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CARTA AOS ARTISTAS DO BRASIL 

 “Neste dia 22 de outubro, consagramo-nos à Maria”. 

 

 

A paz de Jesus, meus amigos! 

 

 Quanta alegria transborda em meu coração por esse mês tão especial. Depois de ter 

motivado os nossos artistas a olharem pra Nossa Senhora, tivemos a grande graça de ver o 

Santo Papa Francisco consagrar o mundo ao Imaculado Coração de Maria. 

 Sinto-me com novo ânimo pra essa moção, pra esse direcionamento. Peço que 

percebam os sinais de Deus para nós. Sinto uma grande segurança de estarmos indo no 

caminho certo. Tenho lutado diariamente para olhar pra Maria em todos os momentos, 

principalmente os mais difíceis da minha vida. Sempre que alguém vem me partilhar uma 

dificuldade, eu respondo: “Lembre-se de Maria”.  

 O Santo Padre não apenas consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria e 

deixou o mundo aos seus cuidados, como também quer nos dizer: lembre-se de Maria, 

estejam com Maria, voltem pra Maria. 

 É isso que estamos fazendo nesse tempo, olhando pra nossa mãe e sendo verdadeiros 

devotos e imitadores de seus passos. Por isso, nesse dia 22 de outubro de 2013, rezemos junto 

com o Santo Padre, consagrando nossas vidas, nosso ministério, nossos grupos de oração e a 

RCC.  
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CONSAGRAÇÃO 

Bem-aventurada Maria Virgem de Fátima, com renovada gratidão pela tua presença materna, 

unimos a nossa voz àquela de todas as gerações que te chamam bem-aventurada. Celebramos 

em ti as grandes obras de Deus, que jamais se cansa de prostrar-se com misericórdia sobre a 

humanidade, afligida pelo mal e ferida pelo pecado, para curá-la e para salvá-la. 

Acolhe com benevolência de Mãe o ato de consagração que hoje fazemos com confiança, diante 

desta tua imagem tão querida a nós. Estamos certos de que cada um de nós é precioso aos teus 

olhos e que nada é a ti estranho de tudo aquilo que habita em nossos corações. 

Deixamo-nos alcançar pelo teu dulcíssimo olhar e recebemos o afago consolador do teu sorriso. 

Protege a nossa vida entre os teus braços: abençoa e reforça todo desejo de bem; reaviva e 

alimenta a fé; ampara e ilumina a esperança; suscita e anima a caridade; guia todos nós no 

caminho da santidade. 

Ensina-nos o teu mesmo amor de predileção pelos pequenos e pelos pobres, pelos excluídos e os 

sofredores, pelos pecadores e os dispersos de coração: reúne todos sob tua proteção e os 

entrega ao teu Filho amado, o Senhor nosso Jesus. 

Amém. 

 

 Peço que neste dia, motivem os artistas a rezarem com essa oração, com cada cópia 

nas mãos e fazerem também esse ato de consagração. No próximo mês, dia 22 de novembro, 

celebraremos o dia de nossa padroeira Santa Cecília. Quero pedir pra cada um de vocês, 

coordenadores estaduais e diocesanos, que organizem algo especial para o próximo mês. Visto 

que decidimos que o dia da mobilização seria nos dias 22, exatamente por ser o dia de Santa 

Cecília. Conto com vocês, meus amigos!  

 

Um grande abraço desse pobre pecador! 

 

 

 

 

 

 

Juninho Cassimiro 

Coordenador Nacional do Ministério de Música e Artes 
Renovação Carismática Católica do Brasil - RCCBRASIL 


