A S SANTAS M ISSAS
O MAIOR CONSOLO DA ETERNIDADE

PARA TODOS VAI CHEGAR «A HORA»
⛪ 📖 🕯 Na hora da morte, teu maior consolo será
as Santas Missas em que participaste ao longo da tua
vida terrena.
⛪ 📖 🕯 Cada Missa acompanhar-te-á ao Tribunal Divino
e advogará para tu alcançares o perdão.
⛪ 📖 🕯 Com cada Missa podes diminuir o castigo
temporal que devas pelos teus pecados, em proporção
com o FERVOR com o qual participastes.
⛪ 📖 🕯 Com a participação devota a Santa Missa
oferecestes a maior homenagem a Humanidade
Santíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo.
A Santa Missa bem participada supre as tuas maiores
negligências e omissões .
⛪ 📖 🕯 Pela Santa Missa bem participada obterás
o perdão dos teus pecados veniais que estás decidido a
evitar, e de muitos outros pecados dos quais nem se
quer te lembras. Pela Santa Missa o demónio perde o
domínio sobre ti.

⛪ 📖 🕯 Pela Santa Missa ofereces as maiores consolações
para as almas benditas do Purgatório.
⛪ 📖 🕯 Uma só Missa em que participaste na terra será
mais proveitosa do que muitas outras Missa que os
outros possam oferecer por ti, depois da tua morte .
⛪ 📖 🕯 Cada missa em que participaste pessoalmente,
vale mais do que mil missas que os outros possam
oferecer por ti, depois da tua morte.
⛪ 📖 🕯 Participando na Santa Missa, o Senhor Te liberta
de muitos perigos e desgraças durante a vida terrena,
nas quais, possivelmente cairias se não tivesses
participado.
⛪ 📖 🕯 Lembra-te que oferecendo a Santa Missa pelas
almas do Purgatório, não só ajudas as almas que tanto
precisam, mas estás a reduzir também o teu próprio
Purgatório.
⛪ 📖 🕯 Em cada Santa Missa estás a aumentar o teu grau
de gloria eterna no Céu. Nela recebes a benção do
Sacerdote, que Deus ratifica também no Céu.
⛪ 📖 🕯 Durante a Missa te ajoelhas na meio de uma
multidão imensa de anjos que, que pela misteriosa

comunhão dos santos, assistem invisivelmente ao Santo
Sacrifício com suma reverência, a terás a tua
recompensa no Céu.
⛪ 📖 🕯 Com a Santa Missa consegues receber as benções
doa teus negócios na terra, em vista da felicidade eterna
do Céu.
⛪ 📖 🕯 Quando participamos a uma Santa Missa em
honra de algum Santo Particular, dando graças a Deus
pelos benefícios que pedimos a este Santo, ganhamos
também a sua especial proteção, para termos mais amor
e alegria na prática das boas obras.
⛪ 📖 🕯 Todos os dias que participamos na Santa, alem
das outras intenções, não esqueçamos de honrar ao
Santo do dia.
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