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RECONCILIAÇÃO
Um caminho de amor e perdão

“Ao rezar pelos filhos, o caminho que se 
apresenta é o da reconciliação, amor e 
perdão. Caminhos de ontem trilhados no 
hoje de nosso tempo. 
Falar de Reconciliação e Penitência para 
homens e mulheres do nosso tempo é 
convidá-los a reencontrá-los a reencontrar, 
traduzidas na sua linguagem, as próprias 
palavras do nosso Salvado; “convertei-vos
e crede no Evangelho”.



UMA INSPIRAÇÃO DE DEUS
Testamento de uma mãe que ora

Neste livro você conhecerá a fundo o Movimento 
de Mães que Oram pelos Filhos. Ele é formado 
por mães que buscam se evangelizar para levar 
uma vida santa e anunciar a Palavra de Deus a 
toda sua família, sendo abertas e missionárias em 
saída para, então, interceder por seus filhos e 
filhas. 
Angela Abdo apresenta aqui as orações e formas 
de conviver do Movimento, além de recordar 
toda história da fundação e métodos que Deus 
lhe inspirou.



DINDAS QUE ORAM PELOS FILHOS

Este livro traz a importância das madrinhas e 

suas responsabilidades em uma família, nos 

ensinando que elas não existem apenas para dar 

presentes, mas que sua missão é um serviço de 

amor, ajudando os pais na orientação da vida 

espiritual dos filhos.

 

As autoras também trazem um pouco da 

história do Serviço das Dindas, que está 

inserido no Movimento Mães que Oram 

pelos Filhos.



ORAÇÃO DE MÃE
Lançamento

Por meio da oração podemos falar com Deus e 
deixar diante d’Ele todas as nossas preocupações, 
mas a oração se torna eficaz quando parte do 
coração humano para o coração de Deus, quanto 
mais a prece estiver em consonância com os planos 
de Deus para uma criatura, mais rápido chegará ao 
Céu e voltará em graças para a vida de quem 
conseguiu fazer essa experiência de fé. 
Com este livro você compreenderá que a 
oração é sempre um ato de esperança, 
porque se sabe que Deus pode 
mudar os impossíveis da vida de alguém.



MÃE INTERCESSORATERÇO PELOS FILHOS

Toda mãe percorre, ao longo da vida, 
momentos que se assemelham aos Mistérios 
do Terço: alegrias, tristezas, vitórias e 
desafios… 
E, assim como Maria, toda mãe quer 
interceder sem cessar por seu filho.
Neste livro a grande novidade é que, além de 
contemplar os acontecimentos da História da 
Salvação, nele se encontram pequenas 
reflexões dirigidas especialmente ao cotidiano 
materno.



MÃE INTERCESSORATERÇO DO PERDÃO
 Quem ama perdoa, eu quero perdoar!

Peça a Deus que lhe ajude a perdoar a quem lhe 
ofendeu.
Peça também perdão a Deus por todas as vezes 
que ofendeu a algum semelhante seu.

Além dessa poderosa oração, você encontrará 
também o significado da marca “Mães que Oram 
pelos Filhos” e a carta Kairós da Reconciliação, 
escrita por Angela Abdo, em outubro de 2018, 
que nos direciona a reconciliar com Deus, com 
nossa família e com a Igreja.



MÃE INTERCESSORANO CAMINHO DA SANTIDADE

Ano dedicado à Oração, abrindo coração 
para Deus.
No contexto que estamos vivendo, somos 
impulsionados a buscar cada vez mais 
socorro em Deus. Mas não somente a orar 
sozinhos,  mas orarmos em família e 
interceder pelas nossas realidades e as do 
mundo inteiro.
Neste livro, Angela Abdo traz orações para 
que continuemos firmes orando com poder 
sem desanimar, mesmo em meio às 
tempestades.


