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Rosário pela Paz 
das Crianças na Guerra

Exercício espiritual transmitido pela 
Santíssima Virgem Maria, 

em 20 de setembro de 2015, 
ao vidente 

Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús.
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Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús é um 
monge consagrado da Ordem Graça Misericórdia 
e vidente. Dedica sua vida à oração e ao serviço 

abnegado, seguindo as indicações de 
Cristo Jesus e da Virgem Maria.

Foi contatado pela Virgem Santíssima aos 
sete anos de idade e, a partir desse momento, 

preparado por Ela para a tarefa pública 
iniciada em 2011.

Participa de encontros de oração em diferentes 
países para difundir as palavras dos  

Mensageiros Divinos.
É autor dos livros “Mensagens de Paz”  

e “Mensagens de Misericórdia”, publicados 
pela Irdin Editora.
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Rosário pela Paz 
das Crianças na Guerra

Nossa Senhora disse:

“Para interceder pelas almas das crianças
inocentes, para que a Paz Celestial se estabeleça 
nos pobres corações do mundo, entrego-lhes o 

Rosário pela Paz das Crianças na Guerra.

Com amor, 
implorarão a Deus na conta de união:”
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Sagrado Coração de Jesus, 
Fonte de todos os prodígios, 

derrama Tua Misericórdia sobre 
os conflitos do mundo. 

Amém.

Conta de Uniao:~
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Pelo Anjo da Paz, 
imploramos a Deus: 

acalma o sofrimento dos 
pequeninos.

Amém.

Primeira dezena:
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Pelo Anjo do Amor, 
imploramos a Deus: 

sacia a fome dos órfãos.

Amém.

Segunda dezena:
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Pelo Anjo da Cura, 
imploramos a Deus: 

restaura as feridas dos 
inocentes.  

Amém.

Terceira dezena: 
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Pelo Anjo da Luz, 
imploramos a Deus: 

ilumina os caminhos das crianças 
do mundo, para que encontrem 

o Amor da Mãe de Deus.

Amém.

Quarta dezena: 
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Pelo Anjo da Misericórdia, 
imploramos a Deus: 

guarda em Teu Coração, 
Senhor, os que emigram e 

os desaparecidos. 

Amém.

Quinta dezena: 
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Súplica aos Sagrados Corações

Puríssimo Coração de Maria, 
Mãe e Rainha da Paz,

Castíssimo Coração de São José, 
Obreiro e Vigilante das almas,

Sagrado e Divino Coração de Jesus,
imploramos-Lhes, em nome da humanidade, 

 que o Reino de Deus se estabeleça  
até que se cumpram os mil anos de paz.

Amém.

Para ser recitada três vezes ao final do Rosário
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“O Rosário permitirá que 
sua Mãe Celeste interceda perante 

São José pelos conflitos do mundo e, 
especialmente, pelas almas dos inocentes 

e das crianças na guerra.”

Maria, Rosa da Paz, 
em 20 de setembro de 2015

Saiba mais: www.mensageirosdivinos.org



Associação Irdin Editora

Instituição a serviço da expansão da consciência. 
Tem como propósito difundir obras de natureza 

filosófico-espiritual nestes tempos de grande necessidade 
de busca interior. Dirige-se, especialmente, aos que anseiam 
por vencer os desafios decisivos que o momento presente 

traz e querem usufruir de suas incomparáveis oportunidades. 
Convida a desvendar os mistérios da história do nosso 

planeta e a ingressar em caminhos de paz.

Sem finalidade lucrativa, a Irdin é mantida 
por colaboradores voluntários.

Para mais informações, acesse:

www.irdin.org.br



Associação Maria

Fundada em dezembro de 2012 a pedido da Virgem Maria, 
a Associação Maria, Mãe da Divina Concepção,

tem por finalidade difundir os ensinamentos 
transmitidos por Cristo Jesus, 
Maria Santíssima e São José, 

e promover as atividades indicadas por Eles.

Estimula uma legítima cooperação ecumênica 
e uma relação fraterna entre as religiões, 
por meio da oração e do serviço altruísta.

As contribuições, em todas as suas 
manifestações – monetária, recursos materiais 

e trabalho voluntário – possibilitam que suas 
atividades sejam gratuitas, mantenham-se e se ampliem.



Ordem Graça Misericórdia

Organização religiosa cristã, autônoma e ecumênica, 
sem vínculo formal com qualquer religião instituída. 

Propõe um viver monástico por meio da vida consagrada, 
tendo como base o ensinamento de Cristo.

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. Trata-se de uma proposta de vida 
fraterna, comunitária, consagrada à paz, à oração, 

ao bem e ao serviço abnegado.
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