
ORDEM GRAÇA MISERICÓRDIA
Aparições de Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

Primeira Aparição da Mãe Divina.
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6ª feira, 9 de setembro de 2011, às 10h.

O grupo dirigiu-se à Colina das Aparições, às 9h; havia cerca de 1.500 pessoas a 

responder o Chamado de Maria.

A Colina das Aparições está situada em um lugar silvestre, onde quase não circulam 

pessoas.  Para  chegar  lá,  é  necessário  subir  por  um  caminho  íngreme,  de  terra,  com 

vegetação nativa.  

O dia estava aberto, o Sol radiante e fazia muito calor. Como o Chamado da Mãe foi 

imprevisto, o local não estava em condições adequadas para receber um grupo tão grande. 

Devido à  vegetação,  a  maioria  se  manteve de  pé,  outros  se sentaram no chão.  Todos 

superando o calor e a falta de comodidade.

Havia um grupo menor na parte mais alta da Colina, onde estavam Madre Shimani, 

José Trigueirinho, Frei Artur, Frei Elias e algumas outras pessoas.

Madre Shimani faz uma breve introdução, explicando o que acontecerá e qual deverá 

ser a atitude adequada para receber a Mãe Divina.

Logo todos são convidados a orar a “Oração à Mãe Universal”.

Depois de um longo tempo de oração,  quando percebe-se a aproximação da Mãe 

Divina, as monjas dos Monastérios começam a entoar o cântico “Ave Maria”, enquanto os 

demais continuam em oração.

De  pé,  Frei  Elias  contempla  um  ponto  no  céu.  Vê-se  que  está  profundamente 

concentrado e compenetrado pela visão que está tendo. Até que, em dado momento, todo o 

grupo que estava na parte mais alta da Colina começa a descer. Frei Elias conduz o grupo 

até determinada árvore, que fica rodeada de pessoas em oração.

Nesse momento é pedido silêncio, e assim todos aguardam, em profunda quietude.

Frei Elias: A Mãe Divina aparece sobre a Colina acompanhada de dois anjos, e diz: 

“A Vontade do Senhor é  que Eu esteja entre  todos os  Meus filhos,  por  isso 

descenderei”. 
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Frei Elias: Nesse momento, Ela se coloca sobre a árvore. Aparece como a Rainha da 

Paz. Envolvendo a árvore com um grande orândio, diz:

“Minha Paz para todo o Brasil. Vim para pedir-lhes que estejam aqui, do dia 9 

até o dia 15, pois virei todos os dias, às 20h”.

Frei  Elias:  Ela também nos pede que todos os dias desse período,  venhamos em 

procissão, em uma cerimônia com velas, para iluminar as almas que estão aflitas.

A Mãe Divina diz: 

Agora Eu falarei.

Queridos Meus: quantas almas preciosas se reúnem em torno de Meu Manto! Eu 

os estou protegendo. Sou a Rainha do Amor, a Redentora de almas depois de 

Cristo.

Hoje Me anuncio a vocês como a Rainha da Paz, a Protetora e Guardiã dos 

Corações, A que escuta o chamado das almas e de todos aqueles que queiram 

retornar a Mim. 

Vim para pedir-lhes que venham em procissão até aqui. Não por vocês, mas 

pelos que estão adormecidos e não recebem a Graça como vocês a recebem hoje 

em seus corações. 

Hoje estou abrindo Meus braços para deixar semeado Meu Coração.

Frei Elias: Ela está abrindo Seus braços irradiando muita luz para nós, e no centro de 

Seu peito está pulsando um Coração de Luz rosado.

A Madre Divina diz:

Vejam Meu Coração (o assinala com Sua mão direita). Ele carrega espinhos; e 

deve ser curado pelas orações. 

Vim aqui para fundar um Centro de Oração permanente, diurno e noturno, para a 

Paz,  para  a  elevação  do  mundo.  Este  é  Meu  último  aviso  e  logo  o 

compreenderão. Vejam que Eu Sou a Mãe de todos vocês, Aquela que os levanta 
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quando caem; especialmente levanto aqueles que se esquecem de Mim e que 

não respondem a Meu Chamado porque não me vêem.

Agora Eu estou aqui, entre vocês, para acolhê-los e acompanhá-los para que 

tenham confiança em Mim, para que sigam Meu caminho de Paz e de Salvação. 

Estou chamando os que se comprometeram Comigo, desde a antiga Nazaré até a 

Nova Jerusalém.

Somos uma só voz que deve ascender aos céus, para que o Pai responda com 

Suas Graças para todos os seus corações. Eu estou aqui como a Intercessora das 

Almas. 

Peço-lhes que venham aqui durante a noite, porque Minha Presença será mais 

nítida e seus corações se refletirão mais.

Será que vocês se animam a responder um Chamado imaterial  à Minha Voz 

Divina durante estes dias?

O Senhor me entregou a vocês e  Eu os entrego ao Pai,  porque já é a hora. 

Estamos no último tempo, tempo de cruzar o portal para a Luz e a Redenção.

Elevo  até  vocês  e  coloco  sobre  seus  seres  Minha  Coroa  de  Estrelas,  que 

simboliza as doze portas que serão abertas para este próximo futuro da Nova 

Humanidade. Cada estrela representa um desígnio que descerá dos Céus sobre 

este mundo dolorido.

 Frei Elias: Agora mostra um orândio pequeno que tem uma medalha de prata com a 

imagem de Padre Pio. 

A Mãe Divina diz: 

Este é o que regerá suas almas,  um fiel  companheiro.  Como Eu estive nele,  

assim estou em vocês, ainda que não me sintam e pouco compreendam Meu 

Chamado.

Abram seus corações, os estou chamando para que respondam à Vontade Maior, 

que agora está  descendo sobre este  lugar.  Quero poder  penetrar  os  corações 

quebrados, os que não me sentem há muito tempo e não confiam na Mãe de 
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Deus. Eu os estou chamando, uma vez mais, para que retomem o caminho para 

Cristo, O Redentor.

Já lhes disse: a Misericórdia está no final dos tempos, antes que os anjos abram 

a porta da Justiça Divina sobre este mundo e outros. 

Todas as raças que estão separadas serão um só povo até o fim deste tempo, 

porque  Me  verão  caminhar  sobre  vários  continentes,  onde  Minha  Paz  se 

acenderá, dentro do caos.

Agora,  Eu  os  convido  a  comungar  Comigo,  a  confiar  em  Meu  Imaculado 

Coração, o mesmo que nasceu no Oriente. Agora já estou aqui, vinda dos Céus, 

resguardando-os, protegendo-os com Meu Amor, por mais que não Me vejam. 

Eu sou a Mãe que tudo observa em cada interior, mais ainda naqueles que se 

escondem de Mim, por temer a Minha confiança.

Vim aqui para consagrar este lugar como um Centro de Peregrinação, de resgate 

de  almas  e  de  abertura  dos  corações  que  estão  caídos;  vocês  devem ser  as 

colunas desses corações, para que eles revivam e renasçam em Cristo que os 

aguarda, porque ainda Ele tem sede.

Vocês devem ser o manancial para seus irmãos, para aqueles que se negam e 

para aqueles que sofrem em suas incompreensões, para aqueles que fecham seus 

corações. Para todos esses, vocês devem abrir-se à Divina Paciência, a qual Eu 

vivo há séculos.

Eu sou a Mãe da Misericórdia e quero trazer-lhes a Paz para este tempo final. 

Escreveu-se nos Livros Sagrados que estão nos Céus,  sobre a mensagem do 

Senhor ao longo dos tempos, tempos que se unirão em um só, para aqueles que 

se unam a Mim em oração e em Paz.

Deixo-lhes  Meu  Coração  Materno  para  que  o  sustentem em suas  mãos  nos 

tempos de atribulação e de provas, pois quem confia Nele será salvo e não sairá 

da senda, nem de Meu rebanho.

A Voz de Deus desce através de Mim porque Eu Sou Sua Serva, como vocês, 

mesmo que não acreditem.
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Todos têm um chamado a cumprir Comigo e com o Senhor. Elevo Minha Voz ao 

Céu como uma grande prece para que encontrem a Luz e a Paz para este tempo.

No último dia, direi o que é que mais quero para este lugar e para esta Nação, a 

qual amo com predileção porque sei que reponde à Minha Voz há muito tempo.

Não  temam os  julgamentos  nem as  perseguições  porque  os  144  mil  devem 

despertar antes que Eu envie os 72 sobre este mundo.  

Abro, hoje, Meus braços para acolhê-los. 

Frei Elias: Ela abre os braços e os estende para baixo. Projeta uma luz branca das 

palmas de Suas mãos e a árvore vai ficando rodeada de uma energia branca brilhante.

A Mãe Divina diz:

Hoje  Me acendo  dentro  de  seus  corações  para  que  me  escutem,  pois  não  é 

Minha vontade, mas é a que está além de Mim.

Frei Elias: Agora está sinalizando para cima, onde há Céus de cor celeste. 

A Mãe Divina diz:

Este é Meu emblema de Paz,  Meu Coração Sagrado, ao qual sempre devem 

aspirar,  apesar  de  tudo e  devem buscá-lo  quando tudo  está  às  escuras;  pois 

sabem que Eu ali estou, quando oram Comigo, quando não se cansam de orar e 

de falar Comigo. Assim a treva passará e não os tocará, pois estarão em oração 

Comigo perpetuamente.

Frei Elias: Agora Ela eleva Seu olhar ao Céu e coloca Suas mãos em sinal de oração, 

pedindo que todos façam o mesmo. 

A Mãe Divina diz:

Vamos orar pelas almas que estão nos submundos escuros e que não recebem a 

Graça que nós estamos recebendo.

Vocês têm hoje consciência de Minha Presença, mas Eu devo ir a todos esses 
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lugares onde a Paz não se encontra, onde ainda não se quebraram as correntes, 

porque Minha Luz não entrou. Ela só entrará através de suas orações.

Todo o grupo ora uma oração que a Mãe Divina transmitiu em Suas aparições no 

Uruguai.
 

“Bendita és Tu

entre todas as criaturas, 

porque fostes concebida

por uma Graça Maior

Amém.
 

Enquanto o grupo orava algumas pessoas do público começaram a descer a Colina. 

Neste momento: 

Frei Elias: A Mãe Divina diz: 

Recordem, a todos aqueles que se afastam de Mim, que Eu estive aqui para 

chamá-los.

Grata por responder ao Meu Chamado.

 Eu Sou a Divina Concepção da Trindade.

Pelo Poder Divino do Espírito Santo e da Graça Sublime de Deus para todos os 

corações.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Cantemos, para que os corações se alegrem, uma canção que nasceu em Aurora1.

Todos os presentes entoam o cântico “A mulher que nos guia”, em gratidão. 

Fim da Aparição.

1 Aurora: Centro de Amor localizado no noroeste do Uruguai.
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