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Mãe da Divina Concepcão da Trindade

Virgem Maria
Março 2015 - 3ª Edição - Associação Maria

Mensagem transmitida pela Bem-aventurada Rainha da Paz, a Virgem Maria

ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón, monge da Ordem Graça Misericórdia

Queridos filhos,C heios de alegria e sem perderem a 
esperança e o regozijo de estarem 
em Meu Imaculado Coração, hoje 
lhes anuncio que Deus Me envia a 

vocês para que Eu esteja entre todas as almas, 
abençoando-os e preparando-os, em nome de 
Meu Filho, Jesus, para os tempos que chegarão. 

Por isto, queridos filhos, que seus seres não se 
cansem de orar com o coração, de rezar pela 
conversão do mundo. Assim como em Medju-
gorje, Meu Coração Imaculado chega até vocês 
para lhes demonstrar o Amor de Deus e o Poder 
de Sua Divina Misericórdia — tão necessários 
para a vida de todos os Meus filhos no mundo.

Queridos filhos, que suas almas estejam 
no Eterno Júbilo de Deus, porque a Bem- 
aventurada sempre Virgem Maria e Divina 
Mãe estará caminhando semana a semana 
junto aos seus corações. Este pedido do 
Altíssimo tem um fim espiritual e universal.

Desta forma, queridos filhos, que suas 
consciências saibam que estarão diante 
de Minhas Bem-aventuranças Celestiais, 
que em nome do Amor de Deus, hoje lhes 
ditarei, para que as contemplem como uma 
aspiração de Meu Coração de Mãe para 
toda a humanidade — humanidade que 
está cansada, debilitada e com pouca fé.

Se em nome de todos os Meus filhos vocês 
considerarem estas intenções de Meu 
Imaculado Coração, estarão ajudando na 
conversão e na redenção da humanidade.

As Bem-aventuranças da Virgem Maria:

- Primeira Bem-aventurança: “Serem pacificado-
res na Terra, como os anjos o são nos Céus”.

- Segunda Bem-aventurança: “Viverem e propa-
garem o Reino da Paz a partir do coração”.

- Terceira Bem-aventurança: “Através da oração, 
deixarem-se invadir pela Fonte do Espírito Santo”.

- Quarta Bem-aventurança: “Elevarem os braços 
para Cristo Jesus, por meio do Materno Coração 
de Maria”.

- Quinta Bem-aventurança: “Através dos grupos 
de oração, difundirem a expressão dos novos re-
banhos de Cristo”.

- Sexta Bem-aventurança: “Amarem o inimigo 
mediante a oração, para que assim a Paz seja al-
cançada por toda a humanidade”.

- Sétima Bem-aventurança: “Permitirem que a 
alma brote como um manancial de Vida Eterna”.

Queridos filhos, para seus corações fica a tarefa 
de meditar e contemplar estes princípios mater-
nais. Em Meus braços os levo para o encontro com 
Cristo Jesus.

Agradeço-lhes por neste dia estarem respondendo 
ao Meu chamado!

Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

Mensgem transmitida ao vidente frei Elías del Sagrado Corazón,  
no dia 17 de novembro de 2012
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Aparições
da Virgem Maria

H á mais de três anos um novo ciclo de 
manifestações da Virgem Maria teve 
início na América Latina e na Europa.

Foi na manhã do dia 18 de agosto de 2011, na Casa 
Redención, localizada na área rural da província de 
Paysandú, Uruguai, que um grupo de monges da 
Ordem Graça Misericórdia recebeu uma orientação 
interna para se dirigirem a um determinado local, 
próximo a um laranjal. Ao chegarem, esperaram em 
oração por algum sinal. Em determinado momen-
to, um forte vento os envolveu. Nesse instante, Frei 
Elías del Sagrado Corazón, monge consagrado da Or-
dem, relatou  que  viu aparecer uma esfera luminosa 
branca. Essa luz pousou sobre uma das laranjeiras. A 
Virgem se manifestou naquele local e transmitiu seu 
primeiro anuncio público por intermédio do vidente:
 
“Eu Sou a Rainha da Paz, a Guardiã das Portas do 
Céu. Sou a Divina Concepção da Trindade, nascida 
do amor de Deus, da Fonte Misericordiosa da Criação. 
Estou aqui, entre vocês, para irradiar-lhes Minha Paz e 
para que sintam Meu acolhimento de Mãe e de Guar-
diã. Chamo-lhes para aprofundarem-se na oração, ins-

trumento do Criador, que curará as almas junto a Mim”.
No Brasil, as manifestações começaram em 9 de setembro 
do mesmo ano, nas instalações da Comunidade Figueira, 
em um lugar denominado pela própria Virgem de “Colina 
das Aparições”, localizada na zona rural da cidade de 
Carmo da Cachoeira. Naquela ocasião, na Sua primeira 
Aparição na Colina, a Virgem se apresentou como a 
Mãe da Paz e disse: “Meu chamado de paz é para toda a 
humanidade”.  
Esse novo ciclo de manifestações da Virgem Maria 
estendeu-se também a outros países como Argentina, 
Espanha, Nicarágua, Noruega, Paraguai, Portugal e 
Venezuela. Nossa Senhora transmite Suas instruções por 
intermédio de três monges da Ordem Graça Misericórdia, 
uma instituição autônoma, de caráter religioso, filosófico 
e ecumênico, de vida consagrada.

“Uma vez estive em Fátima, estou passando por Medjugor-
je e agora estou aqui, nesta parte do mundo, difundindo 
Minha mensagem de Paz, o chamado para o resgate das al-
mas 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”, 

anunciou Nossa Senhora em mensagem transmitida aos 
monges videntes da Ordem Graça Misericórdia, no dia 
2 de setembro de 2011, no Centro Mariano de Aurora, 
Uruguai.
As aparições da Virgem atraem cada vez mais peregrinos 
interessados em Suas mensagens.  Segundo os videntes, 
as mensagens indicam a oração como meio para que haja 
uma significativa mudança no curso dos acontecimentos 
no mundo. “Orem pela paz”, roga a Santa.
No ciclo atual, as manifestações da Virgem transcorrem 
em nível espiritual e sutil. Assim, uma presença de 
profunda paz é percebida e sentida pela maioria, e 
processos de cura interior, perdão e reconciliação são 
vivenciados por aqueles que, com sinceridade, a Ela se 
abrem.
As aparições de Maria Santíssima são abertas ao 
público e também transmitidas ao vivo por internet, 
através do site www.misericordiamariatv.org. Essas 
transmissões podem ser livremente acessadas pelos 
usuários. Na página www.divinamadre.org encontram-
se informações gerais sobre as aparições – como as 
mensagens transmitidas, as instruções espirituais, a 
história, as fotografias e os vídeos.

UMA NOVA FACE DA VIRGEM, A MÃE DA DIVINA CONCEPÇÃO DA TRINDADE 

E m  agosto de 2007,  numa de Suas primeiras manifestações no Uruguai por intermédio deste grupo,  a Virgem Maria foi percebida da 
seguinte forma: “Ela tinha em Suas mãos um rosário de 72 contas, que apresentava ao final, 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 cós-

mica para todas as almas. Seus pés estavam postos sobre uma meia lua e sete rosas. A lua representa o nascimento de um novo tempo, e as rosas 
simbolizam a concretização de um novo ciclo planetário. Em Sua cabeça havia uma coroa de 12 estrelas douradas. A partir da terceira estrela se 
visualizava a palavra MIRNA HE.” A Virgem Santíssima explicou que MIRNA HE são palavras que exprimem a energia do Espírito Santo. Repre-
senta o mesmo impulso que desceu sobre Maria e os apóstolos, habilitando-os a levar a Boa Nova de Cristo às terras do Ocidente e do Oriente.

“M aria Santíssima, a Mãe de Jesus, vem se manifestando ao longo da história, por meio de aparições a diferentes videntes, 
para comunicar Suas mensagens. Há séculos, as aparições da Virgem são testemunhadas por videntes nas mais diferentes 

partes do mundo, algumas delas envolvidas em fenômenos de toda natureza e curas milagrosas. As aparições de Lourdes (França), as 
de Fátima (Portugal), as de Boraing e Banneaux (Bélgica), as de Garabandal (Espanha), as de Zeitun (Egito), as de Akita (Japão), as 
de Medjugorje (Bósnia Herzegovina) tornaram esses lugares focos de atenção de milhares de pessoas. 



Guadalupe, México (1531)

Em meio a uma forte crise no país, foi no dia 9 de 
dezembro de 1531 que se iniciaram as aparições da Virgem 
Maria. O camponês Juan Diego, ao passar por uma colina 
chamada Tepeyac, ouviu música semelhante ao canto de 
vários pássaros. Ao escalar a colina, ele deparou-se com 
uma linda Senhora, que se identificou como a perfeita e 
perpétua Virgem Maria e desejou que se construísse ali 
uma capela. Pediu que Juan Diego fosse à casa do bispo 
do México, Juan Zumárraga, para lhe contar tudo o que 
viu e ouviu.
 
Foi em 12 de dezembro de 1531 que ele encontrou-se de 
novo com a Virgem. Ela pediu que ele colhesse todas as 
flores que havia na colina. Para ter onde carregá-las, ele 
usou uma ‘tilma’, um manto feito de fibras de cacto. A 
Senhora arrumou todas as flores na tilma de um modo 
que Ela disse ser especial. Em seguida, fez uma trouxa e 
pediu que Juan Diego a abrisse só para o bispo em pessoa. 
Quando assim ele o fez, as flores maravilhosas caíram ao 
chão numa profusão de cores e perfumes esplêndidos.
 
No interior da tilma surgiu uma imagem. A notícia do 
milagre espalhou-se. A tilma e a imagem em tamanho 
natural estão continuamente expostas ao público desde 
dezembro de 1531. É uma das imagens mais atraentes e 
enternecedoras do mundo cristão. A tilma, que deveria ter 
se decomposto há 445 anos, ainda está flexível e firme e não 
mostra sinais de deterioração.

Lourdes, França(1858)

Em 1858, espalharam-se rumores de que Nossa Senhora 
estava de volta, desta vez em Lourdes, no sudoeste da 
França. No inverno de 11 de fevereiro, três garotinhas 
saíram à cata de gravetos e galhos nas proximidades de 
um penhasco chamado Massabielle. A menina mais velha 
foi até lá. Quando as outras duas chegaram, encontraram-
na diante de uma gruta com o rosto voltado para cima, 
paralisada, com os olhos dilatados, e não conseguiram 
mover-lhe os braços. A garota paralisada era Bernadete 
Soubirous, e a caverna simples se tornaria a mais notável e 
majestosa gruta da história. 
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Virgem de Guadalupe, Virgem de Lourdes, Medjugorje, Nossa Senhora de Fátima e os Pastorzinhos de Fátima 

Aparições da Virgem Maria 

e Sua mensagem de Paz

Durante a 16ª aparição, em 25 de março, na Festa da Anunciação, 
Bernadete ouviu da Senhora que Ela era a “Immaculada 
Concepción”. Bernadete contou o fato ao padre Peyramale, 
que ficou muito impressionado com o relato. A Senhora havia, 
finalmente, se identificado como a Imaculada Conceição, o que 
significava que Ela era, na verdade, a Santíssima Virgem Maria, 
Mãe do Salvador. Bernadete não entendia nada sobre o assunto.

Aos 16 anos, Bernadete foi para o convento das Irmãs de Nevers. 
Permaneceu humilde e silenciosa até a sua morte, em 16 de abril 
de 1879, aos 32 anos de idade. Em 1933, ela foi canonizada como 
Santa Bernadete.

Fátima, Portugal (1917)

O povoado de Fátima fica a 180 quilômetros ao norte de Lisboa. 
Em 1917, era uma área rochosa pobre, habitada por camponeses. 
No dia 13 de maio de 1917, Lúcia dos Santos (com 8 anos 
de idade) e os dois primos mais novos, Jacinta e Francisco, 
cuidavam das ovelhas na pastagem rochosa chamada Cova da 
Iria. Ao meio-dia, uma linda Senhora apareceu sobre a copa de 
uma árvore e fez três pedidos: “Quero lhes pedir que venham aqui 
todo dia 13, a esta mesma hora. Então, lhes direi quem Sou e o 
que quero”. Pediu que as crianças aprendessem a ler e escrever 
e que “rezassem o terço todos os dias pela paz no mundo e o fim 
da guerra”.

No último dia marcado para a aparição em Fátima, 13 de outubro, 
na Cova da Iria, uma chuva implacável e persistente continuava 
a cair. O lugar estava gelado. Uma multidão de cerca de 50 mil 
pessoas aguardava em meio a muita lama. De repente, as nuvens 
se abriram e o sol começou  se mover, rodopiar e dançar. Muita 
gente caiu de joelhos em oração. Após um momento, todos viram 
o sol elevar-se ao seu lugar de costume. A notícia se espalhou pelo 
mundo através dos jornais e meios de comunicação da época.
 
Irmã Lúcia explicou, em seu último livro, que no decorrer de 
toda a mensagem transmitida, a começar pelas Aparições do 
Anjo, encontra-se um apelo à oração e ao sacrifício oferecido a 
Deus, por amor e conversão dos pecadores. Para ela, este apelo 
é como uma norma básica de toda a mensagem, que começa 
por introduzir todos em um plano de fé, esperança e amor. 
Atualmente, o Santuário de Fátima é visitado por milhões de 
pessoas todos os anos.

Medjugorje, Bósnia-Herzegovina  (1981)

Em junho de 1981, os adolescentes – Ivanka Ivankovich, 
Mirjana Drajicevich , Vicka Ivankovich , Jakov Colo e Ivan 
Dragicevich – depararam-se com a silhueta luminosa de 
uma mulher que flutuava no espaço, a um metro do solo. 
Algum tempo depois, após relatarem o acontecido no 
povoado onde viviam, multidões passaram a aglomerar-
se no local e viam as luzes milagrosas no Podbrdo, que 
significa “sopé da colina”. A Senhora revelou ser a Virgem 
Maria e pedia: “Paz, paz! Reconciliem-se”. Alguns anos 
depois, Marija Pavlovic-Lunetti passou também a 
receber mensagens da Virgem.
Os videntes chegaram a ser interrogados pela polícia e 
passaram por exames psiquiátricos, que concluíram que 
os jovens eram equilibrados e gozavam de boa saúde. 
Aconteceram curas milagrosas, como um cego que 
recuperou a visão e uma criança paralítica que voltou a 
andar. Ocorreu, então, um grande despertar religioso da 
região ao redor de Medjugorje. As autoridades tentavam, 
em vão, frustrar as aparições. Mensagens foram 
recebidas; muitas delas, secretas. Milhares relataram 
ver luzes milagrosas e outros fenômenos incomuns e 
também curas de doenças, de enfermidades físicas e de 
distúrbios psicológicos.

No dia 25 de junho de 2014 a Virgem Santíssima 
transmitiu a seguinte mensagem anual para a vidente 
Marija Pavlovic, em Medjugorje: “Queridos filhos! O 
Altíssimo Me dá a graça de ainda estar com vocês e de guiá-
los em oração para o caminho da paz.  Seus corações e suas 
almas tem sede de paz e de amor, de Deus e Sua alegria. 
Por isso, filhinhos, rezem, rezem, rezem, e em oração vocês 
vão descobrir a sabedoria da vida. Eu abençôo a todos e 
intercedo por cada um de vocês diante de Meu Filho Jesus. 
Obrigada por terem respondido ao Meu chamado”. 

Texto adaptado da obra “As Grandes Aparições de 
Maria”, escrita pelo norte-americano Ingo Swann e 
publicada no Brasil pela Editora Paulinas.



S omos um grupo crístico dedicado à 
oração e ao serviço abnegado, que 

se ofertou para cumprir as indicações 
transmitidas pela Virgem Maria, a par-
tir de agosto de 2007, a três videntes, 
monges da Ordem Graça Misericórdia.  

Fundada em dezembro de 2012, a pedido de 
Nossa Senhora, a Associação Maria, Mãe da 
Divina Concepção, apresenta caráter bene-
ficente e humanitário, e atua gratuitamente.  

Ampara todas as atividades indicadas atra-
vés da instrução transmitida por Cristo Je-
sus, Maria Santíssima e São José.

Objetos Sagrados
Orândio, Escapulário, Medalha da Paz e Pulseira da Paz

Quem Somos Contato

Fale conosco:

Por e-mail: informacoes@associacaomaria.org
Por carta: Associação Maria - Caixa Postal 85

Carmo da Cachoeira MG
Brasil CEP 37.225-000

Associação Maria

Associação Maria | Razão Social: Maria, Mãe da Divina Concepção - CNPJ: Nº17.695.786/0001-01 | informacoes@associacaomaria.org | www.divinamadre.org | Página n° 4 

Artigo

“E ntre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2012, a Virgem Maria apresentou através do vidente frei Elías del Sagrado Corazón 
quatro objetos sagrados que representam uma aliança entre o Céu e a Terra, entre Seu Coração e o de Seus filhos: o Orândio, 

o Escapulário, a Medalha da Paz e a Pulseira da Paz. A Mãe Divina explicou: “Cada sinal que Eu lhes entrego vem em auxílio de seus 
corações, da humanidade e do mundo”. Disse que as almas necessitam de instrumentos com os quais possam contar, e recomendou 
utilizá-los com muita gratidão e fé, como poderosos símbolos de proteção. Não são vendidos e sua confecção e distribuição é possível 
graças a doações espontâneas.

Orândio

O Orândio é também conhecido como as 72 contas 
de contemplação. É um instrumento de oração que 
conduz a um estado de elevação da vibração e da 
consciência. Orândio significa: alma consciente que 
se eleva através da oração. 

Medalha da Paz

Na sétima aparição de Maria Santíssima no Centro 
Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguai, no dia 27 de 
agosto de 2011, Ela anunciou o símbolo de Sua Medalha 
da Paz. O vidente Frei Elías del Sagrado Corazón 
relatou:  “A Virgem Maria traz nas mãos uma medalha 
em formato oval e de cor prata”. 

Pulseira da Paz

No dia 13 de fevereiro de 2011, em Ávila, 
Espanha, a Santíssima Virgem Maria, em uma 
aparição extraordinária, solicitou a confecção 
de uma pulseira, a Pulseira da Paz. Segundo Sua 
comunicação, essa pulseira seria um símbolo 
para os grupos de oração. Algo muito simples que 
expressaria a unidade com a consciência da Mãe 
Divina, Sua Consciência Universal. 

Escapulário

Na quinta aparição da Virgem Maria no Centro 
Mariano de Aurora, no dia 25 de agosto de 2011, Ela 
anunciou o símbolo de Seu escapulário. Segundo o 
relato de frei Elías del Sagrado Corazón, naquele dia, a 
Mãe Divina descendeu dos Céus e em Sua mão direita 
segurava um escapulário de cor marrom. 

Formam parte do escapulário as imagens de Cristo Misericordioso e da Mãe 
da Divina Concepção da Trindade. No verso de cada imagem, a Cruz da Nova 
Humanidade. A Virgem explicou que Cristo deve estar à frente, sobre nosso peito, 
e que Ela deve estar atrás, nas nossas costas; porque Cristo mostra o caminho, e a 
Mãe Divina abre a Porta dos Céus para que entrem as almas.

O número 72 conduz a um estado de oração guiado por Maria Santíssima, que 
hoje representa para a Terra a consciência da Mãe do Mundo ou o princípio 
feminino da Criação.

A Associação Maria oferece a todos a opor-
tunidade de crescer espiritualmente, esti-
mulando a legítima cooperação ecumênica 
e uma relação fraterna entre as religiões, 
através da oração e do serviço altruísta. 

Aceitamos doações em todas as suas mani-
festações: monetária, recursos materiais ou 
trabalho voluntário. As doações para esta 
obra mariana são necessárias e muito bem 
vindas.

No centro da medalha vê-se a representação dessa aparição: a Mãe da Divina 
Concepção da Trindade tendo a Seus pés a lua e sete rosas; sobre a cabeça 
aparecem doze estrelas; circundando a imagem, lê-se: Eu Sou a Mãe da Divina 
Concepção da Trindade. Contornando a frase, aparecem três pequenas estrelas 
de seis pontas, que representam o Espírito do Filho, o Espírito do Pai e o Espírito 
Único, que é o Espírito da Trindade.


