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              CÓDIGO DA FAMÍLIA BEATAE MARIAE VIRGINIS 

                   CAPÍTULO I – DOS FUNDAMENTOS 
 
 
Artigo 1 -  Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria, que Deus Uno e Trino 
concedeu, em Nosso Senhor Jesus Cristo, a graça da plenitude da verdade e da salvação 
ao homem. E é por intermédio da Santíssima Virgem Maria, que a pequena Família 
Beatae Mariae Virginis quer, em Nosso Senhor Jesus Cristo, alcançar a graça da 
plenitude da verdade e da salvação do Deus Uno e Trino. 
 
 
Artigo 2 §1 – A Familia Beatae Mariae Virginis é uma instituição religiosa católica, 
apostólica, romana, que se destina a conhecer, viver, despertar, desenvolver e conservar 
a Estabilidade. 
 

    §2 – A Familia Beatae Mariae Virginis, neste Código, é também denominada 
simplesmente Família ou FBMV . 
 
     §3 – Cada membro desta família será denominado mariano.   

 
Artigo 3 – Por Estabilidade, entende-se, aqui, a instauração na inteligência, na vontade, 
nas ações, na arte, na vida e nas instituições, do processo inteiro de elevação humana, 
que Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo confiou à  Santa Igreja Católica, Apostólica, 
Romana, tomando-se como ponto de partida e fundamento, o Sagrado Depósito da Fé 
Católica, de modo precípuo contido no seu corpo dogmático e moral, bem como na sua 
venerável tradição litúrgica, tal como se encontra no Magistério Solene e Ordinário, 
levando-se também em conta os princípios da lei natural, imagem da verdade e da 
beleza divinas. Portanto a Estabilidade é uma firme adesão da inteligência, da vontade e 
do sentir, à Fé Católica e às suas consequências, em todas as formas do ser, do pensar e 
agir humanos. 
 
 Artigo 4 – Para promover a Estabilidade, a FBMV se configura de uma comunidade 
masculina de fiéis católicos, consagrados por voto a viver os conselhos evangélicos da 
Obediência, da Pobreza e da Castidade perpétuas, unidos a um quarto voto especial de 
Estabilidade, considerada esta no sentido exposto no presente Código. 
 
Artigo 5 – Esta comunidade masculina de fiéis católicos consagrados se obriga a viver 
seu ideal, cultivando predominantemente a vida de oração. 
 
Artigo 6 – Pelos votos de viver os conselhos evangélicos, os componentes desta 
Família se comprometem alegre e livremente a viver: 
                a) A castidade perfeita e perpétua, procurando as coisas do espírito, por meio 
do constante esforço por dominar os sentidos, para o que buscará do Bom Deus, por 
meio da Santíssima Virgem, em vigilante exercício, alcançar a graça de sempre marchar 
valentemente para o mais custoso e assim obter o perfeito domínio do espírito sobre o 
corpo. 
                  b) A verdadeira pobreza, pelo incansável exercício do desapego de toda 
coisa criada, servindo-se das criaturas de modo ordenado e transitório, para alcançar ser 
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possuído por Deus, o Bem Absoluto e Necessário. Isso nos defenderá de profanar os 
direitos de Deus sobre cada ser, e nos livrará de ser obstáculo ao projeto de Deus sobre 
cada um deles. 
                   c) A perfeita Obediência, para alcançar a mais completa vitória sobre o 
próprio orgulho, para que a adesão à fé católica, com todas as suas  consequências, seja 
inteiramente absorvida e vivida com facilidade e sem obstáculos. 
                     
Artigo 7 – Pelo voto de Estabilidade, aquele que o faz compromete-se a pensar e viver a 
fé católica, esforçando-se pela oração, pelo estudo em fontes católicas seguras e por 
todo modo de agir, para realizar, na medida de suas forças, o que sob esse nome de 
Estabilidade, se entende neste Código. 
 
Artigo 8- §1 – A FBMV poderá ter sacerdotes entre seus membros. 
 
                §2 – Poderão ser ordenados sacerdotes aqueles que tiverem sido escolhidos, 
por meio de prudente exame, após consultas, oração e madura reflexão 
. 
                §3 – Será levado em conta, como de suma importância, a presença no 
escolhido, de profundo e insofismável amor à Estabilidade, na busca sincera e 
incansável da humildade e do escondimento, dentro da mais perfeita obediência. 
 
                 §4 – A nenhum mariano será imposta, em razão da obediência, a escolha do 
estado clerical.   
 
                 §5 – Nenhum mariano receberá o presbiterato, sem ter feito antes os  votos 
perpétuos, nem antes de completar o trigésimo ano de vida e o décimo segundo de vida 
consagrada. 
 
                  §6 – Sendo a FBMV um instituto laical de vida consagrada, o estado clerical 
não é, de si mesmo, requisito para eventual escolha de alguém para ocupar funções de 
governo, dentro da instituição, o que  não eximirá ninguém do mais subido respeito e 
veneração, que a natureza do Sacramento da Ordem e a Sagrada Tradição sempre 
reservaram, para com a pessoa do sacerdote. Na verdade o que mais conta para alguém 
ser escolhido para as funções de governo, não é a ciência, porém, o mais profundo amor 
e zelo pela Estabilidade, juntamente com o agudo discernimento e previdência, num 
coração completamente despojado de ambição e vaidade. 
 
 
Artigo 9 – A FBMV poderá constituir associações para fiéis católicos, não chamados a 
seguir, com voto, os conselhos evangélicos, com o fim de disseminar os ideais da 
Estabilidade. 
 
Artigo 10 – Poderão ser criadas fundações ou outros empreendimentos, com a mesma 
finalidade do prescrito no artigo 9. 
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         CAPÍTULO II – DOS MEMBROS COMPONENTES 

                            I PARTE – DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
 
 
Artigo 11 – Sob o aspecto espiritual, é membro da FBMV o fiel católico, apostólico, 
romano que, tendo deixado tudo para seguir o Senhor, propôe-se a fazê-lo tentando 
assemelhar-se à Verdade e Beleza Eterna, que se encarnou no seio da Bem-aventurada 
Virgem Maria, pondo-se inteiramente sob o domínio d’Aquela de quem o Bom Deus se 
serviu para nos dar o Salvador, a Santíssima Virgem, como seus filhos e escravos, 
renunciando até a possíveis méritos em suas mãos, para se tornar, no pensar  e no agir, 
como um contínuo ato de reparação das próprias revoltas e de todas as revoltas contra a 
Divina Majestade, em toda a história da criação, para se tornar (repita-se) o máximo 
possível, uma cópia viva da catolicidade e dela decidido difundidor, tanto no aspecto 
doutrinário, quanto em todos os demais aspectos da vida e da atividade humanas, nos 
termos da Estabilidade. 
 
Artigo 12 – Sob o aspecto jurídico, são membros da FBMV aqueles que, legitimamente 
admitidos, tiverem professado os VOTOS previstos neste Código, durante todo o tempo 
de validade. 
 
Artigo 13 – Chama-se IRMÃO NOVO, neste Código, todo aquele que, tendo sido 
recebido à nossa vida em comum, com o fim de se consagrar, ainda não fez a primeira 
Profissão. 
 
Artigo 14 – Chama-se PROMISSO, o Irmão que já fez as Promessas e PROFESSO, o 
Irmão que já fez os VOTOS. 
 
Artigo 15 – Para serem recebidos como aspirantes à FBMV, são requeridas as seguintes 
condições: 
   1) Pertencer à Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, tendo sido, portanto nela 
batizado. 
    2) Ter para com a Santa Igreja uma fé firme e tranqüila, com especial acatamento ao 
PRIMADO ROMANO DE PEDRO. 
    3) Não admitir qualquer espécie de cohabitação doutrinária ou cultural com outras 
entidades religiosas, sejam elas pagãs, heréticas ou cismáticas. 
    4) Ter vida reta. 
    5) Demonstrar saúde física e mental suficientes, para desempenhar suas obrigações de 
religioso, componente de uma sociedade de vida em comum. 
    6) Demonstrar sincera disposição para dedicar-se à vida de piedade, e especial pendor 
para cultivar as virtudes da FÉ, da HUMILDADE e da OBEDIÊNCIA. 
    7) Não ser oriundo de outro instituto religioso, ou de qualquer outra forma de vida 
consagrada em comum. 
    8) Não ter mais de vinte e um anos, ou com autorização muito especial do Capítulo, 
até vinte e cinco anos. 
    9) Estado livre. 
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II PARTE 
DOS ESTÁGIOS NA ADMISSÃO E NA FORMAÇÃO 

 
 
Artigo 16 – Desde a admissão até os VOTOS, aquele que é chamado pelo Senhor a 
consagrar-se a Ele, por meio da Santíssima Virgem, em nossa Família, passa pelas 
seguintes etapas de formação: 
 

1) O SIM, que tem lugar no próprio ato de entrada para a primeira experiência, e se 
prolonga pelo espaço de seis meses, ao menos. Decorrido esse tempo, quando a 
formação doutrinária católica deve ter a predominância, ao lado de um sério 
exercício na vida de piedade, no amor ao trabalho e ao serviço, o aspirante recebe, 
juntamente como o hábito branco, sem capuz, com um cordão marrom, à maneira 
de cinto, o seu NOME NOVO, que é sempre MARIA, indicativo de nossa total 
consagração à Santíssima Virgem, como nossa Dona, Mãe e Medianeira, 
precedido do nome de algum santo, para facilitar a identificação de cada irmão. 

 
2) A partir da recepção do NOME NOVO, o aspirante inicia a segunda fase, de 

aprofundamento doutrinário e espiritual, onde começa também a ter seu bom 
gosto educado por um mais correto conhecimento da arte e desenvolvimento da 
educação cristã da História. Este estágio deve durar um ano, ao menos e dois no 
máximo. É o tempo do começo de sua compreensão e familiaridade com o 
conceito de ESTABILIDADE. É o POSTULADO. 

 
3) Concluído o POSTULADO, ele faz, perante a Comunidade, devidamente 

presidida pelo superior, um compromisso para iniciar o NOVICIADO. Tal 
compromisso, que não tem absolutamente a força de voto, se constitue de uma 
resolução feita perante Deus, de cumprir com o máximo zelo, na mente e nos 
atos, os deveres de perfeita CASTIDADE, POBREZA, OBEDIÊNCIA e 
ESTABILIDADE, na medida e progressão dos conhecimentos que tem e que vai 
adquirindo durante o tempo do noviciado. Esse quádruplo compromisso, que 
chamamos de PROMESSAS, de si mesmo, não vincula a consciência sub gravi, 
ressalvadas naturalmente as normas morais católicas. Juntamente com as 
PROMESSAS, é-lhe imposto o escapulário plicado. Este tempo de NOVICIADO 
dura dois anos, que podem, excepcionalmente ser prorrogados por mais seis 
meses. 

 
Artigo 17 – O tempo do NOVICIADO é um período especial, que prepara o IRMÃO 
NOVO para os VOTOS. É um período sumamente importante, no qual o NOVIÇO deve 
ser o mais perfeitamente educado sobre o que significa a vida consagrada e comum de 
nossa Família. 
 
Artigo 18 – Para atender satisfatoriamente à exigência do Artigo 17, deve o NOVIÇO 
ser levado ao mais exato conhecimento e perfeito exercício: 
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1) Das VERDADES da imutável Doutrina Católica, de tal modo que se perceba 

que o NOVIÇO venha a adquirir uma profunda e como que natural aversão a 
tudo quanto destoe da CATOLICIDADE, sem o que é-lhe impossível 
incorporar-se à nossa Família, que tem e quer sempre ter a Imaculada Senhora 
da Fé e do Santo Rosário, como Dona absoluta, Medianeira indispensável e 
Modelo perfeito; de modo a nada se ter, nem querer sem Ela. 

 
2) Do múnus peculiar e único da Santíssima Virgem nom plano salvífico de Deus, 

e portanto mais particularmente na existência, conservação e aperfeiçoamento de 
nossa Família, que tem e quer sempre ter a Imaculada Senhora da Fé e do Santo 
Rosário, como Dona absoluta, Medianeira indispensável e Modelo perfeito; de 
modo a nada se ter, nem querer sem Ela. 

 
3) Do ardente amor ao culto latrêutico, gratulatório, expiatório e impetratório que 

nos cabe por amoroso dever e necessidade, ao Deus Uno e Trino, por meio do 
Verbo Encarnado, que nos é dado pela Santa Virgem e Mãe, culto esse que deve 
ser realizado sobretudo no Santo Sacrifício do Altar e no Ofício Divino, mas que 
deve também penetrar toda a vida do mariano, como ardoroso amante da santa 
Eucaristia e portanto da Sagrada Paixão e Morte do Santíssimo Redentor. 

 
4) Da particular importância da oração diária do Santo Rosário e da especial 

devoção que nos caracteriza ao Sacratíssimo Coração e ao Imaculado Coração 
de Maria. 

 
5) De cada uma das instruções do nosso Código. 

 
6) Da fervorosa disposição para o trabalho e enérgico combate contra a preguiça e 

a ociosidade. 
 

7) Da CARIDADE e do desinteressado, generoso e discreto serviço ao próximo. 
 

8) Da natureza e deveres do voto “in genere” e de cada um dos nossos quatro 
VOTOS, de modo muito particular das três virtudes sobrenaturais, que 
compreendem o elemento central da Estabilidade, que são a FÉ, a 
HUMILDADE e a OBEDIÊNCIA. 

 
9) Do espírito de sacrifício, que por Nosso Senhor apresentado como condição a ser 
assumida por quem quer segui-lo (Mt. 16,24; Mc 8,34; Mt. 10,38; Lc. 9,23; 14,27; 
23,26). Entretanto que vigilantemente se considere a austeridade, não como fim em 
si mesma, mas apenas como meio de conquistar o despojamento do próprio eu e a 
vitória sobre si mesmo; pois, como ensina Santo Agostinho, a Cidade de Deus tem 
por base o amor a Deus, levado até o esquecimento de si mesmo; a cidade do 
demônio tem por base o amor a si, levado até o esquecimento de Deus.  Portanto é 
necessário o máximo cuidado para que a austeridade não se torne uma armadilha 
diabólica contra quem a pratica, o que acontece quando ela leva a aumentar ou 
endurecer a soberba, ou quando ela desperta no coração qualquer desprezo pelo 
próximo. E que fique bem claro na consciência, que a grande penitência é a 
generosa e inalterável disposição de servir ao próximo, até à própria imolação, sem 
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qualquer outro interesse, que não seja o de glorificar a Deus e promover o bem, 
sobretudo espiritual, das almas. 

 
10) Do amor desapegado às criaturas, por amor de Deus. 

 
11) Da capacidade de conviver e de ouvir. 

 
12) Da vontade disciplinada e da persistência sem teimosia. 

 
 
Artigo 19 – Para formar o NOVIÇO dentro das exigências dos Artigos 17 e 18, será 
designado um MESTRE DE NOVIÇOS, que deverá superintender a formação de todos 
os IRMÃOS NOVOS. 
 
Artigo 20 – O MESTRE DE NOVIÇOS poderá estabelecer regras mais minuciosas e 
práticas para o mais fácil e mais feliz êxito da formação do IRMÃO NOVO, dentro das 
normas dos ARTIGOS 17 e 18, bem como do presente CÓDIGO, em geral, com o 
conhecimento e a aprovação do superior. 
 
Artigo 21 – Deve o MESTRE DE NOVIÇOS ser escolhido entre os professos que 
tenham as qualidades exigidas para um superior, conforme consta do Artigo 102. 
 
Artigo 22 - Tenha o MESTRE DE NOVIÇOS os auxiliares de que precisar, 
encarregando pelo menos um deles para a formação dos ASPIRANTES e dos 
POSTULANTES, mas debaixo de uma santa vigilância. 
 
Artigo 23 – Juntamente com os seus eventuais auxiliares, procure o MESTRE DE 
NOVIÇOS, pela ação e pelo exemplo em geral, despertar nos seus subordinados grande 
amor a Nosso Senhor, a Sua Mãe Santíssima e à Santa Igreja verdadeira, para poder 
conduzi-los a viver em plenitude a ESTABILIDADE, única razão de nossa existência. 
 
Artigo 24 – Recordem-se sempre, o MESTRE DE NOVIÇOS e seus eventuais 
auxiliares, que, mercê de Nosso Senhor, por meio da Santíssima Virgem, cada IRMÃO 
NOVO, sobretudo se NOVIÇO, somente alcançando identificar-se, no pensamento e na 
vida, com o prescrito nos Artigos 17 e 18, se poderá declarar que a FBMV não só vive, 
mas também cresce idêntica a si mesma. 
 
Artigo 25 – Na medida em que a formação espiritual do mariano o permitir, haja lugar 
de importância para a formação intelectual e prática, em função do que é peculiar à 
nossa Família. 
 
Artigo 26 – Não será absolutamente permitida a dispensa desse tirocínio, em suas 
várias etapas, para a formação dos nossos membros. 
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III PARTE 

DA PROFISSÃO 
 
Artigo 27 – para a validade da PROFISSÃO, requer-se do candidato que: 
 

1) Atenda às condições dos números 1, 7 e 9 do Artigo15. 
2) Seja crismado. 
3) Tenha completado ao menos 18 anos de idade. 
4) Tenha feito os estágios previstos elos Artigos 16 e 17. 
5) Tenha sido livremente admitido aos VOTOS. 
6) Exprima esses VOTOS sem violência, medo grave ou dolo. 
7) Sejam esses VOTOS recebidos pelo legítimo superior. 

 
 
Artigo 28 – Para ser admitido à PROFISSÃO, o candidato deverá ter provado 
claramente que tem as qualidades requeridas nos números 2, 3, 4, 5 e 6 do Art. 15. 
 
Artigo 29 – Concluído o NOVICIADO, se o NOVIÇO o solicitar, e se for achado 
idôneo, será admitido aos VOTOS, caso contrário, será demitido; se houver ainda 
alguma dúvida, pode o superior estabelecer um tempo de prova. 
 
Artigo 30 – Os primeiros votos serão temporários, com a validade de três anos, 
renovados por outro período igual, findo o qual será feita a PROFISSÃO PERPÉTUA. 
 
Artigo 31 – No ato dos VOTOS, seu emitente deverá também consagrar-se como filho 
e escravo da Bem-Aventurada Virgem Maria, a Ela dedicando tudo quanto possa 
eventualmente vir a merecer. 
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IV PARTE 

NORMAS GERAIS PARA OS MARIANOS 
 
Artigo32 – Habite cada mariano sempre com seus Irmãos da FBMV. 
 
Artigo 33 – Quem ilegitimamente permanecer fora de sua casa religiosa, seja 
despedido. 
 
Artigo 34 – Cada mariano tem o dever de usar a veste prescrita pela FBMV, que se 
compõe de uma túnica talar branca, provida de capuz da mesma cor, a que se sobrepõe 
um escapulário marrom, de comprimento semelhante, ambos conforme modelo igual 
para todos. 
 
Artigo 35 – Para dias ou atividades comuns, podem os religiosos usar hábitos 
desprovidos de capuz. 
 
Artigo 36 –  A administração dos bens dos Irmãos Novos, inclusive dos NOVIÇOS e 
seu uso ou usufruto, até a primeira PROFISSÃO, serão confiados a quem ele preferir. 
Além disso, os NOVIÇOS farão um testamento válido também no Direito Civil. 
 
Artigo 37 – Deve o PROFESSO fazer ato válido também no Direito Civil, no qual 
deverá constar renúncia a dispor de todos os seus bens presentes e futuros, a vigorar a 
partir do dia em que fizer PROFISSÃO PERPÉTUA. 
 
Artigo 38 – Depois da PROFISSÃO PERPÉTUA, todo bem que advier ao MARIANO, 
pertence à FBMV, caso não tenha ele disposto de outro modo, no ato da renúncia. 
 
Artigo 39 – O mariano não pode ocupar cargos públicos ou outros, impróprios ao 
estado religioso. 
 
Artigo 40 – O mariano deve abster-se inteiramente de tudo o que não convém ou é 
impróprio a seu estado, de acordo com o prescrito neste Código. 
 
Artigo 41 – Também não pode administrar bens pertencentes a leigos, nem exercer 
ofícios seculares, que impliquem na obrigação de prestar contas, ou assumir ônus de 
natureza econômica, sem a devida licença do superior. 
 
Artigo 42 – É proibido ao mariano exercer, por si ou por outra pessoa, qualquer 
negociação ou comércio, salvo com licença dos superiores. 
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Artigo 43 – Não pode o mariano ter parte ativa em partidos políticos ou associações 
sindicais. 
 
Artigo 44 – A FBMV deve proporcionar a seus membros tudo quanto lhes seja 
necessário à realização de nossa vocação. 
 
Artigo 45 – Pela Estabilidade, buscamos a posse da Verdade e da Beleza supremas. A 
Santa Igreja Católica Apostólica Romana é o meio e o ambiente proporcionado pela 
misericórdia divina, em Nosso Senhor Jesus Cristo, em que as encontramos, com 
facilidade e segurança, nesta vida, como semente e desenvolvimento, e na Pátria, em 
sua plenitude. Assim, o uso e a reelaboração do que encontramos nas obras da Criação, 
deve tender, consoante a mente da Estabilidade, para aumentar, ou ao menos, nelas 
conservar, transparência do Verdadeiro e do Belo, pois tudo nos deve facilitar a 
conhecer e a achar o Deus Uno e Trino. Eis porque a contemplação é a expressão 
máxima de nossa vocação.  
 
Artigo 46 – Cuidem os marianos por empenhar-se, com todas as forças, em aprofundar 
a vida interior, pelo cultivo da intimidade com Deus e sua Revelação, de modo a poder, 
não só viver o mais plenamente a Estabilidade, como também enriquecer a nossa 
Família de elementos que facilitem a difusão de seu ideal. 
 
Artigo 47 – Somente se permite a ereção de casa nova, em ermo suficientemente 
isolado e tranqüilo. 
 
Artigo 48 – Cada mariano deve residir, por toda a vida, na casa em que professou. 
Sua transferência para outra casa, só poderá ser permitida por motivo muito ponderável. 
 
Artigo 49 – É o silêncio recurso importante para conservar e aprofundar a união com 
Deus, pois a muita conversa dissipa o espírito e o esvazia, além de degenerar em 
maledicência e perda de tempo, que poderia com fruto, ser aproveitado para estar em 
intimidade com Deus. 
 
Artigo 50 – Há dois graus na prática do silêncio do dia, silêncio rigoroso ou GRANDE 
SILÊNCIO, e o silêncio moderado, ou PEQUENO SILÊNCIO. O GRANDE 
SILÊNCIO começa após o Ofício de COMPLETAS e vai até o início do desjejum do 
dia seguinte. O PEQUENO SILÊNCIO rege as atividades do dia. 
 
Artigo51 - §1 – Por grande necessidade, pode o Superior permitir comunicação, dentro 
do GRANDE SILÊNCIO, mas ela será feita em voz submissa e de modo sucinto. 
 
                   §2 – Qualquer mariano, caso precise, pode recorrer ao Superior, ao 
Confessor, ou ao Diretor espiritual, no curso do GRANDE SILÊNCIO. 
 
                   §3 – As exceções previstas nos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não podem 
absolutamente, perturbar o silêncio geral da Comunidade. 
 
                   §4 – O PEQUENO SILÊNCIO pode ser interrompido por alguma 
necessidade razoável. 
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                   §5 – Durante as refeições, o silêncio é enriquecido pela audição de uma 
leitura em comum ou de música. 
 
Artigo 52 – Ame o mariano, profundamente, o silêncio e a solidão, na busca incessante 
do absoluto de Deus, mas sem perder a afabilidade na dignidade do trato, que nasce da 
verdadeira caridade na humildade. 
 
Artigo53 – A nossa vocação da Estabilidade pede apaixonado amor às virtudes da FÉ, 
da HUMILDADE e da OBEDIÊNCIA. 
 
Artigo 54 – É a FÉ a pupila dos olhos da Estabilidade, onde nenhum argueiro pode ser 
tolerado. 
 
Artigo 55 - O dever da OBEDIÊNCIA não permite, em hipótese alguma, que esta 
virtude seja desrespeitada, pois a Estabilidade é uma opção de vida de submissão a 
Deus, como modo de vida e como desagravo, que se opõe a toda e qualquer revolta 
contra Deus e seus planos. 
 
Artigo 56 – A HUMILDADE é o caminho seguro de todo o legítimo movimento da 
alma em direção a Deus. Encontra-se, portanto, no âmago da Catolicidade. E o 
ORGULHO é o fundamento de toda heresia ou impiedade. O soberbo não se dobra 
diante do mistério de Deus. Postado ante o Mistério, ele ou o rejeita ou o devora, para 
mostrá-lo ao seu modo. A HUMILDADE nasce e se alimenta da compreensão da 
Verdade sobre Deus, Ser necessário, e as criaturas, seres contingentes. Eis porque ela 
tem no serviço desinteressado do próximo, preciosa fonte de alimentação. Disponha-se, 
portanto, o mariano, durante toda a sua vida, a servir, incansavelmente, em qualquer 
momento, principalmente a seus irmãos, como escravo da Santíssima Virgem. A serviço 
deles saiba que é por Ela designado para escravo dos escravos. 
 
Artigo 57 – Acautele-se o mariano, sumamente, por resguardar a língua de toda 
maledicência, o ouvido do que lhe não compete, a vista do que não lhe não lhe cabe. 
 
Artigo 58 – Procedam os marianos com a devida prudência, com pessoas de cujo 
relacionamento possa originar perigo para a dignidade e santidade de seu estado, ou que 
possa causar escândalo aos fiéis. 
 
Artigo 59 – Seja a clausura guardada com amor, e considerada como o lugar ideal para 
o encontro e a posse de Deus. 
 
Artigo 60 – Por motivo de tratamento de saúde, ou por outra razão grave, pode o 
superior geral permitir que um mariano habite numa casa religiosa de outro instituto de 
vida consagrada. 
 
Artigo 61 – Onde estiver um membro da FBMV, aí estarão com ele as regras e 
determinações legítimas de nossa Família, sempre. Mas que não se estorve a ordem da 
comunidade que caridosamente o recebe. 
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CAPÍTULO III – DA VIDA ESPIRITUAL E DO CULTO 
 
 
Artigo 62 – Devem os superiores da FBMV cuidar com o máximo zelo, por que cada 
mariano alimente a própria vida intelectual e espiritual, no mais sólido e seguro estudo 
da doutrina tradicional católica, onde se conhece para se amar a infinita caridade do 
Deus Uno e Trino, no mistério salvífico de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, a 
visibilidade do Deus invisível. 
 
Artigo 63 – Seja a Sagrada Eucaristia o centro da vida espiritual de toda a FBMV e de 
cada um de seus filhos, que terão para com o Mistério da Presença Real, os mais 
profundos sentimentos de fé, amor e reparação, sobretudo participando da celebração 
dos Sagrados Mistérios, o Santo Sacrifício da Missa, segundo o rito latino tradicional 
imprescritível, codificado pela Bula “QUO PRIMUM TEMPORE” de São PIO V, e de 
acordo com o MOTU PROPRIO “RUBRICARUM INSTRUCTUM”, de 25 de julho de 
1960. 
 
Artigo 64 – Cultivem os membros desta Família a DIVINA SALMODIA perfazendo, 
integralmente, em comum, as oito horas canônicas do Ofício Divino, segundo as normas 
do MOTU PROPRIO “RUBRICARUM INSTRUCTUM” citado no artigo 63. 
 
Artigo 65 – As devoções ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de 
Maria, devem estar sempre presentes em cada coração mariano. 
 
Artigo 66 – Consoante o prescrito no Artigo 65, não pode faltar a adoração reparadora 
da primeira sexta-feira de cada mês, com a respectiva comunhão, na mesma intenção, 
por cada mariano. 
 
Artigo 67 – Não deixe a FBMV de praticar, em desagravo ao Imaculado Coração de 
Maria, os atos próprios transmitidos pelo Céu, no conjunto das mensagens que têm 
Fátima como centro.  
 
Artigo 68 – Para a glória do Senhor da argila e do ouro, haja grande zelo e bom gosto 
no culto e todo louvor, com particular atenção para os ritos, alfaias e recinto. Esse zelo e 
bom gosto, consoante o que nos instrue a Estabilidade, deve estar igualmente presente 
na escolha de tudo quanto seja utilizado para o culto sagrado. Neste ponto, não haja 
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restrições em razão de nossa pobreza, para a escolha do melhor, do mais belo e nobre, 
do mais precioso. 
 
Artigo 69 – As mesmas normas rejam a escolha da música, tanto para o culto sagrado, 
quanto para a formação do bom gosto e elevação dos nossos Irmãos, conforme nos 
ensina a Estabilidade. Eis porque devem a melodia e a harmonia ter o lugar de honra 
que merecem. E o ritmo, que tão bem serve para dar vida à música, ocupe o lugar 
discreto que lhe é naturalmente próprio, de servo da melodia, como se pode constatar 
em toda música elevada, do que o Canto Gregoriano é o protótipo. 
 
Artigo 70 – Dentro do que nos orienta o Artigo 69, goze o Canto Gregoriano da 
precedência que lhe cabe. 
 
Artigo 71 – Reserve-se lugar especial para a música de estilo palestriniano. 
 
Artigo 72 – A partir dos princípios da Estabilidade, se pode perceber que os 
instrumentos musicais, feitos como são para finalidades e ambientes muito diversos, não 
podem contribuir, de modo igual, para as ascensões próprias da vida sobrenatural e do 
culto sagrado. Haja, portanto, cuidado em selecioná-los de modo conveniente, 
escolhendo-se aqueles mais adequados para o fim próprio de nossa espiritualidade, 
consubstanciado na Estabilidade e, portanto, igualmente dentro do mais fiel respeito às 
tradições da Igreja Latina. 
 
Artigo 73 – Dê-se lugar de honra ao orgão e, depois, a um bom harmônio. 
 
Artigo 74 – Cuide cada mariano de freqüentar o Santo Sacramento da Penitência, ao 
menos duas vezes por mês. 
 
Artigo 75 – Todo mariano cumprirá diariamente os deveres pessoais de piedade, onde 
se incluem particularmente, o Santo Rosário, a meditação, o exame de consciência, a 
leitura espiritual e o estudo sagrado. 
 
Artigo 76 – Sejam os QUINZE MISTÉRIOS DO SANTISSIMO ROSARIO DA BEM-
AVENTURADA VIRGEM MARIA rezados, diariamente, em comum, seguido das 
Ladainhas próprias de cada tempo e do MEMORARE. 
 
Artigo 77 – As Ladainhas próprias de cada tempo são as seguintes: 
 

1) Do Santíssimo Nome de Jesus, durante o mês de dezembro. 
 

2) Do Preciosíssimo Sangue, em toda a Quaresma e durante o mês de julho. 
 

3) De São José, durante todo o mês de março e, no restante do ano, em todas as 
quarta-feiras que não ocorram na Quaresma. 

 
4) Do Sagrado Coração de Jesus, durante o mês de junho. 

 
5) De todos os santos, sem as orações que se lhe seguem, durante o mês de 

novembro. 
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6) A Ladainha Lauretana, em todos os demais dias do ano e em qualquer tempo, 
quando em viagem. 

 
 
Artigo 78 – Cumpra-se o dever do Retiro Anual de cinco dias e mensal de um dia. 
 
Artigo 79 – Seja dada especial atenção ao aprofundamento da arte de santificar-se, 
fazendo de modo esmerado as coisas pequenas e fugindo de toda singularidade. Mas 
que ninguém tema parecer singular, quando se tratar das riquezas inalienáveis do 
SAGRADO PATRIMÔNIO ESPIRITUAL DA SANTA IGREJA, num coração firme, 
embora cheio de misericórdia e benevolência, mas nunca liberal. 
 
Artigo 80 – O homem pecador vive de cabeça para baixo, em estado de revolta, 
buscando nas criaturas, a felicidade que só em Deus se encontra. Para a reversão desse 
estado de perdição, ele precisa a Cruz e precisa das cruzes unidas à Divina Cruz. Delas, 
a principal para nossa cura, é aquela que vem de Deus, nos reveses desta vida, quando 
amado ou ao menos aceita de boa vontade. Mas a graça do estado religioso nos socorre 
também com a cruz da mortificação. Esta se encontra, sobretudo, na amada obediência e 
no exercício da pobreza, que nos estabelecem em estado de contínua imolação, unidos 
ao mistério do martírio de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, na Sagrada Paixão. Nossa 
Família nos propõe igualmente o trabalho físico, como seu imediato colaborador. 
Entretanto, aproveite o mariano de outras mortificações, que a tradição ascética nos 
trouxe dos antigos Pais. Delas gozam de particular conceito a abstinência e o jejum, 
sobre os quais temos as seguintes normas: 
 

1) Fazemos abstinência de qualquer tipo de carne durante a Quaresma (menos aos 
domingos, no dia da Anunciação e no dia de São José, quando o peixe é 
permitido); no Advento (menos aos domingos), nas Têmporas; nas Vigílias da 
Imaculada Conceição, do Santo Natal, 29 de junho, festa dos Príncipes dos 
Apóstolos e Assunção. 

 
     2)    Fazemos jejum, nas quartas e sextas feiras da Quaresma, todos os sábados do                                   
            ano, nas Têmporas e nas vigílias da Imaculada Conceição, do Santo Natal, 29 de                              
            junho, festa dos Príncipes dos Apóstolos e Assunção. 
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CAPÍTULO IV 

DA FORMAÇÃO INTELECTUAL E DO TRABALHO 
 
 
Artigo 81 – O estudo ocupa lugar de grande importância na vida da FBMV. 
 
Artigo 82 – Seja a Estabilidade o elemento propulsor e orientador de toda a 
investigação da verdade, dentro do humilde espírito de vigilante fidelidade à Santa 
Igreja Romana, e fecundado por constante oração. 
 
Artigo 83 – Dentro da particular missão da FBMV de aprofundar o conhecimento da 
Estabilidade, a serviço do Bem e da Verdade, no mundo que se perdeu de Deus e de Sua 
Igreja, cuja Face Imaculada precisa ser, de novo, mostrada às almas, dedique-se cada 
mariano, na medida dos talentos que o Bom Deus lhe confiou, por aumentar os próprios 
conhecimentos das verdades, das tradições e demais riquezas do patrimônio da 
catolicidade através dos séculos, bem como procure também, sempre mais aumentar 
seus conhecimentos da lei natural. 
 
Artigo 84 – Neste ponto, referido nos artigos 81, 82 e 83, como, aliás, em tudo quanto 
fizer ou deixar de fazer vigie severamente e sobrenaturalmente sobre si mesmo o 
mariano, sabendo que a soberba e a ambição têm feito “caírem as estrelas do céu e as 
colunas do firmamento”. Eis porque devemos ter o máximo cuidado, para que a fome e 
sede de saber tenham somente Deus como causa eficiente e final, pois é melhor preferir 
morrer idiota ou louco, a consentir na menor vaidade em exibir conhecimentos, ou em 
sentir vergonha de ser surpreendido em estado de ignorância sobre qualquer coisa. 
 
Artigo 85 – Esforce-se igualmente o estudioso em nada fazer por mera curiosidade ou 
independência, para que não aconteça que o alimento intelectual, por deteriorado ou 
doentiamente digerido, o venha afastar da virtude ou da luminosa orientação do Sagrado 
Magistério e das sadias tradições dos santos. 
 
Artigo 86 – Acima de tudo, tenha cada um profundamente claro, em sua consciência, o 
primado do espiritual sobre o material, e da verdadeira santificação sobre a ciência. 
 
Artigo 87 – Evite-se, com cuidado, aceitar novidades ou apegar-se a antigos costumes 
que não tenham seus fundamentos conformes à mente tradicional católica. 
 
Artigo 88 – Em suma, todo conhecimento seja bem vindo, na medida em que favoreça a 
Estabilidade e não ensoberbeça, mas, ao contrário, produza verdadeiro aumento da 
caridade e da disposição de servir, por seu começo, em seu desdobramento e nas 
conseqüências. 
 
Artigo 89 – O SAGRADO DEPÓSITO DA TRADIÇÃO, que atravessou os séculos 
intacto, juntamente com a Sagrada Escritura, sejam objetos de humilde e interessado 
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estudo, pois aí se encontra a pura luz da Verdade Revelada e, portanto, o cerne da 
Estabilidade. 
 
Artigo 90 – Ame-se e cultive-se sempre o tesouro teológico e filosófico que encerra a 
obra de Santo Tomás de Aquino, cuja doutrina é uma porta aberta na Santa Igreja pela 
Divina Providência, para quem quer penetrar com segurança nas verdades católicas, 
como também serve como ponto de referência, para avaliar da segurança de qualquer 
obra que trate direta ou indiretamente dessas duas ciências. 
 
Artigo 91 – É grave para qualquer mariano, o dever de estar sempre atento para seguir 
as orientações constantes dos artigos 89 e 90. Tal dever sobe incomensuravelmente de 
importância, se ele estiver se preparando para o sacerdócio. 
 
Artigo 92 – O trabalho é o meio primordial do sustento de nossa Família. Isso não 
significa necessariamente, que ele sempre gere, de si mesmo, remuneração; mas que 
dizer que nosso sustento deixa de ser merecido, se não for ganho com o suor do rosto. 
 
Artigo 93 – A nenhum candidato à FBMV é dispensado totalmente o trabalho dito 
servil, em literal interpretação do exposto no artigo 92, para que ele possa absorver e 
conservar, inteiramente, o nosso espírito de despojamento e de serviço, e assim menos 
dificilmente, possa alcançar do Bom Deus, a graça de maior domínio sobre o próprio 
orgulho. 
 
Artigo 94 – A todos e a cada um se exorta veementemente, que não andemos inquietos, 
a nada fazer procurando curiosidades, mas que todos trabalhemos silenciosamente, e 
com diligência para assim podermos comer o nosso pão e não cessar de fazer o bem e 
servir (2 Ts. 3, 10b a 13). 
 
Artigo 95 – Nenhum trabalho é indigno, nem haja no coração o menor desprezo pelo 
ofício mais grosseiro, ou por quem o executa; nem haja inveja pelo ofício mais nobre, 
ou por quem o desempenha. 
 
Artigo 96 – Os trabalhos domésticos e serviços de casa deverão ser realizados pelos 
próprios marianos, evitando-se, ao máximo, contratar assalariados, salvo grande 
necessidade. 
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CAPÍTULO V – DO REGIME 
 

I PARTE 

DO GOVERNO SUPREMO DA FBMV 
 
 
Artigo 97 – A Familia Beatae Mariae Virginis será governada por um Superior Geral e 
pelo Capítulo Geral. 
 
Artigo 98 – O Capítulo é composto por todos os marianos professos perpétuos, 
pessoalmente presentes ou legitimamente representados. 
 
Artigo 99 – O Superior Geral terá dois assistentes, o primeiro dos quais será Vigário, e 
o segundo Ecônomo. 
 
Artigo 100 – O Superior é o pai da FBMV. Como tal é o guardião supremo do nosso 
espírito e, portanto, deste Código. Governe, pois, com amor e firmeza, com justiça, 
lealdade e isenção de ânimo. 
 
Artigo 101 – Para melhor frutificar o sentido de família, bem como para evitar 
ambições, o Superior Geral será eleito para o período de 12 anos, podendo ser 
reconduzido. 
 
Artigo 102 – O Superior Geral será eleito pelo Capítulo, por meio de votos cuja soma 
não for inferior ao da maioria de dois terços, soma esta que é chamada, neste Código, de 
maioria capitular. 
 
Artigo 103 – Os dois assistentes do Superior Geral serão igualmente eleitos pelo 
Capítulo Geral. 
 
Artigo 104 – Para a escolha do Superior Geral, será levada em conta, de modo especial, 
a presença, no eligendo, dos seguintes sinais: 
 

1) Profundo amor e adesão aos princípios da Estabilidade e às normas deste 
Código. 

2)Profundo amor e adesão ao modo como levamos em conta o papel da Santíssima 
Virgem no plano de Deus, e na vida de nossa Família. 
3) grande prudência e bom senso. 
4) Firmeza de caráter e de governo. 
5) Grande bondade. 
6) Verdadeira disposição de escutar. 
7) Absoluta ausência de ambição. 
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Artigo 105 – Esforce-se o Superior Geral por conhecer e amar cada um dos seus 
subordinados. Que eles possam, com humildade, mas sem barreiras, expor as próprias 
idéias e preocupações. 
 
Artigo 106 – Zele o Superior Geral, por todos os meios ao seu alcance, para que o 
espírito que informa a FBMV se mantenha íntegro de vitalidade e fecundidade em toda 
a Família, e em cada um de seus membros. 
 
Artigo 107 – O Superior Geral consulte seu Capítulo nas decisões de grave importância 
em geral, e sempre que o presente Código o estabelecer. 
 
Artigo 108 – O Capítulo Geral, com o Superior Geral, detêm o poder supremo da 
Família Beatae Mariae Virginis. 
 
Artigo 109 – Compete ao Capítulo Geral: 
 

1) Auxiliar excepcionalmente o Superior Geral no governo da FBMV. 
2) Zelar pela Estabilidade. 
3) Estimular a vitalidade da Família. 
4) Avaliar o fiel e amoroso cumprimento deste Código. 
5) Eleger o Superior Geral. 

      6)   Tratar de questões importantes, que de alguma forma envolvam a FBMV. 
      7)   Ser sinal de unidade da Família. 
      8)   Modificar os Estatutos. Entretanto que essas eventuais modificações em nada 
firam o espírito da FBMV, a mente que anima evidentemente estes primeiros Estatutos, 
e que cada Mariano deve ter aprendido a sinceramente amar e servir na Estabilidade, 
desde os primeiros passos de sua vida consagrada; amor e serviços que somente terão 
crescido com o passar do tempo.  
 
Artigo 110 – É válida a votação por representante, desde que seja demonstrada a razão 
do impedimento da presença do representado e sua livre indicação do representante. 
 
Artigo 111 – O capítulo Geral se reunirá: 
 

1) Para eleger o Superior Geral e os respectivos assistentes. 
2) Por convocação do Superior Geral. 
3) A cada seis anos, para avaliação da situação da Família. 
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II PARTE 

DO GOVERNO DE CADA CASA 
 
Artigo 112 – Cada casa será governada por um Superior Doméstico e por seu capítulo 
Doméstico, formado por todos os professos perpétuos da respectiva casa. 
 
Artigo 113 – O Superior Doméstico terá dois assistentes, o primeiro dos quais será 
Vice-Superior e o segundo, Ecônomo. 
 
Artigo 114 – Cada casa terá o seu Mestre de Noviços. 
 
Artigo 115 – Para a escolha e desempenho de suas funções próprias tanto com 
referência ao Superior Doméstico, quanto ao Capítulo doméstico, sejam observadas, 
mutatis mutandis, as mesmas normas constantes dos artigos 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 110 e 111. 
 
Artigo 116 – Compete ao Capítulo Doméstico: 
 

1) Auxiliar excepcionalmente o Superior Doméstico no governo da casa. 
2) Zelar pela Estabilidade. 
3) Estimular a vitalidade da Família. 
4) Avaliar do fiel e amoroso cumprimento deste Código. 
5) Eleger o Superior Doméstico. 
6) Tratar de questões importantes que de alguma forma envolvam a FBMV. 
7) Aprovar ou não a admissão de candidatos à FBMV. 
8) Ser sinal de unidade da Família. 

 
Artigo 117 – Para admissão aos vários graus de ascensão dentro da FBMV, basta a 
aprovação do Superior Doméstico, dos seus dois assistentes e do Mestre de Noviços. 
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CAPÍTULO V 

DOS BENS TEMPORAIS E DE SUA ADMINISTRAÇÃO. 
 
 
Artigo 118 – A FBMV, como pessoa jurídica, pode adquirir, possuir, administrar e 
alienar bens temporais, desde que não haja luxo, nem lucro imoderado. 
 
Artigo 119 – Os bens temporais devem ser utilizados para sustento da Família, para o 
adequado funcionamento de nossas atividades e na medida em que favoreçam a 
Estabilidade. 
 
Artigo 120 – Suposto sempre o previsto no Artigo 119, tudo quanto exceda às 
necessidades da FBMV, seja preferentemente aplicado: 
 

a) para difundir os princípios da Estabilidade, como, por exemplo, a impressão de 
textos formativos, catequéticos, de educação católica e para formação do bom 
gosto; em suma, a serviço do verdadeiro e do nobre na elevação cristã do 
homem; 

b) para assistência aos pobres, sobretudo se verdadeiros católicos. 
 
Artigo 121 – Que jamais um membro de nossa Família seja indiferente às necessidades 
de nossos irmãos pobres. 
 
Artigo 122 – Todo o patrimônio da FBMV pertence Àquela que é a Causa de nossa 
alegria, a Imaculada Mãe de Deus. 
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CAPÍTULO VII – DA SEPARAÇÃO 

I PARTE 

DA SAÍDA 
 
 
Artigo 123 – Quem quiser sair da FBMV ao completar-se o tempo da PROFISSÃO 
TEMPORÁRIA, pode fazê-lo. 
 
Artigo 124 – Quem tiver saído da FBMV pode ser readmitido pelo Superior, ouvido o 
Capítulo. 
 
Artigo 125 – O Professo de Votos perpétuos não peça para sair da FBMV, a não ser por 
causas gravíssimas, ponderadas diante de Deus; apresente seu pedido ao Superior, que 
examinará com o Capítulo, para a devida decisão. 
 
Artigo 126 – O indulto de saída legitimamente concedido e notificado a alguém, 
implica a dispensa dos Votos e de todas as obrigações decorrentes da Profissão. 
 
 

II PARTE 

DA DEMISSÃO 
 
Artigo 127 – Deve ter-se como “ipso facto” demitido da FBMV, o membro que: 
 

1) Tiver abandonado a fé católica; 
2) Tiver contraído ou tentado matrimônio ou contrato de casamento civil. 

 
Artigo 128 – Na ocorrência do previsto pelo Artigo 127, o Superior, reunidas as provas, 
convoque o Capítulo, para que seja feita a declaração oficial, que fará constar a 
demissão juridicamente. 
 
Artigo 129 - §1 – O membro desta Família deve ser igualmente demitido pelos delitos 
mencionados nos cânones 2350, 2354, 2359, 2358 do CODEX JURIS CANONICI, a 
não ser que a demissão não seja absolutamente necessária, e que se pode de outro modo 
justo, assegurar suficientemente a correção da pessoa, a restituição da justiça e a 
reparação do escândalo. 
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                    §2 – Nesses casos, o Superior, reunidas as provas referentes aos fatos, 
revele àquele que deve ser demitido, a acusação, as provas e a imputabilidade, dando-
lhe a faculdade de se defender. 
 
Artigo 130 – O Superior proceda, com o Capítulo, cuidadosamente à avaliação das 
provas, argumentos e alegações, e se decida por voto secreto. E, se for o caso, determine 
a emissão do decreto de demissão, que só terá validade após confirmação por parte da 
Autoridade Hierárquica competente. 
 
Artigo 131 – Pela legítima demissão, cessam, “ipso facto”, o Votos, os direitos e 
obrigações que promanam da Profissão. 
 
Artigo 132 – Os que saem da FBMV nada podem exigir, por qualquer trabalho nela 
prestado, bem como por qualquer bem por meio deles a ela acrescentado. Entretanto a 
FBMV observe a equidade e a caridade evangélica, para com aquele que dela se separa. 
 
Artigo 133 – Em caso de grave escândalo externo ou de gravíssimo perigo iminente 
para a FBMV, pode alguém ser imediatamente expulso da Casa, devendo o Superior 
cuidar de levar a questão para a Autoridade Hierárquica. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
Artigo 134 – Na Família Beatae Mariae Virginis, a saudação consiste na jaculatória: V. 
CAUSA NOSTRAE LAETITIAE – R. ORA PRO NOBIS. 
 
Artigo 135 – Para alimentar a católica comunhão com a Sagrada Hierarquia, o Superior 
deve enviar à autoridade competente, de cinco em cinco anos, breve relatório do estado 
e da vida da FBMV. 
 
Artigo 136 – São condições de qualquer eleição dentro da FBMV: 
 

1) Que os eleitores sejam marianos e votem livres de coação. 
2) Que a votação seja por escrito e secreta. 
3) Que o eleito tenha feito a Profissão Perpétua. 
4) Que o eleito aproxime-se, o máximo dos requisitos constantes do Artigo 104, 

que trata especificamente de eleição para superior. 
5) Que o número de votos não seja inferior ao da maioria capitular. 
6) Que o eleito esteja inteiramente livre da ambição de ser escolhido. 

 
Artigo 137 – Respeitadas as normas que constam deste Código, ajam os superiores e 
qualquer outro que tenha efetiva ou eventualmente função de mando, dentro do 
PRINCÍPIO DE SUBSIDIARIEDADE (do qual toda a ordem natural nos retrata 
exemplos), sobretudo no que diz respeito às atividades concernentes à vida de casa. 
 
Artigo 138 – Os casos omissos deverão ser regidos pelo Código de Direito Canônico, 
pelos princípios gerais do Direito e pela equidade. 
 
Artigo 139 – E que, com a Santíssima Virgem Maria, por Ela e nEla, seja toda a nossa 
vida e aspiração pelo Deus Uno e Trino em Jesus Cristo, Nosso Redentor, dentro de sua 
Igreja, Una, Santa, Católica, Apostólica e Romana. Amém. 
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