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O nosso carisma profundamente mariano, leva-me, como primeiro servidor da MSM, a
não deixar de assinalar o 100º aniversário dos grandes acontecimentos de Fátima. Para
já convido os nossos amigos e convoco todos os membros da nossa Ordem, a renovar
a consagração a Nossa Senhora, usando um texto que o Fundador escreveu e leu, em
nome da MSM e que hoje faz parte dos arquivos de Fátima. Assim, quero que até ao
fim deste ano, pelo menos uma vez por mês, todos, individual ou colectivamente, os
nossos freires renovem o acto de consagração que se inclui nesta minha Carta de
Fevereiro:
Acto de consagração ao Coração Imaculado de Maria *

Santa gloriosa Mãe de Deus sempre Virgem,
Ó Maria, nossa Dama e Suserana,
É para a glória do Pai todo poderoso,
O reino do Filho Eterno,
E a exaltação do Santo Espírito Paráclito
Que esta cavalaria nova foi fundada,
Sob a invocação do Vosso bendito nome.
Todos os que chamastes para o Vosso serviço
Se consagraram como Vossos escravos de amor;
Todos, procuram servir melhor a Santa Igreja,
Vivendo sob o Vosso olhar,
Procurando imitar as Vossas virtudes.
Já que é impossível ser verdadeiros filhos de Deus,
À semelhança do Filho único,
Sem serem Vossos filhos, nascidos do Vosso coração,
E , contudo , desde há vários anos,
Malgrado as inumeráveis graças recebidas por Vossa intercessão,
Mostramo-nos indignos do Vosso Alto Serviço,
Temos vivido na tibieza,

Combatemos com moleza o espírito do mundo,
Deixámos entrar a divisão nas nossas fileiras,
Não procurámos a humildade com o ardor suficiente,
E é por isso que não obtivemos os frutos
Que Vós esperáveis de nós e dos Vossos cavaleiros.
Agora, confessamos o nosso pecado.
Conscientes de vivermos uma época crucial para o mundo,
Sabendo que o Coração sagrado do Vosso Filho
É o único Centro do mundo e o fim da nossa Demanda,
O lugar da Salvação no Espírito Santo,
E a Fonte da bem-aventurança,
Incluindo que a nossa conversão não sofra atraso,
Voltamo-nos para Vós sob o signo do Vosso Coração Imaculado.
É por Vós, Ó Maria, que Cristo Senhor
Veio ao mundo para a Sua primeira Vinda.
É também por Vós que Ele voltará,
No fim dos tempos, com todos os Seus Anjos.
Cremos que Ele virá,
E nós esperamos pelo Seu Reino
Com uma firme e alegre esperança.
Vós mesma o anunciastes nas vossas epifanias,
Sobretudo em Fátima.
É por isso, animados do desejo de responder aos Vossos apelos,
QUE NÓS NOS CONSAGRAMOS SOLENEMENTE AO VOSSO CORAÇÃO IMACULADO.
Declaramos que queremos receber a vida
Dos batimentos do Vosso Coração materno,
Não somente cada uma das nossas pessoas,
Mas ainda todos em conjunto, unidos num só coração e numa só alma,
Nós que formamos uma Ordem única, para o serviço da cavalaria.

Coração Imaculado de Maria, acolhei os vossos cavaleiros!
Guardai e defendei a Vossa Militia de todos os ataques do demónio!
Uni-nos ao Coração de Jesus.
Marana tha! Vem, Senhor Jesus.
Amen.

*Este acto de consagração foi proclamado por Dom Gérard Lafond
(fundador da MSM), na presença de Dom Paul Seitz, Capelão Geral da MSM
(Bispo refugiado do Vietname), em 15 de Agosto de 1981 diante da Catedral
de Chartres, à saída da Missa Pontifical da Assunção.
O texto original foi depositado aos pés da imagem de Nossa Senhora na
Capela das Aparições de Fátima pelo cavaleiro Carlos Aguiar Gomes,
Provincial de Portugal, depois levada para os arquivos do santuário.
Por decisão do Mestre da MSM, Carlos Aguiar Gomes, esta mesma
consagração será renovada em 2017, ano do centenário das Aparições.
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