Semana 49
"Temos de agarrar-se ao espírito que presidiu o nascimento da Sociedade. Informe-se
mais acerca dele todos os dias, vocês só vão ser bons maristas, na medida em que
vocês realmente o colocarem em prática. E o que é esse espírito? É o espírito da
Santíssima Virgem, um espírito de modéstia, da humildade, da prudência, da
simplicidade, da discrição. "(FF 190:1)
Semana 50
"Meus queridos irmãos, agora é a hora de colocar as nossas almas em ordem, para
adotar uma linha de conduta. A linha que precisamos tomar não implica um grande
negócio, é simples, é fácil. Ela pode ser resumida em poucas palavras: meditação,
exame particular, a leitura espiritual. Eu vou garantir a salvação de quem é fiel em fazer
a sua meditação, seus exames particulares e sua leitura espiritual todos os dias. O
homem que os negligencia será perdido "(FF 182:2)
Semana 51
'Vocês são jovens sacerdotes, e diante de que vocês encontram-se uma carreira tão
boa, não só na Oceania, mas na França e nos países ao nosso redor, porque a Sociedade
não se limita a qualquer lugar em particular. Que Deus possa levantar, em nosso meio,
homens apostólicos que estão mortos para si mesmos e cheios do Espírito de Deus, que
só vêem a Sua glória e que se mantenham em desprezo." (FF 110:2)
Semana 52
"Estamos agora na era da Maria. Sim, é verdade, pois esta é uma época de indiferença,
de descrença, uma idade de crime, de falsa aprendizagem, desta terra ... É por isso que,
nestes últimos dias ela apareceu com as mãos esticadas para a terra, com suas mãos
cheias dos raios, que representam as graças, que estão sendo derramadas sobre os
homens. Que graditão vamos mostrar a Maria por ter nos escolhido para difundir a
Sociedade feita de três ramos, porque Maria pretende cobrir toda a terra com o seu
manto. (FF 78:2)

