Oração pela Paz
nas Nações
Difunda a OPN em sua Nação!

“Por meio da Oração pela Paz nas Nações venho instituir na
humanidade a Nova Aliança entre os homens e Deus e, através desse
exercício espiritual, venho
conceder às almas muito mais
oportunidades às suas vidas, para que mais consciências possam
redimir-se.
Uma grande rede planetária de luz se estabelece entre os mundos
internos de todos que aderem a esse exercício. Situações difíceis e
caóticas no fim destes tempos são resolvidas, e a Hierarquia espiritual,
por meio desse impulso que as almas dão ao Universo, pode interceder
em uma grande operação de resgate planetário.”

Cristo Jesus - 6 de novembro de 2018

Convidamos cada membro da Rede-Luz e cada
Filho de Maria, a difundir a OPN, sobretudo a
oração que representa sua Nação, para que
assim mais representantes do país se somem e
sustentem este pedido da Mãe Divina.

O que se pode fazer?

1) Imprima cartões da OPN de seu país e os distribua
com quem acolhê-los.
Os cartões de cada oração já estão prontos: são idênticos a um cartão pessoal em
dimensões 9x5 cm, podem ser levados no bolso e serem distribuídos com todos os que
encontramos no dia a dia. Nas gráficas, estes materiais são muito econômicos, custando
cerca de 20 US$ (75 reais) por 1000 unidades.

Baixe os cartões aqui

2) Folheto institucional da OPN A5

Baixe nosso folheto
institucional em formato
A5, em 3 idiomas, para que
disponha de um material
institucional e introdutório
da OPN.
Assim poderá
complementar o restante
do kit.

Baixe os folhetos aqui

3) Calendário oficial da OPN A4

Baixe nosso calendário semanal
da OPN, em formato A4, com
todas as pautas que realizamos,
os dias da semana e os fusos
horários.
Este material é atualizado
frequentemente.

Baixe os calendários aqui

4) Difunda material com Mensagens que falem da
importância de orar pelas Nações
Procure as mensagens que
falem da prioridade de orar
pelas
Nações,
e
as
compartilhe, para que todos
tomem
consciência
da
importância de cumprir com
este pedido.
Aqui deixamos disponível a
Mensagem do dia 23 de
outubro de 2017, que explica
a importância de orar pelas
Nações, e uma imagem da
Mãe Divina, em formato A5
(frente e verso).

Baixe os arquivos aqui

5) Baixe nossos vídeos institucionais e promocionais
Baixe nossos vídeos institucionais
e promocionais, para compartilhar
e fazer difusão da OPN com seus
contatos, familiares e amigos.
Incentive a difusão da OPN de seu
país.

Baixe os vídeos* aqui:
➔

Vídeos promocionais em geral

➔

Vídeo institucional curto (3 idiomas)

➔

Vídeo institucional completo (3 idiomas)

Veja o vídeo institucional curto aqui

*Para baixar os vídeos: ingresse nos links, selecione o vídeo que deseja baixar, clique no título (nome
do vídeo) e depois verá debaixo do vídeo um botão que diz “Download / Baixar”, onde poderá baixar o
vídeo em diferentes qualidades, e compartilhar com seus contatos. Para consultas ou dúvidas,
escreva-nos para o contato que deixaremos no final desta apresentação.

6) Organize transmissões públicas de oração por sua
Nação
Planeje e organize eventos públicos de oração de sua Nação, para que mais
representantes se unam para orar por este pedido da Mãe Santíssima. Produza material
e difunda estas orações públicas a todos os seus conhecidos.

Registre estes momentos! E nos
envie o material; assim o publicaremos
em nossas redes sociais.

7) Una-se a nosso canal de avisos e compartilhe os
conteúdos
Una-se a nosso canal oficial de
avisos da OPN e receba todas as
notificações das orações. Convide
pessoas para se somarem ao canal
ou para compartilhar os conteúdos
que considere necessários.

Una-se ao nosso
canal oficial no Telegram

Instale o Telegram clicando aquí

8) Difunda a OPN por meio de seu canal pessoal e das
Redes Sociais
Ajude-nos a difundir as orações da OPN,
compartilhando os conteúdos expostos
anteriormente, pelas redes sociais e
sistemas de telefonia celular.
Você pode:
●

Criar listas de difusão ou grupos com
amigos e familiares, para difundir as
orações. Como criar uma lista de difusão
no WhatsApp?

●

Publicar conteúdos que falem da
importância de orar nestes tempos.

●

Convidar amigos, contatos e familiares
para participarem das orações.

Tudo o que fizer… Registre!

E poderemos publicá-lo em nossas
redes sociais!
Assim, muitos mais serão motivados a
colaborar e a expandir esta tarefa de
Nossa Mãe Santíssima.

Envie suas fotos para:
orandoporlapaz@asociacionmaria.org

Se sentir, também pode colaborar...
Ajudando a difundir e a expandir a OPN, e colaborando em necessidades como:
●
●
●
●
●

Equipamentos: Precisamos de computadores, microfones e hardware de boa qualidade
para adequada transmissão das orações.
Doações monetárias: Colabore com donativos para cobrir necessidades da OPN.
Sustentação de Material Gráfico: Ajude a imprimir um estoque de materiais, que sejam
para a oração de seu país ou para a OPN em geral.
Publicidade: Oferte espaços publicitários para difundir este pedido da Mãe Divina.
Mão de Obra: Doe seu tempo para colaborar e ajudar com a organização das orações.
Para saber mais, visite:
www.orandopelapaz.org
mensageirosdivinos.org/orandopelapaz | (+55) 31 98797 2071 (WhatsApp)
orandopelapaz@associacaomaria.org

Links de interesse:
●

https://mensajerosdivinos.org/es/calendario-oracion

●

https://mensajerosdivinos.org/es/proximos-eventos-oracion

●

https://www.orandopelapaz.org/

●

https://www.instagram.com/mensajerosdivinos/

●

https://www.facebook.com/pg/vozyecodelosmensajerosdivinos/posts/

●

https://mensajerosdivinos.org/es

●

https://www.misericordiamariatv.org/

●

https://www.youtube.com/misericordiamariatv

●

https://goo.gl/WnaUnB

●

https://www.fraterinternacional.org/es/

Receba assessoria e ajuda, contatando
a equipe da OPN, sobre como difundir
e colaborar com as orações

Agradecemos sua atenção!

www.orandopelapaz.org

Oração pela Paz
nas Nações

