Associação Maria

Como Colaborar
com a Obra Mariana

Mãe da Divina Concepção

Todas as necessidades básicas são supridas por doações espontâneas.
As contribuições, em todas as suas manifestações – monetária, recursos
materiais ou trabalho voluntário – possibilitam que as atividades da
Associação Maria permaneçam e se ampliem.

Maria

Maria
Mãe da Divina Concepção da Trindade

Mãe da Divina Concepção da Trindade

“Meu chamado de PAZ é para
toda a humanidade.”

Fundada em dezembro de 2012, a pedido da Virgem Maria,
apresenta caráter beneficente e humanitário, e atua gratuitamente.
Ampara todas as atividades indicadas através da instrução
transmitida por Cristo Jesus, Maria Santíssima e São José.
A Associação Maria, Mãe da Divina Concepção, oferece a todos a
oportunidade de crescer espiritualmente, estimulando a legítima
cooperação ecumênica e uma relação fraterna entre as religiões,
através da oração e do serviço altruísta.

Organização das Aparições: transporte e hospedagem da equipe
técnica e membros do Monastério. Necessidades materiais, aluguel
do espaço, aluguel de cadeiras, iluminação, sonorização, internet.

Em tempos de grande necessidade planetária, a Virgem Maria
Se manifesta por intermédio de videntes para comunicar Suas
mensagens de paz. Maria, a Mãe da Divina Concepção da
Trindade, é uma nova Face desta Magna Consciência.

Difusão: equipamentos, manutenção dos sites www.divinamadre.
org e www.misericordiamariatv.org. Elaboração de material gráfico.

“Uma vez estive em Fátima, estou passando por Medjugorje
e agora estou aqui, nesta parte do mundo, difundindo Minha
mensagem de paz, o chamado para o resgate das almas através
da oração, de uma simples oração. Abram suas consciências para
o desconhecido e permitam que o coração lhes fale, que ali Minha
Voz chegue, em oração e em paz”.

Objetos Sagrados: confecção de orândios, escapulários, pulseirasda
paz e medalhas.

(2 de setembro de 2011, Centro Mariano de Aurora, Uruguai)

Para mais informações sobre a Associação Maria, visite:
www.divinamadre.org

Desde 2007, Nossa Senhora transmite instruções por intermédio
de monges da Ordem Graça Misericórdia. No princípio, as
Aparições eram reservadas. Em 2011, Ela pediu que se tornassem
públicas, para realizar uma tarefa planetária de resgate, redenção
e conversão da humanidade.

Caixa Postal 85 - Carmo da Cachoeira, Minas Gerais - Brasil CEP: 37225-000
Informações pelo e-mail: informacoes@associacaomaria.org
www.divinamadre.org

www.divinamadre.org

Ordem Graça Misericórdia

Os Videntes

Centros Marianos

Voz e Eco da Mãe Divina

O viver do Amor Crístico, em oferta absoluta de vida.

e a Vida Consagrada

na América do Sul

Sites
“Quero que Minha voz e Minha imagem
sejam públicas”
(Mensagem do dia 24 de dezembro de 2011)

www.divinamadre.org

A Ordem Graça Misericórdia é uma instituição autônoma,
de caráter religioso, filosófico e ecumênico, que propõe
um viver monástico por meio da vida consagrada.

Quando a alma aspira viver um amor maior, que somente
em Deus encontrará, a ela é apresentada a possibilidade da
consagração a uma vida monástica.

Tem como busca prioritária a união com a Consciência
Crística. Trata-se, acima de tudo, de um modo de vida
fraterno, comunitário, consagrado à paz, à oração, ao bem
e ao serviço abnegado.

Um monge vive uma permanente entrega ao serviço a Deus,
em eterna gratidão pela tarefa que lhe foi ofertada.

Fundada em 2009, a Ordem procura ofertar-se
incondicionalmente como instrumento da Obra Divina,
em comunhão com todos os seres humanos e demais
reinos da Natureza.

Consagrar-se é a aspiração da alma que desperta.
A Virgem Maria indicou o passo da consagração aos videntes
escolhidos para transmitir Suas mensagens. Madre María
Shimani de Montserrat, frei Elías del Sagrado Corazón e
irmã Lucía de Jesús – monges consagrados da Ordem Graça
Misericórdia – se comprometeram com Nossa Senhora de
forma incondicional, para colaborar com a manifestação da
tarefa que Ela deve realizar junto à humanidade.

Para mais informações sobre a Ordem Graça Misericórdia, visite:

Para mais informações sobre os videntes, visite:

www.ogmisericordia.org

www.divinamadre.org

Maria, a Mãe Divina, pediu que fossem fundados quatro
Centros Marianos na América do Sul.
Os Centros Marianos são locais de oração e vigília
permanentes, onde monges, colaboradores e peregrinos
se reúnem para contemplar, orar e renovar a devoção
ao Seu Imaculado Coração, a fim de que a paz reine na
humanidade e no planeta.
Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguai
Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
Centro Mariano do Espírito Santo, Córdoba, Argentina
Centro Mariano do Menino Rei, Teresópolis, Brasil

Para mais informações sobre os Centros Marianos, visite:
www.divinamadre.org

O site www.divinamadre.org é o
espaço virtual oficial da Voz e do
Eco da Mãe da Divina Concepção
da Trindade. Por seu intermédio,
usuários do mundo inteiro têm
acompanhado a publicação das
mensagens transmitidas pela
Virgem Maria.

Primeiro canal ecumênico cristão
para a América Latina

Um canal de comunicação que
busca chegar ao coração dos
lares de uma maneira fraterna e
pacífica, levando a todas as almas
a mensagem da Virgem.
Atualmente o site Misericordia
María TV transmite, ao vivo,
todas as Aparições públicas
da Mãe Divina e as Vigílias de
Oração pela Paz nas nações.

www.misericordiamariatv.org

