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Aparição extraordinária da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo,
dia 7 de agosto de 2015, no Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguai, 
ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón

A Voz de Maria:

O Arcanjo Miguel está chegando, depois da Mãe do Sol. Reverenciem este momento
ante o Criador.

Sagradas Fontes de Luz se abrem diante de suas consciências e os autoconvocados se
reúnem ao redor da Mesa do Senhor, para comungar, nos últimos momentos deste tempo,
no Sagrado Cenáculo de Jesus Cristo, onde os espíritos são reacesos na chama do Amor,
porque tiveram Fé na Palavra do Senhor nestes últimos tempos.

Os Universos de Luz se abrem ante seus olhos e as estrelas mais sutis se congregam
neste lugar, rodeando a Coroa de sua Mãe do Mundo para estes tempos determinantes,
onde a Palavra deve ser Vida, para depois ser experiência nos corações redimidos por
Cristo.

Abram seus corações a este chamado e escutem as palavras da Mãe do Mundo como
uma oportunidade de renovação: sagrada tarefa encomendada por Meu Filho para esta
véspera do 8 de agosto, onde prodígios sucederão nos corações que creem na Palavra de
Meu Filho. 

Através dos tempos, verão as mudanças, verão os prodígios, porque assim está escrito no
Coração de Deus para aqueles corações que se arrependam de verdade e sigam o único
caminho do Redentor, pois Ele será a última porta para estes momentos.

Eu Sou a Guardiã de seus corações, de seus espíritos e vidas. Eu os guio até Meu Filho,
para que encontrem o propósito de sua existência. Mas isso já deixará de ser um mistério.

Através de sua experiência de redenção e de reconciliação com Deus, encontrarão essa
missão que tanto buscaram. Assim, os últimos rebanhos se formarão no Espírito de
Cristo e as estrelas, por fim, se acenderão em cada um de seus corações para estes tempos
de confirmação.

Guardem as palavras no coração, porque elas são chaves e energia para os corações
simples, que vivem no Senhor.

E agora escutem Minhas Instruções em três diferentes Raios. Porque a Mãe do Mundo
vem ao seu encontro para manifestar Sua  face de Verdade, aquela que não foi conhecida
na Terra Santa, pelo silêncio que Eu guardei, para que meu Filho alcançasse Sua Vitória.
Mas Nossos Corações estão unidos. O Propósito se manifestou para o princípio feminino
e masculino. E assim, a nova era redentora de Cristo chegou, era que abriu as portas para
o princípio da Mãe do Mundo.

Depois que Minhas Palavras foram escritas, abençoarei junto a São Miguel, quando Ele
chegar aqui, em Seu aspecto Resplandecente, para abençoar este santo lugar, que será um
campo de consagração para os corações que ainda não estão redimidos.
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Mas vocês, queridos filhos, que estão unidos ao Meu Coração Santíssimo, permitam que
isso aconteça, não só neste lugar, neste pedacinho de terra do Uruguai, onde se consagra
este espaço para a liberação das almas do mundo e, principalmente, para a liberação dos
pecados capitais.

Deus concede essa Graça, através de São Miguel, porque é Sua Vontade para estes
tempos. Vocês prepararam os caminhos para que isso acontecesse. Tocaram as portas do
Reino de Deus e chamaram sua Mãe Celeste e Seu Filho amado para que viessem ao seu
encontro, nos últimos dias deste tempo final. Assim, recepcionaram Minha Mensagem e
a difundiram, assim como Deus pensa.

Eu lhes trouxe as Graças e confortei seus corações débeis, para que fossem fortes e
valentes. E agora, na Presença de São Miguel, que do Coração do Universo Celestial vem
ao seu encontro neste dia, invoquemos os Nomes Santos de Deus, para que os anjos
participem desta conjuntura.

Sintam, sobre este Céu, a Presença de Deus.

A Voz de São Miguel Arcanjo:

Sagrado Espírito de Deus

Não repitais.

Escutai Minha Voz.

Hoje venho do Céu para abençoá-los em nome da Mãe de tudo o que foi criado.
Na potestade concedida pelo Criador e ante os Universos Celestiais, Minha Voz
é proclamada neste mundo, anunciando o retorno de Cristo para os tempos que chegarão;
tempos que vão mais rápido que vosso tempo, porque é marcado pelo relógio de Deus
para todos os universos e para a humanidade. 

Senti Minha Presença em tudo, pois venho trazer-vos o Amor de Deus, na presença da
Santíssima Trindade, depois de 2015 anos de vosso tempo calendário. É a segunda vez
que venho falar para o mundo, desde a essência do Coração de Deus, para liberar as
almas dos caminhos confusos de Meu adversário, pois Minha lança corta as alianças com
o mal, para que os corações vivam no Rei, Cristo.

Um tempo novo é marcado neste momento, para aqueles que abrem seu coração a Deus e
não temem a Presença angelical; que abrem as portas ao Universo de Deus, para que
vossas almas comunguem com o Coração pacífico de Deus e rebrote o fruto em vossas
vidas, cumprindo-se o compromisso pautado para o fim destes tempos.

Eu Sou o Pai das Milícias Supremas. Meu Nome invoca a gratidão para este Universo
material, onde vós participais desta Comunhão perfeita com a Fonte Maior.

Meu Pensamento transmite-se nas almas conscientes. Assim, Eu trabalho nos corações
humildes, reforçando as legiões de Meu Pai na manifestação das criaturas da Terra, que
são o princípio do Alfa, o primeiro Pensamento de Deus sobre esta Criação. 
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Hoje é a única vez que vos visitarei, pois este momento foi concedido por uma Graça
extraordinária. Mas continuai purificando vossos corações e consagrai-os à Minha Legião
Celestial.

Que se abram as portas de vossos interiores para que a Luz Superior os redima e
ascendais ao Meu Reino Celestial, onde estão os coros de Elohim, louvando ao Pai
Eterno em Sua perpétua Glória, pelos séculos dos séculos.

Hoje consagro este bendito espaço como o mais humilde entre todos os humildes, para
que as almas encontrem aqui a verdade que perdestes, a esperança que não encontrastes e
a fé que nunca vistes, pois Deus deseja que recupereis esses sagrados atributos, Leis que
vos prepararão para o glorioso retorno de Cristo.

Eu sustentei a Cruz até o final e derrotei Meu adversário pela terceira vez, para que
nestes tempos e sob esta circunstância, vós estivésseis hoje aqui escutando-Me, pela
intercessão de Jesus Cristo, vosso Senhor.

Demos Graças a Adonai por este profundo momento, onde vossas almas recapacitam o
caminho de evolução para o Propósito de Deus, para a missão que deve manifestar-se nos
144.000.

Sobre este pequeno santuário estará a Cruz Santa de Emmanuel, porque Eu Sou Filho
Dele, assim como vós sois filhos do Pai, algo que não deveis esquecer para os tempos
que chegarão, os quais serão fortes para todos. Mas o coração não treme ante estes
acontecimentos.

Se é humilde, persevera.

Se é manso, se fortalece e se torna digno filho de Deus.

E assim, tudo está cumprido.

Repitamos:

Adonai, Adonai, Adonai
Elohim, Elohim, Elohim

Abba, Abba, Abba
Tsebayoth 

Foi consagrada esta ermida, ante a Luz de São Miguel

Saúdem o vosso Príncipe Celestial.

Paz e redenção para as almas caídas. Que assim seja.

Todos fazem a oração a São Miguel Arcanjo, respondendo ao pedido do Príncipe da Milícia
Celestial.
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