A consagração a Santíssima Virgem Maria.

Por: Fernanda Fidelis

Como surgiu

Nos primeiros séculos da igreja já havia uma grande devoção a Santíssima Virgem Maria. Mas
com o passar dos séculos, experimentou uma admirável evolução, no sentido que cada vez
melhor se compreendeu o que esta prática significava no contexto da fé. Foi em São Luís
Grignion de Montfort que a doutrina e a prática da Santa Escravidão encontrou sua expressão
mais perfeita, sendo também, por meio deste grande apóstolo de Maria, que esta prática
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devocional tornou-se popular. A doutrina e espiritualidade da Santa Escravidão de Amor foram
imortalizadas por São Luís Grignion, no célebre escrito: “O Tratado da Verdadeira Devoção a
Santíssima Virgem”.

Consagração

É preciso lembrar que “consagração” é o nome curto dessa devoção, cujo nome completo é
“consagração a Jesus Cristo, a Sabedoria encarnada, pelas mãos de Maria”. Ou seja, a
entrega é feita a Nosso Senhor, por meio de Sua mãe. Não se faz a consagração “diretamente”
a Jesus porque Ele mesmo, na Cruz, inaugurou a mediação maternal de Maria, quando disse a
São João: “Eis a tua mãe”, e a Maria: “Mulher, eis o teu filho”. O Autor Sagrado escreve que “a
partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu”, tomando-a intimamente para si (Jo
19, 27). Por isso, os cristãos se entregam de modo total a Maria, repetindo o que também foi o
lema do pontificado de São João Paulo II: “Totus tuus ego sum, Maria, et omnia mea tua sunt –
Sou todo teu, Maria, e tudo o que é meu pertence a ti”.

Os exercícios espirituais.

Estes exercícios são meditações diárias que podem ser encontradas no livro “Consagração a
Nossa Senhora” de Dom Antônio Maria Alves de Siqueira.

A seqüência de preparação é a seguinte:

I-Doze dias preliminares- Para desapego do espírito do mundo a aquisição do Espírito de
Deus. Onde se medita nossa vocação à santidade, desprendendo-se de tudo que possa nos
atrapalhar a sermos santos para irmos para o céu.

II-Primeira semana- Para o conhecimento de si mesmo. Trata-se de um período para
fazermos um profundo exame de consciência a partir do que devemos nos aperfeiçoar,
buscando em tudo sermos agradáveis a Deus.
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III-Segunda semana- Para o conhecimento da Santíssima Virgem, de sua pessoa, sua
missão, das graças das quais Ela é repleta, de suas sublimes virtudes, de seus privilégios, etc.
De forma que conhecendo-a melhor, possamos amá-la mais e honrá-la como Ela merece ser
honrada.

IV-Terceira semana- Para o conhecimento de Jesus Cristo nosso Fim Último, nosso Grande
Deus e Senhor. Aqui devemos meditar no Mistério da vinda, da vida, paixão, morte e
Glorificação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Devemos contemplar a encantadora vida de
Jesus, sua pessoa e sua doutrina, para que assim possamos crer nele com profunda
convicção, amá-lo com amor abrasado, de forma, a despertar em nós um grande desejo de
fazê-lo conhecido, amado e adorado, por todos.

Durante esta preparação de um mês (ou 33 dias), faz-se uma confissão geral e no dia
escolhido (de preferência uma festa Mariana) participasse do Santo Sacrifício da Missa e se
recebe Jesus no Santíssimo Sacramento. Depois da Ação de Graças (e como Ação de Graças)
se recita a fórmula da Consagração que deve estar previamente copiada (de preferência de
próprio punho) e se assina. Quando o sacerdote tem conhecimento da consagração e apóia,
pode-se pedir que ele assine a folha como diretor espiritual e abençoe as correntes (se forem
ser utilizadas).

A consagração pode ser feita à qualquer título de Nossa Senhora. Os membros da
comunidade Kenosis consagram-se ao título de Nossa Senhora das Dores.

(Fonte: padrepauloricardo.org / arcademaria.com)
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