
Conselho sobre o Culto Mariano 

na localidade de Fontanelle – Montichiari (Bs) 
julho de 2013 

 

 

Premissa  

 

 O Bispo de Brescia, Mons. Luciano Monari, destacou as contribuições feitas por seus 

predecessores e as instruções dadas pela Santa Sé sobre as supostas aparições de Nossa 

Senhora em Montichiari, bem como a recente Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, 

em 13 de novembro de 2012, com este conselho pretende-se regular definitivamente o culto 

em Fontanelle e dar assistência adequada aos peregrinos que chegam a este lugar de 

diferentes partes da Itália e do exterior.    

 O Bispo, com a constatação da desconformidade em vários pontos das normas já 

contidas nos conselhos anteriores (2001 e 2008), pede agora à Associação Rosa Mística - 

Fontanelle e a todos os fiéis a acolherem com docilidade, obediência, e espírito de fé as 

normas vinculativas propostas neste Conselho.  

 

NORMAS 

 

1 – O culto mariano, que sempre foi cultivado e recomendado na vida da Igreja, deve ser 

apresentado e praticado de acordo com o Magistério da Igreja e especialmente com o cap. 

VIII da constituição conciliar Lumen Gentium e a exortação apostólica Marialis Cultus do 

Papa Paulo VI.  

 

2 – Que na localidade de Fontanelle seja valorizado e estimado um culto unicamente 

mariano e batismal: portanto, deve ser excluída qualquer referência às aparições, mensagens 

ou outros fenómenos de suposta natureza sobrenatural, que possam, ainda que 

indiretamente, induzir os fiéis a acreditar que o julgamento da Igreja sobre as mencionadas 

aparições ou outros fenómenos extraordinários em Fontanelle, ao longo do tempo, tenha 

sido mudado de forma positiva pela Santa Sé.  

A riqueza simbólica e histórica do antigo título mariano de Rosa Mystica, obviamente, não 

pode ser contestado, devendo, portanto, ser mantido. 

 

3 – O exercício do culto em Fontanelle di Montichiari está apenas sujeito à autoridade do 

Bispo diocesano. 

A fim de tornar a proteção e supervisão do culto mais eficaz, tal como previsto neste 

conselho, o Bispo nomeia um delegado episcopal, o qual poderá fazer uso da colaboração in 

loco de um presbítero com deveres especiais de moderador do culto e de administrador, 

estabelecidos no presente conselho no art. 4. 

É da responsabilidade do delegado episcopal e do seu eventual colaborador em consulta 

com o pároco pro tempore da Paróquia de Santa Maria da Assunção de Montichiari, tudo o 

que diz respeito a um trabalho pastoral harmonioso entre as funções religiosas da paróquia e 

as do culto mariano em Fontanelle.  



O Delegado episcopal, a cada seis meses, apresentará ao Bispo um relatório escrito sobre a 

situação do culto mariano em Fontanelle, do ponto de vista pastoral e patrimonial, de acordo 

com as normas do Conselho. 

 

4 – Em particular, o Delegado episcopal, com a possível colaboração do presbítero 

moderador e administrador in loco, terá as seguintes tarefas: 

 - moderar o culto mariano, mantendo a riqueza simbólica e histórica do antigo título 

'Rosa Mystica', promovendo uma espiritualidade batismal e mariana que exclua referências 

a aparições ou outros fenómenos sobrenaturais; 

 - assegurar o cumprimento das normas canónicas referentes à celebração e a custódia 

da Eucaristia; 

 - preparar o estabelecimento de horários e calendários das celebrações eucarísticas e 

dos demais atos de adoração ou devoções particulares; 

 - garantir a possibilidade de acesso ao sacramento da reconciliação, de acordo com as 

modalidades de horários mais adequados; 

 - moderar a recolha e registo das intenções dos fiéis para a celebração das santas 

missas, de acordo com os termos acordados;  

 - moderar a recolha e registo das possíveis ofertas por parte dos fiéis; 

 - regular as implicações patrimoniais e legais relacionadas aos locais de culto da 

maneira mais adequada, a fim de garantir o cumprimento das presentes disposições sobre o 

culto; 

 - conduzir a retirada de circulação, por qualquer meio (inclusive informático) 

publicações ou revistas que difundam um culto mariano não plenamente em sintonia com o 

este Conselho; 

 - corrigir cuidadosamente qualquer erro doutrinário dos textos de oração a difundir, 

especialmente aqueles que valorizam ou conferem autoridade às declarações da Senhora 

Pierina Gilli. 

 

5 – A Associação Rosa Mística-Fontanelle para continuar a funcionar deve modificar o seu 

estatuto o quanto antes, em conformidade com as indicações contidas neste conselho, 

especificando os objetivos, os membros do conselho diretivo e a administração dos bens. 

Consequentemente, também a redação da revista e sua difusão por correio, assinatura e 

sistema de processamento de dados terá de ser reavaliada assim que possível, à luz do 

disposto no art. 4.  

 

6 – A plena fidelidade a estas normas é a condição necessária para que o culto à Virgem 

Maria possa ser mantido em Fontanelle. 

 

 

 Brescia, 01 de julho de 2013. 

 

  O Bispo       † Luciano Monari 

   

 

  O Chanceler diocesano      Sac. Marco Alba 


