
A SenhorA de todoS oS PovoS ditou uma breve 
e poderosa oração para preservar-nos da 
decadência, das calamidades que nos ameaçam e 
da guerra. „Vós, povos desta era, compreendei 
que estais sob a proteção da Senhora de todos 
os Povos! Recorrei a Ela como Advogada! 
Suplicai-Lhe que afaste todas as catástrofes. 
Suplicai-Lhe que acabe com a decadência deste 
mundo. Da decadência provêm as calamidades; 
da decadência provêm as guerras. Vós deveis 
pedir, por meio da minha oração para que tudo 
isto seja afastado do mundo. Vós não sabeis 
que grande importância e poder tem esta 
oração perante de Deus.“ (31.05.1955)
Ela pede que cada pessoa reze esta oração, pelo 
menos, uma vez por dia. „Asseguro-te que o 
mundo mudará.“ (29.04.1951) Como Mãe de 
todoS oS PovoS, é enviada pelo Pai e pelo Filho 
para trazer união e paz ao mundo e para que „sob 
este título e através desta oração possa livrar 
o mundo de uma grande catástrofe universal“. 
(10.05.1953) Por isso A SenhorA de todoS os Povos 
pede com muita insistência que se faça uma 
poderosa ação mundial para divulgar a Sua 
oração e imagem. „Ajudai com todos os meios 
ao vosso alcance a promover a divulgação, 
cada um à sua maneira!“ (15.06.1952)  

Em 31.05.1996, o Bispo de Haarlem-Amsterdão, 
Mons. Henrique Bomers, juntamente com seu 
Auxiliar Mons. J. M. Punt, depois de terem 
consultado a Congregação para a Doutrina da Fé,  
autorizaram a veneração pública da Mãe de Deus 
sob o título de „A SenhorA de todoS oS PovoS“.*   

Sob este título, a Mãe de Deus apareceu em 
Amsterdão no período de 1945-1959, e revelou 
a uma senhora modesta, Ida Peerdeman, o desejo 
de ser conhecida e amada por todos os homens 
como „A SenhorA de todoS oS PovoS“ ou „A Mãe 
de todoS oS PovoS“. 
Em visões proféticas Ela mostra de maneira 
impressionante a situação da Igreja e do mundo 
em nosso tempo.
Nas suas mensagens Maria revela o Plano com 
que Deus, através da Mãe, quer salvar o mundo. 
Com esta finalidade Ela dá aos povos e às nações 
uma imagem e uma oração. 

A imagem mostra A SenhorA de todoS oS PovoS 
de pé sobre o globo terrestre, envolta na Luz de 
Deus, diante da Cruz de seu Filho Redentor com 
quem está inseparavelmente unida. 
Das mãos de Maria saem três raios de Graça, 
Redenção e Paz, que Ela pode conceder a todos 
os que A invocarem como Advogada.  O rebanho 
de ovelhas representa os povos do mundo inteiro, 
que não encontrarão Paz até que elevem o seu 
olhar para a Cruz, o centro do mundo.   

* Para mais informação sobre a aprovação eclesiástica ver: 
www.de-vrouwe.info

121120_GB_do_POR.indd   2 20.11.2012   11:59:21


