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Aparição da Virgem Maria, dia 13 de maio de 2017, na cidade de Dornes, 
Portugal, aos videntes Frei Elías del Sagrado Corazón e Irmã Lucía de Jesús

Venho a um mundo ferido com uma chuva de Graças, para lavar os corações de
Meus filhos, purificá-los do pecado e poder entregar-lhes a paz.

Este é Meu mais ardente desejo neste dia, estar próxima a Meus filhos e tê-los entre
Meus braços, fazê-los sentir Meu Imaculado Coração para que triunfe o Plano de Deus
no mundo e especialmente nas almas que se desesperam e que ainda, nestes tempos de
caos, não encontraram a luz nem o amor.

Através do oferecimento de seus corações aos pés de Meu altar maternal, Deus escutou
suas súplicas, as súplicas que foram dirigidas pela humanidade e pelo planeta, com o fim
de que se realize o Plano de Meu Filho amado, o Redentor, que está próximo de
realizar-se, sob o espírito da preparação no Seu segundo retorno ao mundo. 

Hoje venho por toda a humanidade, por todos os continentes e por todas as nações; por
todos os povos e por todas as culturas, que têm proclamado a sempre Virgem como Mãe
e Senhora de suas vidas, como guardiã de suas almas e corações, a fim de que todas as
almas estejam protegidas sob Meu manto celestial e universal.

É assim, queridos filhos, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que hoje
venho proclamar novamente uma consagração de suas vidas ao Meu Imaculado Coração,
e em consequência, ao Plano de Deus, que deve ser realizado por todas as almas do
mundo que creem na bem-aventurada Mãe, e que unidos à oração do coração, cumprem
Seus mais ardentes desejos, para que as almas alcancem a redenção e o tempo esperado
da conversão. 

Hoje trago entre Minhas mãos um sagrado símbolo, um perpétuo terafim: o Santíssimo
do Altar. Mostro para o mundo o Corpo Eucarístico de Meu Filho, porque é este o Corpo,
que sofreu por vocês, é esta Alma que se entregou por vocês e Sua Divindade que
permitiu o triunfo, através dos tempos, de Meu Imaculado Coração em todas as almas
devotas, em todos os corações abertos, que escutam sempre a voz de sua Mãe Celestial.

Elevando este Santíssimo para o mundo, que este seja o símbolo da renovação, da
esperança e da unidade, entre os povos e as nações. Que este seja o símbolo da Redenção,
da Reabilitação e da Entrega de todos os que escutam Deus em seus corações e se
animam a seguir os passos do apostolado, dos novos apóstolos de Cristo, que são
chamados a servir incondicionalmente junto a Sua Mãe Celeste, junto ao Sacratíssimo
Senhor e ao Pai Eterno. 

Queridos filhos, hoje mostro para vocês o Corpo Eucarístico de Cristo, que neste mesmo
momento, se converteu em Seu Sagrado Coração; Coração que derrama água e sangue.
Estes são os códigos celestiais que hoje quero entregar-lhes, guardados como terafim no
Centro de Lys Fátima, e a todos os corações do mundo, que buscam unir-se a sua
essência original, para assim despertar a pureza da alma, do espírito e de toda a
consciência.

Reverenciemos ao Senhor.
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É este símbolo do Santíssimo do Altar que é adorado e reverenciado por todos os anjos
do Céu, por todos os Universos, por todas as estrelas e sóis, que se prostram ante este
santíssimo símbolo, como um ato de reparação e de cura na esperada redenção desta
humanidade.

Que seus olhos se abram ao Reino Celestial. Que seus corações acolham as vibrações
sutis da Sagrada Mãe do Mundo. Que seus braços se abram para receber os que sofrem,
para encaminhar as almas pelo caminho da Misericórdia e da Reconciliação. Que de suas
mentes se dissipem as dúvidas. Que seus pensamentos sejam claros e sejam preenchidos
pela Sabedoria de Deus. Que sua alma, seu espírito e sua divindade se unam em uma
única sintonia, sob este propósito que hoje lhes trago de converter suas vidas e
consciências, depois destes cem anos em Fátima, em instrumentos de luz, objetos de
irradiação sublime, nas mãos de sua Mãe Celeste, para todas as criaturas da Terra que
ainda buscam a esperança e a luz nestes tempos. 

Escutem a voz da Mãe do Mundo que faz eco nos corações do mundo, que ressoa no
interior das essências que hoje deram o sim, o sim definitivo, para que finalmente
reencontrem sua pureza original.

Hoje estou rodeada pelos anjos do Céu e especialmente acompanhada pelo anjo de
Portugal. Recebam de suas mãos a Eucaristia Espiritual.

Bebam agora do Santo Cálice. Comunguem assim do Santíssimo Corpo e com o Precioso
Sangue de Jesus, gravemente ofendidos pelos homens destes tempos. O Sacramento da
divina Comunhão que deve ser reparado, para assim conceder a Vontade de Deus,
o perdão dos pecados e a cura profunda das essências perdidas.

Agora ergam levemente suas cabeças, para que sua Mãe Celestial os marque com o Sinal
da Cruz.

Que este sinal proporcione a verdadeira vida espiritual nas almas e que através desta
iniciação, que hoje todos seus corações recebem na proporção de sua entrega e
responsabilidade, seja de benefício para todas as almas do mundo, mais que para vocês
mesmos.

Deixo para vocês o legado de Meu último tempo no mundo, onde Eu ainda virei a vocês,
para chamá-los e buscá-los para servir neste plano de redenção, que só busca o bem e a
paz em todo o planeta.

Nesta Comunhão perpétua, que é realizada com a divindade de suas essências, que seja
proclamada a Glória de Deus.

Repitamos:

Glória a Deus nas alturas, e Paz na Terra a todos os seres de boa vontade.

Que seja cantado o nome de Adonai e que desça sobre o mundo, neste 13 de maio, a
Misericórdia de Deus. Que suas vozes proclamem a divina Palavra, e que esta divina
Palavra se expanda pelo mundo como códigos de luz, amor e redenção.

Guardando este terafim no coração dos humildes e dos simples, retornemos agora,
queridos filhos, às portas de Lys Fátima, através do cântico que fizemos anteriormente.
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E agora escutem o que lhes direi através de Minha filha.1

Porque através da energia feminina, quero conduzi-los a este Reino. Estou levando-os,
através de uma cerimônia, a compreender a simplicidade do Reino de Lys. É através da
comunhão, filhos Meus, e da Adoração ao Corpo Eucarístico de Meu Filho que
encontrarão aquilo que de mais puro existiu neste mundo, e este Sagrado Coração é o que
despertará a pureza que ainda está latente em muitos de vocês.

Depois de comungar com Meu Filho e de receber a bênção de Minha Santa Mão,
conduzo-os ao Meu Reino, ao Reino de Lys. Ingressem por este portal de luz, no qual Eu
os conduzirei espiritualmente a um novo ciclo. Compreendam que Lys é um estado
interior, onde o Imaculado habita e se espelha no coração de cada criatura. 

Sintam, através de Minha Presença e de Meu Coração, o Reino de Lys, porque Eu sou
esse mesmo Reino. Minha Presença é o que faz com que ele viva, é o que traz para o
mundo a possibilidade de que ele esteja na Terra. 

Com Meu sacrifício e Minha maternidade, perpetuo, dia a dia, a presença do Reino de
Lys e hoje, convido-os para que estejam comigo nesse Reino, para que entrem em Meu
Coração, que é o próprio Reino de Lys. E ainda sem compreender esse mistério, sintam
como o Meu Coração se expande, une as dimensões e lhes mostra, em uma revelação
interior, como sua Mãe Divina, através do Reino de Lys, está em todas as coisas, está no
Céu como na Terra e permite que as criaturas retornem ao Pai, à Fonte Original, da qual
um dia saíram.

Assim como o Reino de Lys, existem muitos mistérios neste planeta que ainda
desconhecem e, com minha bênção espiritual e essa iniciação que hoje lhes faço viver,
revelo aos seus espíritos esses grandes mistérios, para que deem a conhecer à
humanidade quão amplo é o Projeto de Deus.

Hoje, filhos Meus, Minhas Palavras falam para as suas almas e para os seus espíritos,
porque eles, sim, podem compreender o que Eu lhes digo, dissipando toda dúvida e
temor, apenas pela certeza do coração de que algo superior, que transcende suas mentes,
está hoje diante de suas vidas. Sempre que se unirem a Mim, estarão se unindo ao Reino
de Lys, por isso lhes digo que apenas orem e busquem o que hoje depositei em seu
interior, para que seja eterno e tenham todos os dias as chaves das portas do Reino de
Lys, que é a chave de Meu Coração.

Para ingressar em Mim, basta que sejam sinceros e não perfeitos, basta que sejam
simples e que Me busquem, como uma criança busca sua mãe, despojados de conceitos,
vontades e aspirações, apenas buscando Meu Santo Amparo e, dessa forma simples, Eu
lhes conduzirei a uma verdade, a uma ciência Universal e Divina, que nem a maior
tecnologia deste mundo poderia alcançar.

Hoje venham, simplesmente, ao Meu Coração. Unam-se a Mim nesta expansão de luz
que hoje vivo como Mãe Celestial, Universal, como Mãe do Mundo, como Mãe de suas
almas. E com o “sim” de seus corações, deixem que muitas mais almas, que hoje não me
escutam, possam ingressar neste mistério que é a pureza do Reino de Lys para a
humanidade.

1 Maria transmite Sua mensagem através da vidente Irmã Lucía de Jesús.
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Queridos filhos, com Meu Coração exposto e livre de espinhos, hoje não chamarei os que
se consagrariam como Filhos de Maria, porque já os consagrei através desta iniciação
que o santo Anjo de Portugal ofereceu aos seus corações e vidas. 

Hoje, muitas consciências do mundo, nos planos internos, teriam querido passar por esta
iniciação. Recordem, queridos filhos, que hoje, ao estarem presentes aqui, se
comprometeram com sua Mãe Celestial a correspondê-La até o fim dos dias. Isso será
inapagável; sempre estará presente em suas memórias, sobretudo nos momentos de prova
e tribulação.

Entrego-lhes Meu Coração, como símbolo de confiança e de fortaleza interior.

Abrindo Meus braços para irradiar ao mundo, Eu volto a consagrá-los com o fogo divino
de Lys. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.

E agora Me despeço, elevando-Me em Glória aos Céus, como a Senhora do Santíssimo
Rosário, que leva as orações de Seus filhos em Seu humilde Coração, para que Deus as
escute e as cumpra uma a uma. 

Alegria, Jesus é alegria. Hoje está presente em comunhão eterna em seus corações.
Protejam-No e resguardem-No neste mundo, para que sempre triunfe o Espírito de Deus
em Suas criaturas. Amém.
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