Abril 21, 2022.

O poder da oracao e sua acao
Tanto nas aparições dos três pastorzinhos em Fátima, Portugal como nas aparições em Cuapa,
Nicarágua, a Santíssima Virgem pediu que rezasse o Santo terço para alcançar a paz.
Neste ano uma vez mais Mater Fátima deseja atender ao pedido da Virgem Santíssima com o
quarto Terço Mundial, que se realizará no dia 13 de maio do presente ano, em Managua, na
Nicaragua.
Numa terceira aparição concedida ao vidente ¨Bernardo Martínez, em Cuapa no dia 8 de julho
de 1980, um anjo foi enviado para fazê-lo entender ¨o poder da oração e sua ação¨. ¨Digo-os ainda
isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir. Seja o que for, o conseguirão de meu pai que
está nos céus. Mt. 18,19
Confiando nessa promessa, desde diferentes Continentes, desejamos que a mesma oração e
súplica seja levantada convidando os fiéis a participar nesta convocatória em forma muito especial a
fim de que os ecos das nossas orações ressoem no céu e obtenhamos o favor de Deus para as nossas
intenções.
O convite ou a chamada é para qualquer sacerdote o fiel leigo que, com a permissão do seu
pároco, organize a Santa Missa e Hora Santa na sua paróquia. O mesmo pode ser replicado nos
colégios, presídios ou prisões, nos hospitais e em todos os lugares onde se possa expor o Santíssimo
Sacramento.
Para realizá-lo, cada sacerdote poderá aproveitar a Hora Santa com a recitação do terço,
conforme julgar conveniente, ou seguir as formulas propostas por Mater Fátima no Kit das paróquias
que poderão ser encontradas em: www.materfatima.org
O programa é o seguinte:
11:00 horas – (Nicarágua) Santa Missa.
12:00 horas – (Nicarágua) Hora Santa.
Também se deixa a critério de cada sacerdote celebra-lo no momento que considere mais
oportuno.
Para os fiéis que não podem organizar o assistir a Santa Missa e a Hora Santa nas suas
paróquias, poderão seguir a transmissão pelo canal de MATER FÁTIMA INTERNACIONAL em Youtube
e em todas nossas redes sociais.
Entre outras semelhanças de ambas aparições, a Santíssima Virgem em Cuapa pediu a
Bernardo, no dia 13 de outubro, dia do aniversário do Milagre do sol e última aparição em Fátima,
renovar a devoção dos cinco primeiros sábados de cada mês e a comunhão reparadora. Vamos
responder as mensagens da nossa mãe, que só quer nos levar ao seu filho.
Tudo para sua maior gloria e o triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria.
Mater Fátima.

