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Conchiglia 
Grupo de Oração Mundial 

 

As   Túlipas de Maria    

Nossa Senhora de Guadalupe 

 
 
 

Rodrigo solicita oraciones para su familia  
 

24 de outubro de 2014 
 
 

 
Data:  Fri, 24 Oct 2014 14:41 -0500 [14:41 CEST] 
Da:  rodrigo<…@....com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Pedido 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conchiglia querido e amados irmãos del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
peço intercessão pela minha completa libertação e de minha esposa Regina Célia G. 
Pela proteção dos meus filhos: Larissa, Maria Eduarda e Rodrigo Filho  
e pela união e caminhada da minha família. 
 
Peço a derrubada das muralhas que se colocam no meu caminho e que eu não tenho 
conseguido transpor. 
 
Obrigado. 
 
 
Rodrigo V.R. 
 
Que Dios los bendiga. 
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rezar o rosário 
de Conchiglia irmãos y las irmãas del Movimento d’Amore San Juan Diego 

a María Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe por : 
 

 Regina Célia, Larissa, Maria Eduarda, Rodrigo filho - Brazil     

 
 

Maria Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe,  
Eu lhe pergunto como filha Graça para cumprir os sagrados demandas de Rodrigo de acordo com 
suas intenções para a sua família, para que possa obter conforto espiritual que ele precisa e pedido 
a graça de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe.  
Uno-me a seus outros filhos e os meus irmãos e irmãs do Movimento do Amor São Juan Diego, 
implorando por amor a interceder junto a seu Filho Jesus, para que a graça obtida é um exemplo 
para muitos irmãos,  
para que eles sempre encontrar a força para lutar e esperança para glória de Deus Pai.  
Maria Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe, juntamente com Jesus abençoe  
Regina Célia, Larissa, Maria Eduarda, Rodrigo filho e toda a sua família  
e eu Conchiglia e meus irmãos do Movimento de Amor San Juan Diego  
unimo-nos humildemente a sua bênção  
no Nome do Pai  
mãe  
filho  
e do Espírito Santo.  
Amém  

 
Los irmãos y las irmãas del Movimento d’Amore San Juan Diego 

 

 y… Conchiglia 
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