GRAZIA RICEVUTA

Ringraziamento a Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta

Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Nicéia agradece as orações pois Deus concedeu as graças
18 de junho de 2014
Data:
Da:
A:
Oggetto:

Wed, 18 Jun 2014 09:36:19 -0300 [14:36:19 CEST]

Nicéia <ng.…@terra.com.br>

tulipanidimaria@conchiglia.net
agradecimento

Conchiglia,
Salve Maria!
Agradeço as orações pois Deus concedeu a graça
do emprego para minha filha Mariana e minha nora Mara.
Sinto que a Nossa Senhora de Guadalupe me protege
e meu caminho de sofrimento tornou-se um caminho de graça.
Em minhas orações também rezo por todos os pedidos
de nossos irmãos de mundo inteiro que escrevem ao Tulipa de Maria.
Estou muito feliz!
Amo a Santíssima Trindade e Nela vejo sua presença de filha abençoada.
Um abraço, Nicéia
Brasil

Traduzione in Italiano:
Conchiglia, Ave Maria !
Ringrazio per le preghiere poiché Dio ha concesso la grazia del lavoro a mia figlia Mariana e mia nuora Mara.
Sento che Nostra Signora di Guadalupe mi protegge e il mio cammino di sofferenza si è trasformato
in un cammino di grazia. Nelle mie preghiere prego anche per tutte le richieste
dei nostri fratelli del mondo intero che scrivono ai Tulipani di Maria.
Sono molto felice! Amo la Santissima Trinità
e in Essa vedo la presenza della sua figlia benedetta.
Un abbraccio, Nicéia
Brasile
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O dia 31 de março de 2014 16:03:52, Nicéia <ng…. @ terra.com.br> escreveu:
Data:
Da:
A:
Oggetto:

Mon, 31 Mar 2014 16:03:52 -0300 [31/03/2014 21:03:52 CEST]
Nicéia <ng….@terra.com.br>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Pedido de Oraciòn - Ayuda

Salve Maria!
Peço oração pelas almas de Fernando P. G.,
Olinda P. B.,
Verônica Simon,
Ana B. G. S. e Luiz Roberto S..
Por favor orem por meu filho Fábio Luiz G. S., por sua saúde,
por minha filha Mariana G. S. por um emprego
e por uma cirurgia que ocorrerá no dia 28-04.
Também peço oração por um emprego por minha nora Mara A. S.
e por mim Nicéia para Deus me de saúde, força e coragem
para conduzir meus filhos para Deus.
Passei por tamanha tristeza nesses, pois no dia 21-01 faleceu minha sogra
querida como mãe e no dia 13-02 faleceu meu marido inesperadamente.
Agora conto mais com Deus e quero que minha casa seja uma casa de oração,
pois continuamos a reza do Rosário toda quarta-feira e rezamos por ti Conchiglia,
por esta obra e rezamos a o terço de Nossa Senhora de Guadalupe.
Desejando uma Santa Páscoa a todos os irmãos de tulipa de Maria.
Abraço fraterno,
Nicéia Ap. G. S. de Jundiaí-SP-Brasil

Carta firmada.
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