
“Tratado da Verdadeira Devoção 
à Santíssima Virgem”

ÉÉ  o tíítulo de um livro, de autoria de S. Luíís
Maria Grignion de Montfort,  um claí ssico da
espiritualidade  mariana.  O  livro  mostra  o
fascíínio do autor ao perceber o caminho que
o  Filho  de  Deus  escolhe  para  salvar  os
homens. Maria eí  o caminho mais faí cil e mais
raípido  de  santificaçaão:  “Se  Maria  fosse
conhecida, quanto mais felizes, mais santos e
como serííamos mais semelhante a Jesus”.

Para quem é esta consagração?

‘Totus Tuus” eí  para TODAS as pessoas que
quiserem  perceber  o  que  eí  caminhar  na
oraçaão com Maria e como Maria responder ao
plano salvíífico de Jesus.

Porque  é  Maria  tão  importante
na Santificação das almas?

“Deus  quis  começar  e  acabar  as  Suas
maiores obras por meio de Maria, eí  de crer
que  naão  mudaraí  de  conduta  ao  longo  dos
seículos”.

O  Éspíírito  Santo  em Maria  gera  a  maior
maravilha de sempre: Jesus. Deus depositou
numa soí  pessoa, Maria, todas as Suas graças.
Éscolhe Maria como Sua fiel companheira.

Todos  os  verdadeiros  filhos  de  Deus,  tal
como Jesus,  teêm um Pai e uma maãe porque
naão  haí  maãe  que  gere  no seu seio  a  cabeça
sem que gere igualmente os membros.

O  primeiro  homem  nascido  de  Maria  eí
Jesus, o segundo eí  um homem puro, filho por

adopçaão, que envolvido nas virtudes de Sua
maãe cresceraí  de graça em graça!

E porquê?

Porque  o  Éspíírito  Santo  ao  encontrar
Maria numa alma continuaraí  a fazer como fez
desde  o  primeiro  instante,  seraí  sempre
companheiro fiel,  e por isso mesmo se daraí
em abundaência.

Mas será que há necessidade de
uma devoção “especial” a Maria?

Se  Maria  eí  necessaí ria  a  Deus  mais
necessaí ria  seraí  aos  homens.  Mas  em
particular  aos  que  se  sentem  chamados  de
um modo especial. Porque quanto mais difíícil
eí  a  obra,  quanto  mais  rica  eí  a  alma  maior
necessidade tem de Maria.

A  uniaão  perfeita  com  Deus  e  a  perfeita
fidelidade ao Éspíírito Santo soí  eí  possíível em
uniaão  perfeita  com  Maria  que  conhecendo
exactamente os  seus desejos  nos  prepara  a
gosto do Pai celeste, como ela taão bem sabe.

S. Luis Maria Grignion de Montfort ensina-
nos  a  fazer  este  caminho  de  apoí stolos  de
Jesus  por  Maria  no  livro  Tratado  à
Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem.

Quem encontrar Maria, encontraraí  a vida
(cf. Prov 8, 35). Mas naão a encontra quem naão
a  procura,  e  naão  a  procura quem  naão  a
conhece,  e  ningueím  deseja  o  que  naão
conhece!

O exemplo de João Paulo II

“Totus  Tuus  ego  sum”,  “Sou
completamente  Teu”.  Foi  esse  o  lema
escolhido por Joaão Paulo II  para os seus 27
anos de pontificado. A origem da devoçaão e
da piedade mariana na vida de Karol Wojtyla
surge desde pequeno: “A veneraçaão aà  Maãe de
Deus,  na  sua  forma  tradicional,  recebi-a  da
famíília e da paroí quia de Wadowice. Lembro-
me que, na igreja paroquial, havia uma capela
lateral dedicada aà  Maãe do Perpeí tuo Socorro,
aonde  iam  pela  manhaã ,  antes  do iníício  das
aulas...  Recebi  o  escapulaí rio  de  Nossa
Senhora do Carmo aos 10 anos e ainda agora
o trago.  Houve um tempo em que,  de certa
forma,  pus  em  questaão  a  minha  devoçaão  a
Maria,  temendo  que  aumentasse  e
comprometesse a primazia do culto devido a
Cristo. Foi entaão que veio em minha ajuda o
livro de Saão Luíís Maria Grignion de Montfort,
o  ‘Tratado da verdadeira  devoçaão  aà  Virgem
Maria’.  Nele encontrei a resposta aà s minhas
duí vidas. Sim, Maria aproxima-nos de Cristo,
conduz-nos a Éle, com a condiçaão de que se
viva  o  seu  misteírio  em  Cristo”.  (Dom  e
mistério). 

Ainda  sobre  a  devoçaão  a  Maria,  o  Papa
afirmava: “A devoçaão a Maria eí  fonte de vida
profunda, eí  fonte de compromisso com Deus
e  com  os  irmaãos.  Permanecei  na  escola  de
Maria,  escutai  a  sua  voz,  segui  os  seus
exemplos. Éla nos orienta para Jesus: ‘Fazei o
que Éle vos disser’. É, como outrora em Canaí
da  Galileia,  encaminha  ao  Filho  as
dificuldades  dos  homens,  obtendo  d’Éle  as
graças desejadas. Rezemos com Maria e por
Maria: Éla eí  sempre a “Maãe de Deus e nossa!”
(Homilia em Aparecida, 1980). 



Éssa foi uma constante liçaão de Joaão Paulo
II:  A  auteêntica  devoçaão  mariana  eí ,  em  sua
esseência,  cristoceêntrica,  profundamente
radicada  no  misteírio  trinitaí rio  de  Deus.  “A
funçaão  maternal  de  Maria  para  com  os
homens,  de  modo  algum  obscurece  ou
diminui  esta  uí nica  mediaçaão  de  Cristo”.
(Redemptoris Mater, 22)

Testemunho do Papa Francisco

Éncontramo-nos  diante  duma  das
maravilhas do Senhor: Maria! Uma criatura
humilde e fraígil  como noí s,  escolhida para
ser Maãe de Deus, Maãe do seu Criador. 
Maria disse o seu «sim» a Deus, um «sim»
que  transtornou  a  sua  vida  humilde  de
Nazareí ,  mas  naão  foi  o  uí nico;  antes,  foi
apenas  o  primeiro  de  muitos  «sins»
pronunciados  no  seu  coraçaão  tanto  nos
seus  momentos  felizes,  como  nos
dolorosos… muitos «sins» que culminaram
no «sim» ao peí  da  Cruz.  Pensai  ateí  onde
chegou a fidelidade de Maria a Deus: ver o
seu uí nico Filho na Cruz.  A mulher fiel,  de
peí , destruíída por dentro, mas fiel e forte. 
Pergunto:  sou  um  cristaão  “soluçante”,  ou
sou  cristaão  sempre?  Deus  pede-nos  para
Lhe sermos fieí is, todos os dias, em tudo o
que  fazemos;  e  acrescenta:  mesmo  se  aà s
vezes naão Lhe somos fieí is, Éle eí  sempre fiel
e, com a sua misericoí rdia, naão se cansa de
nos  estender  a  maão  para  nos  erguer  e
encorajar  a  retomar  o  caminho,  a  voltar
para Éle e confessar-Lhe a nossa fraqueza a
fim  de  que  nos  deê  a  sua  força.  A  feí  eí  a
fidelidade definitiva, como a de Maria. 

Invoquemos a intercessão de Maria, para que
nos  ajude  a  deixarmo-nos  surpreender  por
Deus sem resistências, a ser-Lhe fiéis todos os
dias, a louvá-lO e agradecer-Lhe porque Ele é
a nossa força. Amen 

Apóstolos de Maria

Queremos dizer SIM ao Senhor e ser fieí is
ao projecto que Éle tem para noí s. Queremos
ser “apoí stolos  de Maria”  mas sabemos que,
ao  fim  de  pouco  tempo,  nos  vamos  perder
nas  dificuldades  do  dia-a-dia.  Por  isso
resolvemos pedir  ajuda a  Maria,  nossa  Maãe
Imaculada, síímbolo de perfeiçaão humana e da
Igreja  e  lançarmo-nos  com  ÉLA  nesta
aventura.

Como  é  que  a  iniciativa  “Totus
Tuus” nos pode ajudar?

Aprendendo o que eí  a verdadeira devoçaão a
Nossa Senhora, conhecendo-A melhor para A
amarmos  mais  e  A  imitarmos  na  sua
fidelidade a Deus. Com este objectivo, iremos
aprofundar O Tratado da Verdadeira Devoçaão
aà  Santííssima  Virgem.  Os  encontros  de
formaçaão seraão nos dias 11 de Nov.; 9 de Dez;
13 de Jan.;  10 de Fev.;  10 de Março;  14 de
Abril, na Igreja Paroquial da Algés, sempre
aà s 15h

Inscrições no encontro

O valor  da  inscrição  será  25€,  para  aquisição
dos  instrumentos  necessários  ao  estudo  e  à
Consagração Totus Tuus.

Totus Tuus
«Tratado da Verdadeira Devoção 

à Santíssima Virgem»

Consagração Total a
Nossa Senhora 

segundo o método de 
S. Luís Maria Grignion de Montfort,

Paróquia de Cristo Rei 
Algeís- Miraflores
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