ACTO DE REPARAÇÃO PELOS SACRILÉGIOS
COMETIDO NO VATICANO DURANTE O
SÍNODO PAGÃO DE OUTUBRO DE 2019
Propomos a todos os nossos Grupos de Oração do mundo que se unam em um ato de
reparação, com uma Cruzada de Orações, depois das idolatrias sacrílegas cometidas nos
Jardins do Vaticano no dia 4 de outubro, na festa de São Francisco, depois na Basílica de
São Pedro, no próprio Altar do Sacrifício do nosso Salvador, e em outras igrejas de Roma.

Nosso dever como cristãos é fazer um grande ato de reparação pública
A data de QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO, às 15h00 (hora
local, dia da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, é
particularmente oportuna, porque Nossa Senhora de Guadalupe é
Mãe, Rainha e Padroeira de toda a América).
Na verdade, Nossa Senhora de Guadalupe é a grávida que foi
atacada e manchada pelos rituais amazônicos ao redor da
pachamama.
Enquanto a Virgem Sempre Pura dá à luz a Cristo nosso
Salvador, a pachamama dá à luz o filho de Satanás, o inimigo de
Deus.
Convidamo-lo a juntar-se a nós em união com todos os
nossos Grupos de Oração de Jesus à Humanidade em todo o
mundo, às 15 horas (hora local) na sua igreja habitual, se
possível, e a recitar uma cruzada de oração (cujo poder é
multiplicado por 30 em comparação com outras orações).
Cruzada de Oração
96 – 29, 30, 36, 44, 63, 87, 99, 121, 144, 157, 158, 164 - 96
Terço da Divina Misericórdia
com a Cruzada de Oração 117 para pedir misericórdia a Deus por todos aqueles que se
juntaram a estes rituais pagãos, e que continuam a fazê-lo.
Rosário da Virgem Maria
com a Cruzada de Oração 26 para orar pela salvação de todas as almas e pela
conversão de todas as nações.

Para os nossos membros de grupos de oração que estão trabalhando naquele momento, talvez eles
possam fazer um intervalo de 15 minutos para recitar o Terço da Divina Misericórdia às 15:00 hs, seguido
pela Oração 117, como mencionado acima.
Uma boa sugestão para aqueles que trabalham seria recitar algumas das orações acima mencionadas
antes ou depois do almoço, e/ou outras à noite em casa, se possível com a família.

