15 promessas “para todos os que rezarem o meu rosário
com devoção”.
1) Quem me servir constantemente rezando o meu
rosário receberá qualquer graça especial.
2) A todos aqueles que devotamente rezarem o meu
saltério, prometo a minha especialíssima protecção e
grandes graças.
3) O rosário será uma arma potentíssima contra o
inferno, destruirá os vícios e o pecado e abaterá as
heresias.
4) O rosário fará florescer as virtudes e as obras santas, fará conseguir às
almas as copiosas misericórdias de Deus, desapegará os corações dos
homens do amor vão do mundo e os levantará ao desejo das coisas
eternas. Oh, quantas almas se santificarão por este meio!
5) A alma que se recomendar a mim, com o rosário, não perecerá.
6) Todo aquele que rezar devotamente o rosário com a contemplação
dos seus sagrados mistérios não será oprimido pelas desgraças, não será
castigado pela justiça de Deus e não morrerá de morte repentina, mas se
converterá se for pecador, se conservará em graça se for justo e se fará
digno da vida eterna.
7) Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os
Santíssimos Sacramentos.
8) Os que rezarem o meu rosário terão em vida e na morte a luz e a
plenitude da graça e em vida e na morte serão admitidos a participar dos
méritos dos bem-aventurados do Céu.
9) Os devotos do meu rosário que forem para o purgatório, eu os
libertarei no mesmo dia.
10) Os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão de grande glória no
Céu.
11) Tudo o que for pedido por meio do rosário será concedido.
12) Os que propagarem o meu rosário serão por mim socorridos em
todas as suas necessidades.
13) Eu consegui do meu Divino Filho que todos os da confraternidade
do rosário tenham por seus confrades todos os da corte celeste em vida e
na morte.
14) Os que rezarem o meu rosário são meus filhos e irmãos de Jesus
Cristo, meu Unigénito.

15) A devoção ao meu rosário é um grande sinal de
predestinação.

A URGÊNCIA DO TERÇO
(FACTOS HISTÓRICOS)

S. DOMINGOS, 1214 (França), Toulouse. Com sua voz
materna, disse-lhe A Virgem Mãe:
– “Sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu
a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Foi a saudação
angélica, que é o fundamento do Novo Testamento…”
BATALHA DE LEPANTO (7/10/1571) S. Pio V manda
toda a Europa rezar o terço para vencermos o império turco
otomano que queria invadir a Europa – vencimos!
FÁTIMA: Nossa Senhora pediu nas 6 Aparições: “Rezai o
terço todos os dias para alcançardes a Paz”: 3 crianças a rezar e
fazendo penitência, num ano a guerra mundial acabou.
HIROSHIMA: em 1945 com o rebentamento da bomba
atómica, num raio de centenas de metros a partir do centro da
deflagração, tudo ficou em cinzas menos a casa paroquial dos
missionários jesuítas: não tiveram efeitos da radiação e morreram
já idosos. Perguntaram-lhes porquê? Responderam:
- “Naquela casa, todos os dias rezávamos o terço.”
SANTA GERTRUDES teve uma visão do Senhor
contando moedas de ouro, e questionando-O, Ele respondeu:
- “Estou contando as Avé-Marias que me rezas pois é com
elas que vais pagar a tua entrada no Céu!”

IRMÃ LÚCIA (1957)
A Virgem disse-me que eram dois os últimos remédios que
Deus dava ao mundo: o Santo Rosário e a devoção ao Coração
Imaculado de Maria; e, se são os últimos remédios, quer dizer
que são mesmo os últimos, que já não vai haver outros.
A Santíssima Virgem, nestes últimos tempos em que
vivemos, deu uma nova eficácia à oração do Santo Rosário. De
tal maneira que agora não há problema, por mais difícil que
seja, seja temporal ou espiritual, pessoal ou familiar, sejam das
Comunidades Religiosas, dos povos e das nações. Não há
problema, por mais difícil que seja, que não possamos resolver
agora com a oração do Santo Rosário.
CRISE E TENTATIVA DE GOLPE COMUNISTA
PORTUGAL EM NOVEMBRO 1975: A Irmã Lúcia perguntou
a Nossa Senhora o que se podia fazer. A celeste Senhora pediu
para 10 % da população rezar o terço; 1 milhão de portugueses
começou a rezar e a crise terminou.
ESCORIAL, 5 DE AGOSTO DE 2000
O mundo está assim porque esqueceu Deus, e muitas das
Minhas almas, tão amadas do Meu Coração, caíram num estado
de letargia e já não trabalham para a glória de Deus, mas para o
mundo e as suas vaidades. Esqueceram-se de rezar o santo
Terço. Ora o santo Terço, Meus filhos, é muito importante
porque pode parar uma guerra, ganhar uma batalha, curar
doenças, sarar as almas.

MEDJUGORJE : Quando uma das videntes de Medjugorje,
Maria, perguntou a Nossa Senhora sobre este vírus e o que se está
vivendo ela respondeu-lhe que:
- “O coronavírus derrota-se com a coroa do Rosário!”
Já antes, quando eles tiveram a guerra dos Balcãs, lhes tinha
dito que o jejum e a oração fazem parar as guerras. Também disse
que o terço faz parar as calamidades naturais.

1830 RUE DU BAC: Nª Srª das GRAÇAS –
Medalha Milagrosa (curou as pessoas da peste em Paris). POR
FAVOR USEM TODOS ESTA MEDALHA AO PESCOÇO.
ALANO DE LA ROCHE (1453-1459), o Apóstolo do
Rosário.
O próprio Cristo o intima a ser
um propagador do Rosário.
Um dia em que celebrava a Santa
Missa, após a Consagração, a Hóstia que
segurava nas mãos assumiu a figura de
Nosso Senhor, que severamente o
repreendeu, dizendo:
- “Alano, tornas a crucificar-Me
uma segunda vez?” O dominicano assustado lhe respondeu: “Ó
Senhor Jesus, como posso ser capaz de tamanha crueldade?”
Nosso Senhor lhe responde: “Tu pecas de omissão! Possuis a
ciência, a faculdade e o dever de pregar o Santo Rosário e não o
fazes.
As 15 promessas de Maria para os devotos do Santo Rosário
O frade dominicano Alain de la Roche nasceu na França
em 1428, ingressou bem jovem na ordem de São Domingos,
estudou filosofia e teologia e recebeu de seus superiores a missão
de leccionar. Em 1460, foi um dos encarregados pela ordem de
intervir em conventos da Holanda para reencaminhá-los à
observância da regra. Em 1475, decidiu registrar por escrito uma
série de eventos miraculosos que tinha vivido
alguns anos antes. Em 8 de
Setembro do
mesmo ano, morreria com fama de santidade
no convento holandês de
Zwolle, aos 47
anos. Seu legado ao povo
cristão é um
tesouro de valor inestimável, recebido
directamente da Santíssima Virgem Maria
durante uma de suas aparições:

