Filhos de Maria
O compromisso de vestir o
Manto da Mãe Divina

O que é ser um

Filho de Maria?
No dia 8 de agosto de 2007, Nossa Senhora, a Virgem
Maria, apresentou-Se como Mãe da Divina Concepção da
Trindade. Ela aparece para videntes, monges consagrados
da Ordem Graça Misericórdia. Ao longo desses anos, Maria
Santíssima construiu uma Obra de Paz, através da oração
e do serviço abnegado, que segue crescendo e se
expandindo pelo mundo.
A própria Virgem Maria guiou e conduziu a construção
dessa Obra. A Seu pedido, foi fundada a Associação Maria,
Mãe da Divina Concepção, que ampara todo o trabalho
realizado pelos Mensageiros Divinos*, desde os encontros
ecumênicos de oração, a divulgação das mensagens
transmitidas, os grupos de oração formados ao longo do
mundo, até os Centros Marianos construídos, e também a
consagração daqueles que a Virgem chamou de Seus
Filhos, os Filhos de Maria.

*Desde 2013, Cristo Jesus e São José também transmitem
mensagens, através dos videntes da Ordem Graça Misericórdia.

Em uma de Suas Aparições, nossa Mãe Santíssima expressou Seu desejo de consagrar “Filhos de Maria”, através
da Associação Maria, Mãe da Divina Concepção. Esta consagração tem a finalidade de selar um compromisso
entre
as
almas
e
a
Virgem
Maria.
Os Filhos de Maria recebem uma camiseta azul-celeste, que representa o Seu Manto. Eles são consagrados pela
própria Mãe Divina, durante as Suas Aparições públicas, e, assim, assumem o compromisso de acompanhar
conscientemente, em oração, a Obra que Maria Santíssima está realizando no mundo.
Os votos da nossa consagração:
“Por isso, Eu lhes pedi desde o princípio que vestissem a
cor celeste, para levar sobre seus corpos a proteção de
Meu Manto.” Virgem Maria | 24 de dezembro de 2013

“Coloco Meu Manto sobre vocês e lhes peço que o
levem nos momentos mais difíceis, e que mesmo
quando o mundo tiver medo de proclamar a sua fé,
que mantenham sobre seus corpos Meu Manto. Ele os
protegerá e santificará e trará Paz a todo o
Universo.”
Virgem Maria | 25 de novembro 2015

Já somos mais de 3.500 Filhos de Maria consagrados, em mais de 30 nações!

Por que ser um Filho de Maria?
Símbolos de Luz sobre a Terra
Ser um Filho de Maria é enviar uma resposta ao Universo de que queremos
um mundo diferente: queremos que nos corações de todos os seres
humanos reine a paz, o amor e a fraternidade! E que não vamos apenas
aspirar a isso e esperar que a transformação aconteça em outros! A
consagração é o nosso "sim". E quando dizemos isso, estamos dizendo a
Deus que tudo isso a que aspiramos de melhor para o planeta começará
dentro
de
cada
um
de
nós.
A oração, quando feita com amor e sinceridade, nos transforma.
E, quando nós mudamos, podemos mudar o mundo ao nosso redor.

Ser um Filho de Maria é colaborar
conscientemente para um mundo
melhor; é construir a Paz que tanto
buscamos, não só através de nossas
orações, mas também através de
nossas vidas.

Como sei que devo consagrar-me?
O chamado interior para a consagração como Filho de Maria é algo que surge do coração.
Nas primeiras consagrações, a própria Virgem Santíssima convocava pelo nome Seus filhos que deveriam
viver a consagração. Depois de um tempo, Ela começou a consagrar todos aqueles que sentiam em seus
corações esse chamado interior para ser um Filho de Maria.
Para saber se deve ser um Filho de Maria, escute o sopro de Maria em seu coração. Escute a voz da sua alma
que, nestes tempos nos quais o planeta tanto necessita encontrar a Deus, pode chamá-lo para tornar-se um
soldado da paz, por meio de um sentimento, de uma certeza interior, de um impulso para a transformação.
Levar o Manto de Maria pelo mundo é anunciar a todos que é possível alcançar a Paz e o Amor. E isso
acontece ao emitir este sim a Deus, consagrando-se como Filho de Maria.

A Consagração à nossa Mãe Divina
nos leva ao despertar!
●
●
●
●
●
●
●

Despertar da nossa consciência espiritual.
Despertar da nossa Missão.
Despertar da paz e da fraternidade.
Despertar do amor pelo planeta e pela natureza.
Despertar ao serviço e à esperança.
Despertar à oração do coração.
Despertar à união com Deus e com toda a Sua Criação.

7 Princípios da Consagração
transmitidos por Maria Santíssima
●

Ter

uma

vida

●

Ser

●

Comungar diariamente com Cristo.

●

Realizar um ato de misericórdia por
dia, seja servindo a quem necessita,
seja cuidando dos enfermos, visitando
os que estão na prisão, seja ajudando
os
perdidos
pelas
drogas.

um

de

oração.
pacificador.

●

Rezar um mistério do Santo Rosário
pela
paz.

●

Confessar as faltas regularmente ao
Sagrado Coração de Jesus, a um
sacerdote ou em profunda solidão.

●

Acolher o peregrino, dando-lhe lugar
de repouso.

“Trabalhando em sua consagração
diária ao Meu Imaculado Coração,
permitirão que sua Mãe Celeste
interceda neste tempo pela
humanidade."
Maria Santíssima | 21 de abril de 2016

“Venho comprometê-los a viverem na Vontade de Deus por
meio de ações de caridade, de oração e de serviço para com
seus semelhantes.
Este é o voto que hoje farão Comigo, sabendo que é
necessária, em todo este planeta, a expressão do Amor de
Deus por meio dos corações orantes e das almas servidoras
que estão unidas a Cristo.”
Aparição de Maria | 25 de novembro de 2017

Como consagrar-se?
Seja parte deste exército Mariano
A todos aqueles que sentirem em seu coração este chamado para servir a
nossa Mãe Celestial, solicitamos que entrem em contato com a secretaria
dos
Filhos
de
Maria.
No dia de cada Aparição pública, no próprio local do Encontro de Oração,
realiza-se uma reunião, em que representantes da Ordem Graça
Misericórdia explicam mais profundamente o que é ser um Filho de Maria. E,
assim, preparam os corações para viverem este momento.
A reunião se realiza duas horas antes do início do Encontro de Oração.
●

Para saber mais sobre essa consagração,
filhosdemaria@associacaomaria.org

●

Ou ligue: +55 (35) 9 9934-3291 / +55 (35) 9 9837-4465

escreva

para:

“Os Filhos de Maria são o símbolo do Amor da Mãe Celeste
que
se
expande
sobre
toda
a
Terra.”
Virgem Maria | 13 de julho de 2016

Um caminho de luz...
para a Maternidade Divina de Maria
“Sente ao teu lado a Mãe Celestial e acolhe-A em teu
coração como tua Santa Mãe, mas não permaneças
apenas nesse sentimento que cabe em teu coração
humano.
Aproxima-te da Consciência de Maria e deixa que
Ela Se revele diante de ti como a Mãe de todas as
coisas, como parte viva de Deus, como o Amor que
faz nascer o amor, como Mãe não só d'Aquele que
abriu as portas para uma nova humanidade, mas
também a Mãe de todos aqueles que devem
renascer pelo Seu Amor, para alcançar em vida o
arquétipo de Seu primeiro Filho.”
São José Castíssimo | 12 de março de 2016

A Virgem Maria,
Nossa Mãe Celestial
“Como o Amor de Deus não poderia permanecer n’Ele
mesmo, o Criador deu vida a esse Princípio Puríssimo:
criou, assim, uma Consciência Divina e Universal, que
abarca mais do que um pequeno corpo ou uma
consciência material.
Maria é o Ventre Divino, é a Vida, é o que faz nascer as
criaturas de todos os Reinos e as ampara durante toda
a sua evolução.
Maria não veio dos homens e ascendeu aos Céus:
Maria desceu dos Céus e, por Seu Amor infinito, fez-Se
carne entre os homens para acompanhar o Filho de
Deus.
Maria não é parte da humanidade: a humanidade é que
é parte de Maria.”
São José Castíssimo | 29 de fevereiro de 2016

As Faces de Maria Santíssima
Reveladas através de Suas Aparições
| Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
“A Virgem Santíssima trazia em Suas mãos um rosário de 72 contas que, em
seu final, apresentava uma cruz prata com os quatro lados iguais, símbolo da
nova humanidade. Vestia uma túnica rosa e um manto verde, muito claros,
quase transparentes, representando a cura cósmica para todas as almas.”

| Maria, Rosa da Paz
“Ela vestia uma túnica branca, um manto celeste; perto do Seu Coração, no
alto do Seu ombro, sustentando esse manto, havia uma rosa branca, e
também uma rosa branca em Sua mão direita como que nos sendo ofertada.”
É dessa forma que Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús descreve Maria,
Rosa da Paz, cuja Face foi revelada pela primeira vez ao vidente às vésperas do
Seu segundo ciclo de mensagens diárias, iniciado em 1º de março de 2015.

Nossa Senhora
dos Pobres
Padroeira dos Filhos de Maria
No ano de 1933, na Bélgica, Mariette Becco, uma menina
de 12 anos, filha de uma família muito pobre de
imigrantes, presenciou oito Aparições de Nossa
Senhora, com a advocação de Nossa Senhora dos
Pobres.
Em 2017, durante uma Aparição pública de Maria
Santíssima aos videntes da Ordem Graça Misericórdia, a
Virgem Maria veio como Nossa Senhora dos Pobres e
abençoou a Casa dos Filhos de Maria, em Carmo da
Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, pedindo que esta Sua
Face fosse a protetora e a guia de todos os Seus filhos
consagrados.

Então, respondendo ao Pedido de Maria, foi fundada a Casa Nossa
Senhora dos Pobres.
Por ser Carmo da Cachoeira uma cidade pequena e simples, ali os
Filhos de Maria se reúnem para orar com os mais pobres, para
servir à comunidade local, formar grupos de oração nas famílias,
participar de orações online, conhecer o Centro Mariano de
Figueira, entre outras atividades de serviço e liturgias diárias.
Esta é a Casa dos Filhos de Maria: o lugar onde juntos aprendemos
a servir, aprendemos a levar a presença de Nossa Senhora, não
apenas para esta cidade, mas para todos os lugares por onde
formos, nos quatro cantos deste mundo.

“Eu sou a Senhora dos Pobres e quero que
vocês, filhos, adotem esta Face de sua Mãe,
para que a trabalhem em vocês dia a dia,
porque através da Senhora dos Pobres Eu lhes
trago, a vocês e ao mundo, a essência da
Compaixão de Deus.
Hoje, quisera, filhos, que neste dia de
renovação de votos com o Plano Evolutivo de
Deus, vocês fossem como sua Mãe dos Pobres,
para que, neste ciclo, e assim como Eu,
encontrassem a necessidade de ajuda em cada
lugar.”
Virgem Maria | 12 de março de 2017

Ato de Consagração
ao Divino Coração da Mãe Celestial
Querida Mãe Celestial,
hoje me consagro ao Teu Divino Coração
e Te entrego meu pequeno coração
e minha paciente alma
para que, no Teu Glorioso Reino da Paz,
eu possa encontrar forças para caminhar na vida,
amor para minha consciência,
entrega para minha doação,
perdão para o passado,
redenção para o que ainda devo transcender
e Misericórdia para este mundo.
Amém.

Uma Missão Divina. Um só Coração!
Um movimento internacional que promove iniciativas
para a vivência da paz e do amor, estimulando a vida de oração,
o convívio fraterno, a caridade
e o serviço altruísta em prol do bem comum.

www.campanhapelapaz.org

A Mãe Divina o espera!
www.mensageirosdivinos.org
www.misericordiamariatv.org | www.orandopelapaz.org | www.fraterinternacional.org

