---- VADEMUCUM ---para os Grupos de Oração Mariana ADP-VV

OS GRUPOS DE ORAÇÃO MARIANA ADP-VV E O SEU ESTILO INOVADOR
Os Grupos de Oração Mariana adp-vv (isto é, "Aliados dos Pequenos - Volantini Verdi"), nascem de uma
intuição de Frei Volantino Verde, fundador da Comunidade dos Pequenos Frades e Pequenas Freiras de Jesus e
Maria1 (pfsgm). O qual, acolhendo os pedidos de tantas famílias e pessoas fascinadas por este estilo de vida
evangélico, quis dar também aos leigos a possibilidade real de viverem, em certa medida, o carisma próprio dos
pfsgm, isto é, o de “estimular as pessoas à frequência da vida sacramental ou a uma participação mais intensa”2.
Para fazer isso, os adp-vv reúnem-se periodicamente para a oração do Santo Rosário Meditado com o
objetivo de crescer e fazer crescer os irmãos na fé. O coração deste método de oração "inovador" é a meditação dos
mistérios do S. Rosário, introduzido pela leitura de fichas sistemáticas3 simples, as quais contêm um trecho da
Palavra de Deus, uma breve meditação de "teologia prática" e uma passagem dos Ensinamentos da Igreja Católica.
Em seguida, continua-se com uma meditação livre baseada no tema da ficha escolhida, tendo em vista a concreta e
melhor vivência do Evangelho na própria vocação laical pessoal e a realização de obras de evangelização mais
eficazes e competentes.
FUNDAÇÃO E PROCESSO DOS GRUPOS ADP-VV
1 Promoção e cuidado dos grupos também à distância
Os responsáveis consagrados e responsáveis leigos dos Grupos de Oração adp-vv empenham-se
assiduamente a promover a oração do Santo Rosário Meditado - Inovador - nas próprias paróquias, nos
ambientes de trabalho, entre amigos e familiares, e entre todas as pessoas que desejam crescer na fé, da qual
brota sempre mais graça e paz em abundância no conhecimento de Deus e Daquele que Ele Enviou, Jesus
Cristo (cfr. 2Pe 1,2). Para isso, tais responsáveis, visitam pessoalmente os grupos de oração; no caso dos grupos
espalhados pelo mundo que se encontram distantes das sedes dos pfsgm, não podendo ser visitados com
frequência, são acompanhados através da internet e dos meios de comunicação social4.
1.2 Promoção de Cenáculos de Oração compostos por aliados que vivem longe uns dos outros
Graças ao uso dos meios de comunicação social, também é possível ir ao encontro do pedido de
muitos leigos desejosos de fundar novos cenáculos de oração compostos por aliados que vivem longe uns
dos outros e que decidem reunir-se (principalmente) por videoconferência.
2 Primeiras 4 provas consecutivas (ao vivo ou pelas redes sociais)
Após uma primeira experiência com o S. Rosário inovador adp-vv Meditado e cantado e uma bela
experiência espiritual com os pfsgm, isto é, participando connosco nos encontros de oração, pessoalmente ou
através dos meios de comunicação social, com o auxílio de conteúdos multimédia disponíveis no site
www.fradespobres.net e no blog adp-vv, os candidatos começam um período de pelo menos 4 provas
consecutivas com a oração de grupo (pessoalmente ou à distância, como foi mencionado), guiada pelos
responsáveis consagrados pfsgm.
3 OS 6 MESES DE EXPERIÊNCIA PARA CANDIDATOS A MEMBROS ESPIRITUAIS ADP-VV
Uma vez terminadas positivamente as 4 provas consecutivas, os consagrados pfsgm pedem ao pároco
de referência através de um simples email, o seu consentimento para continuar a bela experiência com a oração
de grupo (o qual não é necessário no caso de cenáculos online com membros à distância). Após ter obtido o
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consentimento, passa-se à assinatura do simples Módulo de inscrição para os candidatos a Membros Espirituais
dos Grupos de Oração adp-vv, onde recebem de imediato a pulseira verde do Rosário e começam os 6 meses
de experiência consecutiva com a oração do Santo Rosário Meditado em grupo, com base na mensagem que a
Nossa Senhora deu aos pastorinhos de Fátima no dia 13 de maio de 1917 quando disse: "Vinde aqui por 6
meses consecutivos e eu vos direi quem eu sou e o que quero de vocês"5. A oração em grupo deve ser realizada
semanalmente (nível A), quinzenalmente (nível B) ou mensalmente (nível C), dependendo da escolha dos
candidatos. No caso em que os Consagrados tenham possibilidade de cuidar do grupo pessoalmente, os
responsáveis pfsgm irão também ao bispo da respetiva diocese, levando consigo o consentimento por escrito
do pároco de referência, para receber o seu benevolente nulla osta (possivelmente por e-mail).
4 OFICIALIZAÇÃO DE NOVOS MEMBROS ESPIRITUAIS OU GRUPOS DE ORAÇÃO ADP-VV
Ao final dos 6 meses de experiência, se não for comunicado por e-mail nenhuma avaliação negativa
pelos responsáveis pfsgm, a oficialização dos novos Membros Espirituais dos Grupos de oração adp-vv
acontece automaticamente, pelo que:
a) o novo cenáculo recebe o ícone distintivo e torna-se oficialmente um Grupo de Oração adp-vv;
b) o aspirante individual torna-se oficialmente um Membro Espiritual dos Grupos de Oração adp-vv
prometendo o esforço (não a obrigação) de observar com amor, os seguintes três pontos básicos:
1. Recitar o Santo Rosário Meditado com o seu grupo de Oração segundo o nível escolhido.
2. Participar na Santa Missa pelo menos ao domingo ou na pré-festiva, comungando Jesus Eucaristia
pelo menos semanalmente e confessando-se pelo menos mensalmente com o sacerdote católico.
3. Fazer obras concretas de Caridade tanto quanto possível, especialmente ajudando os Pequenos
Frades e Pequenas Freiras de Jesus e Maria nas suas obras de Caridade e Evangelização.
5 ENTRAR OFICIALMENTE E DEFINITIVAMENTE NA ASSOCIAÇÃO ADP-VV
Finalmente, assim como os pfsgm se tornam professos perpétuos depois de seis anos e meio, o mesmo
acontece com os membros dos Grupos adp-vv - após o preenchimento de um pedido escrito específico - poderão
ser inseridos oficialmente e definitivamente a título pleno no registo da Associação adp-vv, por se terem destacado
particularmente no empenho das três promessas feitas (no ponto 4). No entanto, a direção da Associação pode
decidir entre admitir ou não admitir um aliado entre os seus sócios, até mesmo antes do tempo determinado,
principalmente pelos méritos destacados (cfr. 1Tm 3,13) no operar a Caridade concretizada pelos fatos e pelo
testemunho cristão exemplar no anúncio de Cristo morto e ressuscitado6.
6

OS MISSIONÁRIOS LEIGOS (A TEMPO PARCIAL E A TEMPO INTEIRO)

Entre os aliados dos grupos adp-vv há alguns chamados “Missionários leigos adp-vv”, que decidem
dedicar mais tempo a Deus no seu chamado leigo, vivendo mais de perto o aspeto missionário próprio dos
pfsgm. Entre estes, os chamados:
- Missionários adp-vv a tempo inteiro: são aqueles que decidem dar tudo a Deus de forma laical,
vivendo fisicamente ao lado das nossas comunidades de Consagrados e dedicando todo o seu tempo e recursos
ao serviço das obras de apostolado e caridade da comunidade pfsgm.
- Missionários adp-vv a tempo parcial, são aqueles que decidem dar cerca de metade do próprio tempo
a Deus de forma laical. Vivem perto ou a uma certa distância das nossas comunidades de consagrados (não
mais de 50 km), de modo a poderem dedicar uma boa parte do seu tempo através das obras de apostolado e
caridade da comunidade pfsgm, segundo as possibilidades de cada um.
- Missionários adp-vv à distância são aqueles que decidem dar uma boa parte do seu tempo a Deus em
forma laical. Podem viver longe das nossas comunidades de Consagrados ou até mesmo em outros países.
Dedicam uma parte do seu tempo livre através das iniciativas dos Missionários a tempo inteiro e tempo parcial
e das obras de apostolado e de caridade da comunidade pfsgm.
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