
Uma explicação e uma palavra pastoral de esclarecimento sobre a Senhora de Todas as Nações 

A veneração de Maria como Senhora e Mãe de Todas as Nações é boa e valiosa, mas deve permanecer 

separada das mensagens e aparições. Estes não são reconhecidos pela Congregação para a Doutrina da 

Fé. Este é o núcleo do esclarecimento de que de acordo com a Congregação, depois de vários relatórios 

sobre a devoção terem surgido recentemente no país e no estrangeiro. 

O esclarecimento que agora temos perante nós é o resultado das discussões que tive com a 

Congregação para a Doutrina da Fé por ocasião dos relatórios e perguntas que tinham aparecido 

recentemente na imprensa.  

A utilização da imagem e da oração - sempre na forma aprovada pela Congregação para a Doutrina da 

Fé em 2005 - é permitido. Os dias de oração também podem ser realizados em honra de Maria como 

a Senhora de de todas as Nações, mas sem se referir às aparições e mensagens, que não são 

reconhecidas. 

Que pode ser entendida como um reconhecimento (implícito) das mensagens e aparições, deve ser 

evitada, uma vez que a Congregação emitiu um juízo negativo a este respeito, que foi confirmado pelo 

Papa Paulo VI. 

Este fato será uma nova informação para muitos. Em 2002, quando o Bispo Punt tomou uma posição 

sobre a autenticidade das aparições, apenas se conhecia uma notificação de 1974. Na década de oitenta 

do século XX, o meu antecessor século, o meu predecessor acreditava que seria possível libertar esta 

veneração; e isto finalmente decidido em 1996 pelo Bispo Bomers. 

Para quem se sente ligado à devoção à Senhora de Todas as Nações, a boa notícia é neste 

esclarecimento aprovado pela Congregação para a Doutrina da Fé, é que a veneração de Maria é 

permitido sob este título, e são também encontradas palavras de apreço por ele. 

Para muitos fiéis, porém, será sobretudo uma dor que a Congregação para a Doutrina da Fé e o Papa 

Paulo VI tenham pronunciado um juízo negativo. O Papa Paulo VI pronunciou um juízo negativo sobre 

as aparições. A todos eles quero dizer a todos eles que consigo compreender o seu desapontamento. 

As aparições e as mensagens têm inspirado muitos. Espero que seja um conforto para eles que a 

devoção a Maria sob o título "Senhora de Todas as Nações" continue, tanto na capela de Amesterdão 

como em dias de oração, aos quais eu próprio já assisti várias vezes no passado. 

Este é o julgamento da Igreja a que devemos obedecer, confiando que o Senhor guia e não abandona 

a Sua Igreja; mas isto não deve de forma alguma afectar o nosso amor ardente por Maria, a Senhora e 

Mãe de Todos, Mãe de Todas as Nações. 

Espero sinceramente que todos nós, nos bons e maus momentos, só nos tornemos mais fortes no nosso 

amor pela nossa Mãe celestial, a quem o Senhor nos confiou. Mãe celestial, a quem o Senhor nos 

confiou na cruz, só se torna mais forte: "Mulher", eis, o seu filho"! (Jo 19:26), eis aqui os vossos filhos, 

sob a vossa protecção tomamos o nosso refúgio ... 
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