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Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE CARMO DA
CACHOEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos filhos Meus,
Hoje visito um lugar que Eu concebi como muito especial para o Meu Coração. Hoje desço em
Glória sobre Minha Casa e a casa de todos os Filhos de Maria do mundo inteiro.
Daqui surgirão as bases para poder viver uma oração verdadeira, plena do mais absoluto amor.
Daqui nascerão as flores redimidas de Meu jardim celestial.
Por isso, queridos filhos, para poder estabelecer uma parte de Meu Reino e assim consagrar
maternalmente esta casa, Eu tive que abrir as portas para a liberação de tudo o que impedia esta
cidade de voltar a receber Minha Graça Maternal.
Assim, queridos filhos, hoje consagro esta casa como a antiga e sagrada casa de sua Mãe, Maria de
Nazaré. Quisera que esta casa fosse a casa das almas pobres, onde elas pudessem encontrar o
alimento da oração para seus espíritos e, ao mesmo tempo, o reencontro com o amor.
Por isso, hoje universalmente abençoo esta casa com o nome de "Nossa Senhora dos Pobres", para
que o mesmo espírito de Minha simplicidade e humildade se espelhe neste lugar a fim de que, na
simplicidade e na humildade, as almas pobres se sintam amadas e aceitas por seus semelhantes.
Assim, a casa dos Filhos de Maria, de Nossa Senhora dos Pobres, terá a missão de criar para esta
cidade, para a nação e para o mundo um potentíssimo canal planetário de oração, para que todas as
feridas espirituais das almas pobres sejam curadas e sanadas pela missão que os Filhos de Maria
cumprirão aqui.
Para isso, queridos filhos, sua Mãe Celeste hoje coloca nesta casa os sete Anjos da Guarda de Meu
Reino, que protegerão e acompanharão cada oração que será recitada e construída por seus
corações.
A casa da Senhora dos Pobres deverá ser conhecida no mundo inteiro, para que as almas saibam
que terão um lugar aonde recorrer e ser amparadas. Hoje uno-Me aos filhos que conceberam com
amor, dedicação, harmonia, devoção e gratidão este sagrado espaço.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os e os consagra neste dia,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

