ROSÁRIO E ADORAÇÃO
MUNDIAL PELA PAZ

O mundo unido
em oração
DA PARÓQUIA DE FÁTIMA
EM PORTUGAL PARA O MUNDO

04 abril 2019

No centenário da ida para o céu
do São Francisco Marto

Junta-se em oração
com o mundo
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Adoração
mundial

Na paróquia de
Fátima em Portugal.
Día
04 de abril 2019
20 a 21 hrs.

(hora Portugal).
Junta-se à adoração
com o mundo onde
quer que esteja.
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Rosário
mundial

Durante a adoração o
terço será rezado
em várias línguas.
Pelas intenções que a
Nossa Mãe nos pediu em
Fátima:
1. Pela paz no mundo.
2. Pela conversão dos
pobres pecadores.
3. Pela reparação dos
corações de Jesus e Maria.
4. Pela conversão da
Rússia.
5. Pelas almas do
purgatório.
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“Continuem a rezar o
Terço todos os dias, em
honra de Nossa Senhora
do Rosário, para obter a
paz do mundo e o fim da
guerra, porque só Ela lhes
poderá valer”.
13 julho 1917

Consagração
ao coração
imaculado da Maria

Através do método do
São Luís Maria Grignion
de Montfort.
“Meu Filho quer estabelecer no mundo a Devoção
ao Meu Imaculado
Coração. A quem a
abraçar prometo a
salvação, e serão
queridas de Deus essas
almas,como flores postas
por mim a adornar o seu
trono”.
13 junio 1917.

Faça sorrir a Virgem!
Oferece-lhe rosas: com Missas, Horas de Adoração, Rosários, Penitencias,
Jejuns e Sacrifícios. Registre-os na App e no website.

O que é
Mater Fátima?

Como pode
participar nesse dia?

É um projeto promovido pela Paróquia de Fátima em Portugal

- Encorajando e apoiando o seu pároco a ser realizado

para todo o mundo, para celebrar o centenário da ida para o

em sua paróquia.

céu de São Francisco e Santa Jacinta Marto, unindo o mundo

- Através dos meios de comunicação no seu país.

em oração pela paz, a salvação das almas e a reparação dos

- Streaming ao vivo através das nossas redes sociais.

corações de Jesus e Maria.

- Unindo um grupo de pessoas em sua casa.
- Espiritualmente em oração, em sua casa, seu trabalho,
ou onde quer que esteja, oferecendo-o para essas
intenções

www.materfatima.org
info@materfatima.org

@MaterFátima

