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Maria, Nossa Senhora, nossa Divina Instrutora, caminhando pelo mundo, desperta-nos da  
sonolência, ensinando-nos a compreender a vida de forma mais verdadeira e abrangente.
Em uma de suas recentes Aparições Ela  falou sobre nossos irmãos da raça indígena e em outra  
falou sobre a delicada situação de muitas crianças no mundo.

Assim encontrarão, a partir da primeira página, o artigo sobre AS APARIÇÕES DE MARIA E SUA 
TAREFA UNIVERSAL.  Nesse texto descrevemos as Aparições de Maria no México e na Venezuela. 
Compartilhamos também nossa experiência como orantes, diante da Virgem de Guadalupe.  
Vamos abrir o coração e aprender com a Consciência Indígena – notadamente Juan Diego, 
Águia que Fala. Aí contamos um pouco das histórias sobre os lindos diálogos entre Nossa  
Senhora e os índios, em suas Aparições como Virgem de GUADALUPE e COROMOTO. 

Sempre mantendo os corações abertos, vocês poderão ler no artigo UM APELO AOS NOSSOS 
CORAÇÕES, o que nos ensina a Hierarquia a respeito das crianças e o apelo feito recentemente à 
humanidade.

Na última página organizamos um índice do conteúdo básico de todas as edições já publicadas 
da Revista SINAIS DE ORAÇÃO. Esperamos que seja útil ao leitor.

Com amor,
Rede Fraternidade de Oração

Editorial



Em julho passado, logo após o Encontro de Oração na Nicarágua, coube a um  
pequeno grupo de orantes dirigir-se ao México para um trabalho de oração e  
contemplação junto ao Manto de Nossa Senhora de Guadalupe.  

A  experiência nesse Centro Mariano, um dos maiores do mundo, foi permeada pela 
energia da devoção. Estávamos ali na semana de comemoração à beatificação de 
Juan Diego, o índio a quem a Virgem  apareceu. 

Tivemos a oportunidade de peregrinar até a Basílica em meio a um grande número  
de indígenas, vestidos com seus trajes de festa, típicos de cada linhagem, que 
homenageavam a Mãe Divina com seus cânticos e instrumentos musicais. Entre os 
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muitos bispos e cardeais que oficiavam a cerimônia, os irmãos indígenas ocupavam 
lugar de honra. Abaixo do olhar compassivo e amoroso da Virgem, estampada no 
Manto, uma grande imagem do índio Juan Diego, contemplando-A em  profunda 
adoração. Essa adoração a Nossa Senhora era fortemente percebida por todos os 
peregrinos presentes no grande Templo, procedentes de diversas cidades e países.

De nossa parte, aprendíamos a amar e contemplar a Virgem, a amar o ato de  
contemplação em si, a aguardar com alegria esses momentos em que nossas  
mentes nada pensavam, somente viviam ali a comunhão  com Ela. Sentíamo-nos  
tocados pela devota humildade e pela simplicidade que nos cercava, desde a própria 
forma com que a Virgem se apresentara, passando pelo seu fiel servidor Juan  
Diego, até o povo de origem nitidamente indígena que lotava o grande Santuário. 
Em momentos de oração profunda  sentíamos com muita intensidade a consciência 
indígena em nossos corações. 

É inegável que o Amor de uma mesma Mãe reunia, naquele local, filhos Seus  
das mais variadas raças. Essa devoção a Ela é um instrumento do exercício da  
Fraternidade. Ali pudemos  ser testemunhas da Expressão de Deus na Terra.

Por vários momentos nosso pequeno grupo sentiu-se como personagem de uma 
história que havia começado em 1530 e que permanece viva até hoje, perpetuada 
pela fé cristã dos indígenas. Durante a Eucaristia, em que todos receberam a  
Comunhão, uma frase de Nossa Senhora aos pequenos videntes de Fátima ecoava 
em nossos corações: POR FIM, MEU IMACULADO CORAÇÃO TRIUNFARÁ... 
Vejamos como essa incrível história se deu.
 
MÉXICO - NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
 
Em 1521, na América Central, os espanhóis dominam toda a população local,  
formada por indígenas  astecas. Essa situação gerou um período de muitos  
conflitos, guerras e sacrifícios entre os povos.

É nesse ambiente hostil, em 1531, que surge um Esplendoroso Raio de Luz,  
MARIA, a um humilde índio mexicano, revertendo essa conflituosa situação.
O que aconteceu nestes tempos que produziram incríveis conversões sem  
precedentes históricos? 

PRIMEIRA APARIÇÃO
Nos primeiros dias do mês de dezembro, havia um pobre índio, chamado Juan 
Diego, conhecido pelo nome nativo de Cuautit Lan, que significa Águia que Fala. Ao 
chegar no topo da montanha conhecida como Tepeyac, o dia amanhecia e ele ouviu 
cantos acima da montanha, assemelhando-se a cantos de pássaros. De repente, 
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silêncio. Foi quando ouviu uma voz por cima da montanha dizendo: “Juanito, Juan 
Dieguito.” Viu uma Senhora pedindo que ele se aproximasse. Em Sua Presença, 
Águia que Fala maravilhou-se.

Ela, então, disse-lhe: “Saiba e entenda, você é o mais humilde dos meus filhos; Eu,  
a Sempre Virgem Maria, Mãe do Deus Vivo por quem nós vivemos, do Criador de 
todas as coisas, Senhor do céu e da terra, desejo que um templo seja construído 
aqui, rapidamente; assimpoderei mostrar todo o meu amor, compaixão, socorro e 
proteção, porque Eu sou Vossa piedosa Mãe e de todos os habitantes desta terra 
e de todos os outros que me amam, invocam e confiam em mim. E para realizar o 
que a minha clemência pretende, vá ao palácio do Bispo do México e lhe diga que 
Eu manifesto o meu grande desejo: que aqui neste lugar seja construído um templo 
para mim. Você dirá exatamente tudo que viu, admirou e ouviu. Observe, você  
ouviu minha ordem, meu humilde filho, vá e coloque todo seu esforço.” 

Juan Diego vai para a cidade sem perda de tempo, direto ao palácio do Bispo.  
Esperou muito tempo. Quando entrou, ajoelhou-se e disse ao Bispo a mensagem  
da Nossa Senhora do Céu, bem como tudo que havia visto, escutado e admirado. 
Porém, após ouvir toda a conversa, o Bispo permaneceu incrédulo. Juan Diego saiu 
triste porque sua mensagem não se realizou de forma alguma. 

SEGUNDA APARIÇÃO
No mesmo dia, foi diretamente ao topo da montanha, encontrou-se com
a Senhora do Céu, que o esperava no mesmo lugar. Vendo-A, prostrou-se diante 
d´Ela e disse: “Senhora, minha Menina, eu fui onde Você mandou para levar Sua 
mensagem, como me havia instruído, mas o Bispo não acreditou. Por isso eu  
lhe peço, Senhora e minha Criança, que instrua alguém mais importante, bem  
conhecido, respeitado para levar esse Seu pedido ao Bispo. 
A Virgem Santíssima respondeu: “Escuta, meu filho, você deve entender que Eu 
tenho vários servos e mensageirosque Eu posso encarregar de levar a mensagem 
para executarem o meu desejo, mas Eu quero que você mesmo o faça. Peço-lhe que 
volte novamente amanhã ao Bispo. Você vai em meu Nome e faça saber meu  
desejo: que ele inicie a construção do templo como Eu pedi. 
Juan Diego respondeu: “Amanhã, ao entardecer, trarei o resultado da Sua  
mensagem com a resposta do Bispo.”

TERCEIRA APARIÇÃO
No dia seguinte, pontualmente, Juan Diego foi ao palácio do Bispo. Ajoelhou-se diante 
de seus pés, expôs o pedido de Nossa Senhora, de construir uma igreja. Novamente 
o Bispo não lhe deu crédito, dizendo que só acreditaria se houvesse uma prova.
Juan Diego foi até a Virgem Santíssima e contou-lhe o que havia dito o Bispo. A 
Senhora, após ouvir, disse-lhe: “Você retornará aqui amanhã”.

4



QUARTA APARIÇÂO
No outro dia, ele não pode ir porque, ao chegar em casa, seu tio estava doente. 
Juan Diego saiu de sua casa para pedir ajuda e no caminho pensou: ”Se eu seguir 
adiante a Senhora estará à minha espera, e eu terei que parar e levar o sinal ao  
Bispo”. Então, contornou a montanha, deu várias voltas de forma que não pudesseser 
visto por Ela. Mas Ela aproximou-se dele pelo outro lado da montanha e disse:  
“O que há, meu caçula? Onde você esta indo?” Ele estava aflito, envergonhado  
e assustado. Inclinou-se diante d´Ela e contou-lhe que estava indo buscar  
ajuda para seu tio.

A Santíssima Virgem lhe disse: “Escuta-Me e entenda bem, nada deve amedrontar 
ou afligir você. Não deixe seu coração perturbado. Não tema esta ou qualquer
outra enfermidade ou angústia. Eu não estou aqui? Quem é sua Mãe? Você não 
está sob minha proteção? O que mais pode querer? Não tema nem se perturbe 
com qualquer outra coisa. Seu tio já está curado”. (E Ela própria apareceu ao tio  
e o curou, como mais tarde se soube.) 

Quando Juan Diego ouviu estas palavras da Senhora do Céu, ele ficou consolado.  
A Senhora do Céu, então, disse-lhe: “Suba ao topo da montanha; lá você encontrará 
diferentes flores, colha-as e traga-as em minha presença.” Imediatamente Juan 
Diego subiu a montanha, mesmo sabendo que no seu topo era impossível nascer 
qualquer tipo de flor. Quando lá chegou, espantou-se pela variedade de rosas que 
havia no local. Recolheu todas, colocou-as em seu poncho e as mostrou para a  
Senhora do Céu que as abençoou. Ela disse: “Meu filho, esta variedade derosas  
é a prova e sinal que você levará ao Bispo. Peço-te apenas que, diante da presença 
do Bispo, você desenrole o manto e descubra o que está carregando.”

MILAGRE DA IMAGEM
Tão logo Juan Diego entrou, ajoelhou-se diante do Bispo e abriu o poncho. Todas 
as rosas se espalharam e a Imagem da Virgem Maria pôde ser vista no tecido  
interno do poncho. Quando o Bispo viu a imagem, ajoelhou-se e chorou em  
profundo arrependimento  por não ter atendido ao desejo da Senhora. 

Anualmente, a imagem da Virgem impressa no manto é visitada por 20 milhões  
de peregrinos, fazendo de Sua Basílica, no México, o santuário Mariano mais  
popular do mundo.
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VENEZUELA – 
NOSSA SENHORA 
DE COROMOTO

Antevendo nossa peregrinação mariana 
a Venezuela no mês de outubro, buscamos 
conhecer e trazer aos nossos leitores 
orantes um pouco da história  
da Virgem padroeira daquele país.

A imagem de Nossa Senhora de  
Coromoto está ligada ao início da  
colonização espanhola no país. Por volta 
de 1652, uma Bela Senhora, de traços  
e cor de pele indígenas, apareceu ao  
cacique da tribo Coromoto e à sua  
esposa. A Senhora envolta em luz  

disse-lhes: “Ide à casa dos brancos, para que eles joguem água em vossas cabeças 
e assim vocês possam ir para o Céu”.

Naquela época os índios não podiam receber nenhuma instrução religiosa ou  
sacramento cristão por serem considerados seres sem almas.

O cacique, com medo de perder sua liberdade, não aceitou a indicação da Virgem.
Então, no dia 8 de setembro de 1652, a Bela Senhora voltou a aparecer para  
o cacique Coromoto e toda sua família – um evento inédito na história das  
Aparições de Maria.

O cacique pediu-lhe que o deixasse em paz e que não iria obedecê-la. Furioso, o 
índio pegou arco e flechas para matar a Divina Mãe. Mas, à medida que Ela ia se 
aproximando as flechas caíam de suas mãos. Ainda assim, o cacique não desistiu e 
tentando segurar a Luminosa Senhora pelo braço para expulsá-La dali aconteceu o 
milagre. A Brilhante Senhora desapareceu deixando algo na mão do chefe da tribo. 

O Cacique Coromoto ficou com o punho fechado, dizendo que A tinha segurado, 
pois sentia alguma coisa na mão. Enorme foi seu espanto quando, por fim, abrindo 
sua mão, encontrou estampada num pequeno pedaço de tecido rústico, a imagem 
de Nossa Senhora coroada segurando o Menino Jesus, tal como tinha aparecido.
 
Naquele instante começou uma grande história de graças e milagres, de devoção 
e expansão da fé na Venezuela. Em 1942 a Virgem de Coromoto foi proclamada 
padroeira do país. Sua festa é comemorada na mesma data da última Aparição  
ao cacique:  8 de setembro, que é também dia da Natividade de Nossa Senhora.
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Como sempre, depois de estudar as Aparições de Maria, percebemos que existem 
vários pontos em comum entre a história da Coromoto e a história da Virgem  
Guadalupana.
  
 A Virgem aparece para indígenas.

 Nas duas Aparições Sua imagem é eternizada em tecidos rústicos, de maneira 
milagrosa e misteriosa. Esses tecidos foram amplamente analisados por cientistas 
e teólogos; em todos os estudos constata-se a manifestação de um milagre. Uma 
observação interessante é que a maioria dos cientistas que se envolveram com  
esses estudos converteram-se a uma devoção mariana.

 As duas imagens têm impressas, em seus olhos, as imagens dos índios para os 
quais Ela apareceu.

Essa mesma Maria, tão presente na  
humanidade, sempre escolheu como 
mensageiros seres que emanam pureza 
e inocência, atributos que nos  
conduzem ao Seu Reino de Paz. Por 
isso sempre presenciamos crianças,  
índios, jovens, humildes e simples 
sendo canais de Suas Mensagens.  
A pureza de um coração é capaz de  
ser portadora de uma Mensagem  
dos Céus.

Uma criança pequenina, após orar 
com o grupo, permaneceu ainda em 
silêncio e depois compartilhou sua 
reflexão com outra criança: Nossa 
Senhora quer que a gente sempre 
diga Amem no final, para a gente não 
esquecer de amar ... por isso Ela diz: 
Amem!“Mateus,11”

Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste 
estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. 

“Mateus,11”

7



AS HIERARQUIAS PEDEM ORAÇÕES PELAS CRIANÇAS 

UM APELO 
AOS NOSSOS 
CORAÇÕES:

“As crianças são um campo que deve ser cuidado em especial, para que não sofram 
nos próximos embates. Devem ser fortalecidas pelo amor e protegidas pela oração.
Os que já se sustentam de alguma forma devem cuidar para que a sua fonte de  
inspiração interna seja segura e que a sua condição na vida seja pautada pela  
ampliação da luz.” 

O que fazer para atender esse pedido feito por uma Hierarquia da Luz? Como  
socorrer e proteger milhões de crianças que vivem em estado de miséria e  
abandono neste planeta?

Como proteger esses pequenos seres, cuja capacidade de confiar plenamente  
e amar sem esforço foi brutalmente interrompida pelo devaneio insano e sem  
propósito, de situações armadas pelas forças do caos?

Pequenos seres que estão em todos os lugares, nos grandes centros urbanos, nos 
campos de refugiados, nas favelas, em regiões de guerras e conflitos, em orfanatos, 
nas ruas, em famílias desestruturadas, desorientadas e sem amor. 

Colocamo-nos humildemente diante delas e, com profundo respeito, pedimos  
perdão. Perdão por não deixar que esse arquétipo de pureza e inocência trazido 
por elas pudesse ser totalmente manifestado; perdão porque tiveram que desenvolver 
mecanismos de defesa, e com tão pouca idade terem sido levadas a crer que aquilo 
era verdadeiro; perdão por perderem a capacidade de amar, de sorrir, de acreditar. 

Temos que abrir caminho para que a força maior, a do amor verdadeiro possa  
penetrar o coração flagelado de cada uma dessas crianças.

Unimo-nos a elas e ofertamo-nos para sermos ligação entre a luz do Pai e as almas 
desses pequenos seres; conversando com elas, através de orações fortalecidas pela 
fé, poderemos transmitir-lhes paz, trazer-lhes confiança e serenidade, mostrar-lhes 
outras possibilidades, dar-lhes esperança e, principalmente, nosso amor. 
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Confiando no poder infinito da  
Misericórdia de Deus e na  
manifestação de imensas  
possibilidades de recuperação e 
transformação, convocamos todos 
para que participem dessa tarefa 
confiada pela Hierarquia.

Durante a Aparição da Mãe Divina, 
no dia 30 de agosto, na  
Comunidade Nova Terra*,  
Teresópolis-RJ, Brasil, Nossa Mãe 
Divina, com lágrimas em Seus  
olhos, pediu que orássemos por  
todas as crianças do mundo, em  
especial por aquelas que são  
desrespeitadas e que necessitam  
da Luz de Jesus.

Nessa Aparição, Maria nos instruiu: 
este ato de oração permitirá que a 
Misericórdia de Meu Filho chegue 
através de Mim, porque esta será 
uma intercessão especial que Meu 
Coração Imaculado realizará por 
todas as crianças do mundo. Para 
reparar o coração de cada criança, 
vocês devem repetir:

    

Ó meu Jesus!
Ó Cristo meu!

Repara cada coração
na Fonte de Tua Misericórdia.

Amém 

A Senhora disse que devemos repetir esta oração 
a partir de hoje e por 33 dias, 33 vezes a cada dia.**

**(trecho de Mensagem extraída do www.divinamadre.org)

* Na comunidade Nova Terra crianças vindas de experiências
 traumáticas e dolorosas são acolhidas e adotadas, ali encontram  

a cura para todo o seu passado, através da vivência do AMOR pleno  
e incondicional. (www.crersendo.com.br)
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