DECLARAÇÃO UNIVERSAL DO MÉXICO PARA A PROTEÇÃO DA CIVILIZAÇÃO, DA
VIDA, PARA A FESTA DA MISERICÓRDIA
Desde o Santuário da Divina Misericórdia em Tenango del Aire, no México,
Domingo da Misericórdia, no ano Jubilar da Misericórdia e na véspera do dia da
Santidade da Vida, unido a festa de Anunciação do Senhor.
Nós, os defensores da vida, reunidos na Aliança Internacional “De Oceano a Oceano”,
liderando uma histórica peregrinação da Virgem de Czestochowa por um mundo em defesa
da vida.
Em resposta a grande chamada de Maria, Mãe de Cristo, para proteger a Civilização
da vida e do amor contemporâneo, nos colocamos na presença de Theotokos em sua
imagem viva da Virgem de Guadalupe ante a colina do Tepeyac, com a Virgem de
Czestochowa que em sua peregrinação pelo México e América Latina, com uma cópia da
pintura da Divina Misericórdia que Santa Faustina encomendou.
Confiando em que Maria, a Grande Patrona da Defesa da Vida, tal como ela se revelou no
México para que nós nos livremos das cadeias da cultura da morte, também hoje proteja a
Civilização da Vida e do Amor que está em perigo.
Graças a presença de Maria, que em sua imagem de Czestochowa, viajou mais de
165.000 km através de 27 países em três continentes, despertando a consciência e
indicando a única maneira de salvar o mundo moderno.
Chamamos todas as pessoas de boa vontade para escutar a voz da Mãe de Deus
e para unir-se com grande amor e devoção na defesa da Civilização da Vida e do
Amor, que agora está seriamente ameaçada a nível mundial. Contigo Maria,
vamos proteger nossa família, nossos filhos e nossa fé. Vamos proteger a Igreja
de Cristo, a paz no mundo e nosso futuro.
Santíssima Mãe, Maria:
Te damos graças por tua peregrinação em Defesa da Civilização da Vida e do Amor.
Viajaste mais de 04 vezes ao redor do mundo desde 2012, estendendo Graças e Amor que
dá a vida. Isto causa grande alegria em todas partes, já que viajou por 27 países de três
continentes, mostrando ao fundo que a fé nos corações das pessoas está viva.!!! Agora tão
somente no México, visitou mais de 140 cidades. Estamos vivendo o mistério da Visitação.

Recebemos-te no seio de nossas famílias, paróquias e santuários, levamos sempre a tua
certa mensagem: “Não se rendam”, como São João Paulo II nos animou neste novo
milênio: “Sentinelas da Vida: Duc in Altum!” Joguem as redes mar adentro!!!!!! Navegar
pelas águas escuras e torrentes é muito difícil. Por isto estamos tão agradecidos de tê-la,
Virgem Maria, ao nosso lado. Tú es a aurora luminosa e guia segura de nossos passos.
Como disseste no Centro de Tepeyac em sua aparição a San Juan Diego como
Nossa Senhora de Guadalupe: “Não estou aqui que sou sua mãe?, Não está por
ventura abaixo e minha sombra e sob o meu resguardo? Não temas!”
Também temos a promessa de seu filho: “ Eu estarei com vocês até o fim do
mundo.” (Mt 28,20)
Em meio a tanta confusão, tantos danos, dor e tristeza; ensina-nos a viver como famílias
misericordiosas seguindo o modelo de sua família Santa, sempre diante de nós. Interceda
para que aumente a nossa confiança e nossa união com teu Divino filho. Necessitamos
desesperadamente de todas as graças que nos presenteia e que nos cubra de forma
abundante com a sua Misericórdia Divina!!
Mãe de Misericórdia, vimos a ti para que nos anime: o mundo necessita de testemunhas de
caráter sagrado e inviolabilidade de toda a vida humana, especialmente das crianças, dos
mais preciosos e vulneráveis que se gestam no ventre de suas mães. Em um momento em
que a verdadeira natureza do matrimônio e da família é atacada a nível global, temos que
mostrar cada vez mais claramente a maravilha do matrimônio sacramental que serve como
“berço da vida” e “Igreja Doméstica”.
Contigo, sob o seu olhar, podemos resistir a sucumbir ao desespero e a morte que vem do
inimigo de Deus. Nos inspire para ser um povo de oração, especialmente do Santíssimo
Rosário. Ajude-nos a implorar a Misericórdia Divina Continuamente. Que possamos
proclamar com fervor cada vez mais: “Jesus em ti confiamos!!!!”. E invocar todos os dias
as belas palavras da Coroa: “ Por tua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo
inteiro.”
Graças Mãe!.

