INTENÇÕES DO SANTO TERÇOS 11/06/2020
CORPUS CHRISTI
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Em reparação à indiferença como foi tratado o “Corpo de Nosso Senhor Jesus
Cristo”, Corpus Christi, durante esta pandemia do Coronavírus e como
proclamação de sua e realeza e de seu direito ao culto público;
Em reparação pelas blasfêmias cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus e
o Imaculado Coração de Maria, especialmente no dia de hoje no qual está
sendo transmitido um vídeo blasfemo no Youtube;
Para que as Igrejas sejam abertas e os fiéis católicos possam ter acesso aos
sacramentos;
Pela Igreja, para que Nossa Senhora a faça triunfar sobre o comunismo e o
progressismo, e a leve ao mais alto apogeu;
Pela Cristandade, para que Nossa Senhora lhe dê sabedoria e intrepidez na luta
contra seus adversários ostensivos e velados;
Pelo Brasil, para que Nossa Senhora o livre do progressismo e do comunismo
declarados ou velados, e o leve à realização de sua providencial missão;
Em favor das pessoas visadas pela guerra psicológica comunista, para que
Nossa Senhora lhes dê argúcia, fortaleza de ânimo e vitória;
Em favor das pessoas que sofrem perseguições por defenderem a Moral
Católica frente ao Politicamente Correto e à Ideologia de Gênero;
Por nossos amigos e benfeitores, para que Nossa Senhora os recompense ao
cêntuplo pelo apoio que dão à nossa Causa;
Pelos nossos adversários, para que Nossa Senhora lhes toque a alma e os
converta;
Por todos os que sofrem na imensa urbe, para que Nossa Senhora os console,
ajude e santifique;
Por todos os que agonizam, para que Nossa Senhora lhes sorria na hora
extrema;
Por todos os que perseveram na virtude, para que Nossa Senhora lhes dê
constante progresso;
Por todos os que lutam, vacilando neste dia entre a virtude e o pecado;
Por todos os que pecam, para que Nossa Senhora os preserve do desespero e
os reconduza ao bem;
Pelas intenções de todos aqueles que se recomendaram às nossas orações.

Uma campanha do IPCO

