"Por isso, orem. Orem, para que o Propósito e a
Vontade de Deus se estabeleçam. Orem, para que a
fortaleza dos corações esteja em Deus e não no
mundo. Orem, para que o amor cresça nos corações.
Orem, por um novo tempo, uma nova raça, uma nova
vida. Orem, enﬁm, pela paz."
São José, Domingo, 20 de janeiro de 2019

Quando alguém sofre do outro lado do
mundo, você

já se perguntou...

...O QUE FAZER?

Comunique-se conosco
Oração pela Paz nas Nações (OPN)

(+55) 31 9 8797 2071
Casa Nossa Senhora dos Pobres (Rosário de Luz)

(+55) 35 9 9855 8851

www.orandopelapaz.org

A resposta é Orar!
www.orandopelapaz.org

Oração pela Paz
nas Nações
Só orem, orem muito e vivam a
Paz em seus corações!

A Oração pela Paz nas Nações nasceu de um pedido da Virgem
Maria para que rezemos, pela internet, um Mistério do Rosário
pela paz no mundo.
Por meio da página web www.orandopelapaz.org, são
transmitidos, semanalmente, mais de 20 eventos de oração,
conduzidos por irmãos de diferentes nações, reunidos em uma
grande e fraterna rede de oração planetária.
Hoje, oramos por diferentes nações e regiões do planeta, pelos
Reinos da Natureza, os anjos das nações, os jovens do mundo e
a consciência indígena.
Conduza um Mistério conosco ou ofereça um cântico! Una-se
a esta corrente de Oração pela paz!

Informe-se em: www.orandopelapaz.org ou chame +5531987972071

Rosário de Luz
Grupos Ecumênicos de
Oração pela Paz

...que unam suas mãos a Meu Rosário
de Luz e assim se estabeleça a paz...

O Rosário de Luz é um pedido de Nossa Senhora para a
formação de grupos ecumênicos de oração em cada país, em
cada região, em diversas cidades e lugares do planeta, para que
se ore um Mistério do Rosário pela paz, junto a Seu Imaculado
Coração. Cada grupo de oração, segundo Nossa Senhora,
representa uma conta de luz em Seu Rosário, e terá como base
a Sagrada Família.
Os que se aderirem a esta proposta recebem uma imagem de
Nossa Senhora envolta pelas contas do Rosário, onde se
colocam pequenas pérolas, cada vez que um mistério é
oferecido à Nossa Senhora, no dia e horário da semana
escolhido pelo grupo.
Seja parte deste grande Rosário de Luz pela paz no planeta!

Saiba mais em: www.orandopelapaz.org ou chame +5535998558851

