PEDIDO DE NOSSA SENHORA
"Gostaria de pedir aos irmãozinhos, Francisco e Lurdes, do Canal, Pura
Criança, para elaborarem a próxima Anistia e a divulguem.
ANISTIA PARA AS CRIANÇAS
Início dia 28 de Novembro, primeiro domingo do Advento e término em 06 de
Janeiro, dia dos Santos Reis Magos. Epifania do Senhor.
Esta Anistia é um presente de Natal para as crianças: Jesus rezará junto.
Amém!
Deveis escolher as orações.
Os Cemitérios ainda serão à distância e gostaria que cada pessoa escolhesse
TRÊS PAÍSES (Não o Brasil) a ser rezado, retribuindo, assim, as Orações que
fizeram ao Brasil.
Muito obrigada.
Contai sempre Comigo!
Abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Maria, Mãe do Universo"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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ANISTIA PARA AS CRIANÇAS - ORAÇÕES
•
Missas diárias
•
Santo Rosário – Jaculatória para cada dezena do terço: “Se não vos
converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no
reino dos céus...” (Mat 8, 3-5)
•
As 15 Orações de Santa Brígida
•
Ofício das Almas
•
Terço em favor da vida inocente
•
Terço do Amor /Oração do Perdão
•
Oração do Santo Anjo e Súplica a Deus Pai.
•
Ler e meditar uma mensagem de Nossa Senhora, a cada 4 dias (são ao
todo 10 mensagens e já estão organizadas por data)
•
Cada pessoa escolhe três países e destes, 15 cemitérios para a récita
do Terço do Amor e a Oração do Perdão (não presencial, conforme a
orientação de Nossa Senhora)

Santo Anjo
Santo Anjo da Guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti
me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me ilumina, Amém!
Súplica a Deus Pai!
“Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e
faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para
falar e escrever. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e
perfeição ao concluir. Amém!
Terço em favor da vida inocente
No lugar do Pai Nosso:
“Pela força de Jesus no Ventre da Virgem Maria, bradamos ao Céu:/ salvai os
inocentes do aborto!”
Nas dezenas:
A - Sangue de Cristo, pela vida dos inocentes,
R -Vinde agir poderosamente!
Oração final:
“Quem ama não mata! Vida sim, aborto não! Eis por que o aborto é um pecado
tão grave: não somente “mata a vida”, mas os homens decidem quem deve
viver ou morrer!”
Salve Rainha...
Jaculatória para cada dezena do terço:
“Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum
entrareis no reino dos céus...” (Mat 8, 3-5)

