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Quinta-feira, 30 de novembro de 2017
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CASA DE MARIA, NOSSA
SENHORA DOS POBRES, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Meus queridos filhos, servidores e colaboradores da Casa de sua Mãe Celeste, Senhora dos Pobres,
Hoje os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por meio desta bênção, abro-lhes
as portas para que as bases espirituais e morais desta Casa sejam renovadas, depois do ciclo vivido
durante estes últimos meses até o presente.
Venho com a aspiração de que a Casa de Maria, Senhora dos Pobres, se amplie e se expanda, a fim
de que o Manto luminoso de sua Mãe Universal se estenda para mais lares da região.
Para isso, filhos, com a colaboração de todos os Filhos de Maria que consagrei no mundo, Eu os
estou chamando, um a um, para que a partir deste novo ciclo de renovação, a Casa de Maria,
Senhora dos Pobres, se amplie, respondendo às necessidades presentes. Isso ajudará a ordenar
conforme o crescimento gradual e proporcional dos Filhos de Maria.
Por isso necessito da colaboração de todos os Filhos de Maria, seja muita ou pouca, para que essa
abençoada Casa se amplie e responda às necessidades das almas.
Outra finalidade que hoje sua Mãe lhes entrega é a manifestação de duas novas salas de oração para
os peregrinos e as famílias desta cidade, que necessitarão manter vivo o impulso da oração do
coração, assim como a imprescindível união eucarística com Meu Amado Filho, porque Ele é a
grande Luz para o mundo.
Meu desejo é ter uma grande sala de oração onde estejam presentes todas as manifestações, Faces e
Aparições de Maria no mundo, a fim de que seja a Casa que una os corações dos cinco continentes
do mundo.
A segunda sala de oração será um oratório para uma oração silenciosa e terá a missão espiritual de
expor o Santíssimo Corpo do Meu Filho aos peregrinos durante os dias de sábado e domingo. Isso
ajudará as famílias humildes e a própria cidade a receberem uma ajuda espiritual maior.
Para isso necessito, filhos, que pelo menos nos dias de domingo, às 11 horas, aqui nesta Casa, seja
celebrada a Sagrada Comunhão, permitindo que o aspecto sacerdotal e religioso da Ordem seja
conhecido.
Ainda há muitos projetos a serem concretizados. Além disso, a Casa dos Filhos de Maria deverá ter
seu espaço de contato com todos os Filhos de Maria no mundo, dentro do portal Divina Madre*.
Ali, a Casa de Maria, Senhora dos Pobres, deverá ser conhecida mundialmente.
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Aos guardiães da Casa corresponderá ir ao encontro de todos os peregrinos da cidade para que, a
cada dia, mais peregrinos se aproximem daqui, do Meu Coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

* Maria se refere ao portal www.mensajerosdivinos.org

