Em busca de sua identidade, a Europa não
deve renunciar, com toda a sua força, ao
patrimônio cultural deixado por Carlos Magno
e preservado por mais de um milênio ...
A alma da Europa se torna reconhecível.”

(Papa João Paulo II por ocasião do 1200º aniversário
da coroação do imperador no dia de Natal do ano 800
em Roma, orig. dt. O.R. 17.12.2000)

A promessa de Jesus à oração
“Imperatriz Ave Maria, Auxílio dos
cristãos”
(veja a primeira página)
“Esta oração é preciosa. Quanto mais
se reza, mais minha luz brilhará sobre
Aquisgrão e a Europa. Essa oração é como
uma chave de ouro que abre o coração da
minha mãe e da minha mãe e de lá permite
que os raios da minha graça e mediação
cheguem até você. Quanto mais vezes e mais
esta oração é feita, mais as trevas da Europa
cederão! Pois Aquisgrão é e continua sendo
o ponto espiritual a partir do qual renovarei
o mundo em Mim. E isso através de minha
mãe, a ajuda de toda a cristandade, até a
imperatriz celestial sobre o mundo inteiro!
Faça esta oração e deixe-a orar em todos os
lugares o mais rápido possível! O mundo e a
igreja precisam dessa oração de Aquisgrão,
essa chave da luz!”
(De acordo com um decreto conﬁrmado
pelo Papa Paulo VI em 1966, aparições
e mensagens sobrenaturais podem ser
publicadas sem aprovação eclesiástica.)

A estátua milagrosa na Palácio de Aquisgrão

Imperatriz Ave Maria,
Auxílio dos cristãos,
por favor, pela diocese consagrada
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
Publicado: 08-2020

a você, especialmente para o bispo,
todos os sacerdotes e devotos
e especialmente
para uma Europa cristã. Amém.

O Rosário signiﬁca para a Igreja a contemplação dos segredos de Jesus Cristo.
O Saltério do Rosário se refere à Mãe de
Deus em Lourdes e Fatima. O São João
Paulo II adicionou o rosário cheio de luz.
Além disso, sempre houve formas de oração
semelhantes ao rosário que surgiram devido
a preocupações ou necessidades especiais,
de acordo com uma espiritualidade especíﬁca. Neste momento de necessidade,
o Céu nos oferece uma nova oferta de
misericórdia através da medalha e do Rosário
à Padroeira do Ocidente Cristão.

“Depois de cada etiqueta do rosário, a
‚Fatima oração‘ e a oração ‚Imperatriz Ave
Maria‘ devem ser rezadas.”
Fatima oração: “Ó meu Jesus, perdoai-nos,
livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas
todas para o céu, principalmente aquelas que
mais precisarem.”
O Senhor promete ainda: “Através da medalha
e deste rosário em particular, uma mudança
ocorrerá na Europa, como em Caná: o Senhor,
através da mediação de Maria, transformará a
água em vinho.”
“Chegou a hora: a oração do rosário com
as 12 Ave Maria deve ser feita com mais
frequência! Tem que ser rezado com muito
mais fervor, conﬁança e intensidade! Os
ataques terroristas diabólicos na Europa se
multiplicarão, muito sangue ﬂuirá pelo bem do
nome do meu ﬁlho!

Promessas à Medalha e ao Rosário
da Padroeira do Ocidente Cristão
“Esta medalha que você pode usar ou
pendurar no rosário trará grandes graças a
quem o ﬁzer ... Mas na Europa – junto com
um Rosário Particular (12 Ave Maria em
homenagem à Coroa de Maria sobre a
Europa) – Will eles derramam abundância de
luz e bem-estar espiritual” (a promessa de
Jesus Cristo).

Mas eu prometo a você: todos os que usarem
o Rosário da Europa e a medalha serão
especialmente poupados e protegidos por
mim, sim, eles e suas famílias! Vista a medalha
e ore profundamente e muitas vezes o Rosário
de Aquisgrão!
Com mais intensidade, mais conﬁança e mais
fervor nesta oração, abundantes graças virão
sobre a Europa. Portanto, ore frequentemente
à ‚Imperatriz Ave Maria‘ para obter minha
proteção sobre você e o continente. Deve
haver mais oração e sacrifício pelo Papa e
pela igreja! Afaste sua tristeza pela expiação
pela decadência européia: tornou-se noite na
Europa! Sua oração se tornará a luz nesta
escuridão.” (promessa de Nossa Senhora).

Palácio de Aquisgrão,
O santuário mariano de Carlos Magno,
como a ideia original,
um plano cristão europeu
O Papa João Paulo II disse:
“A reforma iniciada por Carlos Magno também
é importante hoje: na verdade, seu escopo é
muito maior do que seu trabalho na uniﬁcação
externa das diferentes realidades políticas da
época.”
“A grande contribuição que Carlos Magno
deu à formação do continente é a grande
síntese entre a cultura da antiguidade clássica,
predominantemente romana, e as culturas dos
povos germânico e celta. Esta síntese tem sua
base no evangelho de Jesus Cristo. Porque
a unidade da Europa não foi descrita do
ponto de vista geográﬁco. Somente aceitando
a fé cristã a Europa se tornou um continente.
Durante séculos, este continente conseguiu
espalhar seus valores para quase todas
as partes do mundo e para o bem-estar da
humanidade. Ao mesmo tempo, não se deve
esquecer que mesmo as ideologias que
desencadearam ﬂuxos de sangue e lágrimas
ao longo do século XX emanaram de uma
Europa que queria esquecer suas raízes
cristãs...
A grande ﬁgura da história, imperador
Carlos Magno, lembra as origens cristãs da
Europa. Se você observar esta ﬁgura, será
levado à época que, apesar das limitações
humanas que sempre existem, caracteriza um
impressionante ﬂorescimento cultural em quase
todos os campos da experiência.

