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CARTA CIRCULAR DO PRESIDENTE INTERNACIONAL DO A.M.F.
NO DIA 13 DE MAIO DE 2022; FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Após da renovação colegial da consagração do mundo, da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração
de Maria, a 25 de março, um pedido expresso do nosso Apostolado ao Santo Padre juntamente com a
celebração de um dia de recolhimento e reparação, eis-nos chegados à festa de Nossa Senhora de
Fátima, no dia 13 de maio, essência para o nosso Apostolado.
No dia 7 de abril, o AMF Internacional propôs um Dia de Oração para Crianças e Jovens em todos os
países onde temos presença, para que as famílias se reúnam para rezar o Rosário e oferecer, com os
seus filhos e jovens, um Ato de Consagração ao Imaculado Coração de Maria.
Em comunhão com o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e todos os Santuários
Marianos que se juntam a nós, queremos colaborar com o Papa Francisco nos seus esforços para obter
a paz para a Ucrânia, para evitar uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, que destruiria a
civilização humana.
Organizemos nas nossas comunidades e paróquias, escolas e institutos, um Dia de Oração onde as
crianças e os jovens oferecerão a Nossa Senhora de Fátima a meditação do Santo Rosário e um Ato de
Consagração ao Imaculado Coração de Maria, rezando pela Paz na Ucrânia, pela paz no mundo, pela
conversão da Rússia e de todas as nações mais necessitadas da graça e da misericórdia de Deus e pelo
triunfo definitivo do Coração Imaculado Maria, prometido em Fátima.
A famosa cantora e compositora católica Anna Nuzzo, compôs uma bonita canção em várias línguas,
apelando às crianças e jovens para se consagrarem, nesta ocasião, ao Imaculado Coração de Maria.
Nas Aparições Marianas, Nossa Senhora recorreu a crianças e jovens para servirem de Mensageiros e
salvarem o mundo de perigos terríveis. As nossas crianças e jovens podem, com as suas orações puras,
salvar o mundo hoje, pois a sua oração é mais aceitável para o Senhor!
Ofereçamos à nossa querida Mãe Celestial um digno Dia de Recolhimento e Oração neste dia 13 de
maio!
Junto aqui uma Oração de Consagração para as Crianças e Jovens, adequada para a ocasião.
Desejando-vos a graça, misericórdia e bênçãos de Cristo Ressuscitado, permaneço;
Em Cristo e Maria Rainha,

Prof. Américo Pablo López Ortiz
Presidente internacional do Apostolado Mundial de Fátima

