
Diga obrigado 
ou perdão 
a seu falecido

Como escrever um cartão 
postal para uma pessoa 
falecida?
Basta pegar este cartão "Merci-Pardon", preenchê-lo e 
colocá-lo na "boîte-aux-lettres" localizada à direita da 
estátua de Nossa Senhora Libertadora, na basílica.

Para dizer obrigado...
É importante saber porque queremos agradecer ao 
nosso falecido: pelo que ele ou ela foi, pelo que ele ou 
ela nos transmitiu, pelos bons momentos passados com 
ele ou ela. É tão importante quanto dizer a uma pessoa 
viva por que os amamos.

Pedir perdão... ou perdoar
Na comunhão dos santos acreditamos que ainda 
podemos enviar-lhes algo deste vínculo de amor 
que ainda não acabou.  Ele ainda pode ser reparado, 
renovado. Este vínculo continua para além da morte, 
nunca é tarde demais.

Sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon 
00 33 2 33 85 17 00 
sanctuaire@montligeon.org

www.montligeon.org
26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
France 

Para ser colocado aos pés de Nossa Senhora Libertadora 
ou para ser devolvido ao santuário:
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Você pode baixar esta ficha de agradecimento online:  
www.montligeon.org/escrever-a-uma-pessoa-falecida-com-o-cartao-obrigado-e-
perdao/ ou ligando para o Santuário Tel: 33 (0)2 33 85 17 00

Confio esta oração à Virgem Maria para que ela a apoie 
junto a Vós. Agradeço antecipadamente a Vós.

Quero pedir seu perdão por

Eu quero perdoar-lhe por

Senhor, peço-Te por 

Espero que, de acordo com seu plano de amor, nos 
encontremos novamente em plena e verdadeira 
comunhão com você. De agora em diante, Senhor, peço-
Te que lhe digas que :

Gostaria agora de recomendar sua alma à sua 
misericórdia.

Quero agradecer-lhe por

https://montligeon.org/pt-br/escrever-a-uma-pessoa-falecida-com-o-cartao-obrigado-e-perdao/
https://montligeon.org/pt-br/escrever-a-uma-pessoa-falecida-com-o-cartao-obrigado-e-perdao/

	First name, Name: 
	Je veux lui demander pardon pour: Off
	I want to ask his forgiveness for: 
	Je veux le / la remercier pour: Off
	Je veux lui pardonner pour: Off
	I want to thank him for: 
	I want to forgive him for: 


