
	
	

	

 
La Machi – Communication for good causes 

BARCELONA   -   BUENOS AIRES   -   ROMA 
www.lamachi.com	

	
	

	

O Papa lança uma campanha especial para rezar 
pela Igreja e contra os ataques do demónio 
 
Mediante um comunicado da Santa Sé, o Papa Francisco pediu aos fiéis um 
esforço especial para rezarem o Rosário por toda a Igreja e a oração a São 
Miguel Arcanjo para invocar a sua proteção contra o demónio. A Rede Mundial 
de Oração do Papa lançou uma campanha que se prolongará por todo o mês 
de outubro. 
 
(Cidade do Vaticano, 30 de setembro de 2018) – O Santo Padre, através de 
uma nota de imprensa emitida pelo Vaticano, pediu que se reze o Santo 
Rosário para que a Virgem Maria ajude a Igreja nestes momentos de 
dificuldade, acompanhado pela antiga invocação a Maria conhecida como Sub 
Tuum Praesidium ("À vossa proteção") e a oração a São Miguel Arcanjo para 
invocar a sua defesa contra o mal. 
 
A Rede Mundial de Oração do Papa , no seguimento do pedido de Francisco, 
lançou uma campanha nos 98 países onde está presente e através da sua 
plataforma de oração Click To Pray. Além dos conteúdos disponíveis na app, 
todos os canais sociais (blog, Twitter y Facebook) disponibilizarão informação e 
diferentes opções para que os fiéis possam unir-se ao chamamento do Papa. 
 
A mensagem foi tornada oficial no sábado, 29 de setembro, através de um 
comunicado da Santa Sé. "Nos últimos dias, antes da sua partida para os 
países bálticos, o Santo Padre reuniu-se com o P. Frédéric Fornos SJ, diretor 
internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, e pediu-lhe que se alargue 
a todo o mundo o seu chamamento aos fiéis, instando para que a recitação do 
Rosário seja terminada com a antiga oração Sub Tuum Praesidium e a oração 
a São Miguel Arcanjo para que nos proteja e ajude na luta contra o mal", refere 
o texto oficial. 
 
"Durante os últimos anos e meses, vivemos na Igreja situações difíceis, entre 
as quais abusos sexuais, de poder e de consciência, e também divisões 
internas. A missão de evangelização da Igreja vai-se desacreditando, devido à 
nossa cumplicidade", afirmou o P. Frédéric Fornos SJ, diretor internacional da 
Rede Mundial de Oração do Papa (inclui o Movimento Eucarístico Juvenil). "A 
oração, disse Francisco há dias, 'é a arma contra o Grande acusador'. Na 
tradição bíblica também se fala do 'sedutor do mundo', ou 'Lúcifer', o qual se 
apresenta como anjo da luz, sob a capa de bem, induzindo ao engano. O Santo 
Padre insiste: 'Só a oração o pode vencer' ", acrescentou. 
 
As orações propostas pelo Papa 
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O Santo Rosário 
 
Sub Tuum Praesidium ("À vossa proteção") 
 
À vossa proteção recorremos, 
Santa Mãe de Deus. 
Não desprezeis as nossas súplicas 
em nossas necessidades, 
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, 
ó Virgem gloriosa e bendita! 
 
Oração a São Miguel Arcanjo 
 
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as 
maldades e ciladas do demónio. Que Deus manifeste sobre ele o seu poder, 
esta é a nossa humilde súplica. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, com o poder 
que Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos 
malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Ámen. 
 
Onde se pode seguir a campanha? 
 
Rede Mundial de Oração do Papa 

• Web oficial 
• Facebook 
• Twitter 

 
Click To Pray 

• Web oficial 
• Facebook 
• Twitter 

 
 
Sobre a Rede Mundial de Oração do Papa		
A Rede Mundial de Oração do Papa é uma obra pontifícia, que tem como missão orar e viver os desafios 
da humanidade que preocupam o Santo Padre, expressados em suas intenções mensais. Foi fundada em 
1844, está presente em 98 países e mais de 35 milhões de pessoas a integram, incluindo seu ramo de 
jovens, o Movimento Eucarístico Juvenil. Em março de 2018 o Papa aprovou seus estatutos. Mais 
informações em: http://www.popesprayer.net/pt-pt/. 
 
 

Contato de Imprensa 
 

Juan della Torre - La Machi - Comunicação para boas causas 
juan.dellatorre@lamachi.com - Skype: juang.dellatorre 
Barcelona: +34 931 936 912 – Buenos Aires 60, 2º 2º.  

Buenos Aires: +54 911 2293 2002.  Zabala 1551. 
Roma: +39 06 94800 259. Via Boezio 45, 4º. 
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