
PEDIDO DE ADMISSÃO 

 

PARA A ENTRADA 

 

Como membro de um Grupo de Oração ADP-VV.  

(Opção □ A / □ B / □ C) 

 

 

 

 

Em Nome do Senhor, 

     

     Livremente, conscientemente e sem nenhuma constrição, Eu ..  .....................................................................................  

nascid.... em ........................... ( … ), no dia …..... ........ .............. e residente em ................................................  ( ......... ),   

Rua ......................................... n. ..... Tel. ……….….....…. Cel. ………………....... E-mail ………..……..…………….. 

 

DEPOIS DE TER FEITO 

 

diretamente ou indiretamente una bela experiência espiritual com os grupos de Oração Mariana da Comunidade dos Pequenos 

Frades e Pequenas Freiras de Jesus e Maria (Aprovados - definitivamente - em Noto, pela Igreja Católica, no dia 31 de Maio de  

2019 com Decreto Episcopal por Sua Ex.ª Mons. Antônio Staglianò), e  ter rezado com o vosso modo inovador o Santo Rosário 

Meditado (por um período de prévio discernimento, que prevê 4 provas preliminares e sucessivamente 6 meses de experiência 

consecutivos) com as Fichas Sistemáticas, segundo a Palavra de Deus, o Carisma da vossa Comunidade e os Ensinamentos da 

Igreja Católica, num grupo ADP-VV nascente ou já formado 

 

COM A PRESENTE PEÇO: 

 

de poder entrar nos vossos grupos de oração, para tornar-me oficialmente um membro ADP-VV, como é usual dos 

vossos cenáculos marianos nascentes, para poder iniciar desde já um caminho mais sério de crescimento gradual, seja 

como Cristão, seja como membro do Grupo de Oração ADP-VV (□ A / □ B / □ C) da Cidade de …….............…. (…), 

na rua …………………, n. ..…  no esforço de observar amorosamente os três pontos básicos: 

 

1. Recitar o S. Terço Meditado (uma vez à semana [Opção □ A],  uma vez a cada 15 dias [Opção □ B] ou uma 

vez ao mês [Opção □ C]) com o próprio grupo de Oração, num local com dia e horário definidos .  

 

2. Participar à Santa Missa ao menos uma vez por semana, Comungando Jesus Eucaristia e Confessar-se ao menos 

mensalmente com um Sacerdote Católico. 

 

3. Fazer na medida do possível obras de Caridade concretas, especialmente ajudando os Pequenos Frades e 

Pequenas Freiras de Jesus e Maria nas suas obras de caridade e nas obras de Evangelização! 

 

Confiante que, depois de ter finalizado este período de entrada, se a avaliação for positiva da parte dos responsáveis dos Pequenos 

Frades e Pequenas Freiras de Jesus e Maria,  possa imediatamente me tornar um membro oficial dos grupos de oração  ADP-

VV,  e depois de um ano e meio da assinatura deste módulo, ser inscrit... no livro da Associação dos acima nominados grupos de 

Oração mariana, da respetiva nação à qual pertenço. Em caso de desistência, da minha parte ou da vossa, comprometo-me a 

restituir, o quanto antes, aos  responsáveis da Comunidade pfsgm, todo o material específico dos cenáculos, que hoje recebo com 

grande alegria, com a assinatura do módulo, após a conclusão do tempo - de prévio discernimento -. 

 

Confio tudo à poderosa intercessão de Maria, Mãe de Deus, na Esperança que através da Oração Bíblica, carismática e 

Magisterial destes grupos marianos, Ela me conduza cada vez mais à verdadeira Luz de Deus em Jesus. Ad maiorem Dei 

Gloriam et Salutem animarum! 

 

Assinatura  

do Requerente: 

 

 Serv.. Responsável Grupo ……………………………. 

 Serv.. Vice-Responsável Grupo n. … …………..….……. 

 Secretári... do grupo ………………………..............… 

 Membro simples ……………………….........….….… 

 

                                                                                                                                                                                                     

 Data ………………….  Local …………….….      

Assinatura  

de um Responsável Consagrado 
(que recebe tal pedido). 

 
 

 

…………………………………… 
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