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Aparição da Virgem Maria no dia 25 de novembro 2017, no Centro Mariano 
de Figueira, Minas Gerais, Brasil, aos videntes Frei Elías del Sagrado Corazón 
e Irmã Lucía de Jesús

Com toda a alegria de Meu Coração hoje estou aqui, levando em Meus Pés uma grande
Rosa de Luz construída pelas orações de todos os Meus filhos e pelo carinho de todas as
suas almas.

Vim com este símbolo, queridos filhos, o da Rosa aos Meus Pés, para que saibam que é
possível estabelecer a Paz e que a Fonte da Paz de Deus não tem limites nem fronteiras
neste Universo.

Essa paz se amplia ainda mais nas nações do mundo e nos continentes, quando os
corações invocam a paz de coração. Isso permite trazer para a Terra as incansáveis Leis
da Graça e da Misericórdia de Deus.

Essa Paz, que é bendita e pura, que provém do Coração do Pai Celestial, é que permite
redimir os corações e retirar dos abismos as almas que estão perdidas.

Hoje o oferecimento de suas orações permitiu, queridos filhos, que por intermédio de
Meu Imaculado Coração a Paz chegasse a grandes regiões do mundo, aonde milhões de
almas as necessitam para poder sobreviver nestes tempos.

Convido-os, queridos filhos, a que sigam construindo desde suas almas e corações essa
grande cadeia de luz por meio do poder e da força da oração. É isso o que evitará muitas
coisas no mundo e que ocorram muitos perigos.

A oração do coração, queridos filhos, move o Universo de Deus e especialmente Seu
eterno Coração. O Pai se comove, sente o amor de Seus filhos, escuta seus corações e
derrama Sua Graça e Sua Misericórdia sobre o mundo para que mais almas sejam
beneficiadas pelo estabelecimento desta divina Paz.

Hoje também venho aqui, queridos filhos, para mostrar-lhes mais intenções de Meu
Coração, que em verdade são Vontades do Pai que Ele expressa através de Meu Espírito,
para que Eu as transmita a todos vocês.

Querem escutar Meu pedido?

Desejo, no mês de dezembro, queridos filhos, voltar à Argentina.

Desta vez, como Meus filhos, preparem o caminho para que Eu possa estar ali, descender
e estar entre Meu filhos que mais Me necessitam.

Quero dizer-lhes hoje, queridos filhos, que a proposta que hoje lhes traz Meu Coração é
que quisera de estar em Mar del Plata e na cidade de Bahia Blanca, junto a Meu Filho e a
São José, para que na sagrada triangulação de Nossos Sagrados Corações sejam evitadas
muitas coisas e os corações, assim como vocês, possam crescer na fé, no amor e na
confiança do Plano do Criador; isso permitirá que as almas sejam conduzidas pelo
caminho da Fé, da Redenção e da Luz e não sejam apartadas dos caminhos de Cristo,
Nosso Senhor.
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Esta proposta que hoje lhes trago, em verdade será um grande mistério para seus
corações, que sua Mãe Celeste, São José e Jesus revelarão quando estejamos ali
presentes, para levar adiante a Sagrada Missão que Deus nos encomendou.

Necessito estar nessas duas cidades junto a Meu Filho e São José para poder cumprir o
desígnio de Deus, para poder manifestar Sua Vontade e para que todas as almas que ali se
congregarão, de alguma forma, também possam unir-se à Divina Vontade de Deus, que
ajudará essa nação, assim como as nações do mundo.

Como nunca antes, queridos filhos, sua Mãe Celeste anseia voltar à Argentina, porque o
Cone Sul deve estar protegido e amparado por muito mais tempo, através de Nossos
Sagrados Corações.

Por isso, nesta noite convido-os, com toda a amorosidade de Meu Coração de Mãe, a
prepararem o caminho de Nossos Sagrados Corações, para que logo possamos estar na
Argentina durante o mês de dezembro.

Quisera dizer a Meus filhos da Argentina que estou com cada um deles neste momento,
compartilhando sua dor e sua angústia, dissolvendo através de Minha Luz e de Minha
Graça tudo o que essa nação está enfrentando neste tempo.

Mas a fortaleza de seus corações e de suas orações abrirá as portas para a Misericórdia de
Deus e Deus poderá estar presente por intermédio de Nossos Corações, levando Seu
Plano de Paz no mundo, não só na Argentina, como também em todo o Cone Sul, assim
como viemos peregrinando, queridos filhos, nestes últimos meses, pelo Chile e
Argentina.

Os Sagrados Corações, neste ciclo de fim de tempo, vêm fortalecer o espirito das nações,
para que as almas estejam protegidas e saibam onde colocar seus pés nestes momentos
críticos, nos quais é urgente e necessário ter discernimento e sabedoria, para dar passos
seguros pelo caminho da Luz, pelo caminho da Verdade e, sobretudo, pelo caminho da
Transparência.

Convido-os, queridos filhos, a acolher este Meu Chamado, assim como acolheram em
seus corações todas as Minhas súplicas e intenções.

De forma recíproca, sua Mãe Celeste e Universal hoje também acolherá suas intenções e
pedidos, elevando-os ao Pai Celestial, para que Ele derrame Suas Graças sobre eles e
suas vidas participem da Misericórdia de Deus e dos verdadeiros milagres que Nosso Pai,
que está nos Céus, possa realizar em seus corações e em todas as suas famílias. 

Agradecerei, queridos filhos, que como sempre fizeram, acolham este Meu Chamado,
porque é importante. Em verdade lhes digo, é importante.

Muitas coisas inexplicáveis acontecerão nesta Terra, de agora em diante. E Eu venho lhes
ensinar, filhos Meus, como lidar com essas situações, entregando ao Pai, em oração, cada
acontecimento deste mundo. Venho lhes ensinar a serem protetores do espírito da fé e do
Plano de Deus, para que, dessa forma, saibam estar sempre atentos para que a Vontade
do Pai seja a única que se estabeleça nesta Terra. 
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Hoje, filhos Meus, com Meu Coração diante de seus olhos, venho abrir os olhos de seus
corações, para que se unam a Mim, em oração por este planeta. Ainda que não
compreendam grande parte de Meus pedidos, Eu venho pedir-lhes que se unam às
Minhas intenções, porque Eu também estive em um coração humano e, muitas vezes, não
compreendi a Vontade de Deus, mas cumpri com ela, porque sabia, tinha fé de que este é
o único caminho a seguir. 

Quando estiverem ao Meu lado, poderão compreender todas as coisas e ver o desenho
completo de Deus em suas vidas. Enquanto isso, filhos Meus, devem apenas caminhar na
fé, seguir os Meus passos de peregrina, para que este planeta não se perca, que sua
humanidade não se confunda, mas que sempre haja corações despertos para estabelecer a
paz, o amor e a fé. 

Hoje, filhos Meus, os convido a serem partícipes de um Propósito superior. Já
aprenderam a amar o Meu Imaculado Coração. Já Me abriram as portas de suas casas e
de suas vidas. Agora, necessito de vocês algo maior, porque para uma missão planetária
Eu os convoquei. 

São muito poucos os que escutam o Meu chamado e se dispõem verdadeiramente a
seguir a Minha Voz. Por isso, diante de corações simples, espíritos puros, que amam o
Meu Imaculado Coração, lhes peço orações por este planeta, pela América, para que a
paz se estabeleça em todos os corações. 

Que Meus filhos despertem e não se deixem enganar. As necessidades deste mundo são
muitas, assim como as necessidades de seus corações. Eu os conheço e os escuto. Sei que
vieram aqui, não apenas para servir, mas para encontrar a paz que Eu lhes trago. E essa
paz Eu lhes dou para que a multipliquem, que ela se expanda além de suas casas, de suas
famílias e que, através de suas orações, filhos Meus, Me acompanhem por este mundo,
tão necessitado de fé, tão necessitado da união com Deus. 

Desta forma quero lhes ensinar que a Vontade do Pai é ampla e, quando seus corações se
unem ao Coração de Deus, em nome de toda a humanidade, podem estabelecer o Seu
Propósito neste mundo e Ele triunfará. 

Por isso, filhos amados, ainda que não compreendam e desconheçam os acontecimentos
da Terra, quando estiverem diante de algo desconhecido, apenas orem, entreguem seus
corações a Deus em nome do planeta e permitam que Seu Propósito se estabeleça. Porque
isso é o que Eu mais necessito hoje.

Sigam o Meu chamado. Sigam Meus passos de peregrina. Porque Meus Pés ainda devem
chegar a muitos lugares deste mundo, porque a humanidade o necessita. Os Reinos da
Natureza necessitam. E este planeta, filhos Meus, ainda necessita de Minha presença, até
que seus corações amadureçam e, por si mesmos, aprendam a escutar a Voz de Deus e
segui-Lo com a intuição do coração, com a verdade de suas almas.

Estendo Meus Braços e Minhas Mãos em sinal de cruz e Me coloco nesta noite sobre o
Cone Sul, para estabelecer a Vontade de Deus e não a vontade dos homens.

Desejo que todos os Meus filhos acompanhem sua Mãe Celestial neste simples mas
importante pedido, por meio das Peregrinações pela Paz. Hoje venho ensinar-lhes,
queridos filhos, a atravessar os tempos e a se afastar da dor e do sofrimento, porque
através de vocês Eu posso trazer a Graça de Deus e a Misericórdia.

3/4



Associação Maria
Aparições da Virgem Maria

Voz e Eco da Mãe Divina

www.divinamadre.org

Assim, venho nesta noite depositar uma nova Graça em seus corações, especialmente
naqueles filhos que hoje se consagrarão a Mim, que farão votos de oração perpétua até o
fim de seus dias.

Quisera que aos pés deste cenário coloquem-se os que hoje se consagrarão ao Meu
Coração Imaculado e, dessa forma, não só consagrarei esses filhos, mas também todos
vocês. Voltarei a reconsagrá-los em Meu Coração, sabendo que é necessário ampliar a
confiança em Deus e renovar os votos do coração em união ao Meu Coração Maternal.

Coloquem-se aos pés deste cenário para que Eu possa abençoá-los.

Desejo que tragam água para abençoar.

Aos filhos que hoje consagrarei, venho comprometê-los a viver na Vontade de Deus, por
meio de ações de caridade, de oração e de serviço para com seus semelhantes.

Esse é o voto que hoje farão Comigo, sabendo que é necessária, em todo este planeta, a
expressão do Amor de Deus, por meio dos corações orantes e das almas servidoras que
estão unidas a Cristo.

Hoje, com a autoridade de Meu Amado Filho e do Pai Celestial, venho estabelecer esta
consagração, confiando nas virtudes e nos potenciais de seus corações e almas.

E assim como na sagrada gruta de Massabielle, em Lourdes, hoje sua Mãe Celeste
abençoa esta água, para que ela multiplique Minhas Graças além de seus corações e
vidas, além das nações e de todos os continentes.

Que o planeta, por meio desta benção, seja abraçado no Amor de Deus, na Graça de Jesus
Cristo, Amém.

Enquanto são abençoados, queridos filhos, por esta água benta, hoje quero escutar o hino
de sua consagração como Filhos de Maria.

Convido a todos a se colocarem de pé para que também cantem na renovação de seus
votos o hino de sua reconsagração.

Com a alegria de seus espíritos e almas, com o gozo de Minha Vida e de toda a Minha
Existência, Eu lhes agradeço queridos filhos, por haver chegado aqui em peregrinação de
Paz, de Amor e de Unidade.

Desejo, em uma próxima vez, voltar a encontrá-los aqui, para que estejamos unidos ao
Coração de Deus.

Agradeço-lhes e os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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