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Madre  Shimani  e  Frei  Elías  encontravam-se  em  oração  na  sala  do  monastério, 
quando,  repentinamente,  apresentou-se  a  Virgem  Maria  para  transmitir  a  seguinte 
mensagem.

Frei Elías: A Mãe Divina diz:

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

Realizam juntos a oração 'Sangue e Água'.

Frei Elías: A Mãe Divina aparece como Rainha da Paz. Está rodeada de anjos guardiães 
e por fora de Seu Coração Imaculado há uma estrela de seis pontas. Ela nos disse:

Venho hoje do Céu porque Meu Filho Me pediu.

Venho, extraordinariamente, para dizer-lhes que estou caminhando com vocês 
como Mãe, lado a lado.

Contemplem cada momento com o coração. Em Graça e Misericórdia, venho 
dizer-lhes algo, queridos filhos.

Venho  dizer-lhes  que  uma filha  mais  será  tocada  profundamente  por  Minha 
Consciência,  por  Minha Mensagem,  para  que  também difunda Minha Voz e 
sinta-Me ainda mais, acompanhe-Me e compreenda Meus pedidos com maior 
espiritualidade interior.

Por isso, hoje, a Bem Aventurada Virgem Maria, Mãe de todos, Mãe do Consolo 
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e do Alívio, vem dizer-lhes que, por Graça de Deus, estarei tocando com Minha 
Luz uma alma mais, uma consciência que Me acompanhará nesta tarefa e que 
será o terceiro pilar para a difusão de Minha Mensagem. Será o pilar principal 
para a proteção, o amparo, o discernimento e o acompanhamento de todos os 
Meus pedidos através da sabedoria do Espírito Santo.

Quero  dizer-lhes,  hoje,  queridos  filhos,  que  Minha  filha  Elisabeth,  a  que 
conhecem como madre Shimani, será chamada a trabalhar diretamente Comigo.

Assim  como  transmito  mensagens  a  Meus  filhos  Elías  e  Lucía,  também 
transmitirei a ela. Com isso, quero dizer que Minha Consciência estará com ela 
todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 15 horas, para que receba Minha 
Mensagem.

Minha tarefa, por um ciclo, será dar-lhe uma mensagem a cada semana, durante 
esses dias, para que também essa mensagem seja difundida para todos.

A outra Graça que trago em nome da Paz, da Luz e do Bem, é um pedido que 
fez Meu Filho Jesus: que também esteja com Minha filha aos sábados, quando 
lhe transmitirei Minha Mensagem, assim como o faço a Meus outros dois filhos.

O que permitirá todo este novo ciclo?

Unir-se à Hierarquia e começar a descobrir a tarefa de cada ser, a missão que 
Deus lhes confiou.

E por que não falei antes com Minha filha, como fiz com Elías?

Porque ela  deveria  preparar  a  pequena  consciência  de  Elías,  como fez  com 
outras, um serviço prestado a Deus.

Agora chegou o momento. A Rainha da Paz a está chamando a entrar ainda mais 
em Seu Imaculado Coração,  a  estar  mais  próxima,  a  compartilhar  o  mesmo 
sentimento  maternal,  para  que  Minhas  Luzes  e  Bênçãos  Imaculadas  estejam 
presentes em sua consciência e aprenda a sentir como Eu senti.

Isso  também  significa,  queridos  filhos,  que  sua  consciência  superior  estará 
Comigo.
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Por que lhes digo isto hoje? Porque toda essa experiência que foi realizada até 
hoje deveria amadurecer.

Por isso, hoje, venho aqui, para que Minha tarefa seja ampliada nesta parte do 
mundo, onde muitos corações deverão ser tocados.

Sou - lhes grata por responderem ao Meu chamado Maternal.

Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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