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Com cantos e orações, preparou-se a chegada da Mãe Celestial. Poucos minutos depois 

da Aparição, começou a transmissão de Sua Mensagem.

Frei Elías transmite as palavras da Mãe Divina. 

Queridos filhos,

Venho  agradecer-lhes  pelos  dias  compartilhados.  Será  necessário  orar  para 

compreender Minha mensagem. Hoje Eu os procuro dentro de Meu Coração, lugar 

em que sempre deverão estar para poder viver no Senhor.

Não se preocupem, queridos  filhos,  se  não compreendem Minhas  palavras;  elas 

serão traduzidas em diferentes idiomas, para que todos possam compreender Minha 

mensagem, a mesma que hoje estou fazendo brotar.

Queridos filhos, descansem em Mim. Estou entre vocês, compartindo esse momento 

de oração com todos. O Senhor Me recomendou que vocês continuassem orando.

Vocês sabem, queridos filhos, que isso é necessário.  Assim o mundo poderá ser 

reparado, quando todos confiarem em Meu chamado e cumprirem o que lhes digo. 

É tão simples, queridos Meus, jejuar e orar. Isso poderá ajudar o mundo.

Cada um sabe o que pode dar  sem fazer  grandes  sacrifícios,  mas,  sim,  grandes 

entregas. O Senhor verá isso como uma oferta a Seu Coração.

Hoje venho, queridos filhos, para que se reúnam em oração, cada um no lugar em 

que reside, às 13 horas. Orem as 150 contas da Ave Maria em honra à Anunciação. 

Procurem descobrir Minha mensagem, a que já foi escrita e dita. Nesta hora muitas 

almas poderão ser reparadas por Meu Imaculado Coração e todos os conflitos que 

se encontram em seus corações poderão ser dissolvidos. Quem confiar nessa Graça 

a receberá.

Assim, Eu lhes poderei dar luz para o caminho e poderão encontrar a fraternidade 

que devem viver neste tempo, para que o mundo alcance a paz. É necessário render-

se aos Céus para encontrar o chamado e descobrir a tarefa divina. Cada um tem um 

dom para despertar, isso Eu já lhes disse.
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Por isso, queridos filhos, vocês sabem que não podem perder tempo; é hora de agir 

com o  coração  e  é  hora  de  deixar  para  trás  os  conflitos.  Assim,  suas  famílias 

poderão  ser  cumuladas por  Meu  Espírito,  Meu  Espírito  de  Paz,  e  essa  mesma 

presença de Meu Imaculado Coração poderá chegar a todos.

Queridos  filhos,  Eu  os  necessito  fortes  na  confiança  e  na  sinceridade  de  seus 

corações para com Deus. Muitos mistérios irão se revelando para este último tempo, 

em  especial  para  todos  aqueles  filhos  que  quiserem  descobrir  Meus  sinais  na 

oração.  Releiam  Minhas  palavras  diariamente.  É  necessário  contemplar  Meu 

mistério, o que lhes estou trazendo neste momento.

Agradeço-lhes pela paciência infinita do coração, por tentar viver na paz. Lembrem-

se primeiro de irradiá-la a partir de seus corações, para que eu possa estar com 

vocês. Assim essa paz poderá irradiar-se em suas palavras e em suas ações. E assim 

tudo será impregnado por Minha Luz e poderão encontrar o novo caminho para o 

Senhor, que Eu lhes estou fazendo descobrir. Desta forma, estarão às portas de Sua 

Misericórdia e as faltas serão redimidas para todos os que a queiram viver.

É necessário, queridos filhos, ter um coração transparente, livre de manchas e de 

faltas, para que Minha Pureza os possa ajudar. Se descansarem sob Meu manto, 

tudo  poderá  acontecer  e  muitas  almas  poderão  ser  salvas  por  meio  de  seus 

exemplos. Não percam, neste tempo, nem um minuto sem estar em Mim, para que 

Eu os possa levar até Meu Filho, que os aguarda com alegria. 

Queridos filhos, Eu os amo e os amparo.

Para o próximo mês, um novo passo virá e em breve o conhecerão.

Estão dispostos a Me acompanhar?

Meu Sol Universal está entre vocês, acompanhando seus corações. Eu necessito de 

vocês junto a  Mim, para que lhes  possa mostrar  o caminho.  Lembrem-se de se 

unirem a Mim em oração.

Que a bênção desta água1 seja o batismo para seus corações, livre-os das manchas e 

lhes purifique. 

Agradeço-lhes por responderem a Meu chamado.

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

Fim da Aparição

1   Refere-se à água de chuva que caía com mais força naquele momento.
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