, 

será um apoio para cada irmão (a) alcançar, segundo o espírito do carisma, o 
objetivo perseguido em sua caminhada na Fraternidade: Anúncio do Reino 

de Jesus, por Maria.  

§ 4º - O cargo de Formador (a) Geral pode ser assumido pelo (a) 
fundador (a) ou outro membro escolhido pelo Superior Geral já enquadrado 

neste com outra função, desde que o mesmo aceite, e o acumulo de cargos 

não prejudique o andamento da obra. 
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Art. 16 - Coordenação dos Serviços 

§ 1º - O (A) Coordenador (a) dos Ministérios e Equipes de Serviços 

Espirituais será escolhido pelo Coordenador Geral e seu Conselho Geral, 

dentre os eu estejam na condição de membros da Fraternidade. 
§ 2º - A Coordenação dos Ministérios e Equipes de Serviços 

Espirituais tem a responsabilidade de orientar, acompanhar e corrigir desvios 

do serviço prestado no campo espiritual, a fim de que sejam preservados o 
carisma, identidade e missão da Fraternidade, partilhando com o 

Coordenador Administrativo e/ou o Coordenador Geral o que seja necessário 

ao bom desempenho das equipes de serviços. 
 § 3º - A Coordenação dos Ministérios e Equipes de Serviços 

Espirituais providenciará as condições relativas aos aspectos administrativos 

da Obra, dando apoio logístico às ações do campo espiritual. 

Art. 17 - Coordenador do III nível ou mestre de noviços 
Parágrafo Único - Tanto na Casa Mãe como nas Missões Permanentes 

que venham a ser fundadas em outras dioceses, por escolha do Conselho 

Geral da Fraternidade, em discernimento dentre os Membros será definido 
um (a) irmão (ã) que assuma função de Coordenador (a) do Nível III ou 

Mestre (a) de Noviços, colaborando com o Coordenador Geral na missão de 

paternidade espiritual. 
Art. 18- Missões permanentes, temporárias e auxiliares. 

§ 1º - As Missões Permanentes da Fraternidade serão representadas no 

Conselho Geral, por pessoas escolhidas pelo Coordenador Geral. A definição 

dos responsáveis por Missão Permanente será feita a partir de discernimento 
feito pelo Conselho Geral.  Em atendimento a solicitações das autoridades 

eclesiásticas ou para melhor assistir aos fieis que desejam vivenciar o 

carisma Discípulos da Mãe de Deus, mediante discernimento do Conselho 
Geral, poderá a Fraternidade assumir, em paróquias e/ou dioceses, Missões 

Permanentes. 

I- A Fraternidade deverá tomar todas as providências para que cada 

membro designado a representar a Comunidade em uma Missão Permanente 
receba toda a assistência Espiritual e Administrativa para que esteja 

capacitado a atender ao objetivo da Missão, sendo-lhe asseguradas as 

condições mínimas necessárias ao seu trabalho de Formador e divulgador da 
consagração. A comunidade Mãe será responsável pela manutenção do 

membro de comunidade vida, e seus familiares envolvidos diretamente nesta 

missão por um período de adaptação de no máximo de 01 (um) ano, quando 
a comunidade local assumirá definitivamente. 

II - A escolha do Representante da Casa Missionária será feita pelo 

Conselho Geral da Comunidade, entre os Membros consagrados, de vida e 
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aliança ficando sempre a critério do escolhido aceitar ou não a missão, sem 

que uma negativa, quer seja justificada quer não, possa trazer qualquer tipo 

de sanção, por parte do Conselho, no que se refira à sua caminhada na 

Fraternidade. 
III - Na escolha do Representante serão considerados os seguintes 

critérios: fidelidade à Obra; nível de engajamento dos cônjuges na 

Fraternidade; integridade; zelo com a Obra; obediência à igreja; amor ao 
carisma; situação de sobrevivência familiar, se casados; e capacidade de 

adequação dos seus filhos à missão, considerado, sobretudo, sua faixa etária. 

IV - As Missões Permanentes deverão contar com uma estrutura 
organizacional dos serviços semelhante à da Casa Mãe da Fraternidade. 

Quanto às Missões Permanentes que venham a serem instaladas em 

paróquias da Arquidiocese de Natal ou mesmo em outras Dioceses, estas 

deverão receber a sequência formativa, pela forma mais apropriada a cada 
situação, no intuito de manter a busca da vivência do carisma Discípulos da 

Mãe de Deus, porém, estas unidades estão subordinadas a administração da 

Casa Mãe, independente da distância. 
V - Todas as aquisições que sejam feitas para uma Casa Missionária 

Permanente estarão sob a responsabilidade do representante com direito de 

uso, porém são bens de propriedade da Fraternidade, devendo permanecer na 
Casa missionária para a qual foram aqueles bens adquiridos, em caso de uma 

eventual transferência do Representante. Da mesma forma, também serão de 

propriedade de cada Casa Missionária os bens doados que não sejam de uso 

pessoal dos Representantes e seus familiares. 
VI - A fim de possibilitar aos Representantes de uma Missão 

Permanente e aos demais nela inseridos, a vivência dos compromissos de 

Adoração ao Santíssimo, vigílias, cercos de Jericó, etc., no ato de instalação 
de Casas Missionárias Permanentes serão sempre solicitados à autoridade 

eclesiástica competente autorização para entronização do Santíssimo 

Sacramento em ambiente da Casa, que prévia e condignamente deverá ser 

preparado para receber o senhor. 
VII - Só poderão acontecer se coordenadas por membros nível II em 

diante, com estado de vida definido. 

VIII - Aqueles membros que sejam responsáveis pela Casa de Missão 
permanente, e já tiverem estrutura física, funcional, que possam oferecer ao 

trabalho do carisma Discípulos da Mãe de Deus, a casa Mãe acolhe a oferta 

como temporária, mediante contrato de locação, doação ou compra. Caso 
ocorra término da Missão, os bens adquiridos ao longo da Missão como, 

ofertas, doações, serão administrados e incorporados ao patrimônio da 

Fraternidade. 
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IX - Terá um responsável local, que solicitará por escrito, em nome do 

responsável da comunidade (fundador ou coordenador) ou do sacerdote 

responsável pelo grupo ou movimento em questão, junto à coordenação da 

Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, o serviço pleiteado. 
X - O não cumprimento dos votos assumidos e/ou da regra de vida por 

parte do coordenador da missão implicará em substituição, perda da função e 

ou exclusão da Fraternidade. 
XI - Casos especiais serão levados ao Conselho Geral.  

§ 2º- As Missões Temporárias Têm o objetivo de levar os fiéis 

daquela comunidade em questão, paróquias, pastorais, movimentos e novas 
comunidades ao curso preparatório para a consagração pelo método 

Monfortino e/ou formação e retiros espirituais, com programação e formação 

aprovada e coordenada pela Fraternidade. 

I - Terá um responsável local, que solicitará por escrito, em nome do 
responsável da comunidade (fundador ou coordenador) ou do sacerdote 

responsável pelo grupo ou movimento em questão, junto à coordenação da 

Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, o serviço pleiteado. 
II- O período da Missão temporária, ou grupo de consagração será 

determinado pelo conselho Geral. 

III - As missões temporárias podem ser coordenadas por consagrados 
ou não. 

§ 3º- As Missões Auxiliares Têm o objetivo de auxiliar os fieis 

daquela comunidade em questão ao curso preparatório para a consagração 

pelo método Monfortino e/ou formação e retiros espirituais, sem 
programação e formação aprovada e coordenada pela Fraternidade. 

I- Oferecer ajuda específica na: organização do grupo e da grade 

preparatória, nos retiros espirituais e seminários, no ritual da celebração, sem 
existir responsabilidade legal ou espiritual da Fraternidade com aquele grupo 

em questão. 

Art. 19 - Assistência eclesiástica e espiritual 

§ 1- Ainda que seja concedida à Fraternidade a oportunidade de 
sugerir nomes de sacerdotes para Assistente Eclesiástico da Fraternidade 

(capelão), essa indicação será de competência e resultante do discernimento 

e decisão do Arcebispo de Natal ou daquele quer for delegado por ele, 
cabendo à Fraternidade tão-somente acatar o sacerdote com a plena 

convicção de que a voz do Pastor é a voz de Deus. 

 § 2º - Compete ao Assistente Eclesiástico orientar o Conselho Geral e 
todos os demais membros e participantes da Fraternidade nos assuntos 

ligados à caminhada espiritual; zelar pela sintonia e obediência à palavra de 

Deus e a Doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana; assistir os 
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membros da fraternidade nas suas necessidades de uso dos sacramentos; 

prestar orientação espiritual sistemática aos membros da Fraternidade nas 

suas dificuldades de vivência dos compromissos assumidos. 

§ 3º - Compete aos Assistentes Espirituais, que podem ser vários, 
clérigos ou leigos assistir os membros da Fraternidade nas suas necessidades 

específicas do carisma, prestar orientação espiritual sistemática aos 

membros, auxiliar o Assistente Eclesiástico da Comunidade quando por ele 
for solicitado. 

 § 4º - Sacerdotes e diáconos podem pleitear ser acolhido como 

membros de comunidade vida ou aliança nas condições estabelecidas para 
admissão de membros. 

Art. 20 - Coordenações dos ministérios, grupos de oração e equipes. 

§ 1º - A escolha dos Coordenadores de Ministérios e Equipes de 

Serviços e de Grupos de Oração será feita mediante discernimento do 
Conselho Geral sobre os nomes sugeridos nas respectivas áreas. 

§ 2º - Sendo escolhida uma pessoa para exercer uma das 

Coordenações que não seja membro da Fraternidade, esta somente poderá 
assumir aquela Coordenação para qual foi discernida se aceitar buscar 

cumprir ao menos os compromissos relativos aos deveres de um membro do 

nível I.  
Art. 21 - A manutenção da obra 

§ 1º - A fim de facilitar e permitir que a Missão, os Objetivos e a 

Identidade da Fraternidade, descritos no Capítulo I deste Regimento, tornem-

se uma realidade concreta e visível no seio da Igreja, a Fraternidade estará 
habilitada a: 

 I- Atuar com publicidade e realizar a impressão e comercialização de 

livros, cartazes, folhetos e periódicos, camisas, CD ou DVD, ou outras 
formas de anúncio, destinados à evangelização; 

II- Receber outorgas de permissão ou de concessão para serviços de 

radiodifusão; 

III- Implementar centros de áudio e vídeo. 
IV- Venda de artigos religiosos e afins, em nossa loja. 

V- Promoção de eventos, retiros, shows artísticos e de espiritualidade. 

§ 2º - A Fraternidade será mantida pela transferência de bens móveis e 
imóveis ou também de recursos para investimento ou custeios, devidamente 

orçados e aprovados pelo conselho geral. 

§ 3º - Constituirá patrimônio da Fraternidade e estará sob a 
responsabilidade do seu Conselho geral. 

I- Receitas ordinárias; 

II- Doações; 
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III- Legados; 

IV- Outros ingressos; 

§ 4º - Com vistas a que existam mecanismos capazes de permitir que o 

equilíbrio do custeio da Fraternidade seja assegurado, esta poderá agenciar a 
distribuição de produtos, edições, selos e serviços.  

§ 5º - A Fraternidade não distribuirá qualquer parcela de seu 

patrimônio ou de suas rendas, sob qualquer título, seja lucro ou participação 
nos resultados, a beneficiário estranho à sua finalidade. 

 

Título III - Da admissão dos associados, classificação e exclusão. 

Capítulo I - Admissão do fiel 

Art. 22º - Acolhemos todos os fiéis que tenham a necessidade de se 
entregar a Virgem Maria, independente que sua situação, seja regularizada 

ou não. Ou ainda, que possa a vir regularizá-la perante a Igreja, podem ser 

convidados a fazer o curso preparatório para a consagração, que será 

litúrgica ou espiritual a Jesus por Maria, pelo método ensinado por Montfort, 
promovido pela Fraternidade. A consagração litúrgica constitui a “Porta de 

Entrada” obrigatória para qualquer um que atenda os requisitos acima e 

deseje caminhar na Fraternidade como membro independente de já ter 
exercido funções em Igrejas ou participado de movimentos Pastorais ou 

ainda de terem sido consagrados pelo método Monfortino em outras 

Comunidades, movimentos eclesiais, individualmente por uma formação 
preparatória diferente desta. 

Art. 23º - O chamado a viver o carisma da Fraternidade, fazer Maria 

Santíssima mais conhecida e amada através do método de Montfort, é o 

caminho de Santidade destinado a todos os fiéis. A Fraternidade assume 
como norma obrigatória para nela caminhar, a exigência de ser consagrado a 

Virgem Maria pelo método Monfortino, na metodologia utilizada pela 

Fraternidade, e os já consagrados em outras Comunidades e movimentos, 
devem fazer o curso preparatório oferecido pela mesma, objetivando a 

Renovação da consagração, nas diretrizes da espiritualidade pela 

Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus que deve ser feita no mínimo uma 

vez por ano. 
Art. 24º - Para ser consagrado liturgicamente a Virgem Maria, é 

necessário que o fiel regularize perante a Igreja a sua situação sacramental. 

Não quer dizer que os que estejam impedidos de regularizar sejam excluídos 
definitivamente. Os mesmos podem receber todas as formações, porém 

como não podem confessar-se e receber a Sagrada Eucaristia, sua 

consagração será espiritual. Não podendo, por enquanto ser membro ou 
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assumir cargos de liderança nesta Fraternidade, até que regulamentem sua 

situação.  

Art. 25º - Pessoas que já caminhem em outros movimentos e 

comunidades, para não promover o afastamento dos fiéis das atividades dos 
seus serviços e ou movimentos de origem e das Paróquias, recomendamos 

que os fiéis envolvidos nestas atividades Pastorais ou movimentos, solicitem 

aos seus superiores a liberalização para fazer o curso integral que tem 
duração de três meses, ou caso necessário dividam o seu tempo, alternando 

as semanas de formação, estudando e realizando os exercícios Espirituais em 

casa, pelo livro Totus Tuus, não prejudicando a formação específica 
necessária, sem afastar-se da sua comunidade de origem. 

Art. 26º - Após o término do curso, recomendamos que os mesmos 

retornem integralmente as suas atividades e serviços na sua comunidade de 

origem, não impedindo que aqueles que sintam o chamado de serem 
Discípulos da Mãe de Deus, sejam acolhidos, mesmo que estejam no 

exercício de alguma função em movimentos ou Pastorais, serão acolhidos, 

para que não seja rejeitado o chamado ao carisma, que é da própria Igreja. 
Unidos formaremos o corpo da Igreja, o qual Cristo é a cabeça. 

Art. 27º - Inicialmente só acolhemos membros em experiência para a 

comunidade de aliança, que posteriormente podem ou não pleitear ingresso 
na comunidade vida. 

Capítulo II – Classificação 

Art. 28º - Ao iniciar no curso preparatório para consagração indicado 

pela Fraternidade, o fiel inicia uma caminhada espiritual e formativa.  Nos 

seus primeiros anos de caminhada, quando ainda não esta clara a sua adesão, 

o mesmo ainda não sabe se vai abraçar a espiritualidade e se consagrar, 
participando dos grupos de oração, missas e adoração ao santíssimo 

Sacramento, o mesmo é chamado nesta fase de INICIANTE. 

Art. 29º - Após se consagrar pelo método Monfortino, independente 
do tempo de caminhada e do estado de vida, ser clérigo ou leigo, o mesmo é 

chamado de DISCÍPULO da Mãe de Deus, ou simplesmente de 

CONSAGRADO, e são convidado a acompanhar regularmente o grupo 

aberto, as missas e adorações, podendo, se desejar ser admitido como 
membro da Fraternidade, na dimensão de vida ou aliança, nos estados de 

vida de matrimônio, celibato ou sacerdócio, e ou com votos privados,  

públicos,  temporários ou perpétuos.  
Art. 30º - Sua admissão como membro será um discernimento e uma 

decisão do Conselho Geral. Caso deseje fazer uma experiência, o Discípulo/ 

Consagrado será acompanhado por um período em torno de 06(seis) meses, 
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observando o desempenho, compromisso do membro e a necessidade da 

Fraternidade, este período poderá ser abreviado. Preenchendo estes 

requisitos, será discernida pelo Conselho Geral sua admissão como membro. 

Art. 31º - Se o consagrado não quiser pleitear sua admissão como 
membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, ele ficará na 

Fraternidade, todo o tempo que desejar na condição de Discípulo da Mãe de 

Deus, ou consagrado, como tal, deverá buscar assumir o carisma que ela 
oferece a Igreja, porém não tomará parte nas decisões da Fraternidade, e não 

poderá assumir funções na Coordenação, exceto se não existir outra opção, e 

for aprovado pelo Conselho Geral. 

Capítulo III – Exclusão 

Art. 32º- O fiel não membro que ingressar na Fraternidade e, num 
período máximo de 12 meses, não der sinais claros que deseja buscar 

assumir comportamentos coerentes com a finalidade e os objetivos da 

Fraternidade, mesmo que, necessariamente, não caminhe de imediato para 

uma Consagração, bem como aqueles que, já na condição de consagrados 
deixarem de testemunhar o esforço que todos somos chamados a fazer para 

vencer os nossos obstáculos a uma conversão plena, deverá ser convidado a 

deixar a Fraternidade, a fim de evitar que sua presença venha a denegrir o 
conceito e a imagem benéfica e necessária à sociedade. Não havendo 

adaptação as regras de vida, o membro da Fraternidade pode por motivos 

pessoais apresentados e aceitos pelo conselho geral, poderá pleitear um 
afastamento por motivos pessoais por um período de até um ano, antes da 

exclusão definitiva. 

Art. 33º - Assim também, as pessoas que, na condição de 

MEMBROS, deixarem, deliberada ou negligentemente, de cumprir os 
compromissos inerentes aos seus estágios de caminhada e, depois de 

advertidos pelos seus superiores imediatos (Coordenador Geral, 

Coordenador de Ministérios e equipes, Coordenadores de Grupo de Oração, 
Formador Pessoal e Formador Geral), continuarem sendo infiéis aos 

compromissos assumidos ou sendo causa de escândalo para a Fraternidade e 

para a Igreja, poderão ser desligados do seu compromisso e até da própria 

Fraternidade, após o discernimento do Conselho Geral. 
Art. 34º - As pessoas que, na condição de Membros, identificadas 

pelo uso do Distintivo da Fraternidade, forem desligadas do compromisso 

que havia assumido, estarão obrigadas a devolver o sinal Distintivo, que 
pertence a instituição e os documentos referentes à condição de Membros 

que foram confiados a sua guarda quando passaram a fazer parte dessa 
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condição. Se o mesmo não devolver, será registrado em documento oficial e 

entregue ao orientador eclesiástico / espiritual. 

Art. 35º- Qualquer pessoa, seja iniciante, consagrado ou Membro de 

vida e aliança, que costumeiramente estiver repetindo o mesmo 
procedimento incompatível com sua condição de envolvido com a obra, 

deverá ser advertida por escrito ou verbalmente pelo Coordenador Geral. Se, 

no período de um 01 ano, as advertências chegarem ao número de 05(cinco), 
poderá ser convidada a se desligar da Fraternidade, sendo-lhe, porém, 

oferecida ampla oportunidade de defesa e de ser escutada. 

Art. 36º - Ao desligar-se da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus 
nenhum fiel fará jus a qualquer tipo de indenização ou verba de natureza 

cível, trabalhista ou afim, tendo em vista que o seu ingresso na fraternidade, 

a sua adesão aos compromissos, a entrega do seu tempo disponível e até de 

sua vida, aconteceu por opção livre e voluntária,  mediante assinatura de 
termo de voluntariado segundo a legislação nacional competente. 

Art. 37º - O membro de comunidade de vida por motivos justificados 

e aceitos pelo conselho geral, poderá mudar de comunidade de vida para 
aliança, permanecendo no mesmo nível, desde que cumpram os estatutos e 

regras do estado de vida assumido. O não cumprimento implica em exclusão 

definitiva. 
Art. 38º- Após o segundo nível serão assumidas e anualmente 

renovadas às promessas ou votos. 

Art. 39º - O não cumprimento, ou a não renovação das promessas, de 

votos temporários ou perpétuos implicará em desligamento da instituição.    
Art. 40º - Após um ano de exclusão oficial, pública, o fiel poderá 

pleitear e se aceito, novamente ser acolhido como membro em experiência 

nível I.  
 

. 

Título IV - Da caminhada espiritual e do sinal distintivo 

 

Capitulo I - Caminhada espiritual 

Art. 41º - Iniciantes 

§ 1º - Os iniciantes já estão definidos como sendo aqueles que 
caminham na fraternidade e não se definiram pela consagração Monfortina. 

§ 2º - Tendo participado do grupo preparatório para consagração deve 

objetivar o “sim”, como Maria, fazendo a vontade do Pai.   
§ 3º - Todos os iniciantes recebem no curso preparatório formação 

básica sobre os dogmas da Igreja, sobre a Virgem Maria, pecado, virtude, 

indulgências, São José, espiritualidade Monfortina, além de formação 
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Bíblica e doutrinária necessária a consagração, de forma que, com os 

ensinamentos teóricos e práticas exteriores, despertem neles o desejo de 

viver a sua espiritualidade em Maria, para Maria, com Maria e por Maria, 

para melhor adorar Jesus. 
§ 4º - Paralelamente é oferecido Formação Geral, em grupo aberto, 

adoração ao Santíssimo sacramento, missas, e acompanhamento aos 

iniciantes que pleitearem crescer na espiritualidade. 
§ 5º - Depois de consagrados, os mesmos podem pleitear sua 

participação nos diversos Ministérios e equipes de serviços da Fraternidade, 

(pregação, música, intercessão, liturgia, etc.), ou mesmo ajudar nos serviços 
burocráticos, livraria, Projeto de Aliança de Amor pela Santificação do Clero 

da Arquidiocese de Natal, limpeza e secretaria. Os iniciantes também 

poderão participar destas equipes de forma voluntária. 

§ 6º - Para os que desejem ser membros da Fraternidade, de aliança ou 
antes de assumir comunidade vida, será oferecido um período de 

“experiência de compromisso”, equivalente ao aspirantado, receberão 

formações sobre vida em comunidade e vocação, e definir-se-á sobre como 
será feito o acompanhamento espiritual destes consagrados, que após um 

período determinado, serão discernidos pelo Conselho Geral quanto à 

aceitação ou não dos pleitos. 
§ 7º - Aqueles que optarem em não fazer a experiência de 

compromisso, poderá caminhar por tempo indeterminado, como 

consagrados, renovando anualmente sua consagração conforme as 

orientações do método Monfortino. 
Art. 42º - Consagrados ou discípulos 

§ 1º - Os consagrados ou Discípulos da Mãe de Deus são todos os 

consagrados a Virgem Maria pelo método Monfortino, nesta ou em outra 
comunidade/ Paróquia, que não pleitearem seu ingresso na condição de 

membros, ou se o fizeram e tiveram resposta desfavorável do Conselho 

Geral 

§ 2º - Como consagrados, são convidados a caminhar nos grupos de 
formação, adoração ao Santíssimo Sacramento, missas, participarem dos 

eventos e envolverem-se no apostolado, devem cumprir ao menos, o mínimo 

exigido a qualquer Cristão Católico, batizado, consagrado a Virgem Maria, 
tendo o direito de usar o nome Discípulos da Mãe de Deus, mesmo sem fazer 

uma caminhada de compromisso através da Fraternidade. 

§ 3º - Usará como sinal distintivo nesta fase a Cruz da unidade, com 
cordão preto, sinal recebido no ato de sua consagração Monfortina, como 

sinal de pertença a Jesus pelas mãos da bem aventurada Virgem Maria. Este 

sinal não é exclusivo da Fraternidade, porém é habitualmente usado pelos 
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consagrados de outras comunidades, ele tem o objetivo de uniformizar todas 

as outras comunidades consagradas pelo método de Montfort. 

§ 4º - É bom recordar que o fato de ser consagrado a Virgem Maria, 

não impõe nenhum apostolado específico, a não ser de viver e propagar, pelo 
exemplo e pela palavra, o reino de Jesus por Maria. O consagrado 

permanece no estado de vida e nas condições em que se encontra no 

momento de sua adesão, ele não abandona o seu meio familiar, social, etc. 
Mas se esforça por viver em todos os segmentos sociais a sua consagração, 

impregnado das virtudes da Virgem Maria. 

§ 5º - O pai de família, a mãe de família, a Virgem consagrada, o 
diácono, o padre, o bispo, o religioso, a religiosa, o político, o médico, o 

advogado, o enfermo, etc. Continua “na condição em que Deus o tenha 

colocado”. Deste modo favorece a propagação, a ação com profundidade da 

espiritualidade Monfortina em todos os meios, em todas as formas de 
atividade apostólica. 

§ 6º - Todos os s fiéis consagrados a Virgem Maria nesta Fraternidade, 

podem se associar à associação de Maria Rainha dos corações ou outras 
associações de escravos de amor na espiritualidade Monfortina, estando 

junto com as outras associações Monfortinas a serviço da rainha, ao serviço 

da santa Igreja e do povo de Deus. (TV D 227) 
Art. 43º - Membros 

§ 1º - Os membros são definidos como sendo pessoas consagradas a 

Nossa Senhora, que pleitearam seu ingresso na condição de membros e 

tiveram resposta favorável do Conselho Geral. 
§ 2º - Tendo o Conselho Geral da Fraternidade discernido 

favoravelmente ao pleito de ingresso à condição de membro da Fraternidade, 

a pessoa passará a essa condição. Vale salientar que, poderá caso o mesmo 
seja casado, apenas um dos cônjuges assumirem o exercício da experiência 

de compromisso, porém o outro cônjuge deve dar o seu aval formalmente. 

Se menor de dezoito anos deverá ter a autorização formal dos pais ou 

responsáveis, ciente dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e 
obediência, que devem ser testemunhados e vividos, iniciará o discernimento 

de seu estado de vida (matrimônio, celibato e sacerdócio), podendo assumir 

votos temporários ou perpétuos. 
§ 3º - Sendo discernida para assumir a condição de membro, a pessoa 

passa a ser um compromissado de nível I aliança com obrigações específicas 

que deverão ser cumpridas num período de 03 anos, observando o 
desempenho, compromisso do membro e a necessidade da Fraternidade, este 

período poderá ser abreviado. Preenchendo estes requisitos, será discernido 

pelo Conselho Geral sua permanência ou mudança de nível. 
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§ 4º - Ao entrar no nível II, todos professarão suas primeiras 

promessas, votos de pobreza, castidade, obediência, além da entrega dos 

bens espirituais 

§ 5º - Anualmente, o nome de todos os membros que fazem à 
experiência de compromisso são levados ao discernimento pelo conselho 

para a mudança ou não de nível, independentemente de pleito, sendo, 

entretanto consultados o membro em questão e o seu formador pessoal. 
§ 6º - Assim, sucessivamente, a cada ano, os nomes vão sendo 

submetidos ao discernimento e as pessoas vão passando do nível I, para o II, 

III e IV da experiência de compromisso da Fraternidade Discípulos da Mãe 
de Deus, assemelhando-se, respectivamente, ao vocacionado, postulantado e 

ao noviciado, enquanto que o nível IV equivale ao consagrado. A partir do 

nível II o membro poderá optar a forma de comunidade de vida ou aliança, 

se aceito pelo conselho geral. Professará do I ao III nível votos temporários, 
e perpétuos somente após o nível IV. 

§ 7º - Após vivenciar a experiência de compromisso no nível III 

definirão seu estado de vida. Anualmente, as pessoas terão os seus nomes 
levados ao discernimento com vistas a passar à condição de Consagrados a 

Deus através da fraternidade. O processo de definição dos que chega a essa 

condição deve ser muito criterioso, considerando a seriedade e importância 
desse passo na caminhada espiritual de qualquer cristão, bem como de nossa 

própria Igreja. 

§ 8º - Apesar de ter seu nome discernido favoravelmente para passar a 

um nível superior na caminhada, cada pessoa, usando do seu livre arbítrio, é 
que decidirá se acolhe ou não o chamado do Conselho Geral da Fraternidade 

para assumir o novo nível da experiência de compromisso ou a condição de 

Consagrado pela Fraternidade de vida ou aliança. 
§ 9º - O consagrado comprometido com a obra desde o início, 

participante de turmas anteriores a publicação deste estatuto, em especial os 

mais ativos, terão o tempo de experiência de compromisso analisado 

individualmente pelo Conselho Geral e se aprovado, abreviado o tempo 
necessário para a mudança de nível. 

§ 10º - Na situação de casal de membros, que formam uma só carne, 

as decisões tomadas para estes, respeitará o estado de vida do nível mais 
elevado.    

Capitulo II - Sinal distintivo 

Art. 44º - A Cruz da Unidade e a medalha que pertencem a 

Fraternidade. 
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§ 1º - Quando o membro é nível I, o mesmo passará a conduzir o sinal 

externo, a Cruz da Unidade, em cuja face principal está cunhada a imagem 

da Virgem Maria aos pés da Cruz de Jesus, recolhendo o seu preciosíssimo 

sangue em um cálice, com o cordão marrom, sem nós, e em cujo verso 
aparece o sagrado coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo; este 

Sacramental engloba o Santo Escapulário, apresenta também três cruzes, 

fazendo alusão ao hábito que Montfort tinha de erguer calvários e formar 
grupos de escravos da Virgem Maria, a letra M, de Maria Mãe de Deus, com 

cruz. 

 
§ 2º - O sinal distintivo da Fraternidade  usado após o nível II da 

experiência de compromisso é uma medalha de prata, em cuja face principal 

está cunhada a imagem da Virgem Maria aos pés da Cruz de Jesus, 

recolhendo o seu preciosíssimo sangue em um cálice, contornada pelo nome 
“Fraternidade Discípulo da Mãe de Deus”, e em cujo verso aparece o 

sagrado coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo; este Sacramental 

engloba o Santo Escapulário, apresenta também três cruzes, fazendo alusão 
ao hábito que Montfort tinha de erguer calvários e formar grupos de escravos 

da Virgem Maria, a letra M, de Maria Mãe de Deus, com cruz, sendo estes 

contornados pela expressão “Totus Tuus” numa clara alusão a dependência 
da Virgem Maria. 

 

§ 3º - A diferenciação entre os membros que usam a medalha 

distintiva (níveis II, III e IV), está explicita na cor do cordão, simbolizando 
os estágios de espiritualidade, compromissos e de desapego do mundo. O 

consagrado nível II e III da Fraternidade usará cordão marrom e branco 

respectivamente. Se comunidade vida, o cordão receberá quatro nós, que 
representam os votos assumidos e renovados de pobreza, castidade, 

obediência e entrega de bens espirituais nas regras de vida desta 

comunidade. O consagrado nível IV, APÓSTOLO usará cordão de cor prata, 

com nós, se comunidade vida, e sem nós, se comunidade de aliança.  
 

§ 4º - Todas as ocasiões de mudanças de nível e nos momentos de 

consagração, ocorrerão em celebração solene, presidida pelo arcebispo, 
sacerdote, ou orientador eclesiástico, ou por sacerdote por eles designado 

como seus representantes.  
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Título V – Da formação dos membros ao propósito da 

Fraternidade de testemunhar o carisma e método 

 

Capítulo I - Formação  
Art. 45º - Para corresponder às necessidades do carisma, fazer Maria 

Santíssima mais conhecida, mais querida e mais amada, a Fraternidade 

Discípulos da Mãe de Deus, deve ser uma fonte inesgotável de ensino e 
formação, de espiritualidade Mariana e Eucarística, priorizando São Luis 

Maria Grignion de Montfort como mestre formador, tanto para os 

consagrados como para os fiéis que lá frequentem. 
§ 1º - A formação permanente da Fraternidade, em suas diferentes 

etapas, conteúdos e dinâmicas, são conduzidos por seu (sua) Formador (a) 

Geral, juntamente com uma equipe de pessoas selecionadas e designadas por 

ele (a) ou pela Coordenação Geral, para que, como instrumento do Pai, 
inspirado pelo Espírito Santo, repasse a todos os ensinamentos de formação 

pelas mãos de Maria. 

§ 2º - A definição por discernimento do programa de formação da 
Obra é do Superior Geral juntamente com o Conselho Geral que analisam e 

confirmam as propostas de formação apresentadas pelas pessoas designadas 

para a função. A pessoa responsável pela formação Geral deve, pois, exercer 
sua missão em comunhão com o Superior Geral, que por sua vez deve buscar 

no Conselho da Fraternidade o respaldo para ratificar a formação assumida 

ou corrigi-la, se necessário; 

Art. 46º - A formação dos iniciantes é oferecida no grupo preparatório 
para consagração e no manual Totus Tuus, produzido por esta Fraternidade. 

Art. 47º - A formação dos consagrados 

§ Único - Aos consagrados da Fraternidade são ofertados ensinos e 
formação espiritual, doutrinária, humana, que os capacita á vivência da 

Escravidão de Amor ensinada por Montfort, e ao testemunho de vivência do 

carisma assumido pela Fraternidade, através de reflexões nos seus grupos de 

oração, da promoção de encontros de aprofundamento e congressos,  retiros 
programados periodicamente para seus grupos de oração e equipes de 

serviços, além dos cursos postos à disposição de todos, promovidos pela 

Fraternidade. 
 

Capítulo II - Formação dos membros de vida e aliança 

Art. 48º - Os que caminham na condição de MEMBROS, além dos 
ensinos recebidos e experimentados no período em que estavam como 

CONSAGRADOS serem aprofundados, receberão neste estágio de sua 

caminhada, através do ensino formativo, capacitação para a vivência do 
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carisma assumido pela Fraternidade  Discípulos da Mãe de Deus. Essa 

formação estará norteada, no seu conteúdo, pelas necessidades fundamentais 

que os MEMBROS precisarão suprir, quanto a: 

§ 1º - Conhecimento e acolhimento da vivência do carisma, a saber: 
vida fraterna; crescimento na espiritualidade pela vida de oração, vivência 

prática da formação permanente, obediência, disponibilidade para o serviço, 

estatutos; e missões.  
§ 2º - Formação Teológica, bíblica e doutrinária na espiritualidade 

Mariana e Monfortina, de forma a obter uma maior e melhor compreensão 

do propósito de Deus com relação ao carisma suscitado, a ser vivido pela 
FRATERNIDADE; 

§ 3º - O aprofundamento na vida e espiritualidade dos baluartes São 

Luis Maria Grignion de Montfort, São Simão Stock e Santo Cura d'Ars, de 

modo a tornar concreto, nas ações desenvolvidas pela Comunidade, o 
testemunho do beneficio trazido por estes santos à vida da Igreja, refletido 

no hoje, através do Carisma; 

§ 4º - Crescimento no conhecimento das ações do Espírito Santo na 
Igreja, com ênfase na experiência, Mariana e Eucarística, pelo uso constante 

dos dons e carisma; 

§ 5º - Capacitação e/ou formação humana de conformidade com o que 
preconiza a Igreja Católica, possibilitando aos que caminham na 

FRATERNIDADE, e que real e verdadeiramente testemunhem o carisma 

Discípulos da Mãe de Deus, que somos chamados a viver.  

§ 6º - Aqueles que estiverem morando ou em missão distante da Casa 
Mãe, a formação serão apresentados em artigos, livros, materiais de áudio e 

vídeo e ou internet. 

Capítulo III – Do testemunho 

Art. 49º - Como Escravos de Amor da Virgem Maria são chamados a 

encarnar o Evangelho no nosso dia a dia, em nossa vida pessoal, conjugal, 
familiar e social (serviço e lazer), de tal forma que em nenhum momento do 

nosso cotidiano, deixaremos de testemunhar e viver o carisma.  

Art. 50º - Devemos ter consciência plena e total da vivência do 

carisma, conscientes que existem vários estágios de conversão pessoal, 
vivendo sempre com Maria, por Maria, para Maria e em Maria, fazendo-a 

mais conhecida, querida e mais amada. 

Art. 51º - Serão, portanto, a Sagrada Escritura, o Catecismo, os 
documentos da Igreja e os livros de espiritualidade Monfortina, formações 

ou outros instrumentos recomendados pelo (a) Formador(a) Geral, que nos 

aproximem cada vez mais da perfeição, inicialmente como DISCÍPULOS, 
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depois como MEMBROS, e posteriormente como APÓSTOLOS, 

anunciando conforme o nosso chamado escrito em I Tm 4, 12-16.  

Capítulo IV - Do método 

Art. 52º - Todos são chamados a viver o amor a Jesus por Maria nesta 

consagração, porém nem sempre conseguem, para não dizer que quase 

sempre não conseguem. A Fraternidade não foi chamada a existir apenas 
para dar cursos, mais sim para juntos vivermos o carisma que nos foi 

confiado, proclamar o reino de Jesus por intermédio de Maria, ajudando uns 

aos outros, em fraternidade. 
 Art. 53º - Crescer em degraus na espiritualidade, esta conquista 

implica numa conversão cada dia mais radical e profunda. Para uns, apenas 

conversão, para outros uma forma de perfeição. Deve-se ter calma, com 
ajuda de nossa Mãe Santíssima, pouco a pouco, cresceremos em estatura e 

graça. 

 Art. 54º - A metodologia utilizada inicia com um curso de catequese 

básica, formação dogmática Mariana, espiritualidade Monfortina, orações 
específicas e exercícios espirituais. Estes ensinamentos foram escritos em 

um livro chamado: Totus tuus, manual preparatório para consagração a Jesus 

por Maria, método de São Luís Maria Grignion de Montfort, com 
apresentação e Imprimatur do Arcebispo de Natal/RN Dom Matias Patrício 

de Macedo e Dom Manoel Pestana, Bispo Emérito de Anápolis/ GO, além 

de formações, retiros e seminários, proporcionando assim oportunidades de 
crescimento pessoal em espiritualidade, e engajamento no apostolado da 

Fraternidade.  

 

Título VI – Da Fraternidade de aliança e vida. 

Capítulo I – Do estado de vida 

Art. 55º - O estado de vida e a forma de vida é dom de Deus, que 

nenhum modelo apresentado se sinta superior ao outro, o que importa é a 

resposta ao projeto de santificação individual e comunitária. A vocação 

Discípulos da Mãe de Deus pode ser vivida em duas dimensões 
complementares: 

§ 1º - Fraternidade de aliança é quando irmãos e irmãs que abraçando 

o mesmo carisma sentem o apelo de Deus a permanecer em suas residências, 
trabalhando e mantendo suas atividades civis, dedicando uma parte do seu 

tempo ao serviço missionário da obra, em sua própria cidade de residência, 

ou em experiências missionárias nas casas de missão. Comprometem-se a 

uma vida de santidade sendo o sal na terra e luz no mundo, assumindo 
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postura de verdadeiros filhos e filhas de Deus no meio da sociedade, 

buscando uma vida de oração profunda seguindo as regras próprias da 

Fraternidade. Regularmente encontram-se para a oração, formação, missas, 

atividades de apostolado e retiros próprios para a Fraternidade de aliança. 
 I - A Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus pretende ser um porto 

seguro, um colo de Mãe, um celeiro, onde os consagrados possam se 

reabastecer, capacitando-os a viver de forma mais ativa a sua consagração, 
cientes da pequenez e limitação dos seus fundadores, porém com o ardor 

Missionário, tendo a certeza que este é o caminho fácil, curto, seguro, 

perfeito de encontrar Jesus. 
II- Em clima de Fraternidade, unidos uns aos outros, melhor 

viveremos esta consagração. Montfort fundou vários grupos de escravos de 

Amor. Ele mesmo no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem 

clamava que os escravos de amor se agrupassem (TVD 227). No estatuto da 
associação de Maria Rainha dos corações, que em 1913 passou a ser 

Arquiconfraria Monfortina, relata que no mundo existem milhares de 

membros. “A consagração Monfortina se apresenta, pois, como o vínculo 
que nos une a todos, leigos e religiosos no seguimento da espiritualidade de 

Montfort, seja qual for nossa situação, de idade ou de saúde”. 

III- A Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus resulta, pois da união 
de um grupo de Escravos de Amor da Virgem Maria, que tem como 

apostolado viver e propagar pelo exemplo e pela palavra, o reino de Jesus 

pelas mãos virginais de Maria. 

IV - Muitos são os que conheceram esta consagração, em menor 
número os que se consagraram menor ainda é o número daqueles que 

buscam viver realmente de forma comprometidas e constante, e felizes são 

as raras almas que conseguem. Porque não, diante de tantas dificuldades, nos 
unirmos em uma associação de fieis com o mesmo objetivo, de anunciar 

melhor o reino de Jesus por Maria, unidos numa fraternidade de vida e 

aliança? 

V - Se necessário para a instituição, os membros de aliança poderão 
residir no condomínio residencial Mãe de Deus, conforme regimento anexo. 

Art. 56º - Alguns são chamados a viver totalmente a serviço da 

Fraternidade.  São Luis Maria Grignion de Montfort diz no parágrafo 135 do 
Tratado da Verdadeira Devoção a Santíssima Virgem: “Que não se pode 

conceber, sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus; ser o 

maior servidor de Deus é mais rico, mais poderoso, e mais nobre que todos 
os reis e imperadores da terra que não sejam também servidores de Deus.”  

§ 1º- Fraternidade de vida - Antes de assumir oficialmente esta forma 

de vida, o membro que for acolhido pelo conselho geral com os pré-
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requisitos específicos, e necessidade da obra, vida fraterna, obediência e 

oração, passarão por um período de três meses de experiência em regime de 

comunidade de vida, para que o mesmo e a comunidade possam confirmar e 

abençoar esta forma de vida, somente após este período poderá professar 
seus votos públicos. 

§ 2º- Quando os membros optam e são acolhidos como experiência de 

compromisso em forma de comunidade de vida, acolhidos somente após o 
nível II, vivendo e testemunhando mais intensamente os votos de pobreza, 

castidade e obediência, no Carisma confiado a Fraternidade Discípulos da 

Mãe de Deus. Vivendo e dependendo deste carisma, conforme as normas e 
regras de vida da instituição, morando inicialmente na Casa de Retiro 

Discípulos da Mãe de Deus, obedecendo aos compromissos e práticas 

exteriores recomendadas com obediência e caridade. 

§ 3º- Podendo viver nos três estados de vida, matrimônio, celibato 
(vida consagrada) ou sacerdócio, iniciarão esta experiência no nível II em 

comunidade de vida. 

§ 4º- Como auxilio de Deus para melhor viver esta forma de vida, é 
obrigatório professar votos pessoais, públicos, temporários ou perpétuos. 

§ 5º- Se solteiro não clérigo, viverá o voto de castidade, devendo ser 

renovado anualmente de forma temporária. Estando em plena harmonia com 
as recomendações do seu orientador espiritual e do conselho geral, poderá 

pleitear autorização para namoro e consequentemente matrimônio, ou 

professar votos temporários, com vista ao voto perpétuo. Se clérigo ou 

casado obedecem aos votos já assumidos na sua ordenação ministerial ou no 
matrimônio, renovados no carisma Discípulos da Mãe de Deus. Abraçarão o 

carisma de forma mais compromissada, entregando as suas vidas aos 

cuidados plenos da Virgem Mãe de Deus. Não será permitido viver neste 
estado de vida as patentes, títulos ou cargos, estudo, trabalho, ou outras 

atividades não autorizadas e ou alheias ao carisma desta comunidade. Nestas 

situações existe a opção de viver em forma de comunidade de Aliança, o que 

muito agrada a Deus. 
§ 6º- Após comunicação e autorização do Formador geral ou pessoa 

por ele determinada, os visitantes ou familiares do membro vida não deverão 

permanecer na Casa de Retiro por período superior a três dias por mês, 
sempre em alojamento separado do mesmo.  

§ 7º- Não existe obrigação de colocar a disposição ou doar o 

patrimônio pessoal a Comunidade, parte da liberdade de cada membro, 
porém antes de professar seus votos solenes ou perpétuos, o mesmo deverá 

doá-los aos seus familiares ou a Fraternidade, conforme normas da 



39 

 

Legislação vigente, para que possam viver a plenitude da pobreza 

evangélica. 

§ 8º- Os filhos, serão acolhidos apenas os gerados ou crianças 

adotadas, nascidos na comunidade de vida, consequentemente filhos de dois 
membros de vida, serão amados, nutridos e cuidados pela comunidade e terá 

sua educação embasada nos valores e normas da Fraternidade Discípulos da 

Mãe de Deus. Se com o tempo e o amadurecimento dos filhos torná-los 
incompatíveis com esta forma exigida de vida, os pais serão convidados a 

viver o carisma em aliança, morando fora da casa de retiro. Mães que 

tenham filhos dependentes de sua presença e educação não serão aceitas na 
comunidade de vida. 

 

Título VII – Dos votos assumidos e os estados de vida 

 

Capítulo I – São quatro os votos assumidos 

Art. 57º - Na missionariedade da Igreja todas as formas de vida são 

igualmente chamadas e enviadas. Não há uma pobreza para os casais e outra 
para os celibatários, ou uma obediência para os sacerdotes e outra para a 

família, ou a castidade para os celibatários diferentes da dos casais, ou uma 

contemplação para sacerdotes e outras para leigos. Os votos pessoais 
(privados) e públicos são obrigatórios para iniciar a vivência dos estados de 

vida, inicialmente temporários, com vistas a perpétuos, professados na datas 

especificas ou 15 dias antes desta. 

Art. 58º - A Pobreza evangélica, para comunidade vida, os membros 
são chamados a viver o abandono de suas vidas nas mãos de Deus, do 

carisma, e o sustento é garantido pela providência, fruto do trabalho 

dedicado e intenso na obra, a partilha generosa e a comunhão de bens, são 
canais privilegiados da Divina Providência. Ser pobre é estar nas mãos de 

Deus.   

§ 1º - Os membros de vida vivem a escolha de nada possuir como 

propriedade pessoal, tudo é colocado em comum, exceto aquilo definido 
pelo formador geral, ou por quem ele delegar, como de Administração 

pessoal. No trabalho da obra, dela recebem o necessário para a manutenção 

da casa ou residência comunitária.  
I - A comunidade vida está aberta a doações, todo e qualquer presente 

ou doação é apresentada ao formador Geral que decidirá o seu destino. 

§ 2º - Os membros de vida e aliança manterão a propriedade dos seus 
bens e rendimentos. Antes de professar votos perpétuos, o nível IV de vida 

deve colocar o seu patrimônio a disposição da comunidade ou doá-lo aos 
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seus familiares segundo as normas e legislação vigentes. Sempre conscientes 

que fazemos parte de um reino que ajudamos a construir.  

§ 3º- Os de comunidade aliança, mesmo sem ter renunciado os bens 

materiais explicitamente, como consagrados a Virgem Maria, são 
gerenciadores dos seus bens vivendo o espírito evangélico de pobreza, e 

partilha de bens. A grande riqueza é o próprio Deus, vivenciarão o desapego 

dos bens materiais, vivendo na simplicidade, não se iludindo com tentações 
de consumismo, modismo, ostentação, avareza e egoísmo. A pobreza e 

sobriedade devem refletir na forma de vestir, comer, divertir-se, e na 

aparência das casas da comunidade (condômino residencial), não confundir 
pobreza com desleixo.  

Na comunidade vida deve-se:  

I - No vestir, um número limitado de roupas variando segundo a 

cultura, região geográfica, clima e função que exerça definida em comunhão 
com o formador geral.  

II - No comer e no beber, sobriamente, com a dignidade e a 

necessidade que lhe impõe.  
III - Na hospedaria, residência padrão para casais, alojamento 

individual para clérigos, e alojamentos coletivos por sexo, simples e 

acolhedores para solteiros e/ ou celibatários. 
Art. 59º - Obediência - Todos fizeram livremente suas promessas ao 

Senhor pela a sua consagração a Virgem Maria, e como membros, acolhendo 

as regras e estatutos desta Fraternidade. A vontade de Deus se revela na sua 

palavra, na Igreja, nos estatutos e regras, além das determinações das 
autoridades constituídas na comunidade, interpretada corretamente segundo 

o magistério da Igreja, manifestada através do amor e submissão filial ao 

Santo Padre e aos senhores bispos. A obediência vivida é uma grande fonte 
de bênçãos, busca a vivência plena da mortificação universal e da profunda 

humildade, virtudes da Virgem Maria.  

Art. 60º - Castidade - É a positiva integração da sexualidade na 

pessoa. É uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, um fruto do 
espírito. A castidade é um chamado que o Senhor nos faz para ser vivido por 

todos os batizados, e assim, todos os membros segundo o estado de vida. 

Cada um se compromete a vivê-la na forma de vida a qual o Senhor o 
chamou. Ajudados pela graça de Deus, sacramentos, oração, conhecimento 

de si, exercícios das virtudes da Virgem Maria, em especial da pureza Divina 

e mortificação universal, que visa guiar as paixões pela razão. Cultivemos e 
reflitamos a castidade de Cristo e da Virgem Maria. O domínio de si nos 

relacionamentos, nos comportamentos (luxúria, fornicação, 
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homossexualismo, masturbação, pornografia, prostituição, etc.) nos lazeres, 

vestimentas, evitando tudo que nos afasta da comunhão com Deus.  

§ 1º- Uns vivendo na virgindade, na continência ou no celibato 

consagrado, em um modo de se dedicar mais facilmente a Deus com um 
coração indiviso, outros, se casados, vivendo a castidade conjugal. 

§ 2º-Cultivar os relacionamentos com amor, puro, fraternidade e 

amizade, sem buscar auto satisfação. Os solteiros, sem forma de vida 
definida, devem viver a continência sexual, buscando qual o seu chamado 

para melhor seguir Jesus: matrimônio, sacerdócio ou celibato (vida 

consagrada) .No namoro ou no noivado são convidados a viver a castidade 
no respeito mutuo e na continência. 

§ 3º - Este voto já feito indiretamente na consagração a Virgem Maria, 

deve ser renovado anualmente por todos os membros da comunidade, de 

forma pessoal, (privado) pública, simples (temporário) ou solene 
(perpétuos), após o nível IV Conforme Cân: 1191-1198.   

§ 4º - Ao assumir ou renovar as promessas, o voto de castidade 

automaticamente e agregado a este, é renovado o voto de pobreza e 
obediência, estes conselhos são inseparáveis.  

Art. 61º - Entrega dos bens espirituais - Este quarto voto vivido pelos 

consagrados a Virgem Maria pelo método de Montfort, já é vivido e 
assumido por todos os membros na ocasião da sua consagração (TVD 122). 

Capítulo II - Estados de vida 

Art. 62º - A forma de vida é um dom que o Senhor concede a cada 

membro, segundo a sua vontade, conforme os ensinamentos e disciplina da 

Igreja. Não pode ser imposto deve ser fruto de uma decisão livre consciente 

madura e discernida em oração. Na missionaridade da Igreja todas as três 
formas de vida são enviadas em unidade.  A forma de vida não pode ser 

discernida nem vivida de forma superficial a mercê dos modismos, dos 

acontecimentos, gosto, tradição ou educação. Após o discernimento do 
estado de vida, deverá ser comunicado e registrado no prontuário do membro 

pelo formador geral, para melhor delinear as orientações e acompanhamento 

pessoal. 

Art. 63º - Matrimônio - Casais são chamados a juntos viverem em 
comunidade de vida ou aliança, vivendo segundo os estatutos e regras da 

instituição, abraçando a vida de oração e fraternidade. Segundo as 

necessidades e competência, terão residência específica, trabalharão nos 
diversos serviços e ministérios em regime de vida e aliança. Os casais 

viverão a castidade como graça e virtude.  
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§ 1º O solteiro não celibatário pela sua própria índole está orientado 

ao matrimônio, esperando encontrar a pessoa certa para fazer com ele, a 

aliança matrimonial. Ser solteiro não tem um significado teológico em si 

mesmo, se não vivido como preparação para o matrimônio ou vida 
consagrada a Deus, no celibato ou sacerdócio. É uma decisão definitiva de 

vida. A viuvez ou divórcio, não tira este estado, é um pós matrimônio. 

§ 2º - A admissão de membros solteiros ou casados na comunidade 
vida obedece a critérios de necessidade, obediência, vida fraterna e 

aprovação do Conselho Geral. 

§ 3º - Solteiros de vida, após oração, retiro e discernimento a favor, 
para a comunidade vida professarão votos simples (temporários) na entrada 

do nível, renovado anualmente. 

§ 4º - Uma vez definido o estado de vida, no nível IV, professará 

votos perpétuos (solenes). 
§ 5º - Para maior vivência do carisma, os membros solteiros devem 

buscar namorar com aqueles que vivem a espiritualidade, preferencialmente 

consagrados a Virgem Maria ou membros.   
Art. 64º - Celibato (vida consagrada) - Alguns membros serão 

chamados a esta forma de vida mais radical, se oferecem com doação total, 

exclusiva, incondicional e sem restrições a Deus, como hóstias vivas. 
Vivendo os conselhos evangélicos, abraçando as promessas, votos 

temporários ou perpétuos. São membros solteiros que não tenham filhos. 

Viverão o voto de castidade através do celibato (vida consagrada) vivido na 

continência perfeita e voluntária. Atentos para que seus sentidos e afetos 
estejam ordenados, vigilantes para não perder a união plena com Deus.  

§ 1º - O membro que tenha este chamado, após formação, retiro e 

discernimento favorável poderá fazer suas promessas, votos temporários e 
posteriormente perpétuos. Para a comunidade de vida Viverão o voto de 

pobreza evangélica abandonando-se nas mãos de Deus, vivendo a partilha 

generosa e a comunhão de bens, se vida, colocando seus projetos pessoais 

cargos e títulos nas mãos de Deus. 
§ 2º - Viverão o voto de obediência às autoridades da comunidade 

conforme os estatutos e regras de vida e o magistério da Igreja.  

§ 3º - Viverão o voto de castidade intensamente por doação total do 
seu coração, do seu corpo, e do seu tempo a Jesus, aos outros, e ao carisma, 

com a continência perfeita. 

§ 4º - O membro chamado ao celibato fará as suas promessas, votos, 
após o nível II, renovando anualmente, poderá fazer votos perpétuos se 

aceito pelo conselho geral no nível IV. Se não desejar continuar o caminho 

com vistas aos votos perpétuos, deverá cumprir o tempo previsto e não 
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renovar seus votos. Um membro com votos perpétuos que por motivo grave 

necessite dispensa imediata, deve fazer uma carta ao coordenador geral que 

acolherá e se dirigirá a quem possa dispensá-lo. Um membro com votos 

temporários que não demonstrem autenticidade uma madura e livre vocação 
poderá não ser admitido para renovação de seus votos por decisão do 

formador geral e coordenador geral. 

§ 5º -Neste estado de vida em nossa comunidade não acolhemos 
membros solteiros viúvos ou desquitados com filhos, pois o celibato não é 

uma negação do casamento. Por implicações legais os filhos e netos pedem 

dedicação, eles têm direitos que não conciliam com a vida consagrada no 
celibato, mesmo naqueles que dizem não querer casar mais, ou já tenham 

filhos dependentes ou independentes dos mesmos, estes são convidados a 

consagrar o seu tempo e serviço ao reino em comunidade de vida ou aliança, 

não celibatários. 
Art. 65º - O Sacerdócio - Os filhos prediletos da Virgem Maria. A 

comunidade acolhe o clero ou desperta novas vocações no seu interior, 

vocacionados, seminaristas, diáconos temporários ou sacerdotes. Formando 
no carisma como membros legítimos, que vivam sua vocação com zelo e 

doação total, que sejam exemplos nas normas da igreja, orientações do bispo 

e a serviço da Igreja no carisma Discípulos da Mãe de Deus. Podem ser vida 
ou aliança tendo tratamento especial e diferenciado, no envolvimento dos 

diversos ministérios e serviços da comunidade, servindo na formação e 

dispensa dos sacramentos, também a serviço da diocese local, e de maneira 

especial na Fraternidade. Os seminaristas gerados e futuramente ordenados, 
que sejam padres incardinados na diocese da Casa Mãe, e que o bispo 

incardinante aceite de boa vontade para que o mesmo esteja disponível para 

a missão da comunidade. 
 

Título VIII - Pontos essenciais de vida e aliança e compromissos 

dos membros 

 

Capítulo I - Pontos essenciais de vida e aliança 

Art. 66º - A consagração pela qual o fiel pertence à Fraternidade 

Discípulos da Mãe de Deus, implica no compromisso de viver conforme o 
seu próprio estado e forma de vida, em seu próprio ambiente, na 

comunidade, no seu próprio trabalho, no espírito e na espiritualidade legada 

por Montfort. Deve, por isso, tratar de impregnar com ela todas as suas 
atividades e apostolado. Renovar cada dia a consagração, com a oração de 

Montfort a Maria, oração pela santificação pelo clero e outras práticas 

exteriores recomendadas. Colaborar na medida de suas possibilidades, e 
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segundo sua própria condição, ao apostolado Monfortino, seguindo as 

diretrizes do Conselho Geral. 

Art. 67º - Para os membros que desejarem, foi criados grupos que se 

comprometem com promessas ou com votos, segundo seu estado de vida, a 
viver os conselhos evangélicos na espiritualidade de São Luís Maria 

Grignion de Montfort, grupos que se comprometem a realizar um apostolado 

específico, segundo a   espiritualidade Monfortina, em estágios crescentes de 
comprometimento em comunidade de vida ou aliança.  

Art. 68º - Para que e exista crescimento, é importante que existam 

compromissos. Os consagrados e membros devem assumir compromissos 
espirituais que os façam crescer no chamado e no carisma:  

§ 1º - no chamado: I Tm 4, 12-16: “Ninguém te despreze por seres 

jovem. Ao contrário, tornando-te modelo para os fieis 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 negligencieis o carisma que está em ti e 

que te foi dado por profecia quando a assembleia dos anciãos te impôs as 

mãos... Põe nisto toda 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 fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos 

que ouvirem.”  
§ 2º No carisma: fazer Maria santíssima se mais conhecida, mais 

querida e mais amada, divulgando a escravidão de amor, o Escapulário do 

Carmo, além do Projeto Aliança de Amor pela santificação do Clero da 

Arquidiocese de Natal. 
§ 3º - Os membros assumirão, cumulativamente, pelo voto que farão 

uma série de compromissos, da consagração monfortina e da consagração da 

Fraternidade, que, em alguns casos, estarão na dependência pessoal de cada 
um, e noutros, estarão vinculados à cooperação, no caso dos fieis casados, 

dos seus cônjuges ou dos pais, se menor de idade, em razão do que se torna 

necessário o consentimento formal do cônjuge ou pais, ou responsáveis 

legais no sentido de contribuir para que o outro alcance a meta final, que é a 
vivência plena da consagração na Fraternidade, podendo optar se o 

discernimento do conselho geral for a favor, em viver como membro de 

aliança ou comunidade de vida.  
 

Capítulo II - Os compromissos dos consagrados e/ou dos membros 

são as seguintes; 
Art. 69º - CONSAGRADOS / DISCÍPULOS da Mãe de Deus: Viver 

a espiritualidade e votos assumidos na sua carta de consagração, pelo 
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método monfortino renovando ao menos uma vez ao ano, com uma boa 

preparação (TV D 233) 

Art. 70º - MEMBROS NÍVEL I DE ALIANÇA: período de três anos 

onde se é chamado a viver mais intensamente nossa consagração, assumir e 
esforça-se para cumprir os conselhos evangélicos e os compromissos, 

listados e explicados a seguir, não se apoderando dos valores espirituais 

destas práticas exteriores, entregando tudo a Jesus pelas mãos de Maria, 
período de experiência de compromisso equivalente ao vocacionado. 

Levando em conta o testemunho, desenvolvimento e obediência ao carisma, 

este período poderá ser diminuído ou estendido por um ano. 
§ 1º - Oração pessoal diária - A necessidade de encontros diários com 

o senhor nos foi confirmada pelo próprio Jesus ao retirar-se tantas vezes para 

orar ao Pai (Lc 6, 12). Por isso que os MEMBROS devem reservar, 

diariamente, um tempo para a oração pessoal, orações específicas da 
comunidade, oração pela santificação do clero e a oração das virtudes da 

Virgem Maria. Conscientes de que esse tempo dispensado ao crescimento na 

intimidade com a Santíssima Trindade e com a Virgem Maria é 
imprescindível. 

§ 2º - Terço diário a cada dia, a sós, em família ou comunidade, os 

MEMBROS devem meditar, no mínimo, 01 (um) terço, invocando, por esse 
ato de veneração, a intercessão de Virgem Maria, a Mãe Santíssima, aquela 

que é a medianeira de todas as graças, (TVD 249). 

§ 3º - Participação semanal no Grupo aberto - Os MEMBROS são 

chamados à participação comunitária semanal do seu Grupo de formação 
geral, onde, com Maria, na força e no poder do Espírito Santo, tem a 

possibilidade de ser restaurado físico, psíquico e espiritualmente, e formados 

pelo ensino e vivência do Carisma, partilha da Palavra, além de crescerem na 
Fraternidade pela convivência com os irmãos. A participação semanal nos 

grupos de formação é extensiva a todas as pessoas que caminham na 

FRATERNIDADE, com obrigatoriedade para os que fazem a Experiência de 

Compromisso, MEMBROS.  
§ 4º - Estudo Bíblico Diário - Acreditando que a Palavra de Deus 

ensina, repreende, corrige e forma na justiça (II Tim. 3 16), todos os que 

caminham na FRATERNIDADE, e obrigatoriamente os que são 
MEMBROS, são chamado a dedicar diariamente um tempo mínimo ao 

estudo da Bíblia, de tal forma que, crescendo no conhecimento da Sagrada 

escritura, cada vez mais, venham a amá-la e vivenciar os seu ensinamentos, 
recomendamos no mínimo meditar o evangelho do dia com a Virgem Maria. 

§ 5º - Vivência diária das virtudes da Virgem Maria -Projeto PHS (Por 

hoje sim). 
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§ 6º - Participação nas Formações dos Ministérios/Equipe de serviços 

- Como Maria, sendo o serviço uma das colunas da vivência comunitária, 

todos são chamados ao serviço, para que, no exercício do apostolado, sejam 

também formados e cresçam na vivencia fraterna e na obediência. O 
engajamento deverá acontecer conforme a necessidade da Obra, 

independentemente da opção pessoal que os MEMBROS possam ter, 

acreditando que as duas situações possam ser conciliadas. Ocorrerá uma vez 
por semana, onde será  dada  as formações das equipes e ministérios de toda 

a Comunidade, e especialmente aos que fazem à Experiência de 

Compromisso. Outros dias podem ser acrescidos ou permutados, sempre de 
acordo com as determinações do Conselho Geral. 

§ 7º - No que se refere à Formação Comunitária, o (a) Formador (a) 

Geral ou alguém por ele (a) delegado traz uma formação seqüenciada, no 

carisma, de interesse dos MEMBROS. De conformidade com os tempos 
litúrgicos ou momentos eclesiais específicos, as formações comunitárias 

podem abranger outros temas recomendados pela Igreja. Da mesma forma, a 

Formação Comunitária seqüenciada pode sofrer interrupção se o (a) 
Conselho Geral detectar a necessidade de orientar sobre determinados temas 

que justifiquem serem tratados com o grupo, em caráter de urgência. 

Periodicamente também são levadas formações aos que exercem a função de 
Formadores Pessoais. A formação dada a estes servos, além daquela que os 

capacite para o serviço que desenvolvem propriamente, leva em 

consideração a necessidade dos (as) formandos (as), identificada nas 

partilhas feitas com os Formadores Pessoais. 
§ 8º - A formação de membros distante da casa mãe será transmitida 

por artigos, livros, materiais de áudio, vídeo e internet. 

§ 9º - Colaboração Financeira - Em se tratando de uma 
FRATERNIDADE, na qual as pessoas mantêm vínculos ocupacionais que 

lhes sustentam, os MEMBROS são chamados a contribuir financeiramente 

com a obra na qual estão vivendo sua fé, servindo a Deus e à Sua Igreja, com 

a convicção de que “Deus ama o que dá com alegria” (II Cor. 9 7b). Os que 
vivem em comunidade de vida são dispensados. A colaboração financeira 

para os MEMBROS de aliança é o dízimo, porém aqueles que ingressam na 

Experiência de Compromisso e já são dizimistas em suas paróquias são 
orientados para entregarem apenas 50% do seu dizimo a FRATERNIDADE, 

a fim de não prejudicar alguma atividade paroquial com a redução das 

rendas mensais da paróquia. Aqueles membros que não caminham em 
paróquias e a partir do nível II, deixarão 100% do seu dizimo na 

Fraternidade. Ofertas individuais esporádicas não devem comprometer e não 

dispensam o pagamento dizimo. 
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§ 10 - Acatamentos de Convocações para Serviços e/ou Missões - A 

messe sempre será grande e os operários poucos, por isso os MEMBROS 

precisam estar de prontidão para servir ao Senhor, atendendo ao chamado 

que Ele lhes faça através dos coordenadores da FRATERNIDADE, a cuja 
convocação para qualquer serviço ou missão deve a exemplo de Nossa Mãe 

Santíssima, responder: “Eis aqui o (a) escravo (a) do Senhor...” (Lc. 1 38). 

§ 11 - Confissões - Confiante na misericórdia do Senhor, a qual é, e 
será sempre, sumamente maior que qualquer falta já cometida ou que 

venham a cometer, os MEMBROS assumem o compromisso de, no mínimo, 

01(uma) vez ao mês ou quantas sejam necessárias, buscar o Sacramento da 
Reconciliação, com a convicção plena de que será o próprio Jesus a recebê-

los, na pessoa do Sacerdote que os atenda. O confessor de cada um é de livre 

escolha.  Se esta for com padres da Fraternidade, deverá obedecer a escala de 

horários estabelecidos, evitando abordar o sacerdote sem prévio 
agendamento. Membros em situações de maior prioridade devem solicitar 

agendamento especial na secretária. 

§ 12 - Direção Espiritual - Os MEMBROS são chamados a recorrer, 
mensalmente, ao Orientador Espiritual designado para lhes ajudar a superar 

suas dificuldades no crescimento espiritual. Será definido pelos 

coordenadores da FRATERNIDADE o Sacerdote ou orientador de cada 
Nível da Experiência de Compromisso, entre os sacerdotes e consagrados 

que dão assistência espiritual, não devendo os MEMBROS procurar outros 

orientadores, a fim de que sejam evitadas dualidades de orientação. 

Membros em situações de maior prioridade devem solicitar agendamento 
especial na secretária. 

§ 13 - Jornada Eucarística - Sendo a Eucaristia o cume da vida cristã, 

é toda a FRATERNIDADE convidada a participar de Celebração Eucarística 
diária. Os MEMBROS da FRATERNIDADE são convocados, de 

conformidade com os estágios específicos de cada um, a receberem Jesus 

Eucarístico, prioritariamente participando da missa, conscientes de que, 

somente nutridos no dia-a-dia pela Eucaristia, serão vencidos os desafios que 
a FRATERNIDADE enfrentará para testemunhar o carisma que seus 

MEMBROS foram chamados a viver especialmente na Comunhão 

Eucarística.   (TVD 266) 
I - É compromisso do membro da Fraternidade participar de uma 

missa semanal, em nossa sede, ou em qualquer região paroquial, caso não 

exista celebração na casa mãe.  A Missa de Preceito para todos os 
MEMBROS deverá, obrigatoriamente, ser as da FRATERNIDADE, como 

forma de, ao menos uma vez por semana, todos os MEMBROS se 

encontrarem em torno do altar do Senhor, lugar onde devem nascer e se 
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formar todas as comunidades. Casos especiais serão avaliados 

individualmente pelo Conselho Geral.  

§ 14 - Vivenciar o Perdão - Todos os que se declaram Discípulos da 

Mãe de Deus, prioritariamente os MEMBROS, são chamados a “ser solícitos 
em conservar a unidade do Espírito no vinculo da paz” (Ef. 4 3), fazendo 

tudo que de si dependa, para que a paz, a harmonia, a unidade dos que 

caminham na FRATERNIDADE sejam mantidas. Assim, o perdão deve ser 
solicitado ou ofertado sem nenhum respeito humano, fazendo jus ao nome 

que levam, de Discípulos da Mãe de Deus, o qual nos convida a como Maria 

“suportarmo-nos uns aos outros e perdoarmo-nos mutuamente sempre que 
tivermos queixas uns dos outros...” (Col. 3,13), como irmãos fraternos, filhos 

do mesmo Pai e da mesma Mãe, deverão buscar estarem todos em 

comunhão. 

§ 15 - Participação em Eventos - Acolhendo a Palavra de Deus que 
nos diz que “a fé provém da pregação” (Rom 10, 17) e conscientes de que 

quando mais convivermos com os irmãos, mais os conheceremos, e de que 

quando mais os conhecermos, mais os amaremos, todos somos chamados a 
estar juntos nos eventos promovidos pela FRATERNIDADE ou por ela 

recomendados, a fim de crescermos cada vez mais na fé e no conhecimento 

deste Deus maravilhoso que é vivo e ressuscitado no meio de nós, bem como 
no amor aos irmãos com quem somos chamados a confirmar a obra 

Discípulos da Mãe de Deus onde quer que estejamos. 

§ 16 - Acolhimentos as orientações e recomendações - A pessoa do (a) 

Formador (a) Pessoal da vida de um MEMBRO da FRATERNIDADE deve 
ser vista como ajuda especial que lhe oferece o Senhor para incentivá-lo e 

orientá-lo nos momentos de decisões e de dificuldades, não devendo, 

portanto assumir posicionamentos, namoro, cargos ou funções em caráter 
definitivo ou temporário, que possam prejudicar o cumprimento deste 

estatuto, sem a consulta e aprovação do formador ou coordenador da 

Fraternidade. Assim, os MEMBROS precisam estar convictos de que o (a) 

Formador (a) Pessoal é o auxilio adequado à ultrapassagem dos obstáculos 
que sejam na caminhada para a consagração. 

§ 17 - Zelo pelo Nome Discípulos da Mãe de Deus “O nome exprime 

a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida” (CIC 203). Todos 
os que caminham na FRATERNIDADE, especialmente os seus MEMBROS 

são chamados a zelar o nome que levam respeitá-lo e honrá-lo para que o 

sentido, a identidade e a essência de um consagrado a Nossa Senhora seja 
sentido e percebido em qualquer local e circunstancia em que estejam 

inseridos. Ao se fazer presente um (a) consagrado (a), o perfume de Maria e 

do próprio Cristo sejam percebidos na sua forma de falar, agir e vestir. 
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§ 18 - Uso obrigatório do sinal distintivo - A cruz da Unidade com o 

cordão marrom, sem nós, sendo, porém opcional se interno ou externo as 

vestes, obrigatoriamente externo se em eventos religiosos e missões da 

Fraternidade. 
§ 19 - Mortificação dos sentidos - Oferecer um sacrifício a Deus, 

preferencialmente na sexta-feira, o jejum é opcional. 

§ 20 - Ter o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem 
como livro de cabeceira - Meditando ao menos 02 (dois) artigos por dia, na 

sua oração pessoal, podendo substituir por outro livro de espiritualidade 

Monfortina. 
§ 21 - Conseguir pelo menos uma vez ao mês uma indulgência 

Plenária, ofertando a Virgem Maria.  

§ 22 - Terá durante o ano 30 dias de férias dos compromissos 

comunitários em período acordado previamente com o Conselho Geral, 
preferencialmente no mês de janeiro. 

§ 23 - A avaliação da caminhada espiritual será feita pelas práticas 

exteriores, já que o nosso interior compete somente a Deus. Teremos um 
livro de frequência para avaliação dos compromissos comunitários dos 

membros em experiência de compromisso.  

§ 24 - Clérigos e casos especiais serão apreciados individualmente 
pelo Conselho Geral, podendo haver permuta entre os compromissos 

estabelecidos, por outras práticas exteriores, autorizadas pelo formador geral.  

§ 25 - O membro destinará ao menos um final de semana por ano para 

retiro pessoal na casa de retiro Mãe de Deus, com data previamente 
agendada. 

§26- Membros que recebam formação à distância serão acompanhados 

e avaliados por meios alternativos como telefone ou internet. Terão o tempo 
de mudança de nível avaliado individualmente, buscando ao menos, um 

encontro pessoal e anual com a Fraternidade, onde ocorrerá profissão de 

promessas e votos  

§ 27 - Ter na Mente e no Coração os Compromissos Assumidos - Os 
que buscam chegar à Consagração ao Senhor através da FRATERNIDADE, 

devem fazê-lo amando as obrigações assumidas, sempre se lembrando delas 

e conscientes de que esses compromissos têm as dimensões necessárias para 
que alguém chegue à condição de consagrado Discípulos da Mãe de Deus, os 

MEMBROS, além de ler a relação dos compromissos assumidos, devem 

também rezar sobre ela diariamente, pedindo ao Senhor a graça de amar cada 
compromisso e vivê-los com fidelidade. 

Art. 71º - MEMBROS NÍVEL I DE VIDA – Assumem os 

compromissos referentes ao NÍVEL II para comunidade de vida. 
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 Art. 72º - MEMBROS NÍVEL II DE ALIANÇA. Período de três 

anos, que poderá ser estendido e renovado sem a necessidade de mudança de 

nível, equivalente ao postulantado. 

§ 1º - Neste período devemos buscar viver mais intensamente nossa 
consagração e procurar imitar cada vez mais as virtudes da Virgem Maria. 

Fazendo tudo com, por e para Ela, iniciar o discernimento do seu estado de 

vida, se matrimônio, celibato ou sacerdócio. 
§ 2º - Professarão as primeiras promessas pessoais, (privadas), 

públicas, votos temporários, renováveis anualmente. 

§ 3º - Permanecem os compromissos de nível I – Aliança. 
§ 4º - Adoração mensal ao Santíssimo Sacramento, em nossa 

Fraternidade e participação nas vigílias quando determinadas.  Vivenciar a 

oração do oficio da Imaculada Conceição e Magnificat ao menos uma vez 

por semana, preferencialmente no Sábado. (TVD 255) 
§ 5º - Intensificar as práticas penitenciais, acrescentando o jejum, nas 

sextas-feiras preferencialmente. 

§ 6º - Recomendamos eucaristia duas vezes durante a semana, além da 
do Domingo. 

§ 7º - O sinal distintivo, será a medalha já descrita com cordão 

marrom, sem nós, será usado por fora das vestes, em grupos e missões da 
Fraternidade.  

§ 8º - Anualmente é recomendado um retiro pessoal de dois dias, 

podendo ser por nível ou por ministério. 

§ 9 - O membro discernido poderá coordenar equipe, serviço, 
ministério ou missão temporária. 

§ 10 - Acompanhamento espiritual e formação de membros nível I 

quando discernidos. 
§ 11º - Neste estágio todos professarão votos temporários na entrada 

deste nível, renovado anualmente. Em caso de namoro não iniciado, 

recomendamos aguardar o termino do primeiro ano neste nível, sendo 

autorizado pelo formador, iniciar somente após o termino deste período, 
após discernimento positivo, com acompanhamento regular do formador 

pessoal/espiritual desta Fraternidade. Se namoro já em andamento, terá 

acompanhamento e avaliação da compatibilidade com a nossa regra de vida. 
Se casado ou clérigo, obedecem aos compromissos já assumidos no 

sacramento do matrimônio e da ordem. 

Art. 73º - MEMBROS NÍVEL II DE VIDA - Ao entregarem suas 
vidas ao serviço de Deus, todos perdem suas patentes, títulos e cargos ao 

entrarem na comunidade vida, para que possam viver a essência dos votos, 

pobreza, castidade e obediência.  
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§ 1º - Permanecem os compromissos de nível II de aliança. 

§ 2º - Ser exemplo e testemunho dos votos já assumidos, da regra de 

vida. 

§ 3º- Obrigatório diariamente oração pessoal (oração pelos fundadores 
e pela obra, oração da investidura do sinal, evangelho com Maria, oração 

pela santificação do clero, e oração a Maria, pedindo pelas virtudes, terço).  

A liturgia das horas (laudes e vésperas, na capela). 
§ 4º- Uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento por dia.  

§ 5º- Sinal externo sempre por fora das vestes, com quatro nós, 

representando os votos de pobreza, castidade, obediência e entrega dos bens 
espirituais. 

§ 6º- Toque de acordar e recolher, definido por orientação do 

formador. 

§ 7º- Todas as doações recebidas serão apresentadas ao formador geral 
ou a quem por ele for delegada para respectivo destino. 

§ 8º - A visita de familiares ou amigos somente após a autorização e 

até três vezes no mês. 
§ 9º- A hospedagem será da seguinte forma: Se clérigo, acomodação 

individual. Se casal, residência padrão. Se solteiro, alojamento coletivo por 

sexo, em local e tamanho definido pelo conselho geral. 
§ 10 - Como Maria, estará disponível para todos os tipos de serviço e 

atividades da comunidade, desde os mais elementares aos mais complexos, 

respeitando a capacidade física e intelectual de cada um. 

Art. 74º - MEMBROS DO NÍVEL III DE ALIANÇA - Período de 
três anos, que poderá ser renovado e estendido, sem necessidade de mudança 

de nível, equivale ao noviciado. Neste período devemos buscar a semelhança 

plena com a Virgem Maria, vivendo cada vez mais em Maria. Despojando-se 
de nós mesmos, para que Maria Santíssima possa preencher todo o nosso ser. 

§ 1º - Permanecem os compromissos do nível II de aliança 

§ 2º - Recomendamos eucaristia ao menos 03 (três) vezes por semana, 

uma delas no sábado não valendo como de preceito, além da missa 
dominical. 

§ 3º- Vivenciar o santo Rosário ao menos uma vez por semana. 

§ 4º- Viver mais intensamente os votos de pobreza, castidade, 
obediência, renovando suas promessas, votos e compromissos anualmente. 

§ 5º- Buscar viver a plenitude do termo “em Maria”, tornando os seus 

atos repetidos “em Maria” em um hábito de vida. 
§ 6º- É opcional a liturgia das horas ou Ofício Divino. 
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§ 7º- O sinal distintivo, a medalha com o cordão branco, sem nós, será 

usada sempre por fora das vestes, independente do local ou função ocupada 

na sociedade. 

§ 8º- Acompanhamento espiritual e formação de membros nível II 
quando discernidos. 

§ 9º - Mudará de nível somente quando definir e confirmar o estado de 

vida  
Art. 75º - MEMBROS DO NÍVEL III DE VIDA 

§ 1º- Permanecem os compromissos nível três de aliança. 

§ 2º- Período de discernir, definir e confirmar sobre seu estado de 
vida. 

§ 3º- Vivência intensa do carisma. 

§ 4º- Uso do sinal externo com cordão branco, com nós. 

§5º - Obrigatório liturgia das horas (Laudes e vésperas) 
§ 6º- Rosário diário ao longo do dia. 

Art.76º- MEMBRO NÍVEL IV DE ALIANÇA - Apóstolos, 

consagrados pela fraternidade 
§ 1º - Passarão para este nível apenas aqueles com estado de vida 

definido. Os apóstolos dos últimos tempos serão aqueles que cumprirão as 

profecias do artigo 55-59 do Tratado da Verdadeira Devoção. 
§ 2º- Permanecem os compromissos do nível III de aliança. 

§ 3º-Usará o sinal distintivo com cordão prata, sem nós, aprovado pela 

Fraternidade (T. V. D 236-237). 

§ 4º- É recomendada Eucaristia quatro vezes por semana, buscando a 
vivência diária deste sacramento. 

§ 5º- Ao chegar neste nível deverá seu estado de vida definido e 

professará votos perpétuos.  Se casados, os dois membros poderão viver se 
desejar e se tiver a necessidade, acolhidos pelo conselho geral, viver no 

condomínio residencial Mãe de Deus anexo da Casa de Retiro, ou em uma 

Casa de missão permanente. 

§ 6º - Acompanhamento espiritual e formação de membros nível III 
abaixo, quando discernidos. 

§ 7º- Estarão prontos para coordenar uma missão permanente que será 

discernida pelo Conselho Geral, do local a ser implantada, ou permanecerá 
na Casa Mãe. A coordenação voluntária do APÓSTOLO, que não é ele que 

vive, é Maria que vive nele, servirá a Igreja de Jesus Cristo, nesta e em 

outras dioceses do mundo. 
§ 8º- Se vocação matrimônio e ainda não tiverem encontrado o 

companheiro ideal, viverão em continência e na castidade, e só serão 

liberados para namoro após renovação de votos.  
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Art.77º - MEMBRO NÍVEL IV VIDA - Apóstolos, consagrados pela 

fraternidade.  

§ 1º- Permanecem os compromissos nível IV aliança. 

§ 2º- Usará o sinal distintivo com cordão prata, com nós, aprovado 
pela Fraternidade (TVD 236-237). 

§ 3º- Discernido e confirmado o estado de vida, professarão votos 

perpétuos na ocasião da  entrada deste nível  
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Termo de Adesão

Nós, FRATERNIDADE DISCÍPULOS DA MÃE DE DEUS, 
Associação de Escravos de Amor da Imaculada Mãe de Deus, desejando enquanto 
possível estender a glória desta rainha do Céu e contribuir para a salvação do 
p r ó x i m o , r e c e b e m o s c o m o M E M B R O d e s t a m e s m a
Associação , ___________________________________________________________ 
e admitimo-lo (a) à participação de todas as graças espirituais que já foram ou serão 
concedidas no futuro a esta fraternidade, contanto, que ele (a) cumpra as obrigações 
escritas nos seu Estatuto , com piedade e exatidão.s s

Eu, membro_________________________________________________ , 

Aceito de bom coração as gloriosas correntes, “sinal distintivo”, que me ligam para 

sempre ao serviço da amável Virgem, Mãe de Deus em qualidade de escravo (a) de amor, 

e tomo a resolução de fazer todas as minhas ações em sua honra e para maior gloria de 

Deus. 

Eu, Padre__________________________________________________ ,

estando presente a este momento de adesão, testemunho diante de Deus que tudo foi 

realizado segundo a doutrina da Igreja.

César Augusto saraiva de Carvalho
Coord. Geral

Mara Lúcia Figueirêdo Vieira de Carvalho
Coord. Administrativa

 
 

 


