
O QUE FAZER?

Des r  a p a!

“Deem um grande valor, queridos filhos, à Oração pela 
Paz nas Nações, este simples exercício que o Meu 
Coração lhes concedeu realizar todos os dias da semana, 
orando pelas nações tão sofridas que vivem na 
obscuridade e dentro dos abismos do planeta, para que 
elas possam recuperar-se e seguir adiante; orando por 
culturas tão distantes, por irmãos tão distantes, que 
sentem e vivem, assim como vocês, a grandeza do Meu 
Coração Imaculado.”

Maria, Rosa da Paz, 2 de maio de 2018

Quando alguém sofre do outro lado do 
mundo, você já se perguntou...

Entre em contato conosco

Para saber mais, entre em contato conosco pelo telefone 

(+55) 31 98797 2071 
ou escreva para: 

 orandopelapaz@associacaomaria.org

www.orandopelapaz.org

www.orandopelapaz.org



A Oração pela Paz nas Nações nasceu como um pedido da 
Virgem Maria, para que rezemos pela internet um Mistério do 
Rosário, pela Paz neste mundo. Os Mensageiros Divinos nos 
explicam que este pedido não é mais um exercício espiritual em 
nossos dias, mas uma prática que atende uma urgente 
necessidade planetária.

Sabemos que as nações do mundo atravessam diferentes 
momentos de conflitos e crises materiais ou espirituais; 
entretanto, para que elas recebam um auxílio divino, nós, como 
humanidade, devemos fazer a nossa parte.

Maria Santíssima já nos pediu orações por várias regiões,  
países e causas importantes. Ela constantemente nos recorda 
que devemos assumir nossa responsabilidade de orar pela 
Paz.

Mistérios do Rosário e 
outras orações

Como e quando oramos?
Oramos todos os dias pela internet, em diferentes horários e por 
diversos motivos. A participação é gratuita e aberta todos os dias 
da semana.

Como posso saber mais?
Visite o site orandopelapaz.org  ou 
mensageirosdivinos.org/orandopelapaz
e conheça todos os detalhes desse movimento. 

Até agora, oramos por regiões como: África, América Central, 
Ásia, Caribe, Oceania, Oriente Médio, Países francófonos e a 
Europa. Oramos pelos países: Alemanha, Argentina, Áustria, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Coréia do Sul, Equador, EUA, 
México, Paraguai, Peru, Síria, Suíça, Timor Leste, Uruguai e 
Venezuela. E realizamos outros exercícios espirituais, como as 
1000 Ave-Marias e as 1200 contas do Terço da Divina Misericórdia, 
orações pela Consciência Indígena, pela Juventude do Mundo, 
pelos Reinos da Natureza, pelos Anjos das Nações e pelos seres 
não nascidos.

Guerra, fome, ilusão, solidão 
desamor, ignorância, indiferença 

O que fazer?

Oração pela Paz
nas Nações


