Não é a imagem ou a estátua da matéria terrena,
mas desse significado e da importância de suas
insígnias (cetro e globo). A Mãe de Deus permitirá
que o poder do Senhor opere a partir deste edifício
pela Europa e pelo mundo inteiro através
de sua vontade. Através dessas fotos ou
O Senhor quer criar uma nova evangelização
nas famílias, nas igrejas, na política e em todas
as pessoas.“
Nossa Senhora deseja que as gravuras (e mais
tarde também as estátuas) já sejam consagradas
por uma bênção especial. Portanto, esses
itens devocionais são dados apenas para uma
doação.
Por favor entre em contato:
Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.
Rosenweg 1
D-52078 Aachen
info@maria-europa.eu
https://maria-europa.eu/prt
Possíveis tamanhos de imagem:
• 30 x 40 cm
• 20 x 30 cm
• em situações excepcionais: 13 x 18 cm

Imperatriz Ave Maria,
Auxílio dos cristãos,
por favor, pela diocese consagrada a
você, especialmente para o bispo,
todos os sacerdotes e devotos
e especialmente para uma
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Europa cristã. Amém.

Promessa de Maria para a
proteção das famílias e a nova
cristianização da Europa
„Na Europa, o ódio de Satanás por tudo que é
cristão! Um grande e doloroso julgamento logo
atacará a Europa, pois meu filho fica ofendido
diariamente, sim, a cada hora, mais e mais, e
agora o copo está cheio! Mas sua oração e sua
expiação ainda podem parar o braço de Deus.“
„Se você soubesse o que minha maternidade
significa.“ „Anseio que minha estátua da imagem
da ‚Imperatriz de Aquisgrão‘ e da ‚Auxílio dos
cristãos‘ entre nas famílias e em todos os
lugares, para que eu possa estar presente e
presente.“
(Nota: Até que o bispo de Aquisgrão dê sua permissão
para reproduzir estátuas da imagem da graça, deve-se
primeiro enquadrar e consagrar as imagens que são
distribuídas para que essa bênção chegue às famílias.)

„Minha presença será para você uma fonte de
proteção e conforto, uma fonte de confiança
e esperança, de paz de coração e de paz nas
famílias, especialmente neste momento difícil da
presente purificação e purificação, tribulação e
luta. Eu posso realmente dar grandes graças.
Agora é a hora de fazer isso conhecido e orar.“

O significado profundo dessa imagem da graça
é entendido quando se considera a história
européia que a Palácio de Aquisgrão carrega em
si mesma. Esta história, que não apenas conecta
o céu e a terra, mas agora também se desdobra.
Esta catedral foi consagrada a Nossa Senhora
há 1200 anos, porque o mistério da Encarnação
de Deus aconteceu em Nossa Senhora, a
Encarnação da Palavra Divina e Eterna.
Este também é o fundamento do plano divino,
que fez Aquisgrão brilhar uma grande luz sobre
a Europa e o mundo inteiro na Idade Média. Para
nós, os povos europeus se tornaram um em
Cristo e em sua Igreja. Este mistério é verdadeiramente a alma da Europa, como em St. João
Paulo II., Porque em Jesus Cristo o reino Divino
estava conectado com o reino humano terrestre
e Deus quer renovar esse ato histórico de graça.
Esse mistério também expressa as vestes de Nossa
Senhora da Noite Santa e as fraldas de Jesus, que são
adoradas no santuário mariano da Palácio de Aquisgrão.

Esta é a grande mensagem de esperança para
um Ocidente Cristão.
Deus quer por Marie; A ‚Imperatriz de Aquisgrão‘
e a ‚Auxílio dos cristãos‘ dão uma nova fusão de
fé entre o céu e a terra, através desta imagem da
graça e desta estátua e através destes dois títulos
‚Imperatriz de Aquisgrão‘ e ‚Auxílio dos cristãos‘.
„Isso criará uma nova cristianização da Europa.

