
Semeando o amor  
na Humanidade

Fraternidade - Federação Humanitária Internacional

Instituição criada a partir da atuação conjunta, voluntária e abnegada de 
vários colaboradores, dedica-se ao serviço altruísta aos reinos humano, 
animal, vegetal e mineral. Seu trabalho suscitou a formação de diversas 
frentes humanitárias e de vida espiritual no Brasil e no mundo.

Fale conosco
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Quem SomoS

Asociación María
Madre de la Divina Concepción

Associação Maria
Mãe da Divina Concepção

Association Mary
Mother of the Divine Conception



Uma grande rede de Amor e Solidariedade.

A campanha "Semeando o Amor na Humanidade" 
tem o objetivo de contribuir para a renovação do espírito 

da Paz e da Fraternidade no mundo.

Faça de sua vida o Amor e pratique esse Amor a cada dia. 

Viver o Amor, o Perdão e o Serviço
Convidamos você a realizar um ato de Amor e de Perdão. Por meio do 
serviço altruísta em prol dos mais necessitados ou mesmo dentro de suas 
famílias e do seu círculo de relações, com um gesto simples de solidariedade 
e reconciliação, você será um portador da paz e do bem e ajudará a diminuir 
a carga de sofrimento no planeta.

Sementes de amor para a humanidade
A única razão da existência desta Campanha é semear o amor na 
humanidade e, assim, atrair mais Luz para o coração humano. Somos 
convidados a perdoar, a nos reconciliar com o próximo, a servir e amar 
pela salvação de nossos irmãos e do mundo inteiro, sem temor. 

As experiências registradas impulsionarão outros irmãos a realizar seus 
atos de perdão. Cada pequeno ato é valioso diante do Universo e, com 
alguns passos em direção à Luz, podemos mudar o destino da humanidade.

Registre esses momentos
Você pode registrar sua experiência de perdão e reconciliação com o 
próximo por meio de relatos, fotos ou vídeos e enviá-los à Fraternidade 
- Federação Humanitária Internacional, conforme as opções a seguir :

•  Envio por e-mail: centraldemidia@fraterinternacional.org.  
O limite do arquivo é de 60 megabytes.

•  Envio pelo site:  www.fraterinternacional.org. Preencha o 
formulário e faça o upload do material, que não deverá exceder 
300 megabytes.

o Que é Como PartiCiPar

Só o Amor pode curar a dor



Rosário pela Paz
das crianças na guerra

 Nas contas de união:
       Sagrado Coração de Jesus, 
Fonte de todos os prodígios, 

derrama Tua Misericórdia sobre 
os con�itos do mundo.

Amém

Primeira dezena:
Pelo Anjo da Paz, 

imploramos a Deus: 
acalma o sofrimento 

dos pequeninos.
Amém 

Segunda dezena:
Pelo Anjo do Amor,
imploramos a Deus: 

sacia a fome dos órfãos.
Amém 

Terceira dezena:
Pelo Anjo da Cura, 

imploramos a Deus: 
restaura as feridas dos inocentes.

Amém 

Quarta dezena:
Pelo Anjo da Luz,

imploramos a Deus: 
ilumina os caminhos das crianças 
do mundo para que encontrem o 

Amor da Mãe de Deus.
Amém 

 Quinta dezena:
Pelo Anjo da Misericórdia, 

imploramos a Deus: 
guarda em Teu Coração, Senhor, 

os que emigram e os 
desaparecidos.

Amém
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Oração de Súplica aos 
Sagrados Corações

Oração para ser recitada três 
vezes ao �nal do rosário

 Puríssimo Coração de Maria, 
Mãe e Rainha da Paz,

Castíssimo Coração de São José,
Obreiro e Vigilante das almas,

Sagrado e Divino Coração 
de Jesus, 

imploramos-lhes, 
em nome da humanidade, 

que o Reino de Deus se estabeleça
 até que se cumpram 
os mil anos de paz.

Amém

FEDERAÇÃO HUMANITÁRIA 
INTERNACIONAL

A Fraternidade – Federação 

Humanitária Internacional é 

uma entidade que objetiva 

contribuir para a ampliação 

da consciência dos seres 

humanos, através da vivência 

da paz, do amor e do 

serviço altruísta. 
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