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Queridos filhos,

Na véspera do grande encontro com Meu Amado Filho, hoje lembro-lhes de que a Sagrada 

Ermida do Centro Mariano de Figueira cumprirá uma tarefa complementar com a Ermida de 

São Miguel Arcanjo do Centro Mariano de Aurora.

É nesta Ermida de Cristo que Meu Filho deixará Sua Presença espiritual para que todos os que 

venerarem Sua Imagem Santa recebam os dons que, por Graça, ajudarão na nova configuração 

da vida planetária.

A Ermida de Cristo é o símbolo do refúgio espiritual para as almas que virão ao Seu encontro e 

que terão, como aspiração, poder reencontrar a paz. A Sagrada Ermida será um belo portal para 

a liberação dos espíritos impuros pelo manancial de amor e de oração que será derramado por 

todos os que clamarem por liberdade interior.

Esta  Sagrada Ermida terá  a  felicidade de que nela se oficie, uma vez por semana, a  santa 

comunhão ecumênica com Cristo, que reforçará a união das almas com o Rei do Universo. A 

ermida  poderá  ser  um  recinto  para  a  fonte  de  aspirações  internas  e  de  vocações  que, 

primeiramente, serão preparadas na consciência.

Ao  mesmo  tempo,  quem cruzar  as  portas  da  ermida  e  permanecer  em adoração  a  Cristo 

receberá o impulso espiritual de se consagrar ao Sagrado Coração de Jesus. A ermida também 

será  considerada  o  templo  interior  para  cada  alma  que  buscar  a  elevação  da  matéria  e, 

principalmente, a cura da vida.

Na ermida não faltará a presença dos anjos, que serão os condutores e os guias para as almas 

que ali depositarem seus momentos de oração e de súplicas. Cristo terá um espaço dentro da 

Sagrada Ermida; Ele estará chamando as almas para que residam no Templo de Seu Sagrado 

Coração.

Para que isso seja possível, a Fonte Puríssima de São José será o meio que lavará as almas e 

saciará os buscadores de uma verdadeira união com Deus. A Fonte de São José representará a 

memória da constante  busca pela  pureza  original  e  da humildade que cada espírito  deverá 

conquistar para concretizar essa fusão interna e espiritual com Cristo.

Por isso, a Fonte de São José será para os fiéis beberem da Água Divina, que lavará e purificará 

as manchas do passado e renovará os corações. Será importante que os devotos e peregrinos 

recitem, em frente à Fonte de São José, a seguinte oração, antes de que sejam depurados pela 

humildade do Casto Coração:
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Oração para lavar as almas

Oh! Sagrada Fonte

que brotas em humildade

do Sagrado Coração de São José,

renova nossa vida,

purifica nosso ser,

libera-nos de todo o mal.

Amém

Assim, queridos filhos, vocês entrarão na ermida mais purificados e poderão oferecer a Cristo o 
resultado sincero de sua conversão e redenção.

A Fonte de São José é o preâmbulo para o ingresso na ermida. São José Castíssimo é o Pastor  
das almas, é o Pai das essências do mundo, das essências que se deixam conquistar por Seu 
humilde Amor. Ele é o Obreiro que constrói as novas almas redimidas para depois entregá-las 
aos Braços de Cristo e, assim, estabelecer o Reino de Deus em cada ser.

A Ermida de Cristo será, para cada ser, o momento de estar frente a um dos aspectos de Deus: 
frente ao Filho Divino. Assim, em reverência e gratidão, a cada vez que ingressarem na ermida, 
vocês recitarão a seguinte oração:

Oração para estar em frente ao Filho Divino

Sagrado Coração de Jesus,

Glorificado e Amado Filho,

tem Misericórdia de nós

e cumpre Tua Obra perfeita

por intermédio de nossos seres,

para que, agora e sempre,

reine Tua Poderosa Luz.

Amém

Assim, queridos filhos, a cada vez que estiverem diante de Cristo, vocês estarão diante de Deus. 
Estas duas orações poderão ser exercitadas também pelos peregrinos como uma novena, quando 
eles peregrinarem até o Centro Mariano de Figueira.

Na esperança da redenção, agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.

Na véspera da divina consagração da Ermida de Cristo,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz


