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

Segunda Aparição da Mãe Divina
Comunidade Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil.
Sábado, 10 de setembro de 2011, às 20hs.

O grupo, neste segundo dia de Aparição, reuniu-se às 19hs para começar o trabalho 

de oração. Anoitecia, e mais uma vez não havia cadeiras. A subida à Colina das Aparições 

foi muito harmoniosa. Todos levavam suas velas acesas, o que despertou de forma especial 

a devoção em todos os presentes.

Madre Shimani, José Trigueirinho, Frei Artur e Frei Elias estavam diante da árvore em 

que Maria, a Mãe Divina, havia aparecido no dia anterior. 

Ali, Madre Shimani convidou a orar a “Oração à Mãe Universal”. Depois de algumas 

contas, Madre Shimani transmite um pedido da Mãe Divina, que convida todas as crianças 

presentes na Colina a aproximar-se da árvore. 

Muitas  crianças  sentaram-se  ao  pé  da  árvore.  Todos  permaneceram em profundo 

silêncio durante toda a Aparição. Não houve choro,  nem entre os pequenos.  Alguns até 

mesmo adormeceram. 

Enquanto as orações prosseguiam, Madre Shimani entoa o cântico “Ave Maria”.

Depois  do  cântico  foi  pedido  que  as  irmãs  da  Rede  Fraternidade  de  Oração  se 

aproximassem.  Ao chegarem perto da árvore, uniram-se ao Frei Elias em oração.

Logo depois Madre Shimani entoa o cântico “A mulher que nos guia”.

Frei Elias: Ela está pedindo que ninguém se mova, que todos se aquietem. 

Neste momento, um verdadeiro silêncio se estabelece.

Frei  Elias:  Agora  vamos  relatar  o  que  se  passou.  Enquanto  orávamos,  algumas 

imagens no céu manifestaram-se. Primeiro apareceram três anjos com orândios, em 

oração. 

Depois  de  um  tempo,  um  triângulo  dourado  de  luz  se  abre  no  céu,  assim 

permanecendo por muito tempo. Parecia que, com sua luz, rasgava o plano material 

pela intensidade de seu brilho.
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Em outro momento, apareceram dois anjos, um de cada lado. Mostravam-nos uma 

cruz crística dourada, que sustentavam com suas mãos.

Maria é vista, então, sobre a árvore, vestida de branco, rodeada de uma energia muito 

branca.  No centro de Seu peito,  vê-se O Seu Coração com a cor de sangue;  um 

Coração que palpita a cada momento.

Mais  tarde,  Ela  me indica  a  olhar  para  o  céu,  onde  aparece  o  planeta  Terra  em 

tamanho  pequeno;  este  planeta  estava  dentro  deste  universo  local,  dentro  deste 

sistema  solar.  Via  que  nosso  planeta,  desde  fora,  ia  sendo  invadido  por  forças 

escuras.  Nesse  momento,  surgem  os  exércitos  angélicos  que  vinham  assistir  ao 

planeta.

Depois de um tempo, todos os continentes e todo o planeta apareceram rodeados por 

um grande orândio. 

Maria nos diz, então: “Se não oram, não chegarão a Mim; não chegarão aos Céus”.

É nesse momento que Ela nos pede que as crianças se aproximem e que se entoe o 

cântico  “Ave  Maria”.  Enquanto  cantávamos,  Ela  abençoou  cada  uma  delas.  No 

silêncio, Ela nos observa e contempla.

A Mãe Divina diz:

Grata por responder à Minha Voz, Eu sou a Mãe da Paz.

Espero que tenham compreendido Minha Mensagem, por isso vim aqui.

Os corações abertos nas luzes invisíveis, percebem Meu Coração Sagrado.

Pude anunciar Minha Voz em muitas partes do mundo e muitos filhos me estão 

respondendo como vocês, na Fé.

Hoje, vim para que oremos juntos  “Ave Luminosa” e para que seus corações se 

abram mais a Meu Coração, que resplandece dentro dos seus, que busca refúgio 

dentro de vocês para que se unam a Mim nesta tarefa.

Hoje, vim para dizer-lhes que muitas palavras foram ditas ao longo deste dia 
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sobre Minha Divina Concepção e que estou aqui para que encontrem a Paz tão 

só por uns momentos, por alguns segundos; para que seus corações se abram e 

Me sintam, que seus pensamentos se acalmem e encontrem refúgio em Mim, 

como Eu busco refúgio em vocês.

Hoje, mostro-lhes Minhas estrelas.

Frei Elias: Ela está mostrando Sua coroa de estrelas onde aparece a palavra MIRNA-

HE.

A Mãe Divina diz:

Este é o Espírito Santo Imaculado, O qual nasceu em Mim.  Eu brotei da Fonte 

para todas as criaturas. Eu sou a Mensageira dos Planos, A que anuncia a Voz no 

universo, igual ao Meu Filho, O Redentor.

Querem saber por que estou aqui e para que vim? 

Para que oremos, porque é necessário. Para que se abram as portas do Céu neste 

lugar, nesta região, neste meu amado país. O anjo do Brasil lhes anuncia Sua 

chegada, pois Eu lhe recomendei que estivesse presente neste momento, para 

protegê-los e ampará-los, para que encontrem o escudo no imaterial, na luz dos 

anjos.

Porque levam esta chama? E por que lhes foi pedido? (A Mãe Divina se refere 

às velas da procissão).

Para verem que Minha Luz está em seus corações, brotando como o manancial 

que brota da terra para saciar a sede dos corações que estão cansados e que ainda 

não se redimiram.

Entrego-lhes o Espírito Santo, neste momento, sobre suas consciências, para que 

saibam para onde retornar ou onde refugiar-se, neste tempo final.

Minha  Voz  está  terminando  em  Medjugorje  e  terminará  aqui  também,  no 

próximo ano.

Quero que as duas nações se consagrem a Meu Imaculado Coração. Eu sei que 
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muitos me seguem há muito tempo, mas é necessário mais para alcançar Minha 

Paz; quero entregá-la antes que a Besta chegue, e para que ela não encontre 

refúgio nos corações cansados. 

Por isso acendo Minha Célula de Luz em seus corações, para que encontrem 

descanso e alívio. Porque Eu Sou a Mãe da Paz, a Protetora de suas almas, a que 

anuncia a Nova Profecia para os que a querem escutar. Esta profecia não vem de 

Mim, vem do Criador, pois Eu me anuncio a vocês antes que o Mestre retorne 

em carne viva, em alma, em espírito e em divindade sobre este planeta, dentro 

da humanidade.

Muitos O reconhecerão, outros se distanciarão, porque não será mais o Jesus 

vivo; será a nova Consciência Universal que trará um amor irradiador  para os 

corações que se aproximem Dele, mesmo que não o vejam. Portanto, primeiro 

vem Minha Mensagem, antes que Ele chegue.

Sabem que Ele é o Caminho, já o disse, e hoje Me pediu que o repita às  suas 

consciências.  Estarei  aqui,  como já  disse,  até  o  dia  15,  para  aqueles  que se 

animem a  Me encontrar  no invisível,  mesmo que não vejam tudo que  estão 

recebendo. Mas o verão ao fim deste tempo, quando Eu aqui não estiver; mas 

estarei  aguardando-os  em oração,  para  que  se  aproximem de  Meu  Coração 

Imaculado, no Reino onde Me encontrou para recebê-los e protegê-los.

Frei Elias: Pegando um jarro com água e molhando Seus pés, Ela diz:

Esta é a bênção que quero entregar a vocês. A mesma Fonte que Me banhou e 

lavou desde o princípio, desde a origem, quero que brote em vocês, não só como 

um manancial, mas também como um atributo de vida para os que vivem na 

obscuridade.

Vocês, hoje, têm seus corações acesos. Não porque Eu estou aqui, mas porque 

vocês fizeram isso por confiança em Mim. 

Frei Elias: Oremos, Ela diz. Vamos repetir a oração frase por frase, para que possam 

aprendê-la aqueles que não sabem. 

Depois de orarmos “Ave Luminosa”, entoamos por algumas vezes a frase “Ave Maria”.
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Frei  Elias:  Ela  diz  que  um  milhão  e  quinhentas  mil  almas  foram  resgatadas. 

Começaram a ser resgatadas por Ela em Aurora, através da oração, e nos pede que 

continuemos com esse espírito de colaboração. Segundo Ela, são almas que, neste 

momento, estão sendo iluminadas. Diz que veio do coração da galáxia, para elevar 

essas almas.

 A Mãe Divina diz:

Algum dia, compreenderão o que lhes digo.

Frei Elias: No momento em que se cantou “Ave Maria”, Ela acendeu uma pequena 

chama de luz sobre cada uma de nossas cabeças. Mostrava que algumas chamas 

estavam mais acesas e outras mais opacas; estas últimas começaram a acender-se 

lentamente. 

Ela diz que o Espírito Santo chega à humanidade em formas diversas. Tem muitas 

faces e nem todas são conhecidas; é um Espírito que se faz sentir, neste mundo, para 

os que Nele crêem.

Diz a Mãe Divina: 

Porque é o mesmo espírito que Me permeia a Mim e a vocês. Primeiro entra na 

essência, faz brotar a luz e depois se expande sobre todo o coração, até elevar-se 

à  consciência,  que  encontra  uma  nova  sabedoria  antes  nunca   sentida  nem 

escutada,   que  nunca  havia  despertado  em  seu  interior.  Esse  é  o  Espírito 

transformador, que chega neste tempo através de Mim, a fim de prepará-los para 

o novo ciclo.

Como  em  Aurora,  quero  que  construam  ao  lado  desta  árvore,  um  grande 

campanário, que anunciará o prenúncio da Paz para o fim deste tempo, perto do 

ano 2012.  Então,  mais  profecias  serão reveladas  para  o mundo,  para  muitos 

seres  que  escutam Meu Chamado.  Este  campanário  será  tocado  por  um ser 

orante a cada semana, no mesmo ritmo pautado: às 6h, às 9h, às 12h, às 15h e às 

18h. 

 Frei Elias: Diz que esses horários são os diferentes momentos do dia quando Sua 

Consciência descende ao planeta.

Voz e Eco da Mãe Divina
www.divinamadre.org 5 / 9

Rede Fraternidade de Oração
www.vidaorante.org



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

A Mãe Divina diz:

Quero ver um caminho firme para os peregrinos, para todos os que vivem Minha 

irmandade, como a de todas as Hierarquias, para que possam subir até aqui e se 

elevar até Mim, porque aqui Eu os encontrarei.

Frei Elias: Ela diz que estará aqui até o dia 15 e que também voltará a partir do mês 

de novembro, nos dias 25 e 26 de cada mês, até o mês de maio. O dia 8 de junho de 

2012 será sua última aparição nesta região. Em Aurora, a última Aparição será no dia 

8 de agosto de 2012.

Diz querer que as duas nações, Brasil e Uruguai, sejam Seu epicentro de oração, que 

sustentem o cone sul, que sustentem Argentina, Chile e Paraguai.

Ela  ainda  está  manifestada e  nos observa.  Atrás  Dela  aparece o  triângulo  de  luz 

dourada, o mesmo visto no início. Aparecem dois triângulos que se colocam um de 

cada  lado  desse  primeiro  triângulo,  formando assim  uma  linha  de  três  triângulos. 

Momentos  mais  tarde  aparecem  outros  dois  triângulos  junto  aos  três  primeiros, 

formando uma cruz de braços iguais.  

A Mãe Divina diz:

Eu sou a Mãe das Graças para aqueles que se abrem a ela. Graça Superior que é 

uma Graça Divina, Graça com a qual muitos dos que estão aqui foram tocados 

antes, em outro tempo.

Estar aqui sobre este Centro é uma Graça e que Eu esteja aqui é uma Graça 

Maior; sei que não a compreendem, mas que a sentem sim, porque uma vez 

foram tocados por Mim. 

Abençoo hoje a todas Minhas crianças, os pequenos, porque serão uma coluna 

forte de Meu Coração para os tempos do caos; e seus anjos, que resplandecem, 

serão conhecidos por todos eles porque esses anjos foram enviados junto a eles 

para que cumpram uma parte de Minha Paz, por mais que Minhas crianças, estes 

pequenos, sigam outros caminhos  que não sejam iguais a este.

Hoje estou aqui mais manifestada para que Me sintam por mais tempo, pois 

intercedi por eles, para os que não crêem. Deixo sobre esta árvore Minhas rosas.
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Frei Elias: Ela tira as rosas douradas da parte superior de Seus pés e coloca-as na 

árvore.

A Mãe Divina diz:

É para que esta fiel companheira, a árvore, guarde Minha Energia maternal e 

irradie para todos os rincões desta Nação, a que necessita de paz por mais que 

ela creia em Mim há muito tempo.

Eu Sou a mensageira para seus corações e, como em Medjugorje, quero ser o 

eco de uma grande voz em cada interior.

Frei Elias: Ela acende as Estrelas, que estão em Sua Coroa, de cor celeste brilhante e 

aparece mais uma letra em MIRNA-HE, a letra N em celeste, MIRNA-HEN. Explicou 

que significa que o Espírito Santo está cumprindo uma última fase neste ciclo.

A Mãe Divina diz:

Chamo-os porque estão em tempo de alcançar o Espirito Santo através de Mim 

em seus corações; não creiam que Eu estou aqui, creiam em seus corações, na 

Luz que uma vez alcançaram pelo exercício da oração e do esforço. Saibam que 

Eu estive aqui como Maria, a Mãe do Messias. Sou a Ave da Paz Universal e 

Imaculada para todos vocês e para Meus filhos de todas as raças deste mundo e 

de outros.

Minha Ave de Luz desce hoje sobre vocês para que encontrem descanso, depois 

de terem caminhado tanto buscando a Luz. Eu me encontro em cada coração, 

aquele que não resiste a uma Mãe Prodigiosa. Sou a Ave da Misericórdia e lhes 

entrego Minha Energia maternal e protetora para que caminhem na noite escura.

Frei Elias: Ela irradia do centro de Seu Coração dois raios, um rosa e outro azul, e os 

projeta sobre o solo.

Ela pede que repitamos a seguente oração:
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Misericórdia para os que ainda não se redimiram,

Misericórdia para os que não vivem na paz,

Misericórdia para os que ainda dormem

Misericórdia para todos Meus filhos dos reinos,

Misericórdia para os que ainda não se abriram,

Misericórdia para o mundo inteiro,

Mãe Sagrada estabelece Tua Porta de Paz.

Amém

Frei Elias: Ela diz que está sendo muito compassiva e, ao mesmo tempo, instrutora, 

ensinando-nos a falar e a orar através de Seu Raio de Amor e de Paz.

Diz saber que muitas das almas aqui presentes teriam perguntas para fazer-Lhe e que 

Ela está disposta a escuta-las, primeiramente em silêncio.

Coloca Suas mãos em sinal de oração e diz que a hora indica-Lhe Seu retorno, e que 

amanhã volta aqui para encontrar-nos renovados na fé e na confiança no Maior, no 

Universo.

E à meia  voz,  vamos orar  junto  com Ela  a “Oração à  Mãe Universal”  por  alguns 

momentos.

Todo o grupo ora algumas contas. 

Frei Elias: Antes de partir Ela diz que responderá uma pergunta a três pessoas, que 

Ela sinalizou. Diz que devemos estar tranquilos e em paz. Deverá ser uma pergunta 

realmente necessária, porque, segundo Ela, trata-se de uma oportunidade celestial. 

Sairei em busca dessas três pessoas enquanto oramos a “Oração à Mãe Universal” à 

meia voz.

Frei Elias vai buscar essas três pessoas para que se acerquem da árvore. Elas se 

aproximam, em silêncio. Todos os demais se mantêm em oração.

Cada uma dessas pessoas faz, em voz baixa, uma pergunta e Frei Elias lhes transmite 

a resposta da Madre Divina.
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Frei Elias: Ela diz que até o dia 15 deveriam ser realizadas orações de hora em hora; 

com grupos formados por sete pessoas selecionadas entre os pioneiros de Figueira, 

orando dentro da Casa de Oração. Os grupos devem orar desde o amanhecer até o 

anoitecer, até a hora de Sua Aparição aqui, às 20h.

Diz que chamou essas três pessoas para que compreendam como é Sua Graça e que 

Deus,  também,  permitiu  que  cada  um  dos  presentes  escrevesse  em  papel  uma 

pergunta. De todas essas perguntas se extrairão mais três, que serão lidas por Madre 

Shimani para que Ela responda. Maria pede-nos que sejam perguntas essenciais para 

a vida.

A Mãe Divina diz:

Estou intercedendo com algo maior, o que nunca foi permitido pelo Universo. 

Frei Elias: Até o dia 15 Ela responderia três perguntas por dia. Diz que seria 

importante  também  que  todos  que  tivessem  perguntas,  que  o  fizessem  nas 

orações,  a  fim  de  dar  oportunidade  para  que  outros  escrevessem  suas 

verdadeiras urgências.

 Me elevo e deixo hoje Meu Coração para que durmam com Ele, um Coração 

Imaculado que vem dos Céus para que encontrem a Paz no caminho que estão 

percorrendo.

Eu estou fundando aqui uma nova Consciência Universal, não uma Igreja; os 

campanários  são  para  os  devotos  dos  Céus  cósmicos,  para  os  que  querem 

receber a Luz das estrelas, as quais irradiam os raios que vêm da Fonte através 

de Minha presença aqui e a do Redentor.

Grata por responder a Meu Chamado.

Frei Elias: Vamos encerrar com o cântico “A Mulher que nos guia”, o mesmo que foi 

entoado no início.

Podemos apagar as velas. Vamos permanecer em sintonia porque Sua Energia ainda 

está presente, nos irradiando.

 Fim da aparição.
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