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

Aparição Extraordinária da Mãe Divina.
Núcleo Coração Sagrado, Madroeira, Portugal.
Segunda, 21 de maio, 2012, ás 9h

O grupo reuniu-se às 8h da manhã no jardim de uma das casas onde está implantado 
o  Núcleo  Coração  Sagrado,  para  começar  a  sintonia  de  oração.  Por  volta  das  9h  os 
elementos da natureza, através de um forte vento, manifestaram a chegada da Mãe Divina.

Frei  Elías  colocou-se  em  pé  junto  com  Madre  Shimani  e  os  demais  irmãos  que 
colaboram nas Aparições. Pediu-se que todos entoassem o cântico “Misericórdia, oh Maria!”, 
para receber a Mãe Celestial.

Logo se ouvem catorze badaladas e a frase “Momento de Aparição, contemplemos 
com o coração”.

Plasma-se  um  profundo  silêncio  interior,  até  que  num  momento  começam  a  ser 
transmitidas as palavras da Mãe Divina.

Frei Elías:A Mãe Divina nos diz:

Mensagem para o dia 21 de maio de 2012:

Queridos filhos,

Se estão em Meus braços, estão Comigo e assim amanhã estarão no Coração de 
Meu Filho, antes que Ele retorne para dar-lhes Sua Boa Nova, pela segunda vez 
a toda esta humanidade.

Hoje sorriam para a vida e assim, queridos filhos, permitam que Meu raio  de 
Paz chegue a mais almas através de seus corações. Isso é tão simples, é o que Eu 
lhes peço hoje: viver a verdade do coração através da paz e da serenidade que 
Meu Imaculado Coração traz para suas vidas. Vivam em minha alegria e assim 
poderei levá-los ao Templo de Meu Filho, à Casa do Pai.

Hoje também quero pedir-lhes que continuem orando com o coração. O mundo 
está sendo muito ajudado porque os Olhos Bondosos de Deus estão sobre cada 
uma de suas vidas, contemplando cada uma de suas horas e as de todos os Meus 
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filhos que necessitam da Paz e da salvação para voltarem a nascer diante do 
Amor do Criador.

Quero hoje corrigir duas coisas em cada uma de suas vidas:

Primeiro: não devem permitir que o coração sofra e, para isso, hoje os convido a 
viver na perseverança da luz, na unidade e no amor que o Coração de Meu Filho 
lhes promete para este momento.

Segundo: hoje também lhes peço que, através da oração, permitam fazer brotar 
de  seus  corações  o  fogo  imaculado  que  Meu  Coração  lhes  verte  em  cada 
momento de oração. Dessa forma, filhos Meus, estarão chamando todos aqueles 
que necessitam de salvação e de proteção para estes tempos.

Hoje vejam de novo sobre Minha mão as contas da oração. Este exercício deve 
ser contínuo e assim permitirão, queridos filhos, que os mistérios do Pai, que os 
levarão  à  consagração,  possam  revelar-se  em  suas  vidas,  cada  um  a  seu 
momento. Para que isso aconteça, a oração é primordial, porque não somente os 
levará à Paz, quando vocês persistirem, mas também poderão encontrar Meu 
Coração presente no caminho de suas vidas.

Por que hoje lhes repito tudo isso?

Queridos filhos, chegou a hora de perseverar neste caminho de transformação 
que cada um de vocês está vivendo diante da Face e do Coração de Meu Filho. 
Por  isso,  creiam e vivam em Sua Misericórdia,  para  que Seus raios  possam 
alcançá-los, convertendo seus corações.

Também é necessário contemplar o coração de Deus, para acalmar as ofensas 
que Ele recebe deste mundo. Mas também, hoje,  creiam no Poder de Minha 
Graça  Imaculada,  que  vem socorrer  todos  os  Meus  filhos  nestes  tempos  de 
conversão e de definição na vida espiritual de todos.

Se permitem que Eu tome suas mãos, poderei levá-los a um encontro verdadeiro 
e misericordioso com o Senhor Jesus.

Nesta hora de mudanças que muitos de Meus filhos vivem dentro deste mundo, 
Eu os convido somente à oração e a ativar a chama do coração, para que possam 
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estar unidos ao Meu Reino, ao Reino do Pai, que hoje também lhes trago com 
muita compaixão.

Eu tenho todos vocês muito presentes dentro de Meu ser e de Minha perpétua 
oração, contemplando o coração de Meus filhos, todos os que devem caminhar 
para a  redenção,  para que o Plano do Pai  cumpra-se ao menos em algumas 
almas. Para isso, é necessário encontrar o fogo no coração, a Chama  do Espírito 
Santo, Aquela  que os permeará quando for invocada na oração.

Assim poderão ver  como o mesmo Espírito  que descendeu sobre  Mim e os 
apóstolos, quando estive na Terra, descende sobre vocês. Esse mesmo Espírito 
poderá  vir  em auxílio  para  todos  os  corações  que  aceitem a  conversão  e  a 
transformação de todas as faltas cometidas, por meio do Espírito Santo e do 
fogo do Amor de Meu Filho.

Saibam, todavia, que Meu Filho derrama os raios  de Sua compaixão  e de Sua 
Misericórdia; mas ainda é necessário, filhos Meus, que os corações abram-se 
verdadeiramente para viver esse encontro prometido com Deus, que os levará 
até a eternidade, ao Paraíso.

Sirvam a Deus na oração e no amor que possam nascer a partir de seus corações, 
porque por este caminho encontrarão a paz e estarão Comigo na Missão de Paz 
sobre o mundo. 

Servir é amar, é doar-se a Deus, é compartilhar a verdadeira fraternidade que se 
vive nos Céus, a qual pode descender para a Terra através de vocês, Meus mui 
queridos filhos.

Hoje  estou  sobre  o mundo,  trazendo em especial  a  conversão  para  todas  as 
criaturas que ainda não despertaram no perdão e no amor do coração. Criaturas 
que  ainda  vivem  faltas  irreparáveis  e  que  Meu  Imaculado  Coração  tenta 
equilibrar por meio do amor e de Minha luz vitoriosa , faltas dos Meus filhos, 
aqueles  que  amo,  mas  que  estão  perdidos  e  que  necessitam  de  Deus.  A 
colaboração muito pequena de todos vocês repercutirá em Minha intercessão por 
todos eles.

Hoje lhes deixo a presença de Meu Coração,  para que possam recordá-Lo e 
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adorá-Lo,  e  assim chegar  ao  Meu  Filho.  Porque  saibam que  Ele  sempre  os 
espera  na  oração e  no  silêncio,  muito  necessários  para  dar  a  paz  dentro  do 
grande ruído em que o mundo vive, mundo que ainda não ora e no qual são 
muito poucos os que respondem ao chamado.

Mas a hora da conversão, da oportunidade diante do Pai, chegará para todos ao 
fim deste  tempo;  e  neste  exercício  de  salvação,  de  conversão  e  também de 
redenção,  Meu  Imaculado  Coração  estará  presente  ajudando  Meus  filhos, 
elevando-os e assistindo-os com Meu Coração Maternal.

Que  a  Vitória  Celestial  do  Pai,  que  o  Poder  de  Seu  Amor  Compassivo  e 
Misericordioso, Aquele  que descende por meio de Meu Filho para todos vocês, 
possa convertê-los e prepará-los para o novo, para a Boa Nova, para a hora da 
Paz, da Harmonia Universal.

Agradeço-lhes  por  responderem  ao  Meu  chamado,  porque  nesta  resposta  a 
humanidade e o mundo têm sido muito ajudados através de Meu Coração e de 
seus corações.

Agradeço-lhes.

Madre Shimani: Vamos cantar “Maria, Virgem Mãe”

Fim da Aparição.

Madre Shimani: Como sempre fazemos, agora Frei Elías vai comentar algumas coisas 
que sucederam durante a oração de preparação e durante a  Aparição,  movimentos 
celestiais que organizam a chegada da Mãe até onde nós estamos.

Frei  Elías:A Mãe Divina  sempre  diz  que  o  silêncio  ajuda-nos  a  recordar  as  coisas, 
especialmente diante de uma Aparição e de tudo o que a Mãe Divina entrega-nos como 
Luz.
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Hoje nos visitou como a Rainha da Paz; vestia um manto celeste com uma túnica rosa; 
tinha Sua mão direita sobre o peito e com a mão esquerda sustentava um número de 
contas que até agora não nos disse se é um rosário ou outro número de contas, mas 
são muitas.

Antes que Ela aparecesse, algumas coisas sucederam durante a oração.

No  céu  ocorreram  algumas  manifestações  luminosas,  o  que  conhecemos  como 
relâmpagos, que começaram a permear toda esta área e mais além. Nesse momento, 
alguns  anjos  em  grupos,  em  exércitos,  aproximaram-se.  Estavam  num  estado  de 
contemplação e de oração constante, preparando este lugar. Também utilizavam nossas 
orações para fazer um serviço durante a preparação da chegada da Mãe Divina.

Hoje também sucedeu algo semelhante a outras Aparições, que pode dar-se com maior 
ou  menor  intensidade,  dependendo  da  profundidade  de  nossa  oração,  da  abertura 
interior  e  intensidade  que  colocamos  em cada  oração.  Em determinado  momento, 
enquanto havia relâmpagos no céu, descendeu um canal de luz sobre a copa da árvore 
que está à nossa frente; geralmente isto é uma indicação de que a consciência da Mãe 
Divina  está  se  aproximando.  É  importante  ter  presente  que  a  condição  para  a 
aproximação da Mãe se dá através dos movimentos de luz que os anjos fazem.

Em certo momento, os anjos começaram a reunir-se num ponto do céu, formando 
círculos  concêntricos;  cada  vez  aproximavam-se  mais  anjos.  Parecia  que  durante  a 
oração  Eles  se  mantinham  observando  algo  que  os  congregava.  No  centro  dessa 
reunião de anjos havia algo, que por um bom tempo não se via. Até que em certo 
momento  revela-se  um  grande  cálice  dourado,  que  tinha  em  seu  interior  muitas 
eucaristias, muitas hóstias consagradas. Então cada um dos anjos, que eram muitos, 
tomou  uma  comunhão  desse  cálice  e  dirigiu-se  para  fora  do  planeta.  Eles  foram 
colocando-as sobre a Terra, cobrindo todo o globo com comunhões. 

Noutro momento, quase ao final da oração, esse exército de anjos manifestou cruzes 
cristãs de madeira. No céu, foram colocando-se à nossa direita e à nossa esquerda e 
contemplavam o canal de luz que estava sobre a árvore e que haviam aberto.

Como em outras Aparições, hoje o vento movia com muita harmonia as vestes da Mãe; 
isso sucedeu particularmente quando Ela chegou.
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Ela  manifestava  um  estado  contemplativo  e  uma  grande  devoção,  devoção  para 
conosco, seus filhos, e para com toda a humanidade.

Quando transmitiu suas palavras, via-se por detrás Dela um Céu aberto, Céu que em 
cada Aparição está presente e onde se manifestou a presença do Pai como energia de 
luz, que às vezes muda de cor, entre o rosa, o branco e o celeste; às vezes todas essas 
cores manifestavam-se ao mesmo tempo.

Quando Ela nos pediu que nos aproximássemos mais, percebemos que Suas palavra 
eram mais claras e isso gera dentro de nós , ao escutá-La, muita paz e harmonia.

Como vocês escutaram, a Mãe Divina falou sobre a oração, pois com todos os eventos 
que  estão  sucedendo  na  humanidade,  por  meio  da  oração  Ela  está  fazendo  uma 
intercessão  especial,  pois  disse  que  são  muitos  os  acontecimentos  que  se  estão 
gerando.

Portanto, Ela deixou dois pedidos: o primeiro é continuar colaborando com a oração; o 
segundo é que, para as próximas Aparições de 25 e 26 de maio, 2012, em Fátima, 
todos  os  que  compareçam,coloquem  num papel  uma  intenção,  e  que  todas  essas 
intenções sejam colocadas em uma cesta, no local onde Ela aparecerá. Prometeu que 
irradiará todas essas intenções e assim intercederá em cada uma de nossas vidas.

A Mãe Divina disse que saberá qual a intenção de cada um, que em verdade Ela já as 
conhece,  mas  que  necessita  que  façamos  este  exercício  para  que  possamos  nos 
desprender de algo.

Gratidão a todos.
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