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MARIA, MÃE DA DIVINA CONCEPÇÃO DA TRINDADE
Imagem da Divina Mãe quando Ela se apresentou em 8 de agosto de 2007 aos
videntes Frei Elías del Sagrado Corazón e Madre María Shimani de Montserrat,
em um grupo de oração, ao norte do departamento de Paysandu, Uruguai,
numa região conhecida como Aurora. Por isso, é conhecida também como
Santa Maria de Aurora.
Até os dias de hoje, julho de 2015, Ela continua aparecendo.

SÍMBOLOS DA IMAGEM
A coroa de estrelas simboliza as doze portas que no futuro próximo serão abertas
à Nova Humanidade. São os doze novos dons que guiarão as almas.
O termo Mirna He, entre as estrelas, significa Divina Trindade e também Espírito
Santo Imaculado.
O manto verde simboliza a cura total para as almas.
O rosário de 72 contas, que a Mãe Divina traz em Suas mãos, significa a
contemplação.
A cruz de prata com lados iguais, presente no rosário, representa a Nova
Humanidade, que renascerá redimida após a transição pela qual o planeta
passará. Seus quatro braços simbolizam: linha direita (leste), a Sabedoria
Universal; linha esquerda (oeste), o Equilíbrio do Planeta; linha superior (norte),
a Mão de Deus; linha inferior (sul), a Nova Raça sob a Vontade Suprema do
Deus Criador.
A meia lua, sobre a qual a Mãe Divina pousa Seus pés, simboliza o nascimento
do Novo Tempo.
As sete rosas representam a realização de um novo ciclo planetário.

Pintura original: Josuéh Lysnel
Baseada nas descrições dos videntes e aprovada por eles.
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A Virgem Maria pediu à Madre María Shimani de
Montserrat que, como instrutora, orientasse e supervisionasse o processo de contato de Frei Elías del
Sagrado Corazón.
Pediu também que a Madre se encarregasse da organização de toda a instrução que faz parte desta obra,
motivo pelo qual solicitou que os dois videntes figurassem como autores deste livro.
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Introdução
Em 15 de novembro de 2011, a Virgem Maria anunciou através do vidente Frei Elías del Sagrado Corazón, da Ordem Graça Misericórdia1,
um ciclo de Mensagens Diárias para fazer chegar Sua palavra à humanidade. As mensagens seriam recebidas pelo Frei como tarefa e esta seria
supervisionada por Madre María Shimani de Montserrat.
Naquela transmissão, Maria nos deixava saber que pretendia chegar ao
coração de todos:
“Quero dizer-lhes, Meus pequenos, que estejamos hoje no Coração de
Cristo, reverenciando esta boa nova que lhes anuncio para dialogar
com vocês, por meio da manifestação diária de Minhas mensagens
de Luz e de Paz para todas as almas, onde quer que estejam.
Por isso, recolham o fruto que estou entregando a seus corações e apliquem Minhas palavras na vida diária: no serviço, na caridade, no
amor, na paz e no resgate de Meus queridos e pequenos filhos.”
Neste livro encontrarão todas as mensagens que foram transmitidas no
período de um ano – de 15 de novembro de 2011 a 15 de novembro de
2012. Frei Elías del Sagrado Corazón recebeu as mensagens de forma
reservada e, em alguns dias, a Mãe Divina as transmitiu em Aparições
Públicas. Neste último caso, as mensagens se encontram no capítulo
deste livro “Aparições da Mãe Divina e relatos dos videntes”.
Os autores adotaram o estilo de linguagem mais próximo da forma
utilizada pelos Mensageiros Divinos. Quando, na mesma mensagem,
1.  Instituição autônoma, de caráter religioso, filosófico e ecumênico, que propõe
um viver monástico por meio da vida consagrada.

9
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a Virgem Maria usa o verbo no singular, é porque Ela está se dirigindo
ao vidente. E quando usa plural é porque está se dirigindo aos leitores.
Algumas expressões foram utilizadas, intencionalmente, em maiúsculo, com o objetivo de transmitir aos leitores a intensidade com a qual
a Virgem Maria se manisfesta, e também por se tratar de impulsos
mais coligados aos Planos Celestiais. Um exemplo disso é o emprego
da palavra Misericórdia, que aparece em todo o livro, invariavelmente
com a inicial maiúscula.
A palavra “crística/o”, que aparece algumas vezes no livro, não figura
nos dicionários, e foi adotada pela Ordem Graça Misericórdia para
expressar o teor universal da mensagem de Cristo à Humanidade.
Os nomes dos videntes aparecem sempre no seu idioma original,
em espanhol.
Que esta forma de expressão dos autores colabore para a melhor compreensão do conteúdo.
A Editora

10
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Ao Leitor
Por qual razão a Virgem Maria estará aparecendo e transmitindo mensagens, neste ciclo, a monges consagrados de uma
Ordem crística, ecumênica e autônoma, organizada formalmente na América do Sul, a Seu pedido?
A Mãe Divina nos disse que necessitava chegar a todos os Seus
filhos, sem distinção de raça, religião ou situação social; chegar
a todos os Seus filhos do mundo. Disse, também, que queria
recuperar aqueles que por motivos diversos haviam se afastado
da Igreja de Seu Filho e tinham se desviado por outros caminhos que não conduziam a Cristo.
E perguntou a nós, seres imperfeitos, se nos entregaríamos
totalmente a Seu serviço, se estaríamos dispostos a viver um
profundo processo de conversão e purificação, e se serviríamos
a Deus e a Seus Mensageiros Divinos em total obediência pelo
resto de nossas vidas; nós Lhe respondemos “sim”.
Pediu-nos que assumíssemos uma vida consagrada e que vivêssemos as sagradas instruções que Cristo transmitiu a consciências santificadas como São Francisco de Assis, Santa Clara
de Assis, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, São Bento
e São Pio de Pietrelcina, os quais são hoje nossos Mestres e
Guias Internos.
Por qual razão, depois de tantas aparições pelo mundo, ao longo dos séculos, novamente a Mãe de todas as criaturas nos traz,
de forma universal, com ênfase, Sua mensagem de paz, amor
e conversão?
A Virgem foi encarregada de preparar o coração de Seus
filhos, para que pudessem nele receber a Cristo e oferecer-Lhe
11
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a morada interior, onde Ele possa reinar. Assim, estaremos
prontos para reconhecê-Lo, quando chegar.
Maria nos disse que este seria Seu último ciclo de mensagens
à humanidade, no qual revelaria chaves precisas para que todos os Seus filhos possam reconciliar-se com Deus; assim, Ela
poderá nos conduzir ao Coração Sagrado de Seu Filho, Cristo
Jesus, que nos anunciou retornar em corpo, alma e divindade à
Terra, no momento da grande tribulação, momento que, Maria
nos advertiu, é iminente.
Ela é a Mulher Vestida de Sol de que fala João, o Evangelista,
no Apocalipse; aquela que vem unir os povos, as raças e as
religiões, nestes tempos.
Sua mensagem de paz, esperança, amor e fé restabelecerá o vínculo que os seres humanos perderam com o próprio espírito e,
em consequência, com Deus e Seu Filho Primogênito.
Para que você, irmão leitor, possa receber estas chaves que
Nossa Senhora criou a fim de preparar a todos os Seus filhos
para o que virá, e possa reforçar sua fé, é que este livro chega
a suas mãos.
Caso, irmão leitor, você se sinta por alguma razão afastado de
Deus e do Coração de Cristo, aqui está nossa Mãe do Céu,
com Seu amor incomparável, a estender-lhe a mão para levá-lo
suavemente de regresso à Casa do Pai.
Que o Imaculado Coração de Maria nos resguarde a todos.
Madre María Shimani de Montserrat

12
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“Eu sou para a alma de vocês,
a Grande Mãe Universal,
a que aguarda que se unam a Meu Coração de Amor
para que, assim, recebam Minha Paz.
Em Meu Reino de Paz permanecerão
quando se fundirem Comigo sob o espírito
poderoso da oração.”
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 13

24/06/2015 22:35:59

2.PT_MP_nov_11_pDFinal_revPancrom.indd 14

27/06/2015 01:01:31

“Lavem seus rostos com a água
de Minha Imaculada Fonte
de Perdão e de Misericórdia.”

2011

Novembro
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Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
A Fonte no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
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15

novembro Queridos filhos,

Hoje os chamo a despertar para o fruto do Amor Misericordioso que Cristo irradia a seus corações. O Altíssimo Senhor
espera que vocês, Meus queridos filhos, por meio do exercício
da oração, elevem seus corações até Meu Reino.
O tempo da vinda de Cristo está próximo, está mais perto do
que cada coração espera.
Vigiem Comigo, em oração, pelo merecimento do Reinado
de Minha Paz.
Soldados de Deus, caminhem por amor à Luz!
Adora-os sempre,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

novembro Queridos filhos,

Busquem hoje a Luz de Meus olhos misericordiosos para que
Eu, como Mãe da Paz, possa acompanhar e guiar seus passos
para o Senhor. Deixo-lhes sete chaves para abrir as Portas
dos Céus:
- Oração com amor
- Jejum pela paz
- Comunhão com Cristo
- Perdão do passado
- Leitura do Evangelho
- Reconciliação com Deus
- Confiança na Divina Vontade.
17
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Com essas sete chaves, acharão o caminho que os conduzirá à
consagração da vida.
Guardem seus corações em Meu Coração, em Meu Templo da
Paz. Trabalhemos pela paz no mundo.
Adora-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

17

novembro Vivam no Amor de Cristo e vivam pelo Amor de Cristo.

Queridos Meus,
Imitem hoje o caminho que Cristo percorreu aqui na Terra;
convertam seus corações em pequenos discípulos da oração
e da caridade. Transmitam o Amor do Redentor por intermédio das obras de caridade; assim estarão, Meus pequenos,
servindo como instrumentos do Onipotente Senhor para estes
últimos tempos.
Hoje os chamo a aliviar o sofrimento dos corações pela oração
feita com o coração e pelo serviço da caridade. Que no Amor
Misericordioso de Cristo, Meus queridos, vocês possam doar
suas mãos, seus braços, seu olhar de paz e seus corações para
que Eu possa chegar como a Divina Rainha da Paz a todos os
rebanhos do mundo.
Sigam as pegadas que Cristo marcou na areia, mas, desta vez,
imitando o poder de Seu Amor Misericordioso e a irradiação
de Sua Paz Infinita. Reunamos nossos corações para que
Comigo, a Mãe do Amor, possamos ser unos com os Céus.
Guia-os sempre no amor,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

18
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18

novembro Queridos filhos,

Grata por responderem ao Meu chamado e abrirem o coração à
Minha voz, às Minhas mensagens para o mundo e, em especial,
a todos os Meus filhos da América.
Hoje os chamo a celebrar em Meu Amor Maternal o esforço
e a entrega de seus corações à Vontade do Senhor. Hoje lhes
faço recordar o momento de Minha preparação durante a
Visitação à Minha querida Irmã Isabel1. Nossos Corações, o
de Isabel e o Meu, responderam naquele tempo a uma Vontade
desconhecida, mas que sentíamos no profundo de Nossas
almas. Naquele momento nasceu Meu cântico Magnificat,
louvando ao Senhor das Alturas por Sua Glória, Sua Graça e
Sua Imensidão de Amor por todas as criaturas.
Hoje os convido a guardar em seus corações esse momento
do Magnificat, quando o Arcanjo Gabriel Me anunciou a
glorificação e a divinização de Minha Alma como Bem-Aventurada, Universal e Mãe de todas as criaturas, depois que
Meu Filho Ressuscitado se tivesse elevado até aos pés do Pai.
Por isso, Meus pequenos, vale muito o esforço que é feito com
amor e por amor a Deus.
Guardem Minhas palavras maternais no coração e, confiantes,
entrem em Meu Reino de Paz. Unamo-nos hoje em oração
pela paz e pela cura dos que vivem a aflição no mundo inteiro.
Despertem a flor de suas almas para que Eu a eleve com Minhas
mãos, como oferenda preciosa, ao Criador.
Ama-os e guia-os como a tantas almas,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
1.  Ela se refere à Sua prima Isabel.

19
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19

novembro Queridos filhos,

Que o Amor Resplandecente de Cristo esteja em seus corações.
Nunca abandonem a barca em que estão navegando. Sigam
com grande pureza ao encontro do misericordioso Redentor e,
quando O encontrarem na vida, amem com devoção a Vontade
do Senhor.
Hoje os chamo à oração profunda e contemplativa, tendo como
única missão a elevação do mundo e a salvação das almas que
estão perdidas pelo próprio fogo do mundo. Para este resgate
de essências, convido-os a estar Comigo em uma comunhão
interna com Meu Imaculado Coração.
Busquem a Divina Presença de Meu Filho em cada lugar e em
todos os momentos da vida, pois, assim, serão conduzidos e
guiados pelo poder de Sua Divina Misericórdia e da compaixão
de Seu Santíssimo Coração.
Fortaleçam a vida deste mundo por intermédio da oração para
que a Luz dos anjos ilumine o oceano infinito em que vocês,
Meus pequenos, estão navegando. Não temam a tormenta da
vida; tudo passa e tudo prevalece quando seus corações estão
unidos fielmente ao Meu Coração Maternal.
Prossigamos com fé, renovando os votos de consagração ao
Altíssimo para esta missão de amor que Eu lhes encomendo.
Meu Coração está unido a seus corações.
Adora-os sempre,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20
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novembro Que o Divino Rosto de Cristo Vivo e Glorificado seja a Face

que seus corações sempre busquem dentro do oceano da oração
e da vida.
Queridos filhos,
Hoje permaneçam no exercício da confiança plena no Divino
Redentor, Cristo. Permitam, assim, que Seu Sagrado Espírito
transforme o passado para que possa despertar a nova alma
consagrada ao Altíssimo.
Abram o caminho rumo a seus corações para que Eu, a Mãe da
Divina Misericórdia de Cristo, possa entrar no interior de cada
morada. Busquem ao Amadíssimo Cristo Redentor dentro de
cada coração para que, assim, suas almas possam ver as chamas
divinas em cada coração irmão.
Assim, estarão construindo o caminho da fraternidade para
o novo tempo que virá. Aspirem a permanecer sob a guarda
de Meu Imaculado Coração, pois, saibam bem, Meus pequenos, que Eu preparo o caminho de retorno de Meu Filho, o
Cristo Universal.
Ama-os eternamente em oração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

novembro Acalmem seus lamentos em Meu Coração e lhes asseguro, filho

Meu e filha Minha, que encontrarão a Luz de Meu Reino.
Queridos filhos,
Sigamos trabalhando para Deus por intermédio do poder da
oração. O inimigo tenta dissolver Meus Planos para as almas
preciosas, as que devo resgatar de vidas escuras. Por isso, Meus
21
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soldados, se em algum momento da vida estiverem em prova,
sigam o Caminho e corram para o centro de Meu Imaculado
Coração para que Eu os proteja e os ampare.
Devemos orar, Meus pequenos, porque o último tempo está
chegando, e os corações só poderão afirmar-se na força do Amor
Divino de Meu Coração. Quero dizer-lhes, Meus pequenos,
que coloco todos os Meus seguidores da oração frente à dor do
mundo, mundo que deve muito a Nosso Senhor.
Para aliviar a dor e o desespero diário das almas, hoje lhes
peço que oremos para que a Luz Misericordiosa de Deus desça
sobre todos os corações que buscam a paz. Porém, o mundo
e a humanidade alcançarão a paz e o novo tempo vindouro
de Deus quando, em humildade e renúncia, orarem por sua
própria salvação.
Eu estou aqui para ajudá-los e guiá-los ao Meu Reino de Paz,
Reino de Deus. Aguardo, a cada momento, por Meus filhos
em oração. Lembrem-se de tudo o que Eu lhes disse até agora.
Assim compreenderão que a prova na vida é pequena diante
da emergência do mundo.
Oremos e trabalhemos pela paz.
Ama-os e ampara-os sempre,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

novembro Abra o coração e os braços para que em seu templo receba o

Dom de Minha Imaculada Morada. Que o Poder Divino do
Espírito Santo desça como o raio fugaz de uma estrela sobre
todos os Meus pequenos corações do mundo.
22
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Queridos filhos,
Vivam no Amor Perpétuo de Cristo e clamem pela imensidão
de Sua Divina Misericórdia para que esta humanidade receba
o prenúncio e a chegada do novo Rei do Universo. Para isso,
Meus pequenos, seus corações devem estar preparados pelo
Fogo Divino da Oração, que eleva a alma e acende a Luz do
Espírito em cada consciência e em cada ser.
Prometo guiar os corações que se renderem ao Meu Amor Maternal e, assim, enviar esses missionários da paz para se doarem
à necessidade de seus irmãos. A confiança em Minha Presença Maternal fortalecerá seus corações, que necessitarão estar
firmes para o tempo que chegará. Meus pequenos soldados
deverão buscar a cada momento a união com Cristo, porque,
assim, estarão diariamente preparando a morada para quando
o Mestre do Amor retornar.
Hoje oremos, Meus filhos, pela salvação de todas as almas do
mundo e em especial por aquelas almas que estão esquecidas e
sem Luz. Já estamos na hora da preparação interior.
Quando se acende uma Luz na oração, acende-se uma alma.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Guia-os sempre em oração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

23

novembro Entrego-lhes hoje Meu Coração para que o amem, guardem-no

em suas moradas e o adorem. Este Meu Imaculado Coração
dar-lhes-á a vida, a guia no caminho e os levará até o trono
misericordioso de Deus.
23
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Eu sou para a alma de vocês a Grande Mãe Universal, a que
aguarda que se unam ao Meu Coração de Amor para que, assim, recebam Minha Paz. Em Meu Reino de Paz permanecerão quando se fundirem Comigo sob o espírito poderoso
da oração.
Orem! Orem! Orem muito, porque a cada dia se perdem novas
e preciosas almas de homens, mulheres, crianças, anciãos e dos
Reinos da Natureza!
Por isso, queridos Meus, é urgente orar para que a Divina
Compaixão de Meu Filho possa suavizar a Lei Maior.
Para alcançar a missão de reconversão das almas tíbias, vocês,
Meus queridos filhos, deverão amar acima de todas as coisas
a Divina Misericórdia, um mistério divino que, por suas obras,
está se irradiando para o mundo inteiro. Abracem a chama de
Meu Coração para que Minha Alma Imaculada possa guiá-los
nesta missão de oração.
E a partir de hoje, Meus filhos, reverenciem a vida que o Senhor
lhes deu neste tempo final. Por isso, amem com confiança a
Vontade do Senhor.
Levo-os a todos em Meu Coração.
Ama-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

24

novembro Queridos filhos,

Levem hoje Meu Rosto Luminoso e Milagroso para suas vidas.
Permaneçam sob a Fonte de Meu Amor Maternal para que o
Verbo Divino se faça carne e vida em vocês, como se fez Vida
no Cristo.
24
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Para viverem desta Fonte Original de Pureza, Meus pequenos, devem praticar fielmente a humildade e a paz. Se não há
paz, não há humildade nos corações. Por isso, hoje os convido a exercitar o dom da humildade por amor a todos os
Meus outros filhos que ofendem a Deus com sua soberba e se
esquecem d’Ele.
Exercitem a humildade para poder nadar em Meu oceano
de paz e, assim, o mundo poderá ser salvo ainda mais, e mais
corações poderão ser convertidos e redimidos. Para isso, Meus
queridos filhos, recordem-se da humildade de Nosso Senhor
Jesus Cristo quando Ele se entregou por amor a vocês e, em
confiança plena, aceitou viver o martírio da Paixão para a
liberação do mundo.
Vejam, Meus pequenos, que o Salvador dos corações está
retornando e primeiro baterá às portas dos corações. Para
esse esperado momento, deverão estar preparados em oração e em vigília. As horas do eterno sono já estão terminando; é necessário, filhos, estarem despertos para o que virá
das Alturas.
Primeiro, porém, é tempo de exercitar com o coração a
humildade. Serão verdadeiramente humildes quando aceitarem entregar-se por amor a outros, quando não temerem ser
julgados e quando puderem viver da Divina Fé do Senhor, apesar da indiferença dos demais corações que ainda não vivem em
Deus. Tudo o que possam chegar a fazer, façam-no por amor
e pela salvação de outro irmão; assim, começarão a percorrer o
caminho da humildade.
Deve-se aspirar a não saber quem se é para se abrir a ele em
doação e entrega, sem desejar nada para si. Por essa senda
estarão vendo pouco a pouco uma centelha da Vontade
do Senhor.

25
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Levem hoje em seus corações Meu Amor Misericordioso e
recordem-se, Meus pequenos, de que já estamos no tempo da
última preparação. Com essa finalidade e por essa missão, Eu
apareço diariamente a vocês.
Dos Céus aguardo encontrá-los em oração a cada dia antes do
amanhecer. Vigiemos com amor e por amor a Cristo.
Que cada filho doe com consciência o que o Senhor pode receber como oferenda do coração: doar-se verdadeiramente com
esforço e amor.
Oremos.
Na Paz do Reino dos Céus,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

25

novembro Queridos filhos,

Venham a Mim que Eu os guiarei ao Reino dos Céus e ao
Reino da Paz.
Guardem em seus corações o momento do nascimento de
Meu Filho. Para isso, hoje convido cada um de seus pequenos
corações a pousarem sobre o grande presépio da Redenção e
da Luz.
Venham a Mim, Meus pequenos, que Eu os guardarei em Meus
braços para que cada uma de suas almas e de suas vidas sinta
a proteção e a segurança de seguir o caminho para Cristo.
Lavem seus rostos com a água de Minha Imaculada Fonte de
Perdão e de Misericórdia para que seja elevado ao Meu Coração
todo erro ou dor passada e para Eu transformá-los em uma
fonte de amor.
26
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Meus pequenos, muitas almas necessitam de orações verdadeiras para que possam ser elevadas e resgatadas de onde se
encontram. Vocês já entraram em uma parte de Meu Grande Coração Maternal; por isso, Meus queridos, agora devem
agir com fidelidade ao Meu Coração por meio do atributo da oração, uma essência primordial que dará vida e salvação a todos os Meus filhos que, diariamente, perdem-se
neste mundo.
Confio no esforço de todos vocês para estes momentos finais;
por isso, tomem com suas pequenas mãos Meu Manto de
Proteção e de Luz para que Meu Coração Imaculado os guie
nestes tempos.
Celebremos hoje o encontro mensal de todos os dias 25 para
que o Senhor se sirva da devoção dos corações.
Estou com cada um de seus corações.
Guia-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

26

novembro Que hoje sorriam seus corações porque, assim, Meu Imaculado

Coração se alegrará.
Queridos filhos,

Hoje os convido à oração redentora, com a missão de que mais
almas necessitadas de Minha Paz possam ser tocadas pelo manto de Minha Luz. Por isso, Meus pequenos, hoje lhes recordo
o momento de Minha Assunção e Coroação nos Céus como a
Mãe Divina de todas as criaturas.
Levem hoje em seus corações essa preciosa recordação que ainda
permanece viva nos Céus Maiores. Assim, Meus queridos,
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vocês estarão também na assunção de suas vidas ao Altíssimo
Senhor. A vida será convertida em instrumento sagrado, e o
Senhor poderá servir-se de seus corações doados na oração.
Meus pequenos, recordando-se do mistério de Minha Assunção aos Céus, estarão ajudando o Plano Divino por intermédio
da oração viva para que mais filhos necessitados de perdão, Misericórdia e alívio de seus sofrimentos possam receber a Graça,
como vocês a estão recebendo neste último tempo.
Levo-os a todos em Meu Coração de Paz neste dia 26 de novembro, em que Eu lhes irradio a Luz de Meu Reino Celestial.
Meus soldados, a hora da oração perpétua está se aproximando;
assim o mundo, que está em ruínas, poderá ser restaurado pelo
poder da oração e pelo Amor de Meu Imaculado Coração.
Elevem hoje as mãos e encham os Céus de orações.
Guardo-os em Minha Paz,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

novembro Por que seus pequenos corações se angustiam?

Conhecem o mistério divino do perdão e da compaixão?
Cada vez que passa a treva da vida, Minha Luz Imaculada brota para seus corações. Eu os amo. Eu os adoro. Eu os protejo e
os acompanho a cada passo da vida.
Hoje os convido a recordar a ressurreição que Jesus irradiou
a Lázaro. Hoje permitam que seus corações ressuscitem de
todo o sofrimento ou dor para que Meu Coração Imaculado
os guarde em cada momento da vida.
28
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Meus pequenos, Eu conheço cada um de seus corações desde
o nascimento até a vida presente. Por isso, chegou a hora de
entregar-Me o que em seus corações está duro como madeira
ou resistente e pesado como o ferro. Eu os conduzo para que
seus corações vivam a presença de Meu Amor Divino.
Aproximem-se de Mim, que Eu os compreenderei e os escutarei.
Derramem seus sentimentos sobre Meu Coração para que
Minha Alma os ajude nos passos da senda da transformação.
Muitas almas sofrem porque seus corações perdem a força
interior para amar e perdoar e, mais ainda, para encontrar-Me. Porém, Meus pequenos, Eu estou entre os corações do
mundo e nos corações de todos os Meus filhos. Minha missão
celestial é que todos convertam o coração antes de entrar no
Reino dos Céus.
Para isso, Eu lhes irradio Minha Luz Maternal, para que seus
corações encontrem descanso e seus sentimentos se aquietem
em Minha presença. Para chegar ao Reino da Paz, a vida lhes
pedirá esforço, trabalho, oração, doação, transformação e
renúncia de si.
Uma verdadeira alma consagrada à Vontade do Altíssimo
aguarda em silêncio o esperado encontro e aceita com valentia
de coração tudo o que ela deverá transcender.
Por isso, hoje Eu os convido a se transcenderem com a força do
coração e do amor que cada uma de suas almas tem por Mim.
Assim, nascerá o novo espírito, e estarão perto de Meu Reino.
Eu não Me separarei de nenhuma alma que se transformar e,
menos ainda, de todas aquelas que enfrentarem a solidão no
caminho da consagração.
Aspirem à fé dentro de Meu Imaculado Coração; aqui, neste
Reino, estaremos juntos na eternidade do Amor vivo de Deus.

29
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Ampara-os de tudo, no Amor Misericordioso de Cristo,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

novembro Queridos Meus,

O Senhor tem predileção por todos os corações, mais ainda por
todos os que aceitam Seu Imenso e Glorificado Amor.
Hoje os chamo a permanecer na Glória do Senhor para louvá-Lo e honrá-Lo por Suas boas obras. Ele nos deu a vida e a existência. Ele irradiou Nossos Corações com Sua Graça Infinita.
Ele nos ama e quer irradiar a cada alma o Reino de Seu Amor.
Por isso, Meus pequenos, a primeira lição do discípulo é a
gratidão do coração para, assim, poder aprender a amar todas
as criaturas.
Hoje lhes dou Meu Amor Imaculado para que seus corações
reconheçam a Deus, tanto nas Obras, no Amor, na Luz, como
na Instrução. Seus olhos permanecerão mais luminosos e
alegres quando o Senhor lhes enviar Sua Glória.
Para isso, devemos orar diariamente por amor a todas as almas
que viram Deus, mas que não O escutaram. Vamos hoje, Meus
queridos, ao Resgate e à Redenção de todos os corações que se
perdem sem percebê-Lo. Peço-lhes que permitam que brote a
Fonte da Misericórdia para todos os corações caídos.
O Senhor já lhes deu muito; agora é o momento e a hora da
eterna doação. Assim, conhecerão o ministério prodigioso da
caridade. Assim, conhecerão a Deus em todas as criaturas.
Assim, poderão ver a expansão do Amor Divino nos corações.
Ama-os sem condições,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
30
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29

novembro Meu Coração espera suas orações puras, aquelas que nascem

dos corações consagrados a Mim. Que o abençoado fruto que
nasceu do Espírito Santo, Cristo, seja a eterna aspiração para
com Ele trabalhar pela Redenção mundial das almas.
Hoje lhes peço, Meus pequenos, que vivam a Presença do Sagrado Mestre do Amor para que seus corações inspirem o aroma de Seu Amor Misericordioso. Nesta obra de Paz e de Redenção, Meus queridos, estamos juntos, compartilhando a esperança do coração e a paz da alma, pela salvação dos corações.
Um ciclo está terminando em todo este caminho de peregrinação. Do oriente ao ocidente os corações estão trazendo, em
Meu nome, as Boas Novas da obra do Reino de Deus.
Por isso, pequenos, chegou a hora de alçar todos os corações
ao Reino de Meu Imaculado Coração, para que todos os Meus
filhos sejam tocados pela Luz de Meu Eterno Manto de Paz.
Quando as obras do Senhor se realizam nas almas que estão na
Terra, o Reino dos Céus celebra e louva ao Altíssimo por Seu
Amor e por Seus Prodígios a todas as criaturas.
Adoro-os.

Sejam bem recebidos no quarto Reino de Meu Coração
Imaculado: Aurora, depois de Fátima-Lourdes, Medjugorje e
Guadalupe. Acolho-os a todos em Meu Ser.
Guia-os na Luz,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

novembro Queridos filhos,

Permaneçam hoje em confiança sob Meu Manto Protetor.
O Senhor os ama e os protegerá neste caminho de desafios,
31
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entrega e consagração que seus pequenos coraçõezinhos
estão vivendo.
Hoje os convido a reunir as forças do amor do coração de cada
um de vocês para que esse amor se funda com o Amor de Meu
Imaculado Coração. Assim os guiarei, Meus pequenos, em
cada momento da vida, e não perderão tempo buscando-Me,
porque Eu, a Rainha da Paz, aguardarei por vocês.
Que Meu Imaculado Coração seja para seus corações o escudo
de Luz que os amparará do mal que está disperso pelo mundo.
Para isso, Meus pequenos, hoje estamos na hora preparatória
dos soldados que são formados sob o princípio criador da
oração viva e redentora.
Aspirem a penetrar no Reino dos Céus a cada momento da
vida. Assim, Meus queridos, estarão consagrando a existência
dentro deste mundo. Agora devemos, dia a dia, ir ao encontro
das almas que estão perdidas e sedentas de Deus, mas que não
sabem como começar a própria reconciliação com Ele.
Para isso, queridos Meus, estou formando soldados da oração
consagrados ao Meu Imaculado Coração; soldados que Me
ajudarão dia e noite no resgate orante dos corações que caíram
nas faltas e no erro.
Para isso, Eu venho do Céu ao encontro de seus corações para
irradiar-lhes Minha esperança e Meu Reinado de Paz às suas
vidas. Nestes últimos tempos, basta beber da fonte da oração,
para, assim, poder estar resguardado de tudo e em tudo.
Meus pequenos, quem ora Comigo estará chegando, antes do
término de sua vida na Terra, até as Portas do Paraíso, para
encontrar-se em adoração frente ao Mestre Universal do Amor
e do Perdão.
32
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Hoje Cristo os chama a permanecer em adoração e oração
constante; dessa maneira, pequenos filhos, estarão ajudando na
restauração do mundo ferido. Irão unir-se de coração a coração
com as almas que clamam pela Luz e permanecerão em vigília
pela paz no mundo. Assim, poderei dizer que Meu Imaculado
Coração triunfará.
Em amor e adoração pelos pequenos corações,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

dezembro Queridos filhos,

Celebremos hoje a presença de Meu Imaculado Coração no
mundo. Hoje, unam seus corações em fraternidade para que
Minha Luz Misericordiosa reine entre eles. Hoje façam um
voto Comigo: ajudar-Me através da santíssima oração para que
Meu Coração triunfe nos corações que busco dia a dia nas
famílias, nos povos e nas nações.
Levem no coração a presença do anjo da guarda para que ele
os guie pelos caminhos até o Senhor. Preciso de seus corações,
Meus pequenos, para dar alívio ao mundo dolorido e, em
especial, dar amor aos que estão distantes do Senhor. Estou
trazendo a Boa Nova dos Céus e aguardo que todos mergulhem
no Reino de Minha Paz para que Eu os acompanhe em
seus passos.
Recordemos os esforços que seus corações deverão fazer por
amor a seus irmãos, os que não conhecem o amor e os que estão
distantes dele. Assim, Meus queridos, Meu Coração de Amor
e de Mãe poderá irradiar aos filhos a quem pretendo chegar
por meio de vocês.
Recordem-se das obras de caridade; elas são agradáveis a Nosso
Senhor porque doam Redenção e Cura às criaturas.
Ama-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2

dezembro Um coração humilde e doado ao Propósito Divino do Senhor

é um coração que está no grande rebanho das almas de Cristo,
pois é um coração que não decide por si mesmo porque é permeado pela Vontade Divina. É a mesma Vontade que preencheu o profundo de Meu Coração quando estive na Terra.
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Queridos Meus, para seguir o Propósito, vocês devem amar
a Vontade Divina mais do que a vontade humana. A vontade
humana, que está separada de Deus, provocou na humanidade
misérias, guerras, separação, perda de almas preciosas e
de corações.
Por isso, Meus pequenos, Eu venho do Céu para dar-lhes a
conhecer o Reino de Minha Paz, que é irradiado por uma Vontade infinita. Para o coração redimir-se é necessário amar a
transformação da alma, transformação que a Vontade infinita
está enviando a cada vida.
O primeiro passo da alma peregrina é renunciar a si mesma;
isso a libertará de pertencer à vontade que fez os homens perderem a Luz no mundo. Amem a Vontade desconhecida para
que as Portas dos Céus mostrem o próximo caminho a trilhar
na senda da vida. Para isso, Meus queridos, lembrem-se de que
tudo se alcança por meio da oração feita com amor e por amor
às almas que necessitam da Luz de Deus.
Hoje os convido a recordar o momento em que Meu Filho, Cristo,
viveu a Vontade do Senhor aceitando beber do cálice do sacrifício que o Senhor das Alturas Lhe entregou.
O que possibilitou que o Propósito de Deus se cumprisse no Mestre?
Foi a confiança plena no Amor que Nosso Senhor tem pelas
criaturas. Por isso, pequenos, convertam o coração em Fé para
que os caminhos sejam preenchidos pela Insondável Misericórdia de Deus.
Deus os ama. Deus os guia. Deus lhes mostra a saída.
No Amor Imaculado,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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3

dezembro Pequenos Meus,

Quando quebrarem algum voto feito ao Senhor, venham a Mim,
e Eu os curarei e os escutarei. A vida pessoal é para ser transformada pelo Fogo de Meu Amor.
Hoje os convido a imitar o pequeno Cristo para viverem o Amor
em Meus braços durante o repouso. Tudo o que ainda ofende ao
Senhor está para ser liberado.
Por isso, Meus pequenos, devemos orar para que o mundo
alcance de novo a Luz do Senhor. Escuto seus corações aflitos;
por isso, pequenos Meus, aferrem-se à Minha voz Orante
para que seus seres saiam da penumbra e brilhe neles a nova
Luz que Eu estou trazendo. Encontrem em Mim o descanso e
aguardem, em confiança, que a Mãe do Céu venha ao encontro
de vocês.
Queridos Meus, aliviemos o mal do mundo através do voto
constante da oração reparadora de tudo o que ofende a Deus.
Cada oração deve brotar como força do Amor Divino em seus
corações. Assim, Meus pequenos, o rumo dos corações poderá
mudar para o bem de todos.
Amem o poder do silêncio e encontrem nele o Reino da Oração
Viva. Aliviemos o mundo e os corações do ruído que cada coração traz em si. Por isso, é hora de doar-se mais, sem restrições;
é hora de aprender a amar.
No amor que os guia,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

4

dezembro Queridos filhos,

Descansem suas almas em Meu Materno Coração para que
Eu lhes entregue o Reino de Minha Paz Universal. Lavem
39
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suas feridas na Fonte do Cristo Vivo porque, assim, Eu as
secarei e as protegerei. Encontrem em Meu Coração a chama que os iluminará pelos caminhos da missão do amor
e da paz. Consolidem o amor em seus corações, Amor que
Eu lhes irradio de Meu Coração Imaculado, porque chegará o momento de se confirmarem diante de Deus, diante de
Sua Graça e de Sua Vontade.
Hoje os convido à conversão de seus corações através da unidade de cada alma com Cristo, o Senhor Ressuscitado e Redentor.
Ele prepara Seu regresso ao centro de amor em cada coração.
Para isso, Meus pequenos, muitos de vocês sofrerão para aliviar
a grande dor de muitas almas, com a missão de restaurar as
faltas cometidas contra Meu Imaculado Coração. Tudo o que
foi dito antes está sendo determinado pelas ações dos homens;
por isso, devemos orar para que muitas almas possam ser
conduzidas pela Sabedoria de Deus.
As almas vivem sem paz, e vocês, Meus pequenos, puderam ver
isso com seus olhos, por meio do serviço espiritual. Meu Coração Imaculado sofre quando tantos filhos se perdem. Por isso,
levem em seus corações a insígnia da gratidão e da perseverança; elas são necessárias para sustentar a vida na Fé do Senhor.
Ao longo desses últimos tempos, Minhas aparições despertaram
muitos filhos, que serão conduzidos novamente ao trono de
Meu Pai. Por isso conto com vocês, Meus pequenos, para que
em oração todos sejam redimidos em Minha Imaculada Paz.
Guardem no coração Minhas palavras para que elas reverberem
como semente no tempo futuro. Estou caminhando com cada
um de seus pequenos corações.
Guia-os sempre,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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5

dezembro Confie em Meu Coração que Eu o resguardarei. Não tema pelo

que você ainda não superou; regozije-se em Meu Coração Imaculado para que Meu Amor ressoe em seu interior.
Queridos filhos,
Hoje os chamo à contemplação diária das orações. Isso permitirá, Meus pequenos, que os pedidos proferidos na Terra
por suas almas sejam escutados por nosso Amadíssimo Senhor
dos Céus. Hoje os convido, Meus queridos, à meditação das
orações que elevam o espírito e a alma. Lancem suas vozes aos
Céus para que Eu, a Rainha da Paz, possa interceder por todas
as almas que nestes últimos tempos se perdem no materialismo
e na ambição.
Por isso, Meus pequenos soldados, acendam o fogo orante interior para que vocês, junto ao Meu Imaculado Coração, Me
ajudem na liberação e no perdão do mundo inteiro. Escuto diariamente suas orações e Meu Imaculado Coração responderá
a seus pedidos, segundo a Vontade do Senhor.
Quero muito bem a seus corações. Eu os contemplo momento
a momento.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado diário. Meu
Coração os protege. Estamos unidos em oração e Misericórdia.
O Reino de Minha Paz em seus corações!
Protege-os de tudo na Luz Celestial,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

dezembro Queridos filhos,

Eu conheço as ofensas que podem emitir seus corações,
mas, Meus queridos, detenham o tempo e o olhar em Meu
41
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Imaculado Coração, para que Meu Amor Divino possa ajudá-los a reverter e converter o que ainda não se transformou.
Caminhem pela via da oração sem se deter; o Senhor, em Sua
Glória, acompanha os passos e as aprendizagens da vida. Não
temam por vocês mesmos; temam pela dor do mundo que
ofende a Deus e que não ora sinceramente para receber o perdão por todas as faltas cometidas.
Por isso, Meus pequenos, estou formando anjos da oração na
Terra para que, junto ao Meu Coração Imaculado, Me ajudem na conversão das almas que estão presas de si mesmas e da
ilusão do mundo. Escutem Meu chamado com os ouvidos do
coração; assim, entenderão que já estamos na hora da batalha
e do resgate das almas.
Eu os amo a todos, Meus pequenos, e o tempo de crescer está
chegando; isso se dará dia a dia por meio da oração. Quando
sentirem ter ofendido a Deus, não se envolvam com suas imperfeições, mas elevem-nas ao Meu Coração para que Minha
Luz os ajude.
Alegrem seus corações, porque Meu Amor vem em auxílio de
todos os corações que clamam.
Ama-os eternamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

7

dezembro Orem com amor e pureza em todos os momentos da vida; nesse

caminho permanecerão dentro do Meu Imaculado Coração.
Hoje os convido à preparação interior para o novo ciclo que virá. Para isso, Meus pequenos, deverão seguir orando com a
42
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missão de que muitos de Meus filhos sejam redimidos pela Luz
Gloriosa de Meu Amor. Derramo sobre os corações as Graças
que vêm de Meu Pai Celestial para que eles se fortaleçam e se
doem sem cansaço por amor a todas as almas que estão cegas.
Convido-os a recordar a origem e o princípio de Minha pureza
original, que foi anunciada pelo Arcanjo Gabriel. Eu sou a
abençoada e imaculada entre todas as mulheres porque trago
a Mensagem da Paz a todos os corações e a todas as almas.
Por isso, Meus queridos, assim como Meu Coração, sejam
abençoados e unam, em fraternidade e compaixão, o que os
corações de alguns homens separaram de Deus. Cultivem a
semente para o tempo vindouro, e oremos juntos para que
Minha Paz se estabeleça nos corações que estão sós.
Eu chamo a todos e a cada momento aguardo encontrá-los
unidos ao Meu Imaculado Coração. Unam seus corações ao
Meu Coração para que Minha voz de Mãe possa neles ressoar.
Meus pequenos, como tantos anos já se passaram, em humildade, reverência e amor Eu os convido e os chamo a preparar o
nascimento de Meu Filho para que mais Luz possa acender-se
nas almas distantes de Seu Santíssimo Coração, preparando
assim Seu retorno celestial. Tenho todos os corações sob Meu
Manto para que sejam elevados a Deus como rosas. Encontrem
a pureza no interior de vocês; Eu os ajudarei. Oremos pela paz.
Meu Reino virá em auxílio dos pequenos corações.
Ampara-os e os guia sempre de coração e alma,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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8

dezembro Meu Coração irradia Luz e Amor aos pequenos corações que

no mundo, nesta data, celebram Minha Presença Maternal.

É importante, queridos filhos, que todos os corações se lembrem do sagrado exercício diário da oração contemplativa e do
exercício semanal do jejum pela paz. Assim, Meus pequenos,
estarão unindo seus corações por amor a todos os filhos que
não ouvem a Deus, não adoram a Deus nem amam a Deus.
Meus pequenos, venho do Céu Único anunciar a seus corações que a preparação do coração neste último tempo será
rápida, veloz.
Quero dizer-lhes, Meus queridos, que todos vocês, dia a dia,
devem amar a fonte inesgotável da oração e da doação de si.
Assim ajudarão a que muitos de Meus filhos voltem a aproximar-se de Meu Imaculado Coração.
Velem a todo momento pela união de cada coração com Minha
Presença Maternal. Chegou agora para todos vocês o momento
de amar o próximo verdadeiramente, a despeito dos fatos da
vida. Assim vocês estarão cumprindo em fraternidade com as
parábolas que uma vez foram proclamadas por Meu Filho.
Neste dia, dirijam seus corações ao Santíssimo Coração de
Cristo. Preparem suas moradas para que os rebanhos possam
nelas entrar e estabelecer a nova Luz de Cristo em seus corações
e nos de seus irmãos.
Quem serão os novos rebanhos?
Serão os filhos que despertarão para a Luz dos acontecimentos
e que irradiarão o Amor Infinito de Cristo. Pelas trilhas do
Mestre Redentor, encontrarão resguardo em suas moradas.
Ama-os sempre e acompanha-os de coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
44
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9

dezembro Queridos filhos,

Se seus corações soubessem o quanto Eu os amo, deles brotariam imenso gozo e alegria.
Chamo-os hoje, Meus queridos, a viverem do fruto da oração; uma oração que transforme a vida como tributo a Deus;
uma oração que ilumine a vida como uma chama para
Deus; uma oração que estabeleça Minha Paz na vida e irradie
amor ao coração.
Por isso, Meus pequenos, cada oração deve ser verdadeira e
humilde para que dê frutos na vida. Se orarem Comigo, conhecerão a Luz Interior do Reino dos Céus. Assim, Meus pequenos, o mundo se converterá e se consagrará ao Meu Imaculado
Coração quando mais almas, em simplicidade e em amor pelo
Todo, orarem pela paz.
Um mundo sem paz é um mundo sem reino e sem amor. Por
isso, Meus filhos, venho ao encontro de todos os corações
que ouvem Meu chamado e dos corações que despertam com
Minha voz da paz.
Quero trazer a cada uma de suas vidas Meu regozijo de amor
pelo Senhor, e que seus pequenos corações aprendam do Amor
Divino para que ele seja espargido aos corações doentes e
adormecidos. Meu Amor Maternal é para todos. Meu manto
de proteção está aberto a todos. Meu Imaculado Coração está
entregue e doado a todos.
Vocês, Meus pequenos, aceitam Meu Misericordioso Coração?
É momento de anunciar o Reinado de Minha Paz para mais
corações que deverão conhecê-lo. Assim, muitos de Meus filhos
sairão do caos do mundo e despertarão para a Luz de Meu
Coração Divinizado. Eu os aguardo diariamente na oração.
Grata por responderem ao Meu chamado.
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Levo-os à paz,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

10

dezembro A alma que vigia em oração estará no Reino de Meu Coração.

Queridos filhos,
Especialmente hoje preparemos o ministério de Minha chegada a seus corações nos dias 12 e 13 deste mês. Semeemos nos
corações a mensagem da Boa Nova, porque neles Meu chamado novamente brotará como um manancial.
Aguardo-os hoje, como em todos os dias, permeados pela Luz
da oração reparadora.
Meus pequenos, cada encontro e cada aparição em seus corações significa um momento único de resgate de almas que
estão esquecidas no desespero e no sofrimento. Por isso, Meus
queridos, conto com suas orações para que elas preencham de
paz a Terra e abram os Céus, onde se encontra o Amadíssimo
e Misericordioso Redentor de todas as criaturas.
Nos dias 12 e 13 deste mês, permitam que Meu Amor Maternal
os preencha profundamente para que, assim, reconheçam
Minha presença universal. Em especial, Meus queridos,
permitam-se sentir em seus corações a chegada vitoriosa de
Minha Luz Celestial.
Reunidos em oração e em paz, Eu os encontrarei, ouvindo dos
Céus o chamado de todos os Meus filhos. Confio que cada um
de seus pequenos corações acompanhará o triunfo imaculado
de Meu Coração.
Adora-os em Cristo Glorificado,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
46
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11

dezembro Eu irradio Minha Imaculada Paz a todos os missionários da

oração, em especial a Meus filhos que, nestes últimos tempos,
fizeram um longo caminho de serviço sob o Plano do Senhor.
Queridos Meus,
Unidos na oração reparadora, entretecem-se as novas Redes de
Luz que poderão chegar a todos os Meus filhos distantes do
Meu Coração. Por isso, os grupos orantes consagrados ao Meu
Imaculado Coração serão essências que brilharão por Mim no
frio da noite.
Para isso, Eu os estou preparando em vigília de oração. O único
caminho que os conduzirá até Mim é a verdadeira essência da
oração; ela colaborará com os desajustes mentais e psíquicos
que muitos dos Meus filhos vivem hoje.
Cada momento de oração é como abrir, através da voz sincera,
uma porta para os Céus e, assim, o Grande Universo da
Compaixão poder descer neste último tempo. É necessário
fortalecer a sábia esperança; assim, Meus pequenos, seus
corações serão conduzidos por Minha Luz e por Meu Amor.
Ama-os e guia-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

dezembro Queridos filhos,

Hoje os convido a viverem em Minha Luz Eterna. Que Meu
chamado ressoe no âmago de seus pequenos corações. Que
a humanidade possa renascer nas Mãos de Deus para ser
perdoada e convertida ao Meu Imaculado Coração.
Para isso, Meus pequenos, o Senhor quer vê-los verdadeiramente
permeados pela oração essencial, uma oração que transfigure
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suas consciências para convertê-los em dignos instrumentos
de Deus.
Quero pedir-lhes, Meus pequenos, que hoje permaneçam
diante de Minha Face Misericordiosa e que deixem abertos
os seus corações para que Eu possa entrar e para que neles
haja vida. A todos adoro profundamente, mas lembrem-se,
Meus queridos, dos corações que só buscam a boa vida na
vida material.
Para dissolver dos corações as grandes ilusões que fazem decair
a humanidade, Eu os chamo a se aprofundarem no sentido
construtivo de uma oração que possa elevar todos os corações
distantes de Deus. Nessa missão, Meu Imaculado Coração
os acompanhará.
Sigo todos os corações nesta meta interna de responderem ao
Meu chamado.
Pela perseverança e pela fé em Minha presença em suas vidas,
agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Que os Céus Divinos sejam a nova morada dos corações puros.
Adora-os perpetuamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

13

dezembro Despertem a cada dia com a Luz do Meu Imaculado Coração.

Lembrem-se, filhos Meus, do chamado a orarmos juntos pelo
Reinado de Minha Paz nos corações. Que seus corações de
servidores não se aflijam e que eles se abram à Minha Presença
Maternal.
Do fundo de Meu Coração, quero a todos no Coração de
Deus. Eu os ilumino em seus caminhos através do silêncio de
48
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uma Grande Mãe. Acolho-os em Meu Ser Imaculado para que
seus corações sintam o alívio do Meu Amor Prodigioso.
Meus queridos filhos, neste momento devem orar com o máximo fervor de seus corações para que o Senhor possa voltar
a acender os corações que d’Ele estão vazios e os corações que
se sentem sem Ele.
Por isso, Meus pequenos soldados, abram o manancial de
oração e de vida renovada que cada um de seus corações guarda
há muito tempo. Assim, eles estarão fundindo-se Comigo na
obra eterna da oração. Espero-os todos os dias, porque já é
tempo de se prepararem para o que virá.
Por tudo isso, Meus pequenos corações, Eu lhes anuncio que
está chegando a hora da vigília de oração permanente. A Luz
Interior de cada coração deverá estar acesa quando Deus, nosso
Pai, convoque a que despertem os instrumentos que servirão
de auxílio para os últimos corações que serão reintegrados à
Luz Maior.
Assim, Meus pequenos, suas almas confirmarão o voto com
o Altíssimo, porque chegará o momento em que cada alma e
cada coração deverão ser unos com os amados Anjos do Senhor. Tudo isso preparará o caminho para os últimos que serão
convertidos ao Meu Imaculado Coração.
Caminhem, Meus pequenos, na fé absoluta de que, junto à
Luz Misericordiosa de Meu Filho Glorificado, todo caminho
poderá ser percorrido. É chegada a hora de confirmarem a confiança plena em Cristo.
Que reine a paz em seus corações.
Guia-os, adora-os e ama-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
49
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14

dezembro Confiem em Meu Amor Maternal e serão salvos. Comunguem

da Minha presença divina para que seus corações se liberem
de toda dor e renasçam como pequenas Luzes para o Senhor.
Queridos filhos,
O Senhor necessita servir-se de vocês a cada dia nesta vida e
durante todo o tempo que passa. Por isso, Meus pequeníssimos
corações, aferrem-se a Meu Manto de Luz para que, sob Meus
humildes pés, possam ver o caminho que lhes indicarei até o
trono do Senhor.
Oremos pela paz no mundo e, em especial, oremos por todos
aqueles corações que vivem, dia a dia, sufocados pelo sofrimento e perdidos na confusão do coração. Para aliviar todos
esses males, Meus pequenos, necessito perpetuamente de suas
orações. Assim, Meus queridos, muitos corações, que nestes
últimos tempos estão perdidos, poderão ser resgatados das penumbras da vida e do mundo e, assim, ser salvos.
O Senhor, que é digno, prodigioso e misericordioso, quer,
por meio de Minha Presença Maternal, salvaguardar todos os
corações que, sem se aperceberem, estão distanciados do Seu
Coração de Amor. Agora, Meus soldados, chegou o tempo de
dar tudo por amor ao Supremo Pai; isso contribuirá para a
liberação das grandes faltas que muitos homens cometem injustamente contra o Coração de Deus.

A vocês, Meus pequenos, que como servos da oração respondem ao Meu chamado de paz, digo-lhes: Eu, a Rainha da
Paz, conto com o pulsar dos seus corações que, cheios de ora
ção e de Misericórdia, ajudarão na harmonização de muitos
corações cegos.
Minha Luz Divina, Luz que mensalmente estou trazendo a
seus corações, é a mesma que deverá ser irradiada a seus irmãos
que aguardam repousar em Meus braços maternais. Por isso,
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Meus queridos filhos, cada dia de serviço que passa equivale
a anos para o resgate dos corações que estão ausentes do
Amadíssimo Senhor dos Céus.
Meus pequenos, estamos em tempos de Graças Especiais e
Únicas que, por intermédio de Meu Imaculado Coração, estão
sendo concedidas aos corações que não as mereceriam. E como
Meu Amor é imenso por todos vocês, poderão compreender
que Meu Divino Coração de Mãe e Serva está trabalhando
em honra a todos os Meus filhos necessitados do Meu Amor.
Estou preparando seus corações diariamente para os tempos
que virão. Eu os escutarei e os encontrarei no exercício interno
da oração, porque lhes asseguro e lhes confirmo que Meu
Imaculado Coração estará dentro de seus pequenos corações.
É hora, Meus amados, de que o Amor que brota do Meu
Divino Coração seja uma expressão de vida para cada uma de
suas almas.
Que o Senhor, a cada momento, abençoe todos vocês, Meus
filhos.
Adora-os e ampara-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

15

Uma lição de Amor Maternal

dezembro

Queridos filhos,
Hoje celebraremos com imenso regozijo, porque o Senhor Me
enviou a vocês para anunciar-lhes Minhas mensagens diárias.
Comemoremos hoje o primeiro mês de anúncios celestiais que
Meu Coração Imaculado entrega a seus pequenos corações.
Acompanhem Meu Caminho de Mãe e Peregrina de almas
para que Meu Imaculado Coração triunfe no mundo inteiro.
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Amados Meus, dessa forma vão preparando seus corações para
o encontro Comigo neste fim de mês. Contemplem na oração o Amor Infinito que Meu Coração de Paz tem por todas
as almas.
Por isso, Meus pequenos, digo-lhes que Meu Coração Imaculado conta com cada um dos seus coraçõezinhos. Meus pés estão
pousando sobre o mundo para estabelecer o Reino da Paz de
nosso Reverendíssimo e Misericordioso Pai. Meu Manto está
sobre o mundo para proteger e resguardar os corações que,
confiantes, se abrem ao Meu Amor Maternal. Nada poderei
fazer por todos aqueles filhos que diariamente se afastam do
caminho de Deus. Só poderei orar e interceder como Mãe
da Misericórdia.
Mas, Meus queridos filhos, seus corações poderão Me ajudar no
alívio dos grandes sofrimentos da alma e do coração que muitos
filhos vivem no mundo, e isso se dará através da fortaleza diária
de suas orações. Quando conseguirem amar o poder da oração,
Meus pequenos, poderei dizer-lhes que seus corações estarão
fazendo obras de humildade e de doação.
Saibam, Meus pequenos, que Meus olhos estão sobre o mundo
para contemplá-lo e para resgatá-lo nesta última hora decisiva
que chega para muitas almas. Elevem com fervor as orações aos
Céus; dali poderei irradiar Meus milagres sobre os corações
aflitos.
Minha última hora de paz quer anunciar-se a todos os corações.
Divulguem Meu chamado nas moradas onde ainda não Me
procuram. Proclamem Minha Boa Nova de Paz e de Redenção
a todos os Meus filhos para que a conversão do espírito se
manifeste nos corações.
Para todos os que necessitarem de Mim, Eu ali estarei. Sou a
Mãe da Paz. Sou a Mãe da Misericórdia. Sou a Ave do Sol, que
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ilumina a escuridão dos corações. Faço-os renascer para a vida
através da fonte inesgotável do Amor de Meu Filho.
Oremos pelo que Nosso Senhor necessita. Ele tem sede de
almas boas.
Intercederei por seus corações,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

dezembro Que o Reino de Minha Paz seja a senda de vocês, aquela que

dê frutos para o Senhor. Caminhem em Minha Confiança
Maternal. Que Minha espada, que corta o mal, alivie seus corações cansados.

Que a Luz que brota de Minha gloriosa fonte divina seja a
chuva que purifica seus seres e lava seus rostos. Que Meus olhos
misericordiosos sejam a esperança que os impulsione à virtude
e os fortaleça para transformarem a vida em um templo de
consagração a Deus.
Que Meu Manto Universal seja o lar onde seus corações de peregrinos possam repousar e encontrar o refúgio que suas almas
tanto buscam. Que Meu Imaculado Coração seja uma réplica
em seus pequenos corações para que suas almas imitem Meu
caminho de Amor e de União com Deus.
Como podem ver, queridos filhos, queridas filhas, nada no
Reino de Deus está separado. Procurem viver em Minha humildade para descobrirem o Amor Divino, que é vida para suas
almas e bálsamo para seus corações. Quando conseguirem sentir Meu Imaculado Coração, regarão com Minha água benta o
caminho que percorreram para, consagrados a Meu Coração,
ver a Nova Luz que vem na direção de vocês.
Fiquem em Meu Coração. Repousem o rosto sobre Meu Ser.
Cubram o rosto com Meu Manto. Sintam-se em paz Comigo,
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e nenhum mal poderá perturbar seus pequenos corações.
Adiantem seus passos exercitando a maturidade do sentimento
para que, banhados por Minha pureza original, seus corações
percebam Meu Amor e Minha Confiança. Não se esqueçam
de entrar em Mim em oração e de chegar a Mim em oração,
para elevar o mundo dolorido até os pés do Senhor, com suas
simples preces.
Venham a Mim; Eu os protegerei. Venham a Mim; Eu os amo
e os abençoarei. Espero que cada um dos Meus filhos siga o
percurso até Meu Imaculado Coração.
Que a paz reine na vida. Que Minha Luz brote em cada coração.
Amem Minha Paz. Abracem Minha Paz. Vivam Minha Imaculada Paz.
Ama-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

17

dezembro Queridos filhos,

Que o Amor Infinito de Cristo esteja presente em seus corações.
Hoje, Meus pequenos, deverão saber que apareço diariamente no coração da Casa Redención.1 Por isso, Meus queridos,
devemos alegrar os corações por Minha Presença Maternal.
Permitam que cada anúncio diário seja uma renovação para o
sentimento e para a alma. Assim, Meus pequenos, vocês irão
encontrando o sentido de Minhas palavras e aonde Meu Amor
Misericordioso quer chegar.
1.  Casa Redención faz parte do Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai.
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Cada aparição de Meu Coração representa para nosso Pai a
salvação de almas. Meu Amor está entregando muitas Graças
a muitas almas que estão recebendo mais uma oportunidade
na vida de se reconciliarem com Deus.
Por isso, Meus queridos filhos, venho diariamente dos Céus
para anunciar-Me a seus corações, porque já estamos na Hora
da Paz e da Restauração do Coração. Unam-se a Mim em oração. Comunguem diariamente com o Santíssimo Coração de
Meu Filho. Abram os braços e os corações para recebê-Lo.
Ele, em Sua Glória, aguarda irradiar-lhes o Amor Prodigioso de
Sua Misericórdia. Encontrem descanso nos braços do Pastor de
Almas. Sigam os passos que o Coração Ardente de Cristo lhes
estará marcando. Apesar de tudo, confiem na força poderosa
de Seu Amor Restaurador.
Deixem, Meus pequenos, que suas almas se exprimam nestes
últimos tempos para que seus corações recebam os dons e os
talentos que servirão de auxílio para muitas almas. Busquem
o refúgio em Meu Imaculado Coração, para poderem, assim,
entrar no Meu Templo da Adoração. Quando seus corações
amarem com confiança o Criador, Eu poderei dizer que suas
almas estão consagradas a Deus.
Oremos por todas as necessidades, mais ainda pela premente
necessidade que existe nas almas, que é a falta do Divino e
Misericordioso Amor.
Estou diariamente com vocês.
Ama-os eternamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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18

dezembro Venho do Céu até vocês como as aves no amanhecer. Sou a

Senhora Vestida de Sol, a que anuncia a Hora da Paz Eterna
para os filhos na Terra. Sou a Estrela brilhante de Amor para
seus corações. Sou a Serva do Senhor, a que traz para as almas
a Misericórdia das Alturas.
Que seus corações honrem o Senhor Deus Todo-Poderoso em
toda a existência. Que suas almas louvem os prodígios que elas
recebem por Graça. Eu lhes ofereço Meu Imaculado Coração
para que o interior de vocês se torne como um reflexo na
noite escura.
Despertem para a vida diante de Mim e aguardem em Minha
esperança o retorno do Salvador. Somente encontrem alívio
e amor em Minhas Palavras. Abracem com confiança Meu
Manto Protetor. Eu venho do Céu com a divina esperança do
reencontro com cada um dos Meus filhos. Eu preparo os corações para o novo tempo, e o fruto imaculado da oração é a
chave que abre as Portas dos Céus.
Sorriam diariamente à Minha Face; Eu conheço o despertar
de seu Verdadeiro Amor por Mim. Sei quantos passos deram
na consagração. Sei quanto caminharam em busca de refúgio
e Luz para seus corações. Venho das alturas até vocês para lhes
entregar a Redenção e a Paz dos Céus Maiores. Venho do Céu
para que reconheçam a presença de Meu Coração Maternal.
Queridos filhos, o Senhor os abençoa neste dia, consagrando
Suas Graças de Amor e de Paz a seus corações. Quando os
corações elevarem a Deus seus corações em unidade, a Divina
Misericórdia, que é Obra e Vida, poderá penetrar nos corações
adormecidos e doídos. Por isso, Eu venho até vocês anunciar-lhes que já estamos na Hora da Paz, uma Paz que será gestada
pela oração constante e amorosa de todas as almas.
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Hoje os chamo a elevar o coração por meio do sagrado atributo
da oração e, nessa ponte de elevação, Meu Imaculado Coração
os ajudará. São muitas as almas necessitadas de suas orações.
Cada verbo da oração realizado com firmeza e amor repercute
na vida do mundo. Por isso, Meus pequenos, nestes tempos
difíceis que a humanidade vive, cada oração verdadeira poderá
auxiliar as almas que na Terra se perdem pela ação contrária
do mundo.
Para isso, Meus queridos soldados da Luz, devem afirmar seus
corações no profundo do Meu Coração, porque Eu, a Mãe da
Paz, deles escutarei o eco. A hora da salvação é a última Graça
que virá dos Céus para os corações que ainda estão distantes
de Deus.
Saibam, Meus pequenos: Deus ama seus corações, apesar das
ofensas que muitos filhos cometem diariamente ao Seu Coração. Por isso, Eu os convido a orar pela restauração mundial dos
corações desprotegidos. Minha Luz Maternal está descendo
sobre o Uruguai e, em especial, sobre todos os corações que
mês a mês Me aguardam na Casa de Adoração.2
Que o brilho de seus olhos imite Minha Luz Eterna em suas
vidas de peregrinos. Eu os estarei aguardando em breve, no fim
deste mês de dezembro. Novas flores se abrirão para os espíritos
puros que vivem no Senhor. Eu os chamo a viver em Deus.
Guia-os e ama-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2.  Localizada no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai.
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19

dezembro Queridos filhos,

Que a compaixão infinita de Meu Filho fortaleça seus corações
para, assim, poderem caminhar na vida em direção a Deus Pai.
Hoje os chamo à reflexão através do exercício da oração.
Pequenos Meus, neste tempo, devemos elevar a humanidade
e as almas por meio da oração contemplativa. Hoje, Minhas
queridas crianças, ensino-lhes como deverão contemplar:
Primeiro, doando o coração ao Senhor.
Segundo, abrindo a Fonte misericordiosa da oração.
Terceiro, orando com compaixão e piedade por todos os irmãos.
Nesse exercício, asseguro-lhes, Meus pequenos, que seus corações estarão se aprofundando na união com Deus, por meio
de uma oração que aliviará as dores do mundo.
Seus corações são partícipes de Minha Presença Maternal; por
isso, os convido a viverem dentro do Meu Imaculado Coração.
Nesse Reino que pertence a Deus, suas almas encontrarão
resguardo, proteção e renovação da vida.
O Senhor, em Sua Imensa Graça, quer renovar seus corações
para que, neste último ciclo do mundo, vivam a vida através de
uma comunhão verdadeira com Cristo. Vocês, Meus pequenos
corações, devem amar cada momento de encontro com Meu
Glorificado e Bondoso Filho. Ali, nessa ceia, que cada dia vocês
devem celebrar, poderão beber de Seus prodígios e poderão
comer, em humildade, da compaixão e da Misericórdia que
Seu Santíssimo Coração lhes estará irradiando.
É chegado o momento de cumprir-se a Boa Nova em todos
os corações do mundo, conforme escreveu João, o Apóstolo.
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A Senhora Vestida de Sol traz as Estrelas de Luz, Estrelas do
Pai, que redimirão o mundo. Para isso, Meus queridos, os
corações deverão abrir o cofre interior que, em alguns filhos,
ainda permanece fechado. Abrindo o coração, os Céus se
abrirão para as almas que queiram reconhecê-los.
Oremos pelo alívio do sofrimento que muitos de Meus filhos
vivem diariamente.
Corram todos para Meu Imaculado Coração; Minha Luz os
guiará.
Ama-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

dezembro Abracem Meu Imaculado Coração. Eu não lhes farei mal. Sou

a Senhora que vem dos Céus para anunciar a seus corações
a Paz Divina do Senhor. Não temam, Eu lhes trago Minha
Eterna Luz vinda do Coração de Deus.
Eu sou a Mãe e Rainha do Amor Divino. Sou a Ave Mensageira
da Paz, que salva os filhos sem luz e sem paz no mundo.
Apareço diante de seus olhos e diante de seus corações para
que reconheçam Minha mensagem e Meu chamado à oração.
Hoje lhes digo, Meus pequenos, que o Senhor envia à Terra,
vindos do Céu e do Universo, grandes grupos de almas que
cumprem Sua Vontade em uma missão de oração e paz.
Por isso, Meus pequenos, o primeiro passo das almas é se unirem em fraternidade e amor; isso poderá acontecer por meio
da doação e do serviço. Compreendam, Meus pequenos, que
o Senhor os reúne para que todas as almas realizem, em honra
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à Sua Vontade, as obras de amor e de paz propostas por Ele a
cada coração.
Quando as almas estão em grupo, há uma missão de Amor
e Redenção que se gesta por meio do serviço e da oração a
Deus. Por isso, Meus filhos, vocês não devem entristecer seus
corações se ainda não encontraram o seu grupo de almas para
essa missão.
O Senhor, que é bondoso, coloca os corações diante de Suas
Obras de Paz, Paz que Seu Coração irradia para a vida das
almas. Todos os Propósitos de Deus são permeados pela doação
e pela ação abnegada dos grupos de almas. A fortaleza para
esses grupos que servem às obras de Deus é o espírito constante
da oração.
Para isso, Meus queridos filhos, convido-os a orar para que seus
corações, nestes últimos tempos, reconheçam o grupo de almas
a que pertencem. O primeiro caminho será, Meus pequenos,
a reconciliação e a união com nosso Pai Celestial. A partir
disso, o caminho dos grupos de almas será guiado por Sua
Vontade Maior e, assim, responderão ao Grande Chamado que
vem dos Céus, e todos os corações atuarão por amor e serviço
à fraternidade.
A oração prepara o caminho para o tempo que virá. Unidos a
Meu Imaculado Coração, a senda da paz poderá ser percorrida
por todos os corações.
A Luz Eterna é o Propósito Divino para a vida e a redenção de
todos os corações.
Adora-os e guarda-os no Coração de Deus,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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21

dezembro Queridos filhos,

Com alegria e regozijo, em nome de todas as crianças do mundo,
oremos pela salvação das pequenas almas que necessitam de
Misericórdia e Amor.
Hoje os convido a preparar Comigo a chegada interior de
Cristo à Terra. Dos Céus, o Espírito Santo derramará Graças
para o mundo nestes últimos tempos da humanidade. Eu os
convido, Meus pequenos corações, a preparar Minha vinda
no dia 24 de dezembro. Chamo-os à oração a fim de que seus
corações relembrem Minha peregrinação à antiga Belém.
Que suas orações e seus corações se convertam na Grande
Estrela-Guia durante a noite para que Meu Coração possa
iluminar de paz o mundo. Para isso, Meus pequenos, Eu os
convoco a preparar o coração durante os dias que antecedem
ao 24 de dezembro. Antes da chegada de Cristo, o Imaculado
Coração da Senhora da Divina Concepção chegará para estar,
por uma vez mais, diante de suas vidas.
Trarei o Espírito Santo com a missão de renovar a vida de muitos
corações. Somente lhes peço que, para merecerem essa Graça
Especial de Perdão e de Redenção, vocês, Meus queridos filhos,
elevem a voz da oração aos Céus para que o Senhor Deus responda ao chamado de todos os Seus filhos.
A Ave do Sol, acesa pelo Espírito Santo, pousará Seu olhar de
amor e de paz sobre os corações que se abrirem para, assim,
poderem renovar a vida presente. Quero, Meus pequenos, que,
para este advento, seus corações se preparem por meio da vigília
da véspera, no dia 23 de dezembro.
Nessa ocasião, seus seres em oração se encontrarão Comigo e, na felicidade de Me receberem em seus corações, estarão percorrendo o caminho para o renascimento e retorno
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do Cristo, como foi no presépio de Belém. Será necessário
que seus corações se preparem para que os demais filhos recebam a Graça que Meu Imaculado Coração irradiará para
muitas vidas.
Todos os Meus filhos, que estarão em suas casas com suas famílias, convido à reconciliação e ao perdão de todas as faltas
que são cometidas contra o Coração de Deus. Por isso, Meus
pequenos, o exercício da reconciliação deverá emanar primeiro entre suas famílias para que todos os corações que ainda
não responderam ao Meu chamado possam receber a Graça
do Espírito Santo.
Eu estou preparando almas e corações para a constante oração.
O Senhor necessita derramar Sua Misericórdia sobre o mal do
mundo. Assim seus corações, na vigília da véspera, aguardarão
pela chegada da Senhora Vestida de Sol, da Virgem Mãe da
Divina Concepção da Trindade, no dia 24 de dezembro.
Celebrem a presença do Reino da Paz em suas vidas.
O mundo aguarda pela própria redenção. A humanidade deverá se reconciliar com Deus para poder retornar ao Reino no
Coração do Senhor.
Ama-os eternamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

dezembro Escuto diariamente as súplicas de seus corações. Venho do Céu

para atender ao chamado de todos os corações que se unem
a Mim. A vida dos corações que se consagram ao Altíssimo
Deus é inspirada nas provas de confirmação, no caminho que a
alma percorrerá até chegar ao trono do Senhor. Por isso, Meus
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pequenos filhos, não temam pelo quanto ofenderam a Deus,
mas busquem a cada momento como retornar a Ele.
Eu sou a Senhora da Paz e chego a todos os corações que,
abertos, queiram entrar no Reino do Senhor. Se a alma se sente
desprotegida pelo que ainda deverá vencer em si mesma, peço-lhes ingressar no estado de oração, para poderem assim reparar
as ofensas que as almas cometem para com os Céus.
Eu venho, como Mãe Auxiliadora dos Corações, para que eles
sintam Minha Imaculada confiança neles mesmos. Ingressem
em Meu Imaculado Coração quando estiverem abatidos,
confusos ou distantes da oração.
Eu venho para reconciliar seus corações com a Luz Celestial.
Recolhidos no interior do Meu Coração, Eu lhes irradiarei Meu
Bondoso Amor para que suas almas encontrem a humildade
diante do Senhor.
Pequenos Meus, vocês são parte da Criação do Senhor; foram
feitos à Sua imagem e semelhança. Agora Eu os convido a se
transformarem e entregar o que ainda não foi transformado.
Ofereço-lhes a chama de Meu Amor Misericordioso para que
se fortaleçam dia a dia.
Silenciem seus corações. Permitam que deles brote o Verdadeiro
Amor. Eu os conduzirei pelos caminhos da paz. Sintam a
expansão do Meu Manto de Luz, apesar de tudo. Eu os guio.
Eu os acompanho. Eu lhes mostrarei a saída.
Reverenciem com seus corações, quando estiverem diante do
Mui Amado Coração de Meu Filho. Ele irradiará a vocês o
poder do Amor de Deus.
Vão em paz. Eu os perdoo. Eu os amo, mais que vocês às suas
próprias vidas. Do Coração, Eu os contemplo.
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Sigam em direção a Cristo, caminhantes da Boa Nova!
Ampara-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

23

dezembro Se em verdade seus corações conhecessem o poder de Meu

Amor nas palavras, de suas almas despertaria uma reverência
eterna.
Meus queridos, Minhas queridas,
Caminhem hoje para o interior de Meu Imaculado Coração
para que, encontrando refúgio interior, seus corações se encham de gozo e amor. Quando dirigirem seus passos a Mim,
lembrem-se de se despojarem de seus rostos, os que possam ter
sido gravados nos aprendizados da vida. Lavem-nos no Manancial da Fonte Divina para que suas almas e seus corações
renovem o sentimento de Amor a Deus.
Coloquem suas pequenas mãos dentro do manancial e sintam
o dom da renovação e do perdão de toda falta cometida. Diante
do Manancial de Meu Imaculado Coração, que os levará até
aos pés puros do Divino Pai, desprendam de seus corações o
passado para avançarem em direção ao Coração do Senhor.
No caminho que Deus criou para cada alma e cada coração
só existe Misericórdia. Cada passo na vida é uma escolha de
caminho do peregrino rumo às Portas do Céu. Cada aprendizagem na vida só existe para reformar o coração e convertê-lo
ao esquecimento de si. Uma chama maior chegará em auxílio
de cada peregrino. Ela será o fogo ardente da oração, um exercício de religação entre a alma e Deus.
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Meus pequenos, Minhas pequenas, unam diariamente as contas
por meio da oração para que seus corações possam reconhecer
Minha Face Imaculada. Respirem lentamente a brisa que Eu
trago dos Céus. Abram seus pequenos olhos para que possam
presenciar, vindo das alturas, a Ave do Sol. Fortaleçam-se na
humildade para levarem a paz a cada coração irmão.
Pequenos Meus, venho dos Céus para anunciar-lhes Minha
Boa Nova: os corações deverão despertar para a realidade celestial do Senhor. Uma nova comunhão com Meu Filho ressurgirá para reconduzir as almas ao Coração Infinito do Redentor.
Essa nova aliança com o Salvador preparará a vinda gloriosa
de Meu Venerável Filho ressuscitado.
Por isso, Meus pequenos, cada coração deverá estar aberto ao
chamado. A voz do Meu Coração está se anunciando pela última vez, como já o fez em Fátima, em Lourdes e em Medjugorje.
Eu transformo corações em templos eternos de oração e de Luz.
Estou abrindo o Manancial das Graças para auxiliar todos os
Meus filhos que, com amor, Me levem no coração. A hora do
retorno interno do Cristo está próxima, no interior dos que
ainda dormem distantes do rebanho do Senhor.
Por isso, Meus pequenos, os corações devem perdoar diante de
Deus para que as ofensas sejam purificadas e permeadas pela
Divina Misericórdia. Os ciclos na humanidade estão mudando; por isso, o caminho da oração os conduzirá. Eu os ajudarei.
Do Imaculado Coração os acompanha,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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24

dezembro Queridos filhos,

Assim quero ver os corações: em vigília e oração por todas
as almas. Assim estarão confirmando suas vidas à vida de
oração e de salvação. Seus corações serão guiados até Meu
Imaculado Coração.
Pequenas crianças, a humanidade de hoje sofre por estar
distante dos olhos de Deus. Por isso, Meus filhos, é necessário
estabelecer colunas de paz em cada lugar da Terra, como
em cada hora do dia. O Senhor Misericordioso serve-Se do
chamado orante de todos os Seus filhos para poder aliviar o
mundo da Justiça, que chegará para toda a humanidade. É
necessário fortalecer-se e confirmar-se na oração para poder,
assim, consagrar-se a Meu Imaculado Coração.
Quero trazer dos Céus as hostes de anjos para com a oração
começar a hora da salvação de todos os corações. Ainda há
muito que fazer, Meus pequenos, por intermédio de suas mãos.
Por isso, acendendo a chama universal da oração, ajudarão a
aliviar a dor do mundo, que a cada dia destrói a si mesmo.
Eu chamo todos os caminhantes de coração para que, junto
a Meu Imaculado Coração, percorram a senda da oração.
Estamos na hora do chamado final para a salvação das almas.
Meus olhos misericordiosos querem derramar a pureza e a
bondade do Senhor para, assim, chamar à conversão os últimos
corações, aos quais Meu Coração e Minha voz se anunciarão.
O dia da Graça chegará para todas as almas que saibam reconhecer a Misericórdia que o Senhor, a partir dos Céus, reservou
a cada coração. O mundo deverá restaurar-se novamente e, para
isso, deveremos afirmar, na vida de cada coração, uma oração
reparadora dos atos praticados ao longo dos séculos.
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Meu Coração Imaculado triunfará nos corações que aspirem
a viver em Mim e em Meu Templo, para não o abandonarem
jamais. Porém, todas as almas deverão confirmar-se diante de
Deus neste último tempo. Por isso, Meus pequenos filhos,
venho dos Céus para preparar os corações que queiram escutar
Meu chamado. Para tanto, será importante que os ouvidos
do coração estejam abertos às Minhas palavras para que elas
perfurem o que ainda está resistente a Deus.
Não temam, Meus filhos, confiem em Minha Luz Eterna e
conhecerão o Amor Prodigioso de Meu Coração. Eu os amo
a todos, mais ainda àqueles que caminham por outras trilhas
e que deverão ser resgatados do mundo. Com suas orações,
aliviem o Coração Flagelado do Senhor para que, na esperança
celestial, mais filhos sejam convertidos por Meu Amor Maternal. Sigo a todos a partir do Coração Puro.
Agradeço-lhes a resposta ao Meu chamado do dia 23 de
dezembro.
Ama-os e abençoa-os perpetuamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

25

dezembro Alegrem seus corações pelo renascimento do Cristo no interior

de cada um. Permitam, Meus pequenos, que a chama divina
transfigure a vida e pouse em cada coração.

Hoje Eu estou com cada um de seus corações, vigiando em oração o próximo encontro neste dia de Graça. Alguns corações
já se reconciliaram com o Senhor, mas outros ainda deverão
aprofundar o sentido da fé e da adoração ao nosso Sagrado
Senhor dos Céus. A fé e a adoração, através do ato de orar,
impregnam cada ser, elevando os corações ao Reino de Deus.
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Que seus corações, Meus queridos filhos, vivam esta reconciliação com o Altíssimo em suprema alegria e humildade
nestas datas em que estou aparecendo. Aguardo-os dia a dia
em um estado de adoração através da oração para que ela colabore com simplicidade na reconciliação de muitos corações
com Deus.
Uma chave celestial para suas vidas é beber do Verdadeiro
Amor que Meu Filho hoje lhes está irradiando a partir de
Seu Coração de Pastor e Mestre. Assim, com esse Amor vivo
e puro, vocês poderão, Meus pequenos, percorrer o caminho
que a cada dia deverão descobrir por meio da oração.
Esse caminho que Meu Imaculado Coração os convida e os
chama a viver é o caminho da consagração da alma ao Meu
Imaculado Coração e ao Sagrado Coração de Cristo. Por essa
senda de amor e confiança, que suas vidas deverão cultivar,
suas almas chegarão a presenciar os dons e os talentos que
cada um de vocês doará e ofertará, com humildade, ao Senhor
das Alturas. Ele quer vê-los alegres, perseverantes e puros
de coração; isso os ajudará a vencer o mal no caminho e a
encontrar a Luz Divina diante de cada prova.
Lembrem-se, Meus filhos, de praticar a adoração e a fé através
da oração. Isso fortalecerá o espírito e o coração diante de tudo
o que o mundo viverá. Eu os chamo à unificação de suas vidas
com Cristo.
Adora-os no silêncio do Imaculado Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

68

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 68

24/06/2015 22:36:06

Dezembro de 2011

26

dezembro Venham até Mim; Eu os protegerei. Venham até Mim; Eu

os amarei. Venham até Meu Reino em confiança; vivam em
Minha Paz.
Nada mais precioso há nas almas do que o reflexo de um doce
coração. Eu reúno corações para celebrarem Comigo na oração.
Mais belo que os Céus é o sorriso de nosso Altíssimo Senhor.
Venham todas as almas ao Meu Imaculado Coração, porque
Eu lhes farei beber da Fonte de Minha Paz.
Que os peregrinos caminhem por Minha senda de rosas. Que,
unidos ao Meu Coração, oremos pela paz. É muito simples o que
Deus lhes pede: apenas estar em oração e ser uma oração viva.
Para que mais corações sejam salvos, o Senhor necessita da doação de seus instrumentos: instrumentos da Paz, instrumentos
do Amor, instrumentos da Redenção, instrumentos da Conversão para todos os corações.
Saibam, Meus pequenos, que Meu Imaculado Coração os guia
e que Meu Coração de Serva é guiado pelos prodígios e pela
Misericórdia do Senhor. Meu Coração é um instrumento de
amor e de paz, o qual Eu os convido a contemplar. Quero que
seus corações reinem em Meu Coração para que a solidão nas
almas se acabe e a nova alma restaurada por Meu Amor possa
reconhecer Minha oração e unir-se a ela.
Hoje, Meus pequenos, que os abrace por inteiro o Reino da Paz
para que todo conflito interior se libere dos corações doloridos.
É possível, Meus pequenos, conhecer um Reino de Amor e de
Paz. Por isso, venho diariamente desse Reino para trazer-lhes
a Luz das alturas. Busquem, Meus queridos filhos, permanecer
a cada segundo dentro de Meu Imaculado Coração, para seus
coraçõezinhos se converterem em Redenção e Perdão para
muitas almas, às quais Eu quero chegar neste fim de tempo.
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Sejam participantes da Luz Eterna, que está reaparecendo para
seus corações. Unam seus corações a Mim.
Ama-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

dezembro Queridos filhos,

Hoje os convido a semear Minha Paz em seus corações para que
o mundo, como pequenas Luzes de Meu Imaculado Coração,
possa converter-se. Devemos orar, e isso deverá ser um lembrete
para suas vidas aqui na Terra.
Recordem-se, Minhas crianças, de que estamos em uma transição para um novo tempo, que chegará para todas as almas
sedentas de Cristo. Por isso, pequenos, será importante seus corações estarem constantes na oração. Eu lhes irradio dos Céus
Meu Amor Divino para que seus corações possam caminhar
em direção ao Meu Reino de Paz.
Mas, primeiramente, pequenas criaturas do Senhor, busquem
o Reino da Paz na oração. Assim, possibilitarão que muitos
de Meus filhos sejam tocados por Meu Amor Misericordioso
nesta última hora. Eu os chamo, neste dia, para a elevação do
coração; isso é uma autorização especial que Eu lhes dou para
que suas almas possam vislumbrar de perto Meu Reino de Paz.
Porém, para chegar ali, será necessário que seus corações orem
confiantes de que poderão tocar com a alma, por um instante
que seja, as Portas do Paraíso.
Por isso, Meus pequenos, é importante para vocês e para
nosso amado Senhor unir seus corações em um só. O mundo
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está separado de coração e de alma; são poucas as almas que
difundem Minha fraternidade neste tempo final.
Devemos, também, Meus filhos, orar para unir os corações
cegos que estão distantes do Verdadeiro Amor Misericordioso de Meu Filho. Como poucos corações vivem a véspera de
Sua vinda, já que poucos verdadeiramente O esperam, devemos orar sem cessar para que muitos de Meus filhos, nesta
última hora do mundo, possam ser tocados pela Luz de Meu
Imaculado Coração.
Nesse caminho, que vocês irão decidir se percorrerão ou não Comigo, Eu poderei dizer, com certeza, com quais almas posso contar para a hora do resgate, para a hora da salvação dos corações.
Confiemos no Senhor. Ele o merece.
No Amor Misericordioso,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

dezembro Queridos filhos,

Recebam Meu chamado com os corações e os braços abertos.
Eu sou a Mãe do Alívio e do Auxílio, que vem ao mundo para
resguardar os pequenos corações. Ainda há muitos lugares por
onde Meu Coração deverá passar para aliviar a dor.
Apenas lhes peço hoje, Meus queridos filhos, que, mesmo diante de todo o sofrimento interior, permaneçam em Meu Coração Imaculado. Nessa hora de entrega e renúncia, ali estarei
presente para apoiar os passos de seus corações. Na Terra ainda
há muito a restaurar e a perdoar; porém, o mais urgente é orar
para que as últimas Graças Celestiais possam descer.
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Queridos filhos, em verdade lhes digo que Meu Coração de Mãe
é humilde, é simples e está aberto para cada um de vocês. Meu
Amor nunca se separará dos corações que se consagrarem ao
Meu Imaculado Coração. Por isso, pequenos, vocês deverão
viver com o máximo de alegria o sofrimento que o Senhor
envia aos seus corações para que esta dor, permeada pelo amor,
libere o mal que vive o mundo.
Eu os conduzo pelo caminho que Meu Filho lhes prometeu
viver. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida para todos os corações que O aceitem viver. Há um caminho por onde ir. Há uma
verdade sobre suas existências como almas e como corações, e
há uma vida nova que, por meio de Meu Filho, descobrirão na
senda da oração. Apenas aspirem, Meus pequenos, a encontrar
dia a dia o caminho para Cristo. Ele fortalecerá seus corações
durante as horas de prova.
O essencial de tudo, Meus queridos filhos, é seus corações não
perderem a alegria de servir e sorrir, porque assim quer o Senhor nestes momentos. Ele quer ver seus corações plenos de
gratidão e de alegria.
A missão de todos os Meus filhos no mundo será converter seus
corações à Vontade do Senhor, sem nenhum medo. Por isso,
Meus pequenos, estou entre vocês, anunciando o tempo vindouro de paz para o mundo.
Oremos.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Que reine a alegria em seus corações. Paz para a Terra.
Ama-os eternamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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29

dezembro Entre Mim e ti, um fio de amor.

Em tua oração junto a Mim, o chamado pela paz.
Em teu coração, Meu amado Reino.
Entre a Terra e o Céu, Meu Imaculado Coração.
Uma voz sublime a chamar por todos os filhos.
Uma esperança de reacender a Luz nos corações.
Chamo por teu coração para que tua alma responda. Chamo a
tua vida para a oração. Consagra teu interior ao Meu Coração;
Eu te espero sempre em oração. Quero ter com todos os Meus
filhos uma comunhão interna que transcenda barreiras e
dissolva a solidão. Eu amo a todos os Meus filhos que dia a dia
se consagram, porque deles surgirá a ponte de salvação para
outros filhos distantes de Mim.
Por isso, Meus pequenos, coragem para a vida, e oração para
a alma; formareis assim um coração abnegado ao Chamado
Divino.
Reunindo os rebanhos por meio da Luz de Meu Coração, todos são conduzidos até aos pés de Cristo. Ele aguarda vossa
entrega. Ele vos aguarda para que amem os semelhantes. Ele
vos aguarda durante a noite em oração e vigília. Cada alma
deve estender os braços para receber a Misericórdia Divina.
Cada coração confiante poderá ver a Luz de Cristo no caminho
quando a alma pura se render à Sua Presença de Amor. Cada
coração deve imitá-Lo para que, assim, cresça a Luz no coração.
Ele vos ama profundamente. Ele conta com a doação de vossos
corações. É pedido a todos um passo a mais na vida.
Queridos filhos, essa é uma lição de entrega diante do Ministério de Nosso Senhor. Por isso, Meus pequenos, estamos na
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hora de viver a oração como um alimento vivo para a vida. Ela
deverá ser a fortaleza diária para os corações.
Pequenas ovelhas, o Senhor chama Seus filhos a uma oração
que repare o mundo.
Ama-vos e adora-vos,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

dezembro Queridos filhos,

É importante para o Senhor que seus corações se convertam em
chamas de paz. Para converter o coração é necessário orar em
nome de Meu Imaculado Coração de Paz; assim, Eu os guiarei
como Mãe de todos os corações.
Hoje os convido, Meus pequenos, a orarem Comigo sem nada
esperar; desse modo, seus pequenos corações serão tomados pela
Vontade suprema do Senhor. Hoje os chamo a interiorizarem
o exercício da oração como um Louvor a Deus. Ele quer ver
Seus filhos entregues e puros como a água cristalina dos rios.
Quando seus corações forem cristalinos por meio da oração,
Eu lhes asseguro que na vida de cada um de vocês começará o
caminho da pureza. A pureza protegerá seus corações para que
eles não se associem a todas as ações humanas que neste mundo
distanciaram a humanidade do Coração Amado de Deus.
Por isso venho, em cada aparição, irradiar-lhes dos Céus Minha esperança pela verdadeira transformação e conversão de
todos os corações, que nesta última hora deverão desafiar seus
passos e encaminhá-los à consagração ao Senhor. Se seus corações estiverem em Mim, e não voltados para si mesmos, Meus
pequenos, vocês poderão reconhecer o Amor Divino de Meu
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Coração e compreenderão assim a adoração que dedico a cada
um de vocês.
Somente lhes peço, Meus queridos filhos, que coloquem seus
corações e seus sentimentos na oração universal ao Meu Coração Imaculado. Dessa maneira e nesse exercício, vocês, Meus
pequenos, estarão dedicando a vida pelo Amor e pela Redenção
do mundo. Lembrem-se, Meus pequenos, de que todos estão
dentro de Meu Coração, e espero que, a cada novo dia, seus
corações irradiem paz e pureza.
Muitos corações e almas carecem de pureza por terem sido
dominados pela vontade dos homens; assim foram se distanciando da Vontade Divina. Por isso, Meus pequenos, para poderem ajudar ao mundo e à conversão espiritual, convido-os a
se voltarem como crianças para Meu Coração. Dessa maneira,
em oração e em amor, o Pai Celestial derramará Sua Misericórdia sobre o mundo.
Seus corações deverão ser aquilo que nunca foram para poderem viver em outra lei e sob a Vontade Infinita.
Oremos pela paz em cada coração.
Guia-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

31

Chamado à oração pelas almas

dezembro

Paz! Paz! Paz para os corações que caíram!
Bem! Bem! Bem para as almas que caminham na Luz!
Unidade! Unidade! Unidade para os corações que aspiram
viver em Deus!
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Que muitos corações, no período que nos resta neste fim de
ano, possam se reconciliar com o Senhor, elevando assim todas
as faltas que cometem os corações perdidos.
Àqueles que, mês a mês, respondem ao Meu chamado, peço
uma sincera oração durante as horas de hoje para que muitos
de Meus filhos possam ser salvos no momento do Juízo, que o
coração viverá em sua última hora.
Por isso, Meus pequenos, hoje os convido a lançarmos as redes
ao mar, como o fez Meu Filho e, assim, resgatarmos os filhos
que serão permeados pela Luz do Senhor. Durante estas horas,
que cada ser orante consagrado ao Meu Coração Imaculado
possa dedicar parte de sua atenção às orações por todos os
filhos que estão se distanciando do Eterno Pai de Amor.
A todos vocês, Meus pequenos, caberá se unirem a Mim em
oração e em amor por todas essas almas. Poderão fazê-lo a sós,
em grupo, em família ou num encontro de almas, enquanto,
nestas horas, muitos se reúnem a perder o tempo precioso que
Deus lhes dá.
Meus queridos filhos, chegou a hora do resgate dos corações
que, em sua cegueira e falta de Luz, deverão voltar a ver a
Misericórdia do Senhor. Eu os convido a testemunharem o
Coração Divino de Meu Filho e, assim, estarão reparando
todos os erros que a humanidade costuma gerar nestas horas.
Eu os chamo a que, por meio de suas orações, seus corações
atraiam o Reino de Minha Paz, aquele que poucos corações
conhecem. Abramos o manancial dos Céus sobre a dor da
Terra para que todos os corações sejam convertidos pela Fonte
de Minha Maternidade.
Meus pequenos, entrego-lhes, sem condições, o Amor de Meu
Imaculado Coração, para que suas pequeninas almas possam
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unir-se ao Meu Coração quando tudo acontecer. Deus os ama
e Ele quer ser Vida em cada um de seus corações, mas para isso
eles deverão converter-se neste final dos tempos. A conversão
do coração será o último presente para muitos. Minha Luz
Redentora está passando, e Meu Manto de Paz quer cobrir
todos os corações.
Queridos filhos, o Senhor nos chama a acender a Luz da oração
nos corações solitários e distantes de Seu Verdadeiro Amor de
Pai. Ajudemos com as preces para que os corações se redimam
diante do Amor Infinito de Deus. Meu Coração conduzirá
a todos.
Prepara-os neste último tempo e os ama eternamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

janeiro Queridos filhos,

Nas grandes batalhas, a oração vence através do amor que cada
alma verte do seu interior pelas outras almas.
Pequenos Meus, hoje os convido a orar com sinceridade pela
restauração de todas as almas que se submergiram nos impulsos da vida terrena pelo caminho das festividades. Eu os
chamo hoje à oração reparadora por todos os corações que,
sem se darem conta, perderam o brilho da chama que os unia
a Deus Criador.
Por isso, Meus pequenos, para aliviar a dor das almas que se
distanciaram de seu verdadeiro Pai de Amor, Eu os chamo a
colaborar humildemente com todas essas almas, através da
união de vocês com os Céus, no exercício diário da oração.
Muitos corações neste dia se sentirão distanciados de tudo e
não poderão compreender o porquê. Por isso, Minhas pequenas
crianças, vocês, que pela Graça conheceram o poder da oração,
são chamadas por Mim a exercitar o amor no coração por todos
os irmãos que, nessas festividades mundiais, são enganados
pelo falso amor.
Para conhecer o Amor Divino, devemos orar e, assim, as almas
tíbias poderão fortalecer-se nesta última hora do mundo.
Minha Bendita Misericórdia está sendo derramada em todos
os corações; porém, agora, Meu Imaculado Coração necessita
de verdadeiros missionários da oração.
Com os orantes no mundo, o planeta se consagrará ao Meu
Imaculado Coração, depois que tudo acontecer entre os homens e os povos. Mas, se não houver verdadeiros corações doados à oração, será muito difícil ao mundo render-se aos pés do
Supremo Deus. A humanidade, em cada pequeno coração, está
sendo chamada por Meu Imaculado Coração a se consagrar a
Deus na oração redentora.
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Ainda resta muito por aprender neste mundo, mas Meu Coração prepara os corações para o tempo final. Estou em cada um
de vocês, contemplando-os e amando-os como a Mãe da Paz.
É necessário, Meus pequenos, que todos conheçam o Reino da
Paz para, assim, reconhecerem que a Luz de Deus está próxima
de cada alma que a buscar.
Deus os ama. Deus quer redimi-los. Deus espera que cada coração se renda diante de Seu Amor Misericordioso. Ainda é
tempo de todos os corações se converterem. O Céu está abrindo as portas para os que, mesmo sem compreendê-lo, aspirem
à própria reabilitação. O Divino Senhor os aguarda para a ceia
de comunhão com Seu Santíssimo Coração.
Contempla-os no Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2

janeiro Queridos filhos,

Caminhem Comigo na oração. Assim todo mal poderá ser
vencido nos corações solitários que não têm a Deus.
Queridos filhos, comunguem dia a dia da oração para que,
assim, suas almas colaborem humildemente com Meus Planos de Paz e de Redenção. Por isso, Meus pequenos, estendam os braços aos Céus através da oração. O Senhor, que é
bom e prodigioso, responderá às súplicas de todos os corações.
Hoje os convido, Meus queridos filhos, a viverem em Minha
Fé Maternal.
Queridos Meus, devemos ajudar para que a fé seja como uma
chama nos corações que facilmente, no dia a dia, se esquecem
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de Deus. Para isso, Meus pequenos, chamo-os a se converterem
em colunas de Minha oração para toda a Terra. Deus, que é
justo e misericordioso, quer de novo ver nascer todos os corações que se distanciaram d’Ele.
Meus pequenos, muitas são as obras do Pai para todas as almas,
mas essas obras só se realizarão se existirem corações entregues
e preenchidos pela oração. A hora definitiva está chegando
para muitos corações, que já não poderão seguir vivendo na
ignorância do que seja a vida. Por isso, Meus queridos, conto
com cada uma de suas orações para que o propósito da Luz se
cumpra vitoriosamente sobre a Terra.
Muitos corações estão se perdendo, estão sendo confundidos
e tentados pelo inimigo, porque lhe abrem a porta com a falta
de oração.
Queridos filhos, peço-lhes que oremos por todos eles para que
Meu Imaculado Coração possa acender a conversão em todos
os corações. Falta em muitos de Meus filhos a verdadeira fé,
que se fortalece pela oração diária.
Para que seus corações sejam como escudo diante dos acontecimentos do mundo, vocês, Meus pequenos, deverão assumir a
oração como único princípio para cada uma de suas vidas. Sem
oração, queridos Meus, a vida não tem caminho para Deus.
Meditemos com o coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Adora-os com o Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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3

janeiro Eu sou a Mãe que alivia a tristeza dos corações. Eu sou a Cha-

ma Ardente que ilumina os corações. Eu sou a Rainha da Paz
que anuncia a nova morada para os corações. Eu sou sua Divina
Mãe. Sou a rosa que se abre para que sintam o aroma sublime
dos Céus.

Hoje quero dizer-lhes, Meus pequenos, que o mundo necessita
da oração viva durante cada dia. Cada oração em suas vidas
deve ser uma renovação. Em cada renovação dada pelo poder
da oração, seus corações irão se convertendo à Vontade de
Nosso Senhor. Assim suas almas, compenetradas pela oração,
ajudarão no alívio dos corações que a cada dia perdem a
Luz interior.
Como almas orantes, devemos ajudar a reverter o caos do
mundo para que o Reino de Minha Paz possa alojar-se, assim,
em cada coração humano. Já estamos na hora de um próximo
Juízo para as almas. Assim é primordial, pequenos Meus, que
todos, unidos em oração, peçamos verdadeiramente pela vinda
da Divina Misericórdia.
Agora, Meus queridos filhos, só a Divina Misericórdia de
Meu Filho poderá assistir a dor interior das almas e de todos
os corações que se esquecem facilmente do verdadeiro Deus.
Por isso, Meus pequenos, seus corações talvez se angustiem e
isso acontece porque o mundo, como reino e como vida, está
pedindo auxílio para todas as almas que pertencem a ele.
Para aliviar ao menos uma parte do que já está destruído, a
oração feita com o coração socorrerá todos os filhos que nesta
hora necessitam de paz e de muita Luz. A oração feita com o
coração poderá ajudar na conversão de situações, acontecimentos e pessoas distantes de suas vidas.
Já chegou a hora de unir os corações para uma única meta nestes tempos: a oração universal pelas almas e pelo mundo. Deus,
amoroso e compassivo, aguarda cada um de Seus filhos.
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Queridos filhos, chegou o momento de cada alma dar seu passo. Do mais profundo de Meu Imaculado Coração, chegarei
àquele coração que se abrir para receber-Me.
Ama-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

4

janeiro Queridos filhos,

Eu também estou com vocês na adoração ao Sagrado Coração
de Meu Filho. Asseguro-lhes, queridos filhos, que Nele encontrarão a fortaleza de que seus corações estão necessitando para
este momento.
Pequenos, é importante para suas vidas a contemplação do Coração Divino de Cristo. Cada união de vocês com Seu Espírito
abre uma porta para a reconciliação de todas as causas que, por
erro, tenham sido cometidas.
Nunca se esqueçam, queridos filhos, dessa perfeita união com
Cristo para que, nas horas de prova, disponham de Vontade
para continuar no caminho que os levará a Ele. Hoje os chamo
para que seus corações coloquem atenção sobre esse ministério.
A adoração ao Meu Filho Glorificado os ajudará a compreender
melhor as situações da vida. Isso permitirá, Meus pequenos,
que vocês possam entregar tudo ao Seu Santíssimo Coração.
A adoração é um ato de constante restauração da vida, da mente e do espírito para todos os corações. Na contemplação, tem
início para vocês um caminho de comunhão com Cristo, para
que depois possam se fundir Nele na adoração.
Saibam, queridos Meus, que esse exercício é de importância
para todos os corações. Devo dizer-lhes que a meta de seus
corações será não deixar que esse sagrado exercício seja como
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um episódio a mais na vida. Cada encontro para a adoração ao
Sagrado Coração de Meu Filho deve ser um ato de reparação
para seus corações e para suas pequenas almas. Isso ajudará a
que o mundo, que adora mais outras formas, possa ao menos
converter-se, pouco a pouco, a partir do coração e a partir
da alma.
Cada um de seus corações deverá amar a adoração realizada
diante do Coração de Meu Filho. Deverão estabelecer a aliança
com Seu Sagrado Coração. Isso será o início para a esperança
e a boa vontade.
Por isso, Meus pequenos, Eu os convido a entrar no oceano da
adoração. Ali permanecerão, percorrendo um novo caminho
até Ele. Dessa forma, estarão unidos ao Seu Amado Coração e
ajudarão no alívio de todos os corações que não O contemplam.
A primeira parte da salvação se dará através da adoração ao
Coração de Cristo. Isso preparará o caminho para o que chegará depois.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Oremos pelos que não adoram a Deus.
Oremos pelos que não amam a Deus.
Oremos pelos que não se entregam à Luz.
Em reverência ao Coração de Cristo,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

janeiro Com os corações que decaem, com todos eles, Eu estou. A for-

ça da oração lhes dará coragem para a transformação de cada
alma. A oração semeará a paciência diante das mudanças da
vida, e o amor unirá aquilo que possa estar separado nos cora86
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ções. Cada coração, para se converter, deverá reconhecer suas
faltas. Reconhecendo-as, poderá, por meio da oração, dissolver
e elevar, pouco a pouco, o que pesa nos corações.
Eu quero ajudá-los; por isso, venho do Céu para que encontrem
consolo em Meu Coração. Meu Espírito Imaculado transbordará de alegria quando Meus Filhos se recordarem de Deus.
Se a vida fosse oração, ela seria transformada. O amor cultiva
a paciência diante das provas, e a paciência os levará à redenção
do passado.
Queridos filhos, hoje os chamo a amar o que ainda não superaram. Em Meu Coração encontrarão refúgio.
Adora-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

janeiro Queridos filhos,

Hoje deixo a cada um de seus corações o sinal de Minha Paz;
sinal que encontrarão na oração diária. Pequenos, outro sinal
para suas almas é a conversão. O Senhor os convida a converter
o espírito em sagrado templo de perdão e restauração da vida.
Queridos filhos, na consagração de suas vidas por meio do verbo divino da oração, acharão o caminho que os conduzirá às
Portas da Paz, Portas de Meu Reino.
Pequenos Meus, é hora de prepararem suas consciências para
o que logo chegará dos Céus. Um novo prenúncio será anunciado por Meu Imaculado Coração para todos os filhos que se
unirem a Deus. Por isso, pequenas crianças, o mundo também
deverá continuar a se converter por meio das orações vindas
de todos os filhos do mundo. Se soubessem quão necessário
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é para seus corações orar, seriam a cada momento permeados
pela Luz de Meu Coração.
Quero que reconheçam que estamos no momento de irradiar
paz a todos os que dela necessitam. Suas vidas devem converter-se permanentemente em instrumentos de Deus; assim, o
Plano Divino do Pai fluirá segundo os desígnios para cada uma
das almas. Esse preciosíssimo plano de amor aliviará a constante geração de faltas que muitas almas cometem diante do trono
do Pai, enquanto vivem no mundo. Para isso, Meus queridos filhos, Eu os espero abertamente para nos fundirmos em oração
por todos esses filhos. Como humanidade, deverão aprender
muitas lições de paz e de humildade.
Neste caminho de construção do plano interior Me encontrarão. Basta que cada uma das almas se abra ao Meu imaculado
chamado à conversão.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
Paz para as vidas.

7

janeiro Sejam como crianças e venham até Mim, porque Eu os

protegerei.

Queridos filhos,
Hoje os convido a contemplar Meu Imaculado Coração. Quero
ensinar-lhes a viver na humildade da vida para que seus corações se fortaleçam dia a dia.
Quero dizer-lhes, Meus pequenos, que devemos orar pelo mundo e por todas as almas que carecem da verdadeira humildade
do coração. Se vocês, queridos filhos, orarem com a alma e com
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o coração, poderão ajudar nosso Pai a derramar Seu Amor e
Sua Misericórdia sobre este caótico mundo sem paz.
Por isso, pequenos, venho como Rainha Mensageira da Paz.
Venho ensiná-los como devem atuar com o coração diante da
vida. Quero que recolham de Meu Coração a Minha Vida de
Serva como Maria, a Mãe de Jesus, para que guardem os momentos gloriosos que Meu Filho irradiou para todas as almas,
através dos episódios de cada parábola. Cada uma delas os ajudará a meditar com o coração sobre o Amor nas palavras de
Cristo. Por isso, convido-os a recuperar o que sempre, desde
crianças, ensinaram-lhes sobre a vida real de cada Evangelho.
Unidos assim em oração, as almas poderão reencontrar o caminho da verdadeira comunhão com Cristo. Vocês estarão junto
a Mim fazendo renascer o espírito da leitura nos corações que
devem aprender a amar a cada novo dia.
Queridos filhos, guardem Minhas palavras no coração para
que elas cresçam como as flores a cada amanhecer. O Senhor
os chama a se reconciliarem com os ensinamentos que Cristo
deixou para a humanidade.
Meus pequenos, Eu os acompanharei por esta nova senda de
oração e de comunhão com Meu Abençoado e Misericordioso
Filho. Se abrirem os corações ao que vem dos Céus, isso será o
sinal de que mais almas perdidas poderão reconciliar-se com
Meu Imaculado Coração.
Guia-os com Divino Amor,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

8

janeiro Desperte no amanhecer sob Minha Presença Maternal.

Comece a dar seus primeiros passos para o Meu Coração
de Mãe.
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Sacie sua sede na fonte inesgotável de Minha oração.
Abra seu coração à humildade.
Sinta no pensamento a Mente Única de Deus para que seus
sentimentos sejam puros.
Dirija-se ao Templo do Criador e celebre com alegria o que
Ele lhe doou.
Viva em Sua Vontade para poder compreender os passos na
consciência.
Una seu olhar e sua alma com o Céu eterno.
Seja durante o dia como a flor e expresse a gratidão com reverência.
Seja como a água cristalina, percorra todos os caminhos, como
o faz a oração.
Doe-se como as estrelas e brilhe constantemente como a Luz.
Encontre no caminho uma irmã: a oração.
Permita que ela converta seu ser, deixe que ela libere o caminho.
Proclame com unidade o poder do Verbo Divino para que, permeado por Meu Amor prodigioso, veja diante de seus olhos a
Presença de Deus.
Entre nos Céus junto com seus irmãos; contemple a Criação
em oração.
Busque incansavelmente a lei do Espírito para que a vida seja
consagração.
Se você vive o amor abnegado, abrindo sua alma com a ora
ção, o Espírito Santo derramará sobre seu ser a chama da
eterna devoção.
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Quando sentir que a vida o venceu, que a dor o golpeou e que
o sofrimento secou a fonte da adoração, afirme a união de sua
alma Comigo, e Meu Coração virá em seu auxílio.
Para sua alma, Eu sou a Guardiã da Fé. Para seu coração, Eu
sou a Mãe das Graças.
Quero, querido Meu, querida Minha, que afiancem suas almas
ao Meu Eterno Coração. Para isso deverão orar, não só por
vocês, mas pelo mundo inteiro.
Seque do Rosto de Deus as lágrimas que o mundo gerou.
Converta a vida em uma oração para esta última hora.
Minha voz está chegando aos ouvidos que a queiram escutar
e viver.
Nada está separado entre os homens e Deus. Todos os corações
devem ser um só, pois, assim, viverão em paz.
Para que as guerras não sejam criadas, os pensamentos devem
ser puros.
Para que a humanidade cresça, a entrega deverá ser maior.
O Senhor dos Santos Céus os quer levar a todos em Seu abençoado e amado Coração.
Sendo almas, vocês devem agradar ao nosso Deus com boas
obras de paz; assim o mundo, em pouco tempo, poderá ser
outro, e a vida de muitas almas mudará.
Por isso, Meus pequenos, venho em auxílio de todos anunciando Minha Boa Nova de Paz.
Eu os espero como Meus servidores.
Eu os aguardo em oração.
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Assim, a Paz de Meu Reino será nas almas e Meu Imaculado
Coração triunfará.
Na Paz Eterna,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

9

janeiro Queridos filhos,

Com especial Graça venho hoje a vocês, preparando em cada
alma o advento interno de Cristo.
Queridos filhos, hoje os convido a que seus corações permaneçam debaixo dos raios misericordiosos que Meu Filho está
irradiando para o mundo inteiro. Apesar das fraquezas na fé
e do temor nos corações, Eu os convido a não se separarem do
Amadíssimo Coração de Cristo. Se a vida estiver sob esse glorioso e poderoso Coração Redentor, ela tomará outro caminho
para sua consagração e para seus passos a Deus. O Senhor, bom
e amado, entregou-lhes uma parte amada d’Ele, Cristo, para
que vocês, por intermédio de Seu Amor, pudessem iluminar
os passos no caminho a percorrer.
Hoje os chamo a permanecer na quietude do coração. Assim
estarão contemplando a Presença do Altíssimo. Enquanto o
mundo muda rapidamente, as almas que são tíbias e as que
estão distantes da Face Divina de Cristo devem fortalecer-se
ainda mais na oração.
Vocês, Meus pequenos filhos, já vivem no dia a dia a escola
da oração. Por isso, Eu os convido a ensinar a todos os seus
irmãos a oração do coração. Como o mundo necessita de
suas orações, queridos filhos! Abracem o caminho da oração
para que todos os filhos, nesta última hora, possam receber as
Graças que os Céus aguardam derramar sobre todos. Assim
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estarão caminhando por meio da oração para a consagração
de suas almas ao Meu Imaculado Coração.
A fé verdadeira em cada um de Meus filhos começará com a
confiança neles mesmos pelo que ainda é desconhecido, mas
que, sim, é sagrado como os Céus.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Em Unidade,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

10

janeiro Queridos filhos,

Um mistério divino para cada um de seus corações é a oração
do coração. Ela os levará à Presença de Deus sempre e quando
necessitarem, porque os conduzirá até aos pés do Criador.
Pequenos filhos, hoje os levo todos aos pés do Divino Pai. Por
isso, convido-os a que seus corações se convertam em súplica
viva, e que suas almas se expressem como formosa flor para o
Criador. Assim, queridos filhos, conhecerão como é fácil viver
na paz do coração e na paz que a verdadeira oração lhes dará.
Queridos filhos, busquem em Meu Imaculado Coração a
união perfeita de suas vidas com Deus. Eu, como Mãe Divina,
Mãe predileta para cada um de vocês, levarei todos ao tempo
vindouro da reconciliação. Para perdoar, queridos filhos,
deverão abrir-se para amar o que nunca amaram. Buscando a
Presença do Amor Divino de Cristo, saberão por onde iniciar
verdadeiramente o caminho da conversão de seus corações.
Quando Minha voz pronuncia tantas vezes: “coração, coração,
coração”, é porque estamos, Meus pequenos, no tempo do
chamado à conversão de todos os corações do mundo. E vocês
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participam Comigo, ajudando-Me na transformação total de
muitas vidas necessitadas de Deus.
Por isso, pequenos Meus, venho a vocês, chamando-os um a
um para que Deus Pai Misericordioso possa reinar em suas
vidas e, assim, possam conhecer a irradiação infinita de
Seu Amor.
Em nome de Deus Todo Poderoso, Eu os convido a restaurar
suas vidas não só pela oração, mas também através da confiança
plena e absoluta de cada um de seus corações em Deus. Ele
quer voltar a dar-lhes Sua Paz, a Paz Eterna. Para isso, queridos
filhos, Meu Imaculado Coração está chegando a cada uma de
suas vidas.
Prossigamos firmemente por este caminho de oração e de
paz que juntos estamos construindo por meio da doação
do coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
Paz à Terra, Amor aos que despertam, Luz infinita aos que
caminham em direção a Mim.

11

janeiro Queridos e amados filhos,

Hoje o Senhor lhes pede o amor fraterno do coração para que
esse amor ao próximo possa honestamente irradiar aos semelhantes. Queridos filhos, Deus os ama apesar dos acontecimentos que o mundo vive hoje.
Eu os convido, pequenos servidores, a reconhecer a Luz de
Deus em cada coração irmão. Assim poderão unir-se mais em
amor e continuar juntos pelos caminhos da verdadeira paz.
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Nestes tempos, Eu necessito de vocês firmes no poder misericordioso da oração. Como almas doadas a Cristo, poderão
ajudar a que alguns acontecimentos que são gerados pela humanidade não recaiam sobre os corações.
Para isso, queridos filhos, o Senhor lhes confia o amor à
verdadeira oração do coração, uma oração que possa elevar a
realidade do mundo. Junto a Mim, Meus pequenos, poderão
percorrer os caminhos da paz e, assim, Meu Manto Universal
das Graças poderá ser colocado sobre os filhos que ainda não
Me têm.
Queridos filhos, cada um de vocês deve amar a comunhão diária
com Meu Filho. Nestes tempos, nem um dia sem comungar
poderá haver em suas vidas. No caminho de fraternidade em
direção a Cristo, vocês, através do ato de interna comunhão,
poderão aliviar o Coração de Meu Filho, que é ultrajado pelas
vaidades do mundo. Nessa unidade com Cristo, o mundo ao
menos poderá ter um tempo mais de paz.
Deus pode escutar a voz de suas orações e, assim, Meu Imaculado Coração chegará àquelas almas mais necessitadas.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

Alívio e paz para as almas tíbias.

janeiro Queridos filhos,

Hoje venho a vocês falando-lhes com a voz do Meu Imaculado
Coração, comemorando com alegria o tempo de Minhas
aparições mensais aos seus pequenos corações.
Queridos filhos, o Senhor tem em Seu Coração e em Seu Reino
todas as almas, mais ainda as que neste tempo estão separadas
d’Ele.
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Pequenos Meus, Eu sou a Águia do Sol, o astro luminoso que
acende a Luz em todos os corações. Eu os convido a se consagrarem humildemente à Luz de Meu Imaculado Coração, e
isso começará no dia a dia da oração. A oração do coração não
pode desvanecer-se diante de seus olhos, mas deve ser como a
chama que os leva ao encontro interno com Deus. Asseguro-lhes, queridos filhos, que Ele os aguarda para protegê-los e
levá-los até aos pés de Sua Venerável Lei.
Queridos filhos, esse caminho de oração que cada um deve
percorrer e a que devem consagrar-se permitirá a vocês, como
almas, consagrarem a existência em cada coração. Dessa forma,
vocês o estarão fazendo por amor a todos os Meus filhos e por
união fraterna com o mundo em dor. A meta para cada um
de seus corações será fundir-se com Meu Imaculado Coração,
para que as últimas Graças desçam sobre as almas, como desce
a Luz de Meus olhos sobre a vida de todos.
Que a Graça infinita da conversão seja o despertar para os que
ainda estão entorpecidos ao Meu chamado. O Reino de Minha
Paz seja em seus corações.
Ama-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
Conhecerão os Dons de Deus através do forte crescimento de
seu amor.

13

janeiro Apesar de tudo, queridos filhos, Meus Planos de Paz são as

missões para as almas e para o mundo inteiro.

Queridos filhos, hoje tenho a todos no profundo de Meu
Coração de Mãe; aguardo-os para caminharem pela senda da
conversão e da fé. Não percam a esperança de se reencontrarem
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com Deus. Ele os chama para que suas vidas expressem os Dons
de Seu Amor na Terra. Eu os abraço com a Luz Imaculada de
Meu Coração para que seus pequenos corações descubram o
Dom da Paz de Deus, que quero irradiar para o mundo.
Unidos ao verbo contínuo da oração, muitas circunstâncias
previstas para o mundo, em especial para o coração da hu
manidade, podem mudar para o bem de todos vocês. Por isso,
pequenos Meus, aqui encontrarão uma razão interior verdadeira para que seus corações comecem a orar Comigo.
Agradeço-lhes, especialmente, queridos filhos, o apoio incondicional de todos os seus corações a esta Obra Divina do Reinado
de Minha Paz e da Conversão. Todos, como um só, poderemos
ajudar para que as consequências que estão escritas em muitas
almas possam mudar por meio da doação do amor de cada
um de vocês.
Nesse caminho de colaboração, queridos filhos, Eu quero ver
cada um de seus corações. Esperem com alegria a vinda até
vocês do poderoso Coração do Senhor. Assim, cada alma estará comungando de um amor profundo, que lhes permitirá
reverter situações internas.
Queridos filhos, encontremo-nos sob o Amor do Criador para
que o mundo se transforme, em sua última hora, e a Paz Celestial possa ser a nova vida para muitos corações.
Conto com cada uma de suas orações.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
Ama-os e guia-os.
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14

janeiro Fique Comigo e presencie Meu Imaculado Coração. Fique em

paz para poder ver nascer Minha Luz diante de seus olhos.
Oremos pelo Reinado da Paz para que Deus, em Sua Glória,
o abençoe e o guarde.
Guarde seu pequeno coração em Meu Coração, e Eu lhe asseguro que encontrará o alívio que tanto busca. Lembre-se de
que Eu sou sua Sagrada Mãe de Amor, em quem pode confiar,
porque Minha missão é levá-lo até a Presença de Meu Misericordioso Filho. E nessa comunhão encontrará o descanso que
seu caminhar espera há tanto tempo.
Queridos filhos, abracem com predileção a expansão de Minha
Paz para que todas as almas no mundo recebam de Mim o
mesmo dom de amor. Por isso, Minhas queridas crianças, dia
a dia as convido a renovarem-se na oração. Dessa maneira,
Meus Planos de Paz poderão ser vitória para muitas almas que
estão perdidas.

Agora, cada um dos corações já conhece, em parte, o Amor
de Meu Reino, um reino que provém de Deus. Eu os convido,
queridos Meus, a doar sem temor o amor de seus corações. O
Amor é a Essência Primordial que poderá verdadeiramente dar
alívio aos desprotegidos e desamparados.
Queridos filhos, Eu os estou chamando para aliviar o sofrimento de muitas almas por intermédio do dom poderoso da oração.
Somente com a doação orante de cada uma de suas almas, as
obras de Deus poderão ter lugar na Terra, sem sofrerem interferência do inimigo.
O inimigo é forte em alguns corações, os quais Eu deverei
resgatar e converter. Por isso, Meus pequenos filhos, devemos
orar para que nesta última hora cada alma possa receber a
própria conversão. Unidos à Vontade de Deus, os caminhos
que cada coração deverá percorrer na vida serão caminhos que
os levarão até Ele.
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Deus Pai os ama e quer ver os corações alegres; porém, o mundo
deverá render-se diante do Poder de Seu Amor.
Ama-os profundamente na Luz do Meu Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

15

janeiro Queridos filhos,

Em Sua Graça, o Senhor os convoca a trabalhar por todos os
irmãos do mundo sob o espírito da paz.
Nestes tempos, em que o mundo não descansa por seus sofrimentos, Eu os chamo à perpétua oração pela paz em todos os
corações. Por esse caminho, vocês poderão construir sólidas
colunas de Minha Paz para que sejam irradiadas para todo o
mundo. Saibam, pequenos Meus, que o Senhor aguarda pela
redenção e conversão do mundo; por isso, venho dos Céus para
vocês, para ensiná-los como perdoar e amar, apesar das dife
renças humanas entre os corações.
Queridos filhos, a verdadeira Paz é um estado de Graça; a Paz
é divina e imaculada. Por isso, Eu venho ao mundo para fazer-lhes recordar que a humanidade tem uma porta por onde
encontrar Minha Luz Maternal. A cada dia que passa, o mundo se apaga; por isso, queridos filhos, o ato da oração deve ser
constante, até o ponto de senti-la como parte de cada uma de
suas células.
Dessa forma, pequenos Meus, muitas Graças poderão ser vertidas para abrir os corações que ainda permanecem fechados.
Vocês, pequenas crianças, apenas recordem e vivam cada momento de oração, pois, assim, seus coraçõezinhos brilharão
diante da noite que chegará para todos. Vejam a Luz de Meu
Imaculado Coração para que suas almas sintam-se fortes e
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obtenham a Paz que, do Céu, Eu lhes estou irradiando mês a
mês, aparição após aparição.
Alegrem seus corações pelo presente caminho que estão
percorrendo. Será importante cultivar a unidade para que o
estado de Minha Divina Paz seja como um fogo ardente em
cada um de vocês.
Vivam em paz e sintam Minha Imaculada Paz. Amem-se
uns aos outros, como disse Meu Filho; é hora de viver esses
mistérios.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Contempla-os com o Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

janeiro Que hoje reine Minha Paz em seus corações. Aqueles que

buscarem essa Paz encontrarão Amor. Aqueles que estiverem
em Meu Amor Divino encontrarão confiança para o caminho.
Aqueles que já vivem na confiança de Deus encontrarão alívio,
porque todos estarão sob a Vontade de Deus.
Assim, Meus queridos, revela-se o caminho para a consagração.

Queridos filhos, hoje os convido a zelar pela consagração em
cada um de vocês. Ela é um dom precioso que Deus está concedendo às suas almas. A verdadeira consagração começa em
nossa confiança na oração; a partir daí, Meus pequenos, o
Universo Celestial se abre para que, a cada hora da vida, vocês
possam ver e sentir a Vontade de Deus.
Dessa forma, queridos filhos, saberão como viver em paz, na
paz do coração. Vamos juntos ao encontro de Deus. Meu Imaculado Coração os resguardará no caminho pelo qual cada um
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de seus corações decidiu peregrinar. Caminhando na Vontade
de Deus, compreenderão que suas pequenas vontades humanas
devem unir-se à Vontade Única. Esse exercício de humildade
e de entrega permitirá a vocês fortalecerem a oração e, assim, a
paz no mundo poderá reinar por mais tempo.
Queridos filhos, o momento atual da vida deve ser uma busca
constante da vontade de Deus; assim todos os corações poderão
entrar nas leis celestiais, leis que suas almas deverão reconhecer
e amar. Hoje vivam sob a primeira Lei do Amor. O mundo
necessita do amor compassivo e humilde entre todos os Meus
filhos para que a cada dia possa aliviar-se um pouco mais.
A missão de cada um de vocês será aspirar a encontrar a Lei
Divina que a humanidade perdeu, lei que se manifesta entre
as almas e Deus. Por isso, venho não só dar-lhes a Paz Interior
que muitas almas desesperadas buscam, mas também venho
reconciliar e redimir os corações que se distanciaram de Deus.
Nosso Altíssimo Senhor os aguarda; o Amor Divino é para
todos os corações. Estou aqui para guiá-los.
Em infinita confiança no Pai Celestial,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

17

janeiro Queridos filhos,

O alívio de todo sofrimento será alcançado através da oração,
quando cada um de vocês confiar na Luz que lhes chegará por
meio dela. Assim, pequenas crianças, vocês poderão reconhecer
a Vontade de Deus, uma Vontade que irradia a verdade e a
compaixão a cada um de seus corações.
Queridos filhos, nestes tempos, abracem o poder do amor que
a oração tem, quando é feita com o coração. Assim estarão
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colaborando na simplicidade com o alívio da dor de muitas
almas, as quais o Senhor Me pediu para ajudar. Todas elas
são almas irmãs, que vocês poderão amar e sentir na oração.
Desta forma, estarão amando a quem desconhecem e a quem
está longe. Assim, em todas essas almas começará a gestar-se a
verdadeira fraternidade.
Queridos filhos, prossigamos afirmando a importância da
oração, que eleva em estado e em sentimento os corações. Já
estamos no tempo de manifestar o espírito de fraternidade.
O Senhor misericordioso pediu que muitos corações, todos
os que possam, comecem a viver humildemente nesse espírito
de fraternidade. Se no mundo fossem mais amorosos e
fraternos uns com os outros, os planos de Deus já poderiam
ser diferentes.
Por isso, queridos Meus, Eu chego aos seus corações para
entregar-lhes Minha Paz, para que todos possam caminhar
rumo ao espírito da fraternidade. O mundo está doente, mas,
podemos curá-lo quando cada um de vocês, orando, der tudo
de si. O Senhor contempla a honestidade de suas almas e o
amor que irradiem ao orar.
Vivam em paz, para viverem no Amor de Meu abençoado
Filho Jesus.
No Amor de Deus,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
Que a paz seja nos corações!

18

janeiro Queridos filhos,

O amor vence as barreiras da dor. A dor do mundo pode
ser liberada pela força imperiosa da oração. Em cada oração
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existe uma missão interior, pela qual cada alma responderá
perante Deus.
Queridos filhos, sirvam-se de Meu Imaculado Coração e, assim, cada um de seus corações estará sendo formado na escola
da oração. Lembrem-se, queridos Meus, da importância de todos vocês orarem unidos e juntos, como famílias e almas; dessa
maneira, o Senhor os proverá dos Dons do Espírito Santo, tão
necessários à humanidade nestes tempos.
Em cada momento que suas almas estiverem diante da oração e
do Meu Imaculado Coração, lhes darei a força, queridos filhos,
que cada um de seus corações necessitará para este último ciclo.
Abram os olhos, pequenos Meus, e vejam a Boa Nova que a
Senhora Vestida de Sol está comunicando aos seus corações.
Queridos filhos, enquanto o tempo passa de maneira veloz,
a força interior da oração deverá ser como um pilar em que
Deus poderá apoiar-Se e derramar Suas Graças, porque, para
as Graças serem vitoriosas em cada alma, deve existir um
apoio orante para este mundo. Assim cada alma que deverá ser
permeada pelas Graças poderá reconhecer o que Deus inspirará
ao seu coração.
Queridos filhos, vigiem com muito amor o caminho que estão
percorrendo. O mal que sufoca a vida de muitos corações e os
leva à perdição ainda não acabou. Por isso Eu lhes peço que
oremos para que Meus Planos de Paz possam efetivar-se nas
almas e no mundo. Todos os seus corações, pequenos filhos,
estão sendo preparados para o mundo que virá depois deste.
Para que a verdadeira alegria possa curar os corações, hoje
os convido a orar com alegria e pela falta de alegria nas
almas tristes.
Que o Senhor Deus onipotente, venerável e amado seja em
cada um de seus corações.
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Que a paz seja na vida de todos os Meus filhos.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

19

janeiro Queridos filhos,

Aceitem com alegria o retorno de Meu Filho. Acendam com
a oração a Luz de seus corações e, assim, poderão ver nascer
o novo mundo dentro deste mundo. Esperem no silêncio a
vinda de Meu Filho e recolham suas almas no profundo de
Seu Santíssimo Coração. Diariamente todos são convidados
a cear com Ele para que seus corações se recordem da Aliança
Divina que uma vez foi feita.
Hoje todos são chamados à reconciliação com a vida. Meu
Reinado de Paz traz os Céus, a oração, a conversão e, agora, a
união definitiva entre as almas e Deus. Por isso, Meus pequenos
filhos, a oração os amparará ante as mudanças que ocorrerão no
mundo. A oração despertará em vocês o verdadeiro caminho
da fé que cada um de Meus filhos deverá começar a percorrer.
Por ele Eu estou aqui, entre vocês e em seus corações, para dar-lhes a conhecer o Amor Imaculado de Meu Coração.
Queridos filhos, orando, preparamos o coração ao novo e
abrimos as portas para que os anjos assistam o mundo com
seu amor. Reverenciemos o Criador, comunguemos com Ele
através da Presença Misericordiosa de Meu Filho.
Eu os guio.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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20

janeiro Queridos filhos,

Assim é como cada uma de suas almas deve estar compenetrada
da Luz de Meu Coração: sempre orando.
Dia a dia, caminhando na confiança em Deus e em Sua vitoriosa Vontade, todos vocês, Meus pequenos, poderão encontrar
a paz, porque amando, encontra-se a paz e doando-se, acha-se
a paz em cada interior.
Queridos filhos, como a humanidade continua a ofender os
preceitos de Deus, Eu os convido a realizar e a considerar a
oração do coração. Assim seus corações poderão limpar-se de
todo traço de dor e o mundo será conduzido a um novo rumo
de paz.
O Senhor conhece o grau de suas fraquezas e de suas imperfeições; Eu lhes digo que não temam por isso. Já chegou a hora
da conversão das faltas, e isso começará a partir da entrega de
toda circunstância interior.
Meus pequenos, a hora da transformação está chegando para
todos os Meus filhos. Por isso, pequenas crianças, Eu lhes estou
ensinando como dar os primeiros passos para a reconciliação
com Deus. Que ninguém perturbe sua vida se ainda deve
muito a Deus.
Por isso, queridos filhos, o verdadeiro Juízo começará com a
renúncia às suas faltas. Se por alguma razão ofenderam a Deus,
Eu lhes digo que caminhem em direção a Mim, para que Eu os
coloque diante de Meu Filho. Tudo já foi dado à humanidade;
por isso, Eu venho dos Céus trazendo-lhes Minha Paz Eterna.
Deverão deixar morrer todo o passado, para que nasça a nova
alma que o Senhor espera. Vivam perpetuamente na Graça da
Paz. A paz pode curar a vida. A paz brota dos corações valentes.
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Acompanho a cada um de perto.
Eu os protegerei.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

janeiro Despertem a paz em seus corações. Comunguem diariamente

da Presença Redentora de Meu Filho. Esperem em paz Seu
retorno das nuvens. Ofereçam a Deus toda doação que o
coração irradiar. Encontrem fortaleza na oração para que ela
lhes ilumine o caminho.
Queridos filhos,

Na aliança com Cristo, emblema de amor que brota de cada
um de seus corações, há o amor que vocês deverão buscar
para que o espírito seja permeado pela Misericórdia de Meu
Filho. Elevem suas súplicas ao trono de Deus, queridos filhos,
para que os ouvidos celestiais do Pai ouçam o chamado de
todos os Seus filhos. Assim, cada um de seus corações estará
trabalhando por amor à verdadeira conversão da vida, e nesses
momentos será liberada a culpa que algum coração talvez sinta.
A falta para com Deus não é o mais grave; o importante para
a alma que errou é o retorno ao Seu Coração. Toda a vida do
mundo é uma aprendizagem; é chegado o tempo de redimir
o passado.
Meus queridos, amem a Deus. Ele os espera todos os dias como
Seus dignos filhos. O Amor Universal de nosso Pai abre as
portas para a Luz que virá. Para que Meu Imaculado Coração triunfe no mundo e nas almas, a adoração ao Meu Filho
Glorificado lhes permitirá dissolver o sofrimento em muitos
corações perdidos. Todo resgate começa na abertura interior do
coração; dessa maneira, queridos filhos, o Senhor contemplará
cada um de vocês como almas.
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Seus corações e os corações de todos os Meus filhos deverão
reconciliar-se com Deus; Seus Prodígios de Paz e de Conversão
aguardam ser derramados por Minhas mãos de Amor. Eu os
ajudarei a encontrar o caminho.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

janeiro Queridos filhos,

Todos vocês e todas as almas necessitam viver na oração. O
mundo, como coração sofredor, pede-lhes a Luz de suas orações. Meu Imaculado Coração os ajudará quando vocês trilharem confiantes o caminho de Meu Amor.
Queridos filhos, a todos tenho presentes em Minhas orações
e peço ao nosso Altíssimo Pai que as Graças possam ser derramadas sobre os corações que estão distantes de Deus. Vivam
diariamente no Amor do Pai Celestial, Minhas crianças; confiem plenamente em Seus desígnios. Eu venho aos seus corações
para convidá-los a contemplar um de Seus Desígnios: a Paz.
Pequenos Meus, a oração é o escudo que os protegerá contra
o mal do mundo. Minha Luz glorificada deve descer sobre todas as criaturas. Eu aguardo pela aliança de todos vocês com a
oração restauradora para cada um de seus corações.
Meus amados filhos, Eu os chamo a construir com a oração as
torres que estão no Céu, para que elas desçam sobre a Terra.
Assim, o Reino da Paz será mais vivo para as almas que Me buscarem com sinceridade e amor.
Queridos filhos, não temam a transformação e a conversão
diária de seus corações; o Senhor quer fazer nascer Sua Terra
Prometida em todas as criaturas. Estou diariamente com cada
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um de vocês. Eu os contemplo em Minha oração. Eu os procuro em Minha adoração a Deus. Eu os espero em oração. Eu
os amo.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
Plena é Minha Graça para todos os corações.

23

janeiro Queridos filhos,

Lembrem-se com humildade de que Eu sou a Mãe Universal de
todos os corações e que compartilho especialmente com vocês
o caminho da oração.
Nestes tempos, encontrarão força e amparo para cada uma de
suas vidas no espírito da oração, que os levará pelo correto caminho ao encontro de Meu Filho, redentor de almas. Por isso,
hoje os chamo a reencontrar o Coração Bondoso de Meu Filho
na oração. Assim poderão sentir as Misericórdias que serão derramadas de Seu Amadíssimo Coração sobre cada um de vocês.
Queridos filhos, enquanto muitas almas ainda caminham no
desespero pela falta de Luz e de Paz, Eu os chamo à conversão
por meio da oração. Necessito de vocês como servos fiéis ao
Meu chamado, porque cada momento de oração poderá salvar
uma alma que está perdida.
Meus pequenos filhos, o mundo está no auge de sua própria
provação, e o tempo das abundâncias humanas está acabando.
Se as almas não se converterem por Meu chamado à paz e à
conversão do coração, o que mais os Céus poderão fazer?
Deus Pai os ama profundamente e os contempla das Alturas.
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Queridos filhos, o mundo está agonizando como Terra e pelas almas que vivem sobre ele. Por isso, não percam nenhum
momento de suas vidas sem estar repletos do fogo da oração.
Quero fazê-los reconhecer a nova vinda do Espírito Santo, que
tocará alguns corações.
As almas necessitam da oração de todos vocês para que elas
tenham ânimo de orar; necessitam de um Amor Divino e sincero para que voltem a confiar. O mundo também necessita de
oração, para que a Misericórdia seja uma realidade para todos
os corações.
Amados filhos, Eu sou verdadeira com cada um de seus corações. Este é o Meu último chamado à consciência. Deus concedeu-Me a Graça da Fé para todos aqueles que Me escutarem.
Poderão sentir-Me no profundo de seus corações. Eu ali estarei.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Paz a todos! Paz!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

24

janeiro Queridos filhos,

Com alegria preparo Meu Imaculado Coração para os dias 25
e 26 deste mês, quando aparecerei para toda a nação brasileira.
O Senhor estará lhes concedendo nestes dias a Graça especial
do perdão e da conversão do coração. Tudo isso começará,
queridos filhos, com a prática da oração diária. Dessa forma,
pequeninos, mais Graças serão derramadas em várias nações
que necessitam de paz. Meu chamado à paz é para toda a
humanidade, mas primeiramente esse estado de paz deverá
começar no íntimo de seus corações.
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Alegrem seus corações neste dia, Meus queridos filhos. Brilhem como as estrelas em perpétua oração para o mundo e por
todas as almas. Vocês sabem que Eu apareci a muitos corações e
em diferentes momentos do planeta. Hoje estou chegando novamente ao mundo vinda dos Céus, através de diversas, porém,
unidas aparições. Meu Coração quer permear todos os filhos,
porque Meu clamor a todos vocês é o chamado de atenção à
tarefa diária da oração.
Queridos filhos, seus corações ainda estão em tempo de converter a dor em alegria e o sofrimento em doação a Deus.
Seus esforços, como almas entregues à Vontade do Supremo,
os ajudarão na transformação real de seus corações. Amem a
Vontade Divina. Amem a Vontade Infinita que vem do nosso
Pai Celestial.
Pequeninos, hoje os convido a preparar seus corações para o
encontro Comigo neste mês. A alegria e a gratidão serão as
chaves que abrirão as portas ao novo.
Queridos filhos, Deus Pai Benevolente concedeu-Me a Graça
de nos encontrarmos em Figueira, no mês de fevereiro, dias 25
e 26, quando Meu Imaculado Coração lhes dará a paz através
de Minha voz.
Estamos em tempo de Redenção. Meus pequeninos, seus corações não poderão perder o chamado que faço a cada coração.
O mundo poderá viver em paz quando todas as almas buscarem
diariamente a oração. Assim, Minha Imaculada Paz será vida
e esperança para muitos.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Escuto suas orações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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25

janeiro Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse a da

Aparição de 25 de janeiro de 2012, ocorrida na Comunidade-Luz Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil. (Ver
página 529)

26

janeiro Queridos filhos,

Somente busco entre vocês a união de seus corações com Deus.
Chamo-os ao despertar do Amor Verdadeiro por Meu Filho.
Queridos filhos, suas orações os unirão com Ele e, desta maneira, estarão preparando a vinda de Cristo das alturas. Porém,
para isso, Meus queridos, muito ainda deverá acontecer, primeiramente na redenção dos corações para que, depois, o Pai
Deus lhes envie novamente Seu Amado Filho.
Meus pequenos, estou aqui entre seus corações para convidá-los à poderosa oração, que deve ser feita com o coração.
Assim, pequenos filhos, vocês prepararão suas almas para
quando o novo espírito da paz, renovado, chegar em auxílio de
muitos corações.
Queridos filhos, abraço-os fortemente e levo-os até o Reino
de Minha Paz, para que suas dúvidas e seus sofrimentos sejam
permeados pelo Amor de Meu Imaculado Coração. Para suas
vidas e a vida de todas as almas chegará a sabedoria necessária
para ordenar novamente o mundo que parece perdido.
Por isso, queridos filhos, preparo-os na oração e no amor,
para quando a Luz da Paz voltar a emergir das profundezas
dos Céus. Nunca se esqueçam, Meus pequenos filhos, de
proclamarem a fé em seus corações, fé que deverá ser o escudo
que os separe de toda tentação.
Meus queridos, Eu os acompanho nesta nova escola de oração.
Guardem em seus corações Minha Paz, pois venho até vocês
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para que se alegrem por todas as bênçãos recebidas dia a dia.
Não temam, queridos filhos, estou com vocês.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Minha Paz na paz de seus corações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

janeiro Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse

a da Aparição de 27 de janeiro de 2012, ocorrida no Centro
Mariano de Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais,
Brasil. (Ver página 532)

28

janeiro Queridos filhos,

Recolham as Graças que Meu Coração depositou aos seus pés.
Uma Graça Especial é o encontro verdadeiro de cada um de
vocês com a Fé. Hoje os chamo a presenciar a chama de Mi
nha Fé para que nas orações suas almas possam reconhecer
Minha Paz.
O caminho da Fé, queridos filhos, é construído na confiança
plena em Deus. Essa Fé, que é Divina, dará a vocês força para
superarem as provas e os desafios da vida. A Fé preparará vocês
para o tempo que chegará para a humanidade. Por isso, Meus
pequenos filhos, chamo-os a contemplar a Fé do coração, que
reside em cada um.
Queridos filhos, este sinal celestial de Fé conduzirá vocês à
Presença de Meu Filho. Recordem-se, pequeninos, de que Eu,
a Senhora da Fé, levarei vocês pelas mãos até ao trono de
Meu Pai.
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Meus queridos, no encontro com a Fé todos poderão fortalecer
a Luz de seus corações. A Fé é o escudo protetor neste tempo.
Por isso, queridos filhos, Eu os acompanharei por este caminho
de peregrinação até o encontro com Meu Filho, o Redentor.
Se soubessem quão importante é viver na Fé do coração, descobririam a pureza desse coração. A Fé prepara-os para o caminho
das intenções puras do coração, e isso começa pelo exercício da
oração. A oração trará clareza para suas vidas. A oração despertará a paz em vocês.
Agora, Meus pequenos filhos, vocês já são caminhantes e buscadores da Fé. Convido-os a imitarem Meu caminho como
Guardiã da Fé, como a Mãe Fiel para cada coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

29

janeiro Queridos filhos,

Hoje alegrem os seus corações, porque Eu posso estar com suas
almas, contemplando-as na oração. Meus pequenos, sorriam à
vida que o Senhor lhes entregou, para que a doação e a entrega
de vocês sejam preciosos presentes para Deus.
Queridos filhos, sigam o caminho rumo ao jardim maternal
de Minhas rosas para que, permeados por Minha Paz, possam
fortalecer-se a cada dia de oração. Cada oração, Meus queridos,
deve ser como um jardim de rosas criado pela voz de seus corações. Dessa maneira, Meus pequenos, o mundo será irradiado
pelas Graças que iluminam Meu Imaculado Coração.
Queridos filhos, ontem chamei-os a viver na Fé do coração.
Hoje, chamo-os a dar passos em direção ao Meu Filho, para
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que seus corações encontrem repouso seguro dentro de Seu
Santíssimo Coração.
Meus pequeninos, estou com cada coração para mostrar-lhes
o caminho para os Céus. Percebam a cada dia a Luz de seus
corações, como almas orantes.
Queridos filhos, ajudem seus irmãos a alcançarem a Paz. Minha
Paz é divina, e venho até vocês diariamente para derramá-la
sobre o mundo.
Através de Minha voz diária, trago-lhes a Presença do Reino
de Deus. Assim, pequenos filhos, vivam na aspiração de poder
estar no Reino dos Céus, e isso começa por meio da oração.
Vivam o Paraíso de Deus em seus corações, para que o caminho
do peregrino possa ser construído baseado na vida de oração.
Queridos filhos, amparo-os perpetuamente. Aguardo-os
em oração diariamente e os chamo através da Luz de Meu
Imaculado Coração.
Agradeço-lhes a resposta ao Meu chamado de difusão dos
planos de Deus; o mundo necessita viver em paz.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

janeiro Queridos filhos,

Caminhem ao encontro de Meu Filho Glorificado. Ele dará
a vocês todo o Amor de Seu Abençoado Coração. Ele ama e
protege a cada um, apesar de tudo.
Por isso, Meus tão queridos filhos, cada resposta ao chamado
à oração é uma resposta humilde ao nosso Pai Criador. Cada
oração exercitada com sentimento e com o coração irradiará
a pureza de seus corações. Vocês, Meus filhos, são chamados
a percorrer diariamente o caminho da vida de oração. Nela
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encontrarão firmeza para as decisões do coração, sabedoria e
clareza para a vida.
Hoje, convido-os a percorrer o caminho da devoção ao Meu
Imaculado Coração.
Queridos filhos, todas as almas do mundo aguardam pelo sinal
do retorno pacífico de Meu Filho. Por isso, Meus queridos, Eu
os convido a preparar como missionários o coração de todos os
fiéis ao Meu Imaculado Coração, através do exercício vivo de
união Comigo nos grupos de oração.
Todos os Meus filhos orantes devem renovar o exercício da
oração mês a mês. Para isso, convido-os a meditar sobre as
palavras diárias que lhes comunico por meio das mensagens.
Dessa maneira, queridos filhos, estarão sendo guiados pela
Luz de Meu Divino Coração para os momentos de conversão
de seus corações. Todos os grupos de oração consagrados à
Mãe Celestial devem expressar-se como rosas preciosas de
Meu jardim maternal. Assim, colherei as rosas, uma a uma,
para ofertá-las ao Divino Pai, como obra milagrosa de Sua
Divina Misericórdia. Cada alma pode guardar com firmeza a
esperança no coração para poder doar a vida através da oração.
Queridos filhos, acompanho-os nos passos da vida e nos passos
como orantes. Cada coração poderá ver no horizonte a Luz
da oração. Assim, cada alma perdida neste mundo receberá a
Graça da conversão do coração. Se orarem, irão converter-se.
Se firmarem-se na oração, muitas Graças poderão revelar-se
para a vida.
Queridos filhos, nunca percam a esperança, para que seus
corações sempre sorriam diante da presença de Minha
Eterna Paz.
Ama-os profundamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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31

janeiro Meus pequenos filhos,

Nestes tempos, nunca se esqueçam do dia de jejum. Feito com
o coração, o jejum repara os sentimentos. Feito com amor,
o jejum dissolve os conflitos. Feito com paz, ele lhes trará
mais paz.
Queridos filhos, algum tempo atrás Eu os convidei a jejuar
pela paz; hoje os convido para o jejum aos sábados, pois esse
dia da semana será para vocês a preparação da vigília com Meu
Filho: é o preparativo para a Nova Páscoa. O sábado é um
dia de especial oração pelos que ainda não se converteram ao
Amor e à Presença Redentora de Meu Filho Jesus. Portanto,
Meus pequenos, Eu os chamo a renovar os exercícios espirituais
através da doação e da entrega a Deus. Cada alma saberá o que
pode ofertar a Deus para que, assim, terminem o sofrimento,
a guerra e a dor no mundo.
Queridos filhos, as terças-feiras e os sábados serão de especial
Misericórdia para os corações que aspirem responder ao chamado do jejum pela paz na vida do mundo, pela paz nas nações,
pela paz no propósito dos homens, pela paz na humanidade e,
em especial, pela paz das almas do purgatório, que também
devem alcançar a Graça da Paz.
Minhas amadas crianças, a oração constante e verdadeira e o
exercício do jejum socorrerão o mundo, que está no abismo
da perdição. Queridos filhos, esse exercício os conduzirá pelo
caminho da consagração, que cada um de vocês está trilhando rumo ao Meu Imaculado Coração. O jejum alivia o peso
das faltas que são cometidas ao Sagrado Coração de Cristo e
repara – antes da Justiça Divina – as consequências dos atos
cometidos pela cegueira da humanidade. Antes do retorno de
Meu Filho, convido-os ao jejum, porque muitos corações se
esqueceram quão importante isso é para a vida da alma.
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Queridos filhos, além do jejum em si, existe o mistério das
Graças Celestiais, que Eu estou mostrando a seus corações.
Assim, Meus filhos, vocês estarão compartilhando Comigo
da Graça do alívio para a vida de muitas almas que hoje vivem
sem o Amor de Deus. Convido-os a estar Comigo em jejum e
em oração, pois os corações necessitam disso.
Quem jejua com o coração doado e sem grandes sacrifícios
estará fazendo o que foi pedido e o justo. Eu os convido a este
sacrifício do coração para ajudar os Planos de Deus. Estão todos Comigo em Meu Coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Guia-os em oração.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

fevereiro O Senhor os abençoe, porque Minhas Obras de Paz estão

dando frutos.

Meus queridos filhos,
Neste mês que se inicia Eu os chamo à meditação nos grupos
de oração. Chamo-os a um exercício de contemplação que será
conduzido pela Presença do Coração de Meu Filho.
Queridos filhos, se buscam a Cristo seus corações se alegrarão.
Para viver na alegria do coração, vocês devem orar para que
todo o mundo viva em paz.
Filhinhos, cada grupo de oração deve irradiar sua semente
de paz para que ela brote através de suas orações. Quando
brotar, estará aberta ao novo e nela florescerá sua primeira
vocação: a eterna oração. Queridos filhos, cuidem dessa semente de talentos e de frutos que se encontra em cada um de
seus corações.
Meus queridos, repartam os frutos que vocês estão recebendo
através da oração e da paz. Doem seus corações em nome da
paz e, assim, todos os seus irmãos poderão ser permeados
pela Graça.
Amados filhos, no momento da oração nos grupos, seus co
rações participarão de um encontro amoroso com Cristo. Para
isso, filhinhos, Eu os convido a presenciar o Sagrado Coração
de Cristo para que Ele os inspire no caminho ao puro e ao
sagrado. Quando conseguirem viver n’Ele, o alívio de toda
dor poderá chegar como um fulgor de Graça infinita. Eu os
preparo para as obras de Deus, obras na oração e na doação de
si. Assim Eu estarei seguindo cada um de seus passos.
Queridos filhos, Meu chamado é respondido com alegria pelos
filhos de Medjugorje e agora está sendo respondido por todos
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os fiéis do Brasil, Uruguai e Argentina. Em cada nação, um
dom espiritual; em cada coração, um caminho para a redenção.
Filhos, Eu os conduzo pelo caminho da Fé. O Senhor necessita
da vivência da paz em cada um de seus corações; isso ajudará
o mundo enfermo. É hora de a tudo curar através do verbo da
oração. Na oração encontra-se a saída para chegar ao Reino
de Deus.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Adora-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2

fevereiro Amados filhos,

Que o dia de hoje em seus corações comece diante da Presença
de Meu muito amado Filho.
O Rei chegará para reinar novamente sobre a vida de todas as
almas. Ele saciará a sede do coração e renovará a esperança em
todos aqueles que a perderam.
Queridos filhos, hoje os chamo a presenciar o insondável manancial de vida e de salvação que vem através de Meu Filho,
o Redentor. Venham todos ao Meu Coração, Meus queridos,
para que caminhemos juntos nessa peregrinação à conversão do
coração. A hora da reconciliação está sendo entregue a cada um
de Meus filhos; por isso, pequenos, vão em oração e adoração,
anunciando ao mundo que o Redentor de Almas está chegando
com uma Boa Nova de Paz e de Misericórdia.
Queridos filhos, a Graça de Deus deve ser uma vivência para
seus corações; assim, queridas crianças, vocês chegarão a
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vislumbrar o caminho para a consagração do coração. Hoje
lhes irradio Minha chama da paz para que ela dissipe o medo
de seus corações. Vejam chegar novamente em suas vidas
a Senhora rodeada pelo Sol para que esse sinal restaure no
mundo o que até agora foi injusto para com Deus. Venham ao
Meu encontro para que Eu os ajude a reconciliar seus corações
com o Altíssimo.
Meus amados filhos, a fonte e o manancial de Minha Paz e de
Meu Venerável Filho Jesus estão abertos e em abundância a
todos os corações. Comunguem da Presença de Cristo para que
Seu Sagrado Coração lhes mostre o novo caminho a percorrer.
Queridos filhos, oremos com o coração pela paz de todos os
corações solitários.
Eu os guio por esse caminho em direção à verdadeira paz.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

3

fevereiro Ao orar, não apenas encontrarão a força do coração, como

também o despertar dos Dons do Espírito Santo.
Queridos filhos,
Hoje venho convidá-los ao despertar do Espírito Santo em cada
um de seus corações para que possam viver no espírito da paz,
o mesmo que visitou a Mim e aos apóstolos. Vocês, filhinhos,
devem permitir que a oração feita com o coração possa fazer
descer essa magnificência de Deus. Assim, queridos filhos,
vocês poderão ser impregnados pelo espírito da paz, enquanto
seus corações oram Comigo.
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Queridos filhos, já chegou o momento de toda a humanidade
reconciliar-se com Deus através da unidade do coração com o
Espírito Santo.
Amados filhos, o que ontem parecia ser um mistério, Eu quero
que hoje seja uma realidade para o mundo, por meio do caminho sincero da oração. Assim, muitas almas que estão adormecidas poderão ser polidas e moldadas pelo poder do sábio
Espírito Santo de Deus.
O Senhor os convida à conversão do coração e da vida antes de
Sua amada Lei vir sobre o mundo. Vivam o Deus compassivo e
amoroso no dia a dia para que seus corações sejam permeados
por Sua Luz Divina e Interior. Um caminho seguro para chegar
à presença do espírito da paz é percorrer o caminho de Cristo.
O Mestre do Amor os chama a que vocês, rendendo seus
corações, possam ser abençoados por Sua presença universal.
Queridos filhos, muitos dos chamados “mistérios divinos” se
aproximarão da humanidade como uma última Graça, que virá
dos Céus. O caminho para a redenção está aberto a cada um
dos corações do mundo. Cheguem até a fonte que sacia a sede
e, em vigilância, oremos pela paz no mundo.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Do Imaculado Coração os contempla,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
Luz Eterna para a Terra!

4

fevereiro Ame o próximo como a si mesmo. Viva sob a Lei do Amor. Ca-

minhe sem pausa até o Reino do Senhor. Em confiança, sinta
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a Paz de Meu Coração em seu coração. Renuncie ao passado
para poder viver no novo.
Alegre sua alma quando cantar a Deus. Sorria à vida que lhe foi
dada e entregue. Viva o exemplo da humildade para a vida. Se
seu coração está cansado, recolha sua alma em Meu Imaculado
Coração. Se seu coração está desanimado, escute Minha voz
que vem dos Céus. Aguarde com esperança o que depois virá
como Boa Nova.
Escute com atenção o sinal do Senhor, porque pode já ser a
hora de seu chamado e de seu despertar. Encontre na oração o
momento para sua perfeição, entrega e doação; assim as almas
sedentas de Deus se servirão de seu serviço. Aceite com gratidão as mudanças na vida; assim, compreenderá os mistérios do
plano divino universal.
Una seu coração ao coração de cada irmão; seja como um elo
que faz parte da grande corrente da fraternidade. Imite a Jesus
e viva cada dia em Cristo Jesus para que você possa seguir de
perto os sinais que deixa Seu Sagrado Coração. Abrace com a
alma o novo tempo; viva a Hora da Paz neste momento.
Trabalhe como digno filho de Deus na unidade dos corações;
não desvie o coração do propósito para que ele possa ver sempre
o caminho. Supere com valentia as sombras que surgem em sua
vida pela transformação; recolha o coração dentro do Reino da
Redenção. Permita sentir em sua vida o Poder Divino que rege
cada criatura; una-se à Onipotência de Deus.
Aproxime sua vida do Senhor; sinta de perto o poder de Seu
Amor. Quando alcançar o vazio no Todo, permitirá que a
Fonte preencha a amplitude de seu coração. Volte a nascer com
alegria para que viva sob Minha Graça.
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Querido filho, hoje o chamo à reflexão do coração para que
todos se unam ao único princípio da vida, que é Deus.
Oremos pelos que estão na ignorância do coração.
Paz para todos! Fé para cada coração!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

fevereiro Queridos filhos,

Busquem a Deus nos seus corações. Unam de novo os laços de
amor com Ele para que suas almas estejam na paz. Vivam sob
a Luz de Cristo; encontrem o caminho de conversão ao Seu
lado. Assim, seus pés caminharão no mesmo passo que Seu
Sagrado Coração.
Não temam as mudanças; o mundo está no ciclo da Redenção.
Por isso, Meus filhinhos, não se alterem pelas faltas cometidas
contra Deus, mas busquem unir suas almas ao Criador para
que Seu Olhar e Seu Coração lhes irradiem Amor.
Hoje venho pedir-lhes que rezem com o coração para que os
Dons do Pai possam fazer-se visíveis em todos vocês. O Verdadeiro Amor é um Dom de Deus, a que vocês sempre deverão
fazer jus para que a vida seja permeada pela Luz dos Céus.
Queridos filhos, Eu os chamo com Meu Grande Coração de
Mãe para que, no dia a dia, possam viver na reconciliação. O
mundo ofende a Deus sem perceber. Por isso, queridos filhos,
vocês são chamados a irradiar paz. Seus corações devem ser
como o Meu: mananciais de paz para o mundo. Convertam
seus corações em uma fonte de vida para que através da oração
eles irradiem os frutos que o amor lhes trará.
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Queridos filhos, agradeço pela resposta de suas orações.
Devemos continuar em oração, porque todas as almas
necessitam de conversão e de esperança. Vivam na Lei de Meu
Imaculado Coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Na paz do Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

fevereiro Alegrem o coração pelas Graças que ele recebe em Minha

Presença Maternal.
Queridos filhos,
O Senhor esteja com todas as suas almas para que a vida possa
nutrir-se com o Amor Benévolo de Meu Filho.
Pequenos Meus, hoje os convido a contemplar e a compreender
com o coração a união com Meu Filho na comunhão. Ali
encontrarão a restauração que a alma necessita para sua vida,
como também o amor que lhes pode dar força para continuarem no caminho da consagração.
Queridos filhos, é importante que nestes tempos estejam diante da Presença de Cristo tal como vocês são em seus corações,
em seus sentimentos e em seus pensamentos. Ele os conhece
em profundidade e, acima de tudo, os ama com compaixão.
Por isso, queridos filhos, em Jesus Cristo encontrarão o caminho até o Templo de Deus. Ele os chama a repartir o amor de
seus corações sobre todos os Meus filhos que estão distantes
do amor e da verdadeira paz. Cristo quer vê-los no serviço e
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na doação para que, junto ao Seu Santíssimo e Misericordioso
Coração, o mundo possa ser aliviado do próprio peso.
Vejam bem, filhinhos, Deus Pai entregou-lhes um tesouro,
um presente que emanou do centro de Sua Criação. E esse
presente é a Terra, o planeta no qual vocês vivem. Por isso,
Meus pequenos, não apenas chegou a hora da Graça para todas
as almas, como também para Meus pequeníssimos Reinos da
Natureza, que fazem parte da vida da Criação.
A vocês, queridas almas, cabe restaurar com amor e com valentia o que a humanidade pôs a perder nos Reinos.
Eu os convido a estar em contemplação frente ao Meu Filho
para que Seu Coração os permeie e lhes dê a sabedoria para
poderem assim colaborar na salvação de todas as almas e de
todos os Reinos.
Eu sou Mãe e Guardiã de todos. Eu sou Serva do Criador. Hoje
quero que imitem Meu caminho: a senda para a paz do coração.
Salve Deus os Reinos!
Meu Coração clama pela humanidade!
Na Bênção Divina de Deus,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

7

fevereiro Na sintonia da manhã, durante a oração da Ave-Maria,
a Mãe Divina apareceu para transmitir Sua mensagem
às almas.

Ela Se apresentou como o Imaculado Coração, com um
olhar cristalino, paciente e sereno. Durante a aparição,
que hoje durou mais tempo do que o habitual, mostrou
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um rosto triste, banhado em lágrimas que Lhe escorriam
pela Sua Face.
Nesse momento, abrindo os braços, disse-nos:

Queridos filhos,
Quando um coração dói é porque está cheio de tristeza e a
oração verdadeira permitirá aliviá-lo. Hoje quero, queridos
filhos, que aliviem Meu Imaculado Coração, porque ele vive
o sofrimento do mundo e de todas as almas. O Senhor dos
Céus os convida a participar da hora da reparação por meio
do ato sincero da oração e do jejum.
Queridos filhos, o mundo e a humanidade já passaram por
muitas provas e vivem hoje a prova da definição. Por isso, Meus
pequenos, através da oração fervorosa e amorosa, muitas almas
que estão muito longe de Deus poderão ser conduzidas para
perto de Meu Imaculado Coração.
Queridos filhos, levem no coração o sinal de Minha Presença
Maternal para que, como servos de Deus, proclamem Minha
Paz a partir de seus corações. Esse é Meu chamado a cada um de
vocês; nada faltará para quem está em Mim, e será abençoado
pela Luz de Meu Eterno Coração.
Muito amados filhos e pequenas almas, os Céus enviam-lhes
uma Graça Especial nestes tempos, que é Minha Presença
Maternal entre seus pequenos corações. Por isso Eu os chamo
à profunda oração pelo mundo que arde em chamas, assim
como pelas muitas almas que se perderam.
Minha voz lhes anuncia que já é momento da conversão do
coração, conversão da vida, conversão do pensamento e da conversão de todas as almas. Eu Me anuncio aos seus corações para
que reconheçam a Vontade de Deus.
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Minha Graça Interior é o último caminho que Meu Coração
está mostrando às almas.
Paz! Paz! Paz a todos os seres humanos!
Que ninguém perca a Luz de seu coração. Se as almas se desesperam é porque não sabem viver em Deus. É necessário muita
oração para que todos os Meus filhos vejam o caminho para o
Reino dos Céus.
Queridos filhos, hoje lhes deixo Minha esperança como Mãe
de todos neste mundo. Vocês devem buscar a única revelação
para suas vidas e, também, a única Graça que os converterá
nesse caminho que cada alma elegeu, e essa Graça é a Paz.
Deus Pai os está chamando à rápida renúncia de si e ao perdão
entre os homens; assim, tudo poderá mudar. Meu Imaculado
Coração está aberto a cada um de vocês; venham a Mim e cla
mem por Meu Coração de Paz.
Mesmo no deserto da vida, todos devem estar em paz, na paz
do coração.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

8

Ao final da aparição, a Mãe Divina foi se elevando aos
Céus e deteve-se em certo ponto, onde apareceram Anjos
do Senhor levando em Suas mãos pequenas vasilhas que
pareciam de bronze. Eles as colocaram aos pés de Nossa
Senhora, para recolher as lágrimas que Ela derramava
sobre o mundo. Depois disso, a Mãe Divina continuou
se elevando.

fevereiro A Aparição de hoje aconteceu durante a tarde. A Mãe
Divina chegou acompanhada de Padre Pio que, cheio de
regozijo, nos transmitia Seu Amor e Sua Devoção pela
Virgem Mãe.
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A Virgem Maria neste dia nos colocou perto de Seu Imaculado Coração, para que pudéssemos sentir Sua Paz e
Sua Proteção de Mãe. Isso aconteceu no momento em que
Nossa Senhora desceu dos Céus até o lugar da aparição.
Ela elevou nossas consciências até aproximá-las bem perto de Seu Coração. Para nós foi uma Graça Especial de
Amor que a Mãe Divina nos doou na companhia de Padre
Pio. Em seguida, a Mãe Divina nos transmitiu:

Queridos filhos, por que choram, se Eu os amo?
Venho trazer-lhes Minha Paz Celestial, que é inconfundível
entre as criaturas. Meu Reino de Paz é para cada um de Meus
filhos, e vocês já não devem sofrer mais, porque Eu, a Rainha
da Paz, quero fazê-los crescer como bondosas almas de Deus.
Queridos filhos, o mundo de hoje e tudo aquilo que as gerações
criaram os levarão a aprender da vida. Mas nunca se esqueçam
de que Eu estou entre vocês para saciar-lhes a sede por Meu
Filho e para indicar-lhes o caminho que os levará até Ele.
Meu Coração sofre quando os vejo tristes. É como se mil lanças
o ferissem. Eu necessito de vocês fortes como um carvalho para
que o coração possa nutrir-se das verdadeiras aprendizagens.
Recordem-se, queridos filhos, de que a fé indomável do coração
lhes permitirá ver com clareza as distâncias que ainda deverão
percorrer como almas de Deus. Meus queridos, vocês não
devem perder a esperança para que a oração de cada dia possa
dar o fruto que ela lhes promete: o fruto do Verdadeiro Amor
a Deus.
Por isso, Meus pequenos, em Meu Silêncio Maternal Eu os
observo, porque ainda são muito pequenos dentro deste
mundo e agora, pouco a pouco, começam a dar passos para o
esquecimento de si.
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Queridos filhos, a oração feita com o coração e Comigo, com
Meu Imaculado Coração, os auxiliará. E quando já não tiverem
forças no coração para continuar, recordem-se, queridos filhos,
de que Meu Coração será o repouso seguro para dormir e despertar em Deus. Eu vejo o mundo que sofre e se desgasta pela
evidente falta de amor entre os corações.
Eu venho doar-lhes Minha Paz e Meu Amor para que possam
crescer e voar alto como as aves. Todos são bondosos corações
que aspiram a encontrar a Deus. Hoje Eu os convido a não
perderem essa esperança e, para que ela seja forte, deverão beber
do fruto da oração.
Queridos filhos, o tempo corre rapidamente e Eu preparo
os corações para despertarem para a vida eterna da Fé. Eu os
amparo com Meu Coração. Eu os amo. Sejam fortes e valentes.
Não temam as mudanças do coração. Confiem em Meu Filho
e, assim, poderão confiar em Deus.
Caminho com vocês. Sou a Peregrina de Nazaré.
Agradeço-lhes por crescerem com o coração e por responderem
ao Meu chamado.
Maria, Rainha da Paz

9

fevereiro Queridos filhos,

Coloquem hoje os ouvidos sobre Meu Coração e escutem o
pulsar de Minha súplica pelas almas e pelo mundo. Oremos
com pureza e amor para que o Pai se sirva da humildade de
todos os corações. As primeiras mudanças que virão poderão se
dar nos corações quando cada um deles unir-se com sinceridade
à oração. Não temam por nada; Eu estou com vocês para
mostrar-lhes a saída para a Redenção e o Perdão.
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Queridos filhos, vocês já sabem que juntos preparamos a vinda
de Meu Filho, Cristo, o Redentor. Ele estende os braços para que
os corações possam entrar em Seu Amor e em Sua Misericórdia.
Meus pequenos, os Céus se abrem diante de cada um de vocês
para que a esperança na fé e na devoção ao Santíssimo Coração
de Meu Filho também possa difundir-se como uma vertente
de amor pelo mundo. Por isso, queridos filhos, a confiança de
cada um de vocês em Meu Filho lhes dará a fortaleza; assim, as
mudanças do coração poderão manifestar-se através do amor
e da paz.
Hoje os convido a estar em Minha Paz no caminho que cada
um de Meus filhos está percorrendo. Por isso, Meus queridos,
Eu os chamo para que seus corações possam fortalecer-se na
oração e para que cada uma de suas almas desperte para a verdadeira fé do coração. Ainda há muito a percorrer no caminho
da consagração a Deus, mas esse caminho começará em cada
um de vocês no momento da oração.
Queridos filhos, vocês serão conduzidos como corações pelos
preceitos dos Céus, tais como a Paz, o Amor, a Fé e a Cura.
Cada alma que se unir em devoção ao Meu Imaculado Coração
começará a viver esses preceitos.
Queridos filhos, Eu quero apenas ensinar-lhes como se inicia
o caminho da fé absoluta em Deus. Seus corações devem
conhecer o Senhor cada dia mais para que Sua Misericórdia
possa chegar ao mundo. Eu os ajudarei.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Amor e Paz Divina a todos,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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10

fevereiro Queridos filhos,

A paz começa na vida de seus corações. Hoje os convido a propagar a paz sobre toda a vida na Terra, irradiando esperança e
compaixão a todos aqueles que dela necessitam.
Queridos filhos, o mundo está em seu ponto de transição. Por
isso, devemos orar com o fervor do coração para que Deus
Pai ilumine com Sua Misericórdia todas as criaturas. Para
reverter as ações negativas do mundo, vocês deverão ser fonte
de amor em cada momento da vida. Assim serão instrumentos
cristalinos e Deus poderá servir-se de vocês para que os planos
de Amor e de Redenção possam se cumprir. Vocês serão um
bom instrumento quando buscarem o vazio de tudo; assim, a
Fonte da Misericórdia derramará Graças sobre todas as almas.
Queridos filhos, vocês estão sendo chamados a colaborar na
salvação das almas e do mundo através da força imperiosa da
oração e da devoção. Nesta última hora, todos os corações
poderão acender-se em Luz para que muitas almas recebam a
Graça da intercessão de Meu Imaculado Coração. Como Mãe
das Graças, quero voltar a ver nascer as almas que caíram. Eu
trago a todos o dom da conversão da vida para que ela se converta num Dom de Deus.
Queridos filhos, aspirem a viver cada novo dia em Meu
Coração, para que Meu Manto de Paz possa expandir-se por
todo o mundo. Como mensageira da Boa Nova, Eu deixo hoje,
em cada um de seus corações, a Graça do perdão. No perdão
curam-se as feridas quando a alma clama pela Luz Divina. Ali
Eu estarei entre vocês para irradiar-lhes Minha Compaixão.
Quem ainda não perdoou que o faça, porque a Misericórdia
Divina estará dando esse mérito infinito do Criador. Quantos
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mais forem perdoados, mais se difundirão Meus Planos de Paz
pelo mundo. Vivam no perdão.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

11

fevereiro Queridos filhos,

Celebremos hoje a Face de Minha Imaculada Concepção, surgida uma vez em Lourdes. Quero que vocês cheguem ao Meu
Coração Sagrado para que suas almas encontrem o caminho
que devem percorrer até Deus. Nesse caminho de peregrinação
ao Pai, poderão encontrar Minha Imaculada Concepção.
Hoje os convido a que cada uma de suas vidas e de seus corações
se tornem imaculados através da pureza da oração. Assim, suas
almas serão chamas vivas para o Senhor, e elas encontrarão
a paz no Reino Maior. Por isso, coloquem os olhos em Meu
Coração para que eles descubram os dons sagrados que o
Senhor entrega a cada uma de nossas almas.
Queridos filhos, hoje lhes revelo e lhes faço recordar Minha
presença em Lourdes para que seus corações se voltem para a
Fonte Original das Almas: Deus Pai Criador. Nestes tempos,
os dons que permitem consagrar todas as almas estão se apresentando através de Meu Imaculado Coração. Quero apenas
que retornem à Minha Essência Imaculada para que os caminhos se abram para a nova concepção do coração, que cada um
deverá descobrir.
Queridos filhos, não devem estar tristes, pois Eu estou entre
todos vocês compartilhando as Graças que o Pai concedeu-Me
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derramar. Aguardo de todas as Minhas almas orantes não só
a fidelidade ao Meu Coração, como também a confiança em
Meus Planos de Paz e de Redenção. A Graça da Conversão é
para todos os corações, mais ainda para os que queiram escutar
o último chamado.
Minha voz clama por vocês e pelo mundo para que a nova Luz
de Deus renove a vida em todas as almas. Quando seus corações
se abrem para receber-Me, Eu estou ali. Eu sou Onipresente
e Meus pés lhes deixam sinais por onde poderão encontrar o
caminho humilde para Deus.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Do Meu Coração os contemplo,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

fevereiro Queridos filhos,

Meu chamado vem do Coração, como Mãe e Guardiã de todas
as almas. Minha esperança é a salvação de todos e a eterna paz
no mundo para que Deus possa reinar na vida criativa deste
universo a que vocês pertencem.
Por isso, amados filhos, lembrem-se hoje de dois exercícios
espirituais que os ajudarão durante este ciclo de transformações
no mundo:
- A adoração interior ao Santíssimo Coração de Cristo. Na
adoração ao Meu Filho, encontrarão as bases para fortalecer o
perdão e o amor em seus corações.
- A confissão feita com o coração, que os levará à verdade e ao
perdão de todas as faltas cometidas contra o Senhor.
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Por isso, queridos filhos, Eu lhes revelo o poder da Graça para
que vejam e sintam que a hora da reconciliação já chegou para
o mundo inteiro. Se viverem sob o manto da oração, as Graças
que chegarão através da conversão serão maiores e, assim,
estarão vivendo em uma fé renovada.
O sacramento da confissão permite-lhes, como almas, estar
diante de Deus e de Meu Filho sem temor, com coragem para
perdoar o que ainda não está maduro em seus corações. A confissão feita com o coração poderá liberar o mundo do próprio
peso, e então haverá menos dor em seus corações. Assim, queridos filhos, vocês darão vida aos talentos e despertarão para a
nova vida no Reino de Deus.
Pequenos filhos, a confissão e a adoração os elevarão como almas; assim, mais Graças poderão ser derramadas sobre todos os
filhos que ainda não vivem em Deus Pai. O perdão verdadeiro,
concedido primeiramente a cada um de vocês, ajudará que a
Luz da sabedoria de Meu Filho chegue depois aos corações de
outros filhos para que eles vivam em paz.
Queridos filhos, todo sacramento é para ser vivido, porque são
sacramentos do coração, que constroem a nova alma redimida.
O primeiro passo é a abertura do coração, para que depois
desça a Misericórdia de Meu Filho.
Vivam e clamem pela Divina Misericórdia, pois ela é a Fonte
Primordial do Perdão.
Ampara-os sempre com Amor Maternal,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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13

fevereiro Queridos filhos,

Nunca percam o Poder Misericordioso da Fé em seus corações.
Já estamos na hora de unir em fraternidade os sentimentos e
os talentos de cada um para que as obras de Deus se cumpram
nesta Terra dolorida.
Queridos filhos, a confiança em Meu Filho lhes dará Luz no
caminho para prosseguirem em direção à vida da eterna paz.
O mundo ainda tem muito o que aprender através das lições
de humildade. Se em verdade falta humildade no coração, as
possibilidades de paz serão reduzidas para a vida dos corações.
São necessárias humildade e oração, filhinhos, para viver na
Vontade do Pai Eterno.
Por isso, Eu os convido a se unirem, em cada novo dia, ao Meu
Filho Glorificado no ato sublime da comunhão. Cada momento de comunhão com Cristo é uma renovação para os corações
e é o perdão de todas as faltas cometidas. Dessa maneira, filhinhos, suas almas unidas a Cristo estarão aliviando o desespero
e a falta de paz em que vive o mundo. Mas se vocês e cada um
de seus irmãos permitirem que a oração se faça vida em seus
corações, sempre poderão encontrar a fonte que lhes saciará
a sede.
Em cada novo momento de oração, seus corações se renovarão
e se afirmarão no atributo da fé, consagrando-se, assim, ao Meu
Imaculado Coração. Vejam o Meu Coração de Mãe como uma
Chama de Sabedoria, para que suas vidas sintam a proteção
constante a cada um de seus corações, pela presença do Meu
Amor Maternal.
Queridos filhos, vocês sabem que o mundo e toda a humanidade necessitam de orações para que Meu Filho, em Sua
138

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 138

24/06/2015 22:36:12

Fevereiro de 2012

Insondável Misericórdia, possa socorrer todas as almas. Vocês
devem aguardar diariamente, com alegria, cada encontro com
o Sagrado Coração de Cristo. Nele verão a claridade para a
vida e a cura de todas as feridas das almas. Com isso, queridos
filhos, Eu lhes digo que, por intermédio de Meu Filho, encontrarão a Porta Divina para os Céus.
Estamos em um tempo de Divina Misericórdia. Caminhem
dando seus passos rumo ao Senhor, na fé do coração. Logo
tudo passará.
A que os adora no Santo Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

14

fevereiro Queridos filhos,

A cada dia vocês deverão sentir com seus corações e dizer:
A oração é a força de minha fé; é o que traz vitória à vida.
É meu escudo, é minha Luz, é a fonte que sacia minha sede.
A oração é a esperança, é a emanação original do amor.
A oração é a vertente de Graças que é derramada sobre o mundo.
A oração é o conselho para o próximo, é a confissão íntima
com Deus.
Ela é o escudo para minha alma, é o emblema da nova
humanidade.
A oração é a contemplação do coração, é a renovação da vida.
É o poder que libera todo o mal, porque na oração encontra-se a saída.
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Na oração encontro a Luz que Meu Coração busca para
iluminar o caminho até o Senhor.
A oração é o anúncio da Boa Nova, é a unidade para cada criatura.
Na oração descubro o dom da alegria e encontro a paz para
o coração.
Na oração a alma se expressa a Deus, e o Senhor nos responde
com Sua Imensa Misericórdia.
A oração é a coluna para toda a existência, é a comunhão interna com o Filho de Deus.
Pela oração retorno a Cristo e em Seu Coração reconcilio a vida.
A oração é uma estrela que prenuncia a vinda do novo para
o mundo.
Pela oração encontro-me dia a dia com o Imaculado Coração
de Maria.
A alma louva com a oração a Rainha dos Anjos e dos Patriarcas.
Com a oração entrego o coração para viver na paz.
A oração nos aproxima da vida eterna e amorosa da Rainha
da Paz.
Na oração construímos o caminho à fraternidade, porque somos dignos filhos do Pai, que em oração doam-se à paz.
A oração é a fortaleza que eleva a humanidade à Redenção.
Com essas afirmações, queridos filhos, estarão confirmando a
aliança com Meu Filho através da oração. Para que a paz seja
vivida no mundo, devemos orar e afirmar nossa aspiração ao
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caminho do bem e da pureza. O coração necessita ser oração
em vida e em espírito para que mais almas adormecidas despertem para a missão da oração pela paz.
Honremos ao Senhor, queridos filhos, para que a Graça da
Reconciliação possa irradiar-se para os corações dos homens.
Com a resposta que seus corações dão através da oração, o mundo torna-se mais pacífico, e um Novo Amor, o Amor de Meu
Imaculado Coração, poderá surgir na vida de todos os filhos que
aspiram a vivê-Lo.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
A paz no coração de todos,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

15

fevereiro Queridos filhos,

A paz chega quando se chama por ela através da oração diária. A
paz se constrói como um Templo Interior e tem suas bases no
amor e na harmonia. O Amor Divino e a harmonia são o que
falta ao mundo; por isso, na oração encontram-se as chaves que
permitirão a todos viver na verdadeira paz.
Queridos filhos, a Paz é a grande Estrela-Guia de que o mundo
precisa hoje para que os acontecimentos na humanidade possam mudar. A paz lhes irradia esperança, e a esperança lhes
trará o perdão junto à Misericórdia. Por isso, o caminho da
oração deve ser construído como um formoso jardim de rosas
para que juntos, em fraternidade, todos sintam e vejam no coração os diferentes talentos que despertam na alma em oração.
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Hoje, queridos filhos, entrego-lhes os sete talentos da oração:
- O talento do Amor, através da doação absoluta do coração;
- O talento da Paz, através da esperança que pode emanar
da vida;
- O talento da Alegria, através da harmonia;
- O talento da Compaixão, através da humildade no coração;
- O talento da Fé, através da perseverança na oração;
- O talento da Luz, através da comunhão com Cristo;
- O talento da Misericórdia, através do perdão diário que
emana da vida da alma.
A oração desperta talentos nos corações que seguem o caminho
da comunhão interna com Meu Filho Glorificado.
Queridos filhos, o caminho da oração é profundo e belo para
seus corações. Por isso, Eu os convido a caminhar confiantes
no oceano da oração para que suas almas encontrem, a cada
momento, o Amor e a Face de Meu Filho.
Filhinhos, na oração abrem-se os caminhos para que a devoção
ao Meu Imaculado Coração chegue como um afluente da
Graça para todos os Meus filhos. Esperem, a cada novo dia, a
Paz de Deus em seus corações.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Que a Divina Esperança brote em cada alma.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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16

fevereiro Queridos filhos,

A Divina Paciência é o dom que lhes permite compreender com
o coração e com a alma os mistérios de Deus. Ela os deixará
livres para não julgarem os preceitos que a Divina Fé desperta
em todas as almas.
Queridos filhos, o melhor caminho para conhecer a Deus é
viver sob Seu Imenso Amor, para que seus corações descubram
a verdadeira devoção a Ele. O caminho da fé constrói esperança
e aproxima vocês dos mistérios do Pai, que até agora têm estado
distantes dos homens. Por isso, queridos filhos, a devoção ao
Meu Imaculado Coração elevará vocês até o Reino dos Céus
para que na eternidade de seus corações, vocês possam sentir
o Deus Vivo, um Deus de todos, entre todos.
Pequenas crianças, suas almas devem ser como silenciosos peregrinos, que caminham na confiança e na fé em direção aos
desígnios de Deus e emanam pureza dos seus corações para os
corações dos seus irmãos. O peregrino vive na devoção ao Meu
Imaculado Coração e aceita estar no Sagrado Coração de Meu
Filho para começar a viver uma reconciliação interior. A alma
do peregrino é a chama viva que Meu Coração de Mãe da Paz
está acendendo em todos os corações.
Queridos filhos, Minha missão com vocês é aproximá-los de
Meu Filho e, mais ainda, do ministério da Sua Divina Misericórdia. Mas para que isso aconteça em todos vocês, devem
vigiar na oração e na adoração ao Santíssimo Coração de Meu
Filho, para que a Paz do Seu Reino de Amor possa chegar a
todos. Por isso, queridos filhos, já é tempo de amadurecer a
consciência, o coração e a alma diante de Deus, não só na confissão ao Meu Filho Ressuscitado, como também, ainda mais,
na reconciliação e na fraternidade entre as criaturas. Assim,
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pequenas crianças, os planos de Deus irão se manifestando
em primeiro lugar na fé absoluta do coração e na consciência
de todos os Meus filhos.
Caminhando na vida de oração, os mistérios de Deus irão
sendo descobertos como um verdadeiro sentimento de fé em
seus corações. Assim, Meus queridos, quando vocês se unirem
a Mim na oração, Me ajudarão na renovação do amor e da
verdade em todos os Meus filhos.
Meu Imaculado Coração é para cada um dos Meus filhos.
Por isso, Eu apareço mensalmente para lhes dar a conhecer a
Vontade de Deus. Agora, no chamado do Pai Celestial, Ele os
convida a confraternizar seus corações com todos os corações
das almas para que Cristo possa renovar a vida dos homens.
O primeiro retorno de Meu Filho se dará por meio da renovação da devoção ao Meu Imaculado Coração e, para isso, todos
os Meus filhos são chamados por Minha voz celestial a iniciar
o caminho para o Meu Humilde Coração.
Aguardo-os no amor para que Comigo penetrem os Céus com
as orações e a paz possa descer sobre os corações.
Como disse Meu Filho de Nazaré: “Minha Paz Eu lhes dou,
fiquem em Minha Paz. ”.
Vivam com alegria a presença do Meu Imaculado Coração
entre vocês.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Misericórdia para o mundo inteiro. Paz para as almas que
escutam Minha voz.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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17

fevereiro Queridos filhos,

Hoje os convido a permanecer na sagrada serenidade do Meu
Coração. Para isso, queridos filhos, quero ensiná-los a viver em
um coração sereno e pacífico. O talento da serenidade é necessário para o mundo, porque ela harmoniza os outros corações.
Queridos filhos, uma vez que vivam a serenidade do coração
através da oração diária, encontrarão a paz na alma. A serenidade os levará a reconhecer o silêncio. Uma vez que estejam em
silêncio e em oração, o mundo se verá favorecido ao neutralizar-se o ruído constante em que a humanidade vive no dia a dia.
Por isso, Meus queridos, Meu Coração Imaculado quer lhes
dar a conhecer os talentos que vivem dentro do coração de
todos os homens, mas que a vida diária do mundo faz que se
percam. Eu quero convidá-los a transitar por este caminho,
queridos filhos, para que não percam tempo; quando estiverem
em oração, ela os fortalecerá na comunhão com Meu Filho.
Isso lhes permitirá estar perto da sagrada serenidade que Meu
Coração quer ensinar vocês a viverem no presente.
Quando a maioria dos corações viver na serenidade e na
oração, o silêncio penetrará a consciência de todo o mundo,
e muitos verão que é necessário silenciar e orar. Para que o
mundo seja aliviado do sofrimento, todos os corações deverão
doar seu tempo, dedicando-o à oração, à união com os Céus e
com a,serenidade, que começará a expressar-se no silêncio do
coração.
O Senhor os está chamando não só a viverem eternamente na
fé que Cristo, em Sua Misericórdia, lhes entrega, mas também
os chama a observar o despertar da serenidade no coração.
Assim, o mundo poderá alcançar a paz no coração, na vida e
nas famílias.
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Tudo começa na união de cada alma com a oração. Ela os
levará em direção ao Meu Filho e dessa maneira, queridos
filhos, a realidade do mundo poderá ser outra quando todos se
unirem em fraternidade. Para trilhar o caminho da serenidade,
primeiro deverão viver na esperança para que a oração os leve
à paz e ao silêncio.
É momento de seus corações falarem por meio da oração para
que o silêncio se estabeleça em cada momento da vida.
Oremos pelo mundo com o coração puro.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

18

fevereiro Meus soldados da oração e Meus soldados da paz,

Hoje os convido a entrar em Meu Manto de Amor e de Proteção para que suas almas em oração preparem o coração ao
bom e ao novo.
Queridos filhos, hoje os chamo a estar sob a Misericórdia de
Meu Filho para que seus corações reconheçam por inteiro o
Amor que Ele lhes tem. Também hoje meditem na compaixão
que cada um de vocês deve irradiar ao próximo. A compaixão
será como uma fonte de amor do coração; deve transpassá-los
até arrebatá-los como o Amor de Meu Filho.
Assim, vocês serão pequenos corações que caminharão na fé
e na esperança de um novo mundo cheio de paz. Para que as
almas mudem e se consagrem a Cristo, elas devem converter
seus sentimentos em algo puro e cristalino. Se cada coração
emanasse verdadeiramente um sentimento de Amor Puro,
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simplesmente isso ajudaria na libertação e no resgate de muitas
almas necessitadas de Deus.
Meu Imaculado Coração os vai polindo, mês a mês, para que a
cada novo dia seus corações iluminem um pouco mais o mundo, porque a maioria dos corações vive sem o Amor de Deus.
Como Eu quero chegar a todos os Meus filhos no mundo, vocês devem ser instrumentos vivos na oração, para que as Graças
prometidas possam dar vida novamente a muitas almas que
estão perdidas.
Por isso, queridos filhos, é muito válida a transformação da
vida e do coração de cada um de vocês; assim estarão se oferecendo como flores para Deus. E o Senhor, em Seu Imenso
Amor, poderá intervir com Sua Paz sobre o mundo todo. Cada
mudança na vida deve acontecer no Amor de Meu Divino Pai
e sob o resguardo de Suas Santas Mãos; assim estarão percorrendo um caminho cheio de paz para que aconteçam as
mudanças simples.
A verdadeira necessidade de cada coração é redimir-se e começar a amar de uma forma pura e ampla para que todas as
consciências possam ser permeadas por um Amor Divino e
Maior. Para que o mundo possa renascer como humanidade,
todos os corações devem fazer do exercício da oração um ato
de reparação e de Misericórdia para a vida de cada alma.
Vivam na esperança da Divina Misericórdia; se assim o viverem
no coração, vocês se transformarão e o mundo, aliviado das
cargas que suporta, será livre novamente. A Luz gerada pela
oração constrói a ponte entre os homens e a fraternidade.
Eu estou entre vocês para aprenderem a viver do Amor de
Deus. Assim as vidas se renovarão, porque estarão dentro do
Amor Universal de Deus Pai.

147

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 147

24/06/2015 22:36:13

Mensagens de Paz

Ânimo e esperança até a eternidade!
Guia-os,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

19

fevereiro Queridos filhos,

Vivam no Reino da Eternidade; isso começa com a aspiração
a viver nele. Hoje o Senhor e Meu Imaculado Coração os
convidamos a descobrir esse Reino através da oração e do
sentimento elevado.
Dessa maneira, queridos filhos, o mundo poderá ser permeado
pela Luz desse Reino vitorioso que muitas almas buscam e que
é chamado de Paraíso Interior. O caminho da oração os conduz
pela trilha direta até Meu Filho. E agora, Meus pequenos, as
almas devem recordar o quanto é importante desejar viver no
Reino do Paraíso, no Reino Único de Deus. Por isso, queridos
filhos, Eu estou aqui entre seus corações presenciando o
caminho que os levará a esse Reino.
Hoje os convido, Meus pequenos, a trabalhar incansavelmente para que cada ser possa ter um coração puro. Dessa maneira, Meus amados, a humanidade encontrará o alívio que
tanto busca.
Através do caminho perseverante da oração e do sentimento
puro, Eu poderei ajudá-los para que a dor que cada um carrega
há tanto tempo possa desaparecer; assim viverão a conversão
do coração.
Uma parte do universo está de braços abertos. Deus os espera
a cada dia para caminhar junto a Ele. Queridos filhos, Ele os
levará até o estado verdadeiro do Perdão e da Redenção.
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Meus pequenos, o caminho do perdão está aberto a todos;
vocês não apenas são caminhantes da oração, mas também
são caminhantes que descobrem, através da fé, os preceitos
de Deus.
Queridos filhos, todos necessitam conduzir-se através do amor.
Nada de mal lhes acontecerá porque sobre vocês estará Meu
Coração. Minha vitória sobre o mundo será perfeita porque
a redenção será a vida para muitos que, por sua própria dor,
afastaram-se de Deus.
A paz é o propósito imediato para o mundo, uma paz verdadeira e transparente que possa transformar a consciência de
muitos corações. Por isso, queridos filhos, Eu ainda permaneço
sobre o mundo guardando o coração e a vida de todos para
que na consagração se unam à grandeza de Meu Filho até os
últimos dias.
Eu os preparo, a partir do coração, para um novo caminho
que todos deverão animar-se a percorrer: o caminho da oração
e da Graça. Nesse trajeto seus corações se aliviarão e já não
haverá sofrimentos.
Quem responde ao Meu chamado diário o faz pelo mundo e
pelas almas necessitadas de Meu Coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Paz no profundo de cada coração.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

fevereiro Queridos filhos,

Primeiramente devem viver o perdão em seus corações para
que depois a pureza desperte e os leve à verdade única. A
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humanidade deve perdoar para voltar a nascer nas Mãos de
Deus. Por isso, queridos filhos, Eu lhes anuncio a Graça como
caminho para a Redenção, a Reabilitação e a Misericórdia.
Cada alma está às vésperas de poder renunciar a si mesma e
elevar-se ao Meu Imaculado Coração para que Eu possa guiá-la ao Reino do Criador. A oração será a base que construirá
os grandes pilares do templo para que, assim, Deus entre e
construa Sua Morada de Amor.
O Senhor Me envia como Mensageira da Paz para que a humanidade desperte, neste final dos tempos, para o ato do perdão e
da reparação de todas as faltas cometidas contra Ele.
Eu lhes anuncio a Graça da Misericórdia para que Meus filhos
a aceitem e possam renovar a vida sob o impulso do Amor de
Deus. Para perdoar deve-se percorrer o caminho do desprendimento de si e, assim, esse caminho será construído pelo dom
do perdão. As doenças internas desaparecerão, porque serão
tocadas pelo poder da oração.
Queridos filhos, conduzo-os à verdade, porque a verdade do
coração os ajudará por meio da oração para que cada alma veja
o que ainda deve elevar e entregar a Deus Pai. Meus filhos, não
devem se entristecer pelas consequências dos erros, mas devem,
a partir de agora, alegrar o coração porque a Divina Esperança
os levará ao perdão por tudo o que fizeram.
Para que nada se repita na vida, são necessárias oração e coragem
para transcender o que ainda não se pôde superar. Lembrem-se
das bases da fé para que ela seja o farol que os conduz a um
estado constante de oração.
Queridos filhos, dou-lhes Minha Paz e entrego-lhes Meu perdão universal para a reparação de todas as almas e do mundo.
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Oremos confiantes por uma redenção maior para toda a humanidade. Aguardem a Graça para que depois chegue o perdão
no coração.
Redenção para todas as almas através da oração do coração.
Agradeço a todos os orantes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

fevereiro Encontrem Meu Coração em cada um de seus corações. Descu-

bram a Luz em suas essências e vejam a pureza de Meu Amor,
que os fortalece dia a dia.
Queridos filhos,
Hoje os convido a meditar sobre o Mistério da Transfiguração
de Jesus. Nesse Mistério, que pode ser contemplado através
da oração, vocês devem meditar a respeito do sinal que se
manifestou na experiência vivida por Jesus junto aos apóstolos.
Eles representam o coração da humanidade, que ao longo do
tempo segue a voz e a instrução do Mestre.
Meu Filho é a Chama de Vida, que lhes permite dar os passos
na consagração de seus corações a Deus. Por isso, queridos
filhos, vocês, como humanidade, participaram do Mistério
Divino da Transfiguração, mistério que hoje os convido a
recordar. Levem no coração o sinal desse Mistério Divino, que
os fará descobrir uma entrega profunda e uma transformação
constante de seus corações.
Como humanidade, os apóstolos foram testemunhas do mistério infinito do Amor que Meu Filho viveu e vive com Seu Pai
Universal. Por isso, filhinhos, os apóstolos foram chamados a
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encontrar, no profundo de seus corações, a verdade da existência divina e da Presença de um Pai Maior e Onipotente entre
as criaturas.
Jesus, Instrutor, preparou-os como humanidade no caminho
do despertar da Consciência Única.
Por isso, queridos filhos, Eu os conduzo ao encontro da
única verdade universal de Deus, como Meu Filho o fez com
os apóstolos. Através do caminho da oração vocês poderão,
como Jesus, transfigurar a vida em algo imaculado para Deus;
e, assim, suas almas, como instrumentos do Criador, poderão
emanar os atributos da paz e da entrega absoluta do coração.
Para que Meu Filho transfigure suas vidas, vocês devem iniciar,
confiantes, a peregrinação de fé ao Seu Santíssimo Coração.
A fé esteja em seus corações bondosos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

fevereiro Eu os espero. Eu os aguardo. Eu os amo. Eu conheço cada um

de vocês muito além do que são hoje: corações ainda em redenção. Eu os contemplo em oração perpétua. Eu os vigio com
Meu Imaculado Coração. Eu os busco em cada caminho para
que cada alma se reencontre com Cristo.
Já chegou o momento da verdadeira consagração para algumas
almas e da doação constante para muitas outras. O tempo
marca a hora da permanente oração para a reparação do mundo
e da humanidade adormecida.
Hoje venho elevar Minha voz sobre seus corações para que,
além de vocês, outros filhos escutem Meu chamado divino.
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Por isso, queridos filhos, o Senhor contempla a todos com Seu
poderoso Coração de Amor, mas Ele aguarda a conversão de
cada alma nestes tempos. Essa conversão ajudará os Planos de
Paz que Meu Imaculado Coração propõe emanar para todas
as almas e mais ainda para aquelas distantes do Amor de Deus.
Meus filhos, saibam que todos deverão render-se ao Amor vitorioso de Meu Coração para que o mundo encontre, assim, o
repouso que tanto busca. Para que a humanidade acompanhe
as mudanças no mundo, deverá orar sempre, como um voto
eterno. Isso permitirá reverter a dor constante do mundo. Assim, pequenos corações, a consagração verdadeira de cada um
de seus espíritos poderá unir-se à Luz do Espírito Santo, que
no final dos tempos irá atuar como um símbolo de paz para
muitos e como uma chama de fé e de esperança para outros.
Queridos filhos, o mundo está em emergência de oração. Por
isso, se vivenciarem diariamente os atributos de Meu Coração
Universal, vocês ajudarão a Lei Divina a amparar e a resgatar
muitos corações que se afastaram de Deus. As almas ardem
nas chamas da dor e do sofrimento. Meu chamado anuncia o
alívio que muitos ainda desconfiam poder viver; mas, ao final
de tudo, Meu Imaculado Coração triunfará em cada essência
que Me buscar e na que não Me buscar.
O verdadeiro espírito da oração manterá a barca no oceano, até
que ela se eleve aos Céus.
Eu os convido a permanecer com o coração voltado para o Céu.
A que os venera,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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23

fevereiro Queridos filhos,

Hoje elevem suas orações aos Céus porque Meu Coração os
escutará. As palavras permanecerão entre os homens, mas Meu
Imaculado Coração vem a vocês para que reconheçam o poder
do Amor de Deus.
Hoje os convido a abrir mais o coração para que a Divina
Misericórdia seja o escudo que os protege de todo o mal. Meu
Coração se doa a vocês e ao mundo como cofre do amor e
do sagrado.
Queridos filhos, enquanto o mundo muda, fortaleçam o verdadeiro ardor do Amor e da Luz que as orações despertam em
seus corações. Por isso, Minha vitória na vida de cada alma é o
resgate do Amor essencial que Deus entregou a cada criatura.
Venho ao mundo anunciando a paz e a reparação de todas as
faltas cometidas diariamente. Quando Meu Coração clama
a vocês por oração, é por amor a todas as almas que negam a
Deus e não O vivem de forma verdadeira.
A hora da Redenção, queridos filhos, é para cada alma que
se entrega nas Mãos de Deus; é um cântico de glória para os
anjos do Céu. Por isso, queridos filhos, cada oração feita com
o coração é uma Graça Perpétua para o mundo dolorido e
para toda a humanidade. Eu os convido a adentrar com seus
corações a escola da oração, que vocês já estão cursando, porque
a oração é que iluminará o mundo, através do Sagrado Coração
de Meu Filho.
Orem e perdoem; assim o mundo será reparado e a compaixão
será como a flor em cada novo amanhecer.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado à oração diária.
Eu estou com vocês,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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24

fevereiro Queridos filhos,

Que seus corações hoje sorriam para que neles brotem e nasçam
as flores de Deus.
Pequenas crianças, guardem com predileção a Presença do
Coração de Meu Filho; assim, Ele os fará caminhar até o
Reino do Senhor, onde vocês devem sempre aspirar a viver e a
permanecer eternamente.
Hoje os convido a fazer brotar a paz do âmago de suas almas.
Muitos corações aguardam por almas bondosas que possam
irradiar paz e amor para reparar a dor. Por isso, Eu os preparo
diariamente para viverem Minha escola de oração. Um bom
discípulo vive com fé os preceitos do Mestre do Amor e, assim,
ele começa a percorrer os caminhos do amor e da esperança,
que são necessários para muitas almas solitárias.
Queridos filhos, cada oração é como um novo mistério de fé
que se revela à vida das almas. Por isso, Eu os convido a estar
diante do Espírito Divino do Pai para que todos possam começar a viver Suas Leis de Amor.
Queridos filhos, todos são chamados à conversão do coração,
e isso começa a partir do amor profundo que seus corações
possam irradiar aos seus semelhantes e ao mundo. Se a humanidade pudesse amar além da vida e do coração, o mundo mudaria e as oportunidades de salvação chegariam a muitos filhos.
Eu os chamo a fazer parte dos grupos de oração consagrados ao
Meu Imaculado Coração para que Deus Pai, em Sua Infinita
Misericórdia, contemple o mundo com compaixão e amor.
Cada oração pronunciada com firmeza e devoção permite que
mais almas afastadas da Luz possam ser elevadas pela força
interior de Meu Imaculado Coração.
Queridos filhos, ainda estamos em tempo de muitas almas,
num ato de reconciliação, poderem se aproximar de Meu Filho.
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Com Verdadeiro Amor, Ele as aguarda para dar-lhes a conhecer
a imensidão de Seu Bem e de Sua Humildade.
A escola da oração é para todas as almas que aspirem a nela
ingressar e para as que não encontraram a Luz do Reino Celestial, oferecida por Meu Coração dia a dia. Amemos com
honestidade e aliviemos o mundo da própria dor. Todos são
chamados à hora da reparação total daquilo que suas almas não
realizaram bem. Estão sendo chamados à hora da Redenção.
Grata por responderem ao Meu eterno chamado.
Luz nos corações do mundo,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

25

fevereiro Seus corações sabem quanto Eu os amo?

Meu Amor Imaculado é para todos; por isso, queridos filhos,
hoje os convido a viver em Meu Amor Universal, por mais que
ainda não o conheçam nem o sintam.
Eu chego às suas vidas para que renovem o compromisso que
cada alma tem com Meu Filho. Em cada chamado à oração,
anunciado por Minha voz, muitos anjos do Divino Pai se
congregam para ajudar o mundo e a humanidade.
Queridos filhos, Eu os quero profundamente, muito além de
suas próprias vidas. Cada alma contemplada por Meu Imaculado Coração representa um instrumento precioso que Deus doa
à Terra para que Sua Vontade se cumpra. Porém, muitas almas,
ainda distantes do Verdadeiro Amor Universal que nosso Pai
nos doa, também estão longe do Propósito Divino que Deus
tem para cada vida e para cada pequeno coração.
Por isso Eu os convido a se aprofundarem no mistério contemplativo da oração, para que desta maneira muitas almas se
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aproximem cada vez mais para viver no estado de oração. Os
grupos de oração que respondem ao chamado da Mãe Universal devem colaborar cada dia no despertar da Luz do coração
para que sejam conduzidos por Meu Amor e por Minha Paz.
A oração nos grupos consagrados ao Meu Imaculado Coração
permite que, pela reunião dos corações orantes, o mundo em
sua totalidade possa ser ajudado pelo Amor Divino e Maior.
Nesse caminho de fortalecer os grupos na oração, são atraídos
mais grupos de almas que necessitam beber da Fonte de Milagres que Meu Filho entrega a todos, fonte a que chamamos
Divina Misericórdia.
Queridos filhos, cada grupo de oração responde ao chamado
divino pela paz no mundo e, sobretudo, pela paz no coração.
Eu os conduzo pelo caminho da imitação de Meu Filho como
peregrinos e como colaboradores de Meu chamado. Eu os
amparo a todos dentro de Meu Imaculado Coração.
A perseverança abrirá as portas para que todos, a partir deste
tempo, vivam o amor no coração e, assim, ele possa ser irradiado aos demais corações.
Recordem-se, queridos filhos, de que todos vocês e o mundo
inteiro estão sendo chamados a uma tarefa de caridade e
de solidariedade entre as almas. Isso fará emanar o Raio da
Fraternidade e, assim, a Graça, a partir dessa vivência, poderá
ser real para a humanidade que está carente de Luz e de Paz.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz! Paz e só paz ao mundo!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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26

fevereiro Queridíssimos filhos e almas da oração,

Com alegria recebo a todos os seus corações no Reino de Meu
Pai e hoje os convido a emanar a paz e o amor do âmago de
seus pequenos corações.
Queridos filhos, já estamos em missão celestial de paz e de
conversão para cada uma de suas vidas e para todas as vidas
que estão sobre este mundo. Por isso, filhinhos, Eu os convido
a viverem constantemente em oração para que as contas da
contemplação, feitas por todos com o coração, possam tocar
os Céus, e o Senhor possa responder por meio de Suas Graças.
Eu sou a intercessora de todas as almas. Sou quem os levará ao
Meu Filho Glorificado. Para isso, queridos filhos, após esses
meses que passamos unidos de Coração a coração, anuncio-lhes, como Graça Especial, que Minha voz celestial seguirá
por mais um tempo acompanhando todos os seus corações
através de Meu Amor e de Minhas Palavras nas Mensagens
Diárias. Para que Meu Imaculado Coração chegue a todos,
Eu lhes peço, filhos queridos, que difundam Meu chamado
pela paz e pela hora da conversão e que convidem os corações
a reencontrarem o exercício da oração como algo primordial
para estes tempos.
Agora o Senhor Me pediu que, através do Espírito Santo, Meu
Imaculado Coração chegue às famílias para que as famílias
do mundo possam recuperar o símbolo da Sagrada Família
de Nazaré. E isso acontecerá quando todos os corações das
famílias iniciarem o caminho precioso da oração. Assim elas
também serão consagradas ao Meu Imaculado Coração.
Queridos filhos, agradeço com Amor Divino a todos os seus
coraçõezinhos por responderem ao Meu chamado. Devem sa158

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 158

24/06/2015 22:36:13

Fevereiro de 2012

ber que Deus agora chama o mundo à reconciliação e ao perdão
para que a Misericórdia surja como fonte de conversão para
todos os corações.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Misericórdia para todos os Meus filhos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

fevereiro Queridos filhos,

Não importa quanto seus corações tenham falhado com o
Amor de Deus. Meu Coração contempla os erros do mundo
e, através das orações constantes que Minha voz emana dos
Céus, Eu posso preencher a Terra de Graças para reparar os
erros de todas as almas do mundo.
Por isso, queridos filhos, mais que a reparar o Grande Coração
dos Céus, todos vocês são chamados, através da oração, a se
converterem em pequenas faíscas de Meu Imaculado Coração,
para que vivam Minha Paz e para que imitem Minha Paz. O
Senhor espera de cada um de seus corações a pureza, a doação
e o amor para que esses princípios abracem o maior número de
almas que necessitem de paz e amor.
Por isso, queridos filhos, hoje os convido a viver na perseverança
do coração; ali a fé das almas todas poderá tornar-se mais forte,
e a oração será pronunciada com verdade. No caminho da fé,
encontrarão o bálsamo de Amor que Meu Filho lhes entrega
por intermédio da comunhão diária com Seu Sagrado Coração.
Na oração permanente e na comunhão diária, muitas das ações
negativas cometidas no mundo são reparadas no momento do
encontro interno de cada alma com Cristo.
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Queridos filhos, também a unidade entre seus corações permitirá estabelecer os tempos de paz entre as almas do mundo. Por
esse caminho de paz que Eu os convido a percorrer, se acalmarão, com amor, os corações que buscam ânimo para continuar
na vida e no caminho da unidade com Deus.
Eu os espero no caminho da união com Meu Imaculado
Coração. Eu os quero. Eu os contemplo. Tenham ânimo para
viver a mudança do coração bondoso para Deus.
Oremos e trabalhemos em paz e pela paz!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

fevereiro Filhos Meus,

Com amor lhes peço, neste dia, perpétua oração, feita com o
coração. Eu os espero todos os dias para que suas almas fundam-se em Cristo e, assim, os Plano de Paz, que são urgentes
para o mundo, possam se cumprir.
Eliminem de suas vidas a ignorância e a ilusão para que Meu
Imaculado Coração seja o Propósito seguro para chegar ao
Meu Filho. Neste dia de oração, jejum e retiro, ofereçam
suas intenções verdadeiras para que os Céus as recebam e
lhes enviem uma sincera resposta aos seus pedidos, segundo
a Vontade do Pai.
Queridos filhos, vocês sabem que Meu Coração transborda de
alegria quando as almas se colocam sob Meu Manto de Mãe;
porém, Meu Imaculado Coração também sofre por ver muitos
filhos ainda distantes do Amor do Pai, Amor que hoje Eu estou
derramando sobre o mundo, tanto em Medjugorje como em
Carmo da Cachoeira.
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Quero dizer-lhes, amados filhos, que Meu Propósito Maternal
Imaculado e Universal é o mesmo para todo o mundo.
Por que Meu Coração está em dois lugares ao mesmo tempo
e com hora marcada? Porque o mundo ainda não aprendeu
a viver do Amor real e puro que Deus expressa na Criação
por todas as criaturas. Por isso, Deus Me enviou ao Brasil,
porque esta nação consagrou-se em grande parte ao Meu
Imaculado Coração.
Eu sou a Senhora Aparecida, que traz para a América um novo
chamado e um pedido de atenção para todos os corações. A
Vontade do Pai é que Eu acompanhe a América do Sul por
mais um tempo, através da renovação do culto da consagração
ao Meu Imaculado Coração.
Sob o poder do Espírito Santo, que trago a todos, Eu os convido a buscar esta Luz Maior, como último recurso de paz para
o mundo. Portanto, queridos filhos, Meu Coração, Minha
voz e Minha Presença Maternal se apresentam nesta parte da
América, porque Meu Coração deverá abraçá-la mais e, em
especial, a muitas almas que não estão sendo conduzidas por
bons caminhos.
Por isso chamo não somente a comunidade cristã, mas Meu
Coração clama ainda mais por todos os que estão sós e distantes de Deus. Meu único chamado e missão é para que todos
possam preparar seus corações na paz, antes que o mundo se
transforme rapidamente. Essa é a finalidade pela qual Minha
Imaculada Face está aparecendo no Brasil e no Uruguai.
Queridos filhos, digo-lhes somente que já estamos na hora de
viver o ecumenismo do coração por meio da fraternidade. Eu
os convido a orar profundamente com o coração para que os
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planos que Deus Me encomendou para o Brasil se cumpram
pelo amor e pela salvação de mais almas que estão sem
Meu Filho.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Que a paz seja a vertente de esperança para seus corações!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

29

fevereiro Queridos filhos,

Confiem plenamente no Amor Misericordioso de Meu Filho;
em Seu Sagrado Coração encontrarão não apenas refúgio, mas
também serenidade e amor.
Entrem com confiança e perdão na Alma de Meu Filho
para que Seu bondoso olhar de paz os guie no caminho que
estão percorrendo.
Sintam em seus corações a sagrada divindade de Meu Filho
para que suas vidas encontrem o Espírito Santo através das
palavras que Sua Voz ditou nas Sagradas Escrituras, o Evangelho. Meditem com o coração no propósito de cada parábola.
Acendam a Luz de seus corações na oração e vejam a mensagem
de Cristo para o mundo.
Vivam sob o escudo da humildade para que possam encontrar
Cristo nos demais corações necessitados de conversão.
Eu os convido a rememorar as Sagradas Escrituras para que
vejam as palavras do Redentor como uma grande chave que
abre a porta para os Céus. Com honestidade, vivam a instrução, como um sinal de Boa Nova para todos os que caminham
como peregrinos da oração.
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Velemos pela presença da paz através dos grupos de oração.
A paz é necessária nestes tempos em cada um de Meus filhos.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Unidos na oração divina,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

março Nunca se esqueçam de reservar e dedicar um tempo para o

encontro com Meu Filho e Comigo através da oração e da
Nossa Presença em seus corações. Nestes tempos, queridos
filhos, Nosso cuidado é que Nossos Corações, de Mãe e de
Filho Redentor, sejam as colunas que possam sustentar cada
uma de suas vidas.
Queridos filhos, por isso Nós, como Corações, Nos oferecemos
ao mundo, porque Deus, em Sua Bondosa Misericórdia, envia-Nos para recuperar o mundo e a todas as almas que estão sobre
a face da Terra.
Filhos Meus, para que o inimigo não coloque obstáculos em
Meus Planos de Paz, Eu os convido a seguir-Me diariamente
na oração. Não percam a fé que Eu lhes entreguei com amor e
gratidão. Quando perderem a força para orar, não se detenham,
corram para Meu Filho para que Ele os abrace e os ampare.
Quando sentirem falta de amor, não se desesperem, penetrem
na Luz de Meu Imaculado Coração e afirmem Minha Presença
Maternal na vida de cada um de vocês. Eu os amo profundamente e os espero como verdadeiros missionários da oração
porque, assim, poderão ajudar-Me a irradiar a paz e a fé que
tanta falta fazem nos corações de todos os Meus filhos.
Despertem a alegria e louvem a Deus por todas as mudanças
que estão acontecendo em suas vidas; esse é o sinal da consagração de seus corações.
Grata por responderem ao Meu chamado celestial.
Alegria verdadeira para seus corações!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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2

março Filhos Meus,

Que hoje reine a paz em seus corações para que a esperança
se faça vida e alegria em todas as almas. Hoje os convido a
descobrir as cinco chaves que os levarão aos Céus:
- A caridade constante
- O esquecimento de si
- A doação espontânea de si mesmo
- A humildade permanente
- O amor compassivo.
Com estas cinco chaves vocês poderão abrir as portas que os
conduzirão ao Reino Maior.
Lembrem-se, queridos filhos, de que o crescimento do amor
no coração se alcança na paciência e na humildade. Por isso,
Meus queridos, sustentem este estandarte que Eu lhes entrego,
Meu estandarte da paz, para que, como o coração, ele irradie
a quietude absoluta que muitas almas necessitam para se
encontrarem com Deus.
Se as almas ficassem por um momento em quietude, muitos
acontecimentos no mundo deixariam de acontecer, e o Universo
Criador estaria mais perto da vida de todos os corações. Abram
as portas com essas cinco chaves para percorrer o caminho da
santidade que todos os corações podem viver.
Em Deus se desperta o amor ao próximo. Com Deus estarão
caminhando por um lugar seguro. As almas existem para Deus
como Suas preciosas criaturas.
Convido-os a exercitar as cinco chaves que permitem a
conversão do coração.
168
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Bênção celestial para o mundo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

3

março Minhas palavras de paz querem ser como os Céus nos corações

de todas as almas. Quero que vocês possam reconhecer a Paz
Celestial para que através da oração pura, feita com o coração,
possam viver a paz sobre a Terra.
Todos os Meus filhos já sabem que estamos em um ciclo de
mudanças para o mundo; por isso, mês a mês, dia a dia, Eu
os preparo.
Mas Eu não vejo seus corações atendendo as Minhas palavras
diárias, palavras ditadas pelo Amor de Meu Imaculado Coração e que vêm dos Céus, lugar onde diariamente os convido a
entrar, com confiança e verdade.
Queridos filhos, Deus Pai concedeu-Me esta Graça de estar
entre seus corações, e Meu Coração trabalhou para que suas vidas tivessem as chaves necessárias para a conversão do coração.
O mundo está cego, mas nem todos os Meus filhos estão cegos ou surdos. Eu os escuto dos Céus quando seus corações
colocam a voz da oração no mais alto estado celestial. Por isso,
queridos filhos, Meu Coração se alegra quando vejo a perseverança e a esperança, essências de paz necessárias para estes
tempos, permeadas pela alegria.
Queridos filhos, abracem com amor Meu Coração e coloquem nele, dia a dia, as misérias que fazem sofrer a vida de
muitos corações.
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Por meio do jejum muitas circunstâncias mundiais se resolverão, sobretudo a perda das almas. Quando seus corações entram no caminho da entrega e da doação, curam-se feridas, que
se cicatrizam com rapidez pelo exercício da oração.
Queridos filhos, permaneçam com a chama do coração acesa e
caminhem, caminhem até chegar diante do Coração de Cristo
para adorá-Lo e amá-Lo. Ele os aguarda no silêncio.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Luz para os corações no mundo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

4

março Queridos filhos,

Com o coração, sorriam e irradiem alegria aos seus irmãos. A
alegria sadia cura as feridas que muitos corações carregam em
suas vidas. O caminho da alegria, que se faz necessário nestes
tempos, é construído através da oração. As almas devem saciar
a sede de Meu Filho através da comunhão com Ele, através da
oração e da alegria do coração.
Por isso, queridos filhos, hoje os chamo a reverenciar a Deus
com alegria e em constante oração; assim, o mundo poderá ser
convertido novamente, sob a Vontade do Eterno Pai.
Queridos filhos, a alegria do coração os levará a viver a verdadeira humildade, que os conduzirá à pureza e à transparência
de cada uma das intenções de vida. Recordem-se, filhos Meus,
de que o mundo deve curar-se através do chamado à Misericórdia, gerada pela oração das almas que clamam por ela. O
caminho da alegria trará esperança às suas vidas, esperança
que muitos de Meus filhos perdem pela falta de fé no coração.
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Vocês são Minhas colunas de paz, por meio de cada grupo
de oração. Eu os convido a difundir a alegria na esperança,
na oração e na devoção de cada um de seus corações ao Meu
Imaculado Coração.
Sejam fortes em Mim e em Meu Filho. Estendam os braços a
Cristo, pois Ele os receberá em Seu Eterno Paraíso de Amor e
de Paz. Basta, queridos filhos, que chamem por Meu Filho com
o coração. Ele os escutará e lhes responderá com Sua Santa Paz.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz nos corações e paz para todos os filhos que a buscam!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

março Paz! Paz! Paz na Terra! Paz!

Meus filhos necessitam de redenção, conversão e reconciliação
com Deus. O Pai Supremo os chama à penitência do coração.
Como almas da humanidade, Ele os chama à hora da reflexão.
Quem escutar o chamado será salvo, e a Misericórdia abraçará
sua alma. Mas muitos corações ainda não escutaram quão
importante é a conversão do coração nestes tempos. Se Meu
Coração Imaculado lhes fala de conversão é porque vocês ainda
não purificaram suficientemente o coração.
Por isso, queridos filhos, Eu os convido à oração grupal para
que a comunhão com Meu Filho se manifeste em suas vidas.
Muitas almas devem recuperar a aliança com Cristo, ainda mais
aquelas que estão unidas aos princípios do mundo. Eu chamo
todos aqueles corações perdidos nos vícios do mundo para a
hora da reconciliação. Eles não têm forças no coração para sair
do caminho que estão percorrendo. Por isso, Eu os convido
a orar por todos eles para que Deus, em Sua Misericórdia,
possa resgatá-los.
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Queridos filhos, o mundo está num tempo final de mudanças;
essa é uma verdade universal que muitos corações ainda não
querem ver. Por isso, chegou o momento de exercitar tudo o
que foi ensinado para que seus corações, como instrumentos
do Pai, sejam a emanação da paz para o mundo.
Queridos filhos, nesta reflexão e neste chamado à reconciliação,
vocês estarão construindo a ponte para a fraternidade entre os
corações de todos os homens.
Eu os guardo dentro de Meu Coração. Oremos e clamemos pela Presença de Meu Filho para que Ele, ao enviar Sua Misericórdia ao mundo, desperte os corações ao chamado.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Amor: vertente divina de Luz para os corações.
Que assim seja.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

março Queridos filhos,

Busquem o socorro em Meu Filho e depois, com absoluta confiança, cheguem ao Meu Imaculado Coração para que Meus
pés os guiem no caminho e Minha Luz irradie clareza aos
seus corações.
Queridos filhos, muitas almas sofrem ainda por falta de
esperança e de forças; essas amadas almas, que são Meus filhos,
estão dispersas pelo mundo em busca de propósitos materiais.
Por isso, Meus queridos, hoje os convido, através do exercício
imperioso da oração, a elevar aos Céus todas as almas que no
dia a dia se esquecem de Deus.
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Queridos filhos, encontrem em Meu Coração o caminho para
chegar ao Meu Filho e, assim, em nome da humanidade, suas
vidas participarão diariamente da comunhão com Meu Filho
Glorificado.
Filhos Meus, Meu Coração se anuncia entre vocês para que
possam reconhecer que Meu olhar celestial e Meu Coração
estão observando a falta de amor entre as almas. Por isso, venho
recordar-lhes que é importante viver não apenas do fruto da
oração, mas que também sintam a Presença de Meu Filho em
seus irmãos de caminho, nas famílias e nos mais próximos de
suas vidas. Dessa forma, queridos filhos, começarão a viver a
fraternidade necessária com todos os filhos que não a conhecem como uma Sabedoria de Deus.
Meus filhos amados, a vida da fraternidade entre os corações
poderá reverter as grandes misérias espirituais em que vivem
muitas almas. Por isso, a firmeza do coração transformado e
a perseverança na vida de oração lhes permitirão conhecer os
graus de amor de todo esse Universo Criador.
Em seus olhos Eu coloco Minha Luz para que suas consciências
vejam a necessidade de todas as almas. No caminho, deixo o
sinal de Meus pés para que sigam a senda que Meu Filho deixou marcada até o Senhor.
Que seus corações possam perceber a vinda do Espírito Santo.
Ele será um bálsamo de paz para aqueles que confiam nesse
divino mistério de Deus.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Reconciliação em cada um de seus coraçõezinhos!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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7

março Queridos filhos,

Voltem o olhar a Deus para que através de Meu Imaculado
Coração possam encontrar o Propósito Divino. O mundo pede
auxílio para a Redenção. Por isso, queridos filhos, despertem
em seus corações a chama da oração. Assim construirão o caminho para a conversão de todas as almas.
Meus amados filhos, Eu os busco para que vivam constantemente no Amor de Deus, e é nesse Amor do Pai que os corações poderão elevar a consciência em nome da humanidade.
Queridos filhos, Eu os aguardo em oração para que juntos
caminhemos até aos Céus do Senhor. Ali descobrirão as chaves
da paz e do amor. Por isso, queridos filhos, Eu Me apresento
diariamente a vocês para que cresçam como almas e como
um único coração, capaz de irradiar um Amor Puro e Maior,
necessário para muitas criaturas.
Suas orações não apenas devem ser um diálogo constante com
Deus, mas devem responder à emergência das almas e do próprio mundo, que aguarda pela hora de Sua Misericórdia.
Para isso, filhos amados, preparem cada dia de oração como um
dia único de comunhão com o Pai Celestial. Voltem o olhar
aos Céus para que a Graça Divina e Insondável seja a solução
para muitas almas.
Queridos filhos, busquem estar em Deus e no Pai Divino e,
assim, poderão encontrar a Luz para cada momento interior.
Levem no coração a chama da paz, para que através do amor
ela se difunda pelo mundo, do mesmo modo como se difunde
a Luz.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz a todos os Meus filhos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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8

março Queridos filhos,

Eu sou como o Sol do Universo, que dia a dia quer iluminá-los e amá-los para que possam viver em Meu Filho algo único
e glorioso. Vivam no Espírito de Cristo e, em humildade,
reconciliem suas vidas com Seu Sagrado Coração.
Queridos filhos, na reconciliação diária de seus corações com
Meu Filho, vocês ajudarão que muitas almas perdidas na vida
do mundo, e almas que não sentem a Deus, possam todas elas
ser conduzidas pela Luz de Meu Imaculado Coração.
Filhos pequenos, pela confiança em Cristo vocês poderão renovar a vida e todos os erros cometidos, especialmente aqueles erros que se repetem sem terem sido perdoados; tudo isso
receberá a justa causa da Divina Misericórdia. Por isso seus
corações, como parte da humanidade, reverterão situações
mundiais que todas as almas vivem, tais como a falta de fé e a
carência de amor.
Hoje os convido a se renovarem diante de Meu Filho através da
oração para que tudo possa reconciliar-se e perdoar-se segundo
os preceitos do Altíssimo Deus.
Queridos filhos, no ato da reconciliação vocês estarão sendo salvos. E muitas almas, que ainda negam e não vivem o
Deus vivo, poderão ser tocadas pela presença do Meu Amor
Maternal. Mas para que isso aconteça, necessito de vocês em
oração, afirmando em seus corações a vida da Misericórdia
para que a maior parte das faltas cometidas pela humanidade
seja perdoada.
Filhos Meus, já estamos no caminho para a reparação do coração e da vida. Por isso, Eu os convido a exercitar a paciência
diante do que é inquebrantável e a permanecer em Meu Imaculado Coração, para que Meu Amor a tudo possa curar.
Reconheçam que sem Deus Pai nada se pode fazer. Que brote
em vocês a gratidão por estarem diante de Seu trono.
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Misericórdia para Meus filhos do mundo inteiro!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

9

março Filhos Meus,

Hoje os convido de novo à adoração de Meu Filho em cada
uma de suas orações, como no exercício da contemplação do
Cristo Misericordioso. Elevem os olhos ao Coração de Meu
Filho para que seus corações vivam o anúncio da Nova Redenção. Dessa forma, Meus queridos filhos, por meio desse
exercício estarão, no silêncio, preparando seus corações para
quando Ele retornar. Suas almas, como ovelhas no rebanho
do Pastor, devem caminhar confiantes, através do estado de
oração e de adoração.
Queridos filhos, vocês não apenas estarão elevando um pouco
mais seus corações através da adoração, mas também poderão
elevar o sentimento e o pensamento da humanidade que vive
sem Meu Filho.
Nesta Páscoa que se aproxima, Eu os convido a abraçarem a
Meu Filho e, assim como às Portas de Jerusalém, convido-os
a receber o Messias Redentor. Com esse mistério pascal em
suas vidas, vocês poderão vivenciar a Presença sublime de Seu
santíssimo Coração, porque sem Meu Filho, não poderão ver,
em verdade, o que Deus tem para cada um de vocês.
Amados filhos, é só através de Meu Filho que poderão pôr seus
pés a caminho dos Céus, para que a alma encontre um lugar
seguro para onde retornar.
Queridos filhos, nesta preparação para a adoração, seus corações se liberarão do peso que carregam na vida e, assim, eles
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brilharão pela Presença do Redentor. Por isso, queridos filhos,
é importante se abrirem para viver os verdadeiros mistérios de
contemplação que Cristo deixou como ensinamento.
Chegou a hora de todos os corações se prepararem e aproveitarem o tempo para estar em Meu Filho. Guardem em suas vidas
o mistério do Amor que Cristo agora lhes traz, através de Sua
Misericórdia para o mundo inteiro. Vivam n’Ele e vivam por
Ele, porque logo compreenderão tudo.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Amor e Luz para os corações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

10

março Queridos filhos,

Hoje elevem os braços ao Reino Celestial de Meu Coração,
para que seus corações possam purificar-se. A alma que se
entrega à Vontade do Pai, filhos Meus, é uma alma que se doa
e confia no Verdadeiro Amor de Deus.
Queridos filhos, para que as mudanças na vida se manifestem
nestes tempos finais, é necessário aceitar com valentia a
conversão do coração. Quando tiverem convertido o coração,
poderão saber que a fé se colocou como uma chama viva em
suas vidas.
Queridos filhos, enquanto uma parte do mundo se apaga por
não reconhecer a Deus, Eu lhes peço oração contínua para
que Meu Imaculado Coração possa auxiliar todos os filhos
do mundo. Para maior conversão do coração, é necessário que
as mudanças da vida aconteçam por meio da consagração ao
Meu Imaculado Coração.
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Por isso, queridos filhos, vivam o poder e a força do coração
através do amor para que a vida seja, a cada dia, um Templo
Interior para Deus. Em cada um de vocês, o caminho da peregrinação deve chegar no âmago da alma; assim, a vitória do
Amor de Meu Filho tocará cada uma de suas almas. Eu os
aguardo em oração, como caminhantes e como corações que
aspiram encontrar o Pai a cada momento.
Queridos filhos, as almas se esquecem com facilidade da
Presença do Pai Universal; por esse motivo Eu estou entre vocês
para que se recordem de quão importante é estar no Senhor. O
Senhor os guia. O Senhor os conhece. O Senhor os ama. Por
isso vivam os últimos tempos da Misericórdia.
O mundo clama pela conversão, mas não sabe como começar
a viver sua própria reabilitação. Eu os convido a contemplar
a oração do ponto mais elevado do coração. Ali Me encontrarão convertendo o mundo e as almas através de Meu Imaculado Amor.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Sabedoria para seus corações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

11

março Filhos Meus,

Não temam as trevas, porque o triunfo de Meu Imaculado
Coração resguardará cada uma de suas vidas.
Queridos filhos, nunca percam o caminho da fé que construíram através da oração.
Hoje Eu estou entre seus corações para que possam sentir-Me
como Mãe do Amor e da Paz. Nunca temam pelo que ainda
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não aconteceu. Saibam que por intermédio de Meu Filho
poderão encontrar a fortaleza para caminhar pelo mundo. Por
isso devem assegurar a oração em seus corações, para que o
manancial que provém da Fonte Divina desça sobre os corações
do mundo.
Amados filhos, a aliança de seus corações com Cristo lhes permitirá ver o horizonte de luz que se aproxima. Aguardem dia a
dia pela Presença de Meu Filho e saibam que ainda estamos em
um tempo de Graça. Caminhando na oração, a humanidade
alcançará o triunfo no Amor de Deus, ainda que para isso seja
necessário que muitos corações animem suas vidas através da
oração. Assim, todos poderão renovar a vida do coração no
amor e no perdão.
Queridos filhos, aceitem e vivam o perdão de Meu Filho. Desse
modo receberão os Raios de Sua Divina Misericórdia. Esse é o
caminho que deverão trilhar juntos, imitando a peregrinação
de José e de Meu Coração a Belém.
Por que lhes digo isso? Porque suas vidas devem nascer como
nasceu Jesus, que despertou em Misericórdia para o mundo.
Eu preciso de vocês na pureza para que possam sentir através
de Meu Coração.
Queridos Meus, espero que, pela oração, vocês perdoem tudo
com o coração. Assim, o sofrimento para o mundo será menor,
porque se as almas oram com o coração, elas poderão ser salvas.
Queridos filhos, sintam Minha Paz e vivam Minha Paz. Eu
necessito de vocês firmes no coração.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Misericórdia e Paz para a humanidade!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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12

março Todos os corações, como almas, entrarão no Reino dos Céus

e, portanto, vocês não devem temer. Meu Imaculado Coração
está em suas vidas para que possam viver e amar.
Meus muito queridos filhos,

Enquanto o mundo necessita de salvação, Eu lhes peço que
orem com o coração, para que todas as almas participem da
Presença de Meu Filho. Eu os espero dia a dia em oração, queridos filhos, porque a cada dia muitas almas são aprisionadas
pelo inimigo. Meu Imaculado Coração se aflige quando Meus
filhos são enganados pelas opiniões do mundo.
Quando Minha voz os chama à oração constante é pela grande
necessidade de Paz e Luz em tantos outros corações que não
sabem viver em Deus Pai. Por isso, queridos filhos, Eu venho
cheia de Graça, para que as almas aceitem a presença de Meu
Coração de Luz sobre o mundo.
Ainda resta muito por fazer, pequenos filhos. Por esse motivo, Eu os convido a viver em Meu Filho Glorificado, para
que todos possam ser como rios e caudais infinitos de Sua
Divina Misericórdia.
A Misericórdia é a chama para a rápida conversão do coração;
se vocês estivessem na Misericórdia, a situação das almas seria
outra, e a paz reinaria por um tempo mais.
Para que isso aconteça, Meus filhos, é preciso ter confiança
em Deus e fazer brotar a chama da oração como um dos mais
preciosos instrumentos que Deus lhes entregou.
Queridos filhos, fiquem em Minha Paz Maternal. Eu os compreendo e vivo em cada um de seus corações. Eu os chamo a
viver sempre em Meu Filho porque, assim, seus talentos serão
como Minhas rosas no jardim do Amor Maternal.
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz no profundo de seus corações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

13

março Um sinal de conversão é a vivência do amor. Um sinal de fé

é estar diariamente no Coração de Meu Filho. Um sinal de
esperança é orar Comigo pela paz. Um sinal de bem-aventurança é que suas vidas sejam como Fontes de Misericórdia do
Pai Eterno.
Queridos filhos,
Aguardo-os com alegria para orarmos pela paz. Orando Comigo, vocês permitirão que o Raio da Graça seja vida e salvação
para as almas que estão dispersas pelo mundo.
Amados filhos, nesta hora de mudanças e transformações, peço-lhes que, de seus corações, derramem a fé sobre o grande
Amor que Meu Filho tem por todos. A transformação de seus
corações, queridos filhos, permitirá as transformações na consciência da humanidade.

Filhos Meus, dessa maneira e pelas almas, estou acompanhando
cada um de Meus filhos nos passos de fé e consagração que
todos devem viver.
Queridos filhos, por isso hoje os convido a se refugiarem no
Coração de Meu Filho, porque n’Ele encontrarão a resposta
e o caminho de saída que muitas almas buscam nesta hora
de mudanças. A mudança verdadeira deve acontecer primeiro
em seus corações para que, então, aconteça na consciência de
todos os Meus filhos.
Pequenas crianças, saibam que é necessário que seus corações
construam o novo mundo por meio do amor e da paz, que
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muitos filhos não têm, nem vivem. Por isso, Eu os chamo a
difundir o Amor do Pai Celestial sobre cada lugar da Terra.
Dessa forma, a Graça que muitos corações aguardam poderá
ser uma verdade para a vida de todas as almas.
Queridos filhos, cooperem com a presença da fraternidade que
Meu Filho irradia para cada alma. Saibam, Meus filhos, que no
profundo de todos os seus corações vocês são unos com Deus.
Agradeço-lhes, mais uma vez, por responderem ao Meu
chamado.
Luz Celestial em seus corações,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

14

março Queridos filhos,

Na devoção ao Meu Imaculado Coração a paz será alcançada,
e o mundo viverá da Graça um tempo mais. Vejam emergir de
seus corações a presença de Meu Amor Maternal, e suas vidas
estarão mais próximas de Deus Pai.
Queridos Filhos, Meu Coração clama pela redenção do mundo
e de tantos filhos que suas pequenas mãos não poderiam contar.
Meus amados, o universo ao qual seus corações pertencem está
cheio de Luz e Graça, mas a humanidade aprendeu pouco a
viver de Deus. Por isso, elevem o olhar sempre ao Reino do
Santíssimo Pai para que, no caminho que estão percorrendo,
possam ver Meu Filho ao lado de vocês. Ele é o que retorna por
Amor, Redenção e Paz. Através da oração, encontrem Deus
em suas vidas.
Queridos filhos, aceitem entrar no caminho de Minha Paz para
que Meu Coração os guie e os proteja. Enquanto o mundo
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ainda acredita viver bem da maneira como foi formado ao
longo das gerações, Eu lhes digo que todas as almas devem
render-se diante do trono do Criador para que Ele os veja com
olhos de Misericórdia.
Amados filhos, cumpram com a promessa que seus corações
fizeram ao Meu Filho; antes de tudo, vivam perpetuamente
n’Ele para depois, bebendo do Manancial de Seu Coração,
fundirem-se com Seu Santo Espírito de Amor.
Eu hoje os convido a que suas consciências retornem à união
com Meu Filho, que cada uma de suas vidas já experimentou
no princípio. Para isso, queridos filhos, alcancem a redenção
de suas vidas por meio da oração, da comunhão com Cristo e
da reconciliação com o Altíssimo.
Em cada nova conversão estarão ajudando a aliviar o mundo
para que o Amor Eterno dos Céus reine sobre a Terra dolorida.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Misericórdia Divina para os que ainda não a alcançaram.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

15

março Diariamente muitas almas vivem sem a oração, e seus pequenos

corações distanciam-se de Deus. Nesta Graça de conversão que
alguns de Meus Filhos estão recebendo, hoje lhes peço que
orem por todas as almas que se apagam pela falta de Deus.

Queridos filhos, o caminho que o mundo percorre hoje separa
as almas de Meu Pai. Filhos Meus, sustentem em suas mãos
as contas da oração para que, com cada uma de suas orações,
ajudem a elevar os Meus filhos que não vivem o Cristo Vivo.
Assim, queridos filhos, Meu Imaculado Coração Se anuncia
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em suas vidas e, juntos no mistério divino da oração, vocês,
unidos a Mim, estarão socorrendo o mundo, cada dia mais
necessitado de Deus.
O Reino de Meu Imaculado Coração está aberto para que
todos os Meus filhos possam entrar. Não percam a fé de seus
corações, e serão conduzidos ao Coração de Meu Filho. É
hora de caminhar ao Reino do Pai Celestial para preparar os
corações para o novo tempo.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz para suas vidas.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

março Despertem a Luz de Deus em seus corações e nunca percam a

alegria de estar em Meu Filho Ressuscitado.
Queridos filhos,
Quando vivem no oceano da oração, vocês, como humanidade,
permitem gerar uma aliança perfeita com Deus Pai. Por
isso, queridos filhos, o mundo diariamente necessita de fiéis
instrumentos de oração que se unam ao Meu Filho por meio de
Meu Imaculado Coração. Por esse caminho de oração, que os
levará à paz, hoje os convido a recordar o quanto é importante
viver do fruto constante da oração.
A alma que é permeada pelo espírito da oração estará reconciliando-se com Deus Pai, e o Espírito Santo lhe dará, por Graça,
cada um de Seus Sete Dons.
Queridos filhos, não apenas os convido a viver da oração, mas a
fazer recordar a todos os Meus filhos que eles também deverão
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ser salvos de suas próprias vidas humanas. Já é hora das almas
manifestarem o dom que Deus lhes concedeu no momento
da Criação.
Filhos Meus, enquanto do Espírito Santo emanam Seus
primeiros sinais para o mundo através da presença de Meu
Imaculado Coração, Deus está irradiando Seus Dons de Paz,
por meio de Meu Coração e do Espírito Santo.
Amados filhos, o Espírito Santo e Meu Imaculado Coração são
a força para despertar a Misericórdia nas almas, preparando-as
para o retorno de Meu Filho.
Queridos filhos, o caminho que cada alma está decidindo
percorrer na vida vai levá-la a ficar mais perto ou mais longe
de Deus. Por isso, filhos queridos, Eu venho, dia a dia, recordar-lhes que existe somente um caminho para o Pai, que é por
meio de Meu Filho, que Se anunciará ao mundo pela segunda
vez. Busquem Meu Filho em seus corações, para que possam
vê-Lo chegar dos Céus.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Amor para todos, do Meu Imaculado Coração.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

17

março Queridos filhos,

Abracem Meu Coração para que possam estar protegidos e
possam estar sempre sob Meu Manto.
Amados filhos, hoje os convido a viver com honra a conversão
de cada coração; assim poderão ver Meu Filho em suas vidas e
encontrarão repouso em Seu Sagrado Coração. Minha alegria
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encontra-se na resposta diária de seus corações; por isso, Meus
filhos, Eu os chamo à reparação total do que não está bem para
Nosso Senhor, o Deus do Universo. Para que seus corações
vivam a reparação, deverão orar com constância e aguardar
com confiança a resposta de Meu Reino de Amor e Paz.
Queridos filhos, Meu Coração está dolorido pelas injustiças
que acontecem no mundo e que ofendem muito a Deus. Por
isso, vocês já sabem que só a oração ajudará as almas que mais
necessitam da Misericórdia de Meu Filho. Hoje os convido,
também, a concentrar seus corações no mistério sagrado da
Páscoa, que está chegando. Assim, queridos filhos, vocês viverão a Páscoa na renovação com Meu Filho e na comunhão
com Seu Coração.
A paz seja para todos nestes tempos; que nenhum de Meus
filhos perca a fortaleza e a esperança de seu coração.
Meus queridos, só lhes peço que doem a fé do coração para
que outros tantos filhos Meus possam aprender de vocês pelo
exemplo do amor, do perdão e da reconciliação.
No dia de hoje, em especial, preparo Minha vinda como Co-redentora das almas e como Serva Fiel de Meu Filho, o Redentor. A vinda de Minha presença para o fim deste mês deveria
trazer-lhes regozijo e alegria, porque Deus está Me enviando a
vocês, às suas vidas e aos seus corações.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Oremos pelos que estão cegos e pelos que ainda não veem a
Luz de Meu Coração.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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18

março Queridos filhos,

A solidão e a falta do Verdadeiro Amor a Deus em alguns corações podem despertar o medo. Por isso, queridos filhos, vocês,
como instrumentos da oração, devem amar a Deus Pai acima
de todas as situações, sentimentos e pensamentos, para que,
assim, suas consciências sejam guiadas ao caminho da perfeita
Luz de Deus.
Amados filhos, muitas almas necessitam de paz na vida e no
coração. Essas almas, que são Meus filhos, vivem confusas, com
pouca sabedoria para dar seus passos. Por isso, Meus filhos, Eu
os chamo com urgência à oração do coração; assim, Meu Filho
poderá inundá-los com Sua Misericórdia e Suas Graças, neste
final dos tempos.
Queridos filhos, o mundo continua cego diante do Amor de
Deus; por isso Eu lhes peço que despertem em seus irmãos a
compaixão e o perdão, tão necessários para que a humanidade
se redima. Todas as almas, nestes tempos, estão em seu ciclo de
definição e de juízo. Orem, queridos filhos, com muito amor,
para que Deus os escute e derrame Sua Misericórdia sobre
o mundo.
A humanidade ainda vive na ilusão de que tudo continuará
igual. Eu lhes digo, Meus filhos: despertem! Despertem, porque Meu Filho está retornando ao mundo, e o mundo deve
pedir muito perdão a Deus.
Vivam diariamente o amor ao próximo. Assim, a Luz que
tantas almas aguardam poderá ser a chama que Meu Filho
entregará a cada um de seus corações.
Rezem! Rezem! Não se cansem de rezar, porque é necessário
para esta hora de Juízo.
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Luz para o caminho das almas.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

19

março Filhos Meus,

Pelo imenso Amor de Meu Filho, permaneçam em oração
pelas almas que se distanciam de Deus, aquelas que se afastam
rapidamente de Deus.
Queridos filhos, saibam que Meu Imaculado Coração os abraça
fortemente para que, seguindo Meus passos, vocês possam
chegar ao Meu Filho. O Redentor os chama para viverem em
Sua Perpétua Misericórdia; por isso, pequenos filhos, sintam
a Misericórdia em seus corações para que depois suas vidas
possam manifestá-la aos seus irmãos.
Queridos filhos, amorosamente os envolvo com Meu Manto
de Paz. É hora de todos os Meus filhos, por suas orações,
receberem a mesma Graça.
Meus filhos, vocês sabem quão importante é perdoar com o
coração. Por isso, hoje os convido a perdoar de verdade e a cada
momento o que estiverem vivendo em suas vidas. O perdão os
levará, queridos filhos, a encontrar com sinceridade o Reino
Celestial de Cristo, pois desse modo seus corações estarão
imitando o Meu Filho.
Queridos filhos, para que o mundo mude segundo a Vontade
de Deus e não segundo a vontade dos homens, Eu os convido
a ser como uma oração pura em suas vidas e em suas ações;
assim, por meio do ato da oração, vocês ajudarão diariamente
na redenção de muitos de Meus filhos que vivem sem Deus.
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Eu os conduzo ao caminho da consagração de seus corações.
A vocês cabe colaborar, Meus filhos, com todos os seus irmãos
pela oração do coração.
Lembrem-se de que são muitas as almas que diariamente, filhos Meus, caminham por trilhas que não são os caminhos
de Meu Pai. Por isso, a consciência de cada um de vocês e o
amor na oração poderão reparar o que muitas almas fazem
sem consciência.
Vivam na Redenção de Meu Filho. Digam “sim” à Luz de Seu
Sagrado Coração.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Com devoção infinita de Meu Imaculado Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

As Cinco Chaves da Conversão

março

Queridos filhos,
Suas almas são como caminhantes peregrinos que devem sempre buscar a Deus. Seus pés os conduzem em busca do caminho
de Deus. Suas mãos, sempre em oração, os elevam para falar
com Deus. Seus corações são como o fogo que faz brotar a luz
da chama para iluminar-lhes o caminho.
Queridos filhos, Eu sou a Ave da Paz, que vem do Céu para indicar-lhes o caminho correto para Meu Filho. Meu Imaculado
Coração entregou-Se ao mundo para que as almas se fortalecessem na fé e no amor do coração. Minha Pureza lhes mostra
como é possível estar eternamente em Deus, assim como suas
vidas estão aqui na Terra. O caminho para cada um de Meus
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filhos deve ser a aspiração constante de viver no Coração de
Meu Filho, que também ofertou-Se em vida e em espírito pela
redenção do mundo.
Em Cristo pode-se encontrar a fortaleza para que as vidas
se liberem dos obstáculos e possam ser permeadas pela Luz
Vitoriosa de Deus.
Com esta mensagem, quero dizer-lhes, queridos Meus, que
seus corações vivem e viverão mais em Meu Filho quando, no
coração, em sua fé, puderem ver que o caminho ao Paraíso é
possível para todos.
Para entrarem no Reino de Meu Filho devem viver, dia a dia,
a conversão do coração. Para isso, quero dizer-lhes, queridos
filhos, que vocês pratiquem estas cinco chaves para a Redenção
e o Perdão:
- O jejum feito por amor
- A caridade ao próximo
- A oração como fonte de renovação
- A leitura do Sagrado Evangelho
- A confissão com Meu Filho.
Esse exercício lhes permitirá saber, Meus filhos, em que lugar
e momento está a conversão de seus corações. Assim, Meus
queridos, cada um de vocês poderá mostrar-se como uma
verdadeira alma de Deus, como um digno filho ou uma digna
filha de Deus.
É hora de reparar o coração!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
190
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21

março Queridos filhos,

Amem-se uns aos outros e protejam-se uns aos outros; assim
poderão ser fraternos na verdade e no amor.
Hoje lhes entrego mais chaves para que possam começar a
viver a escola da humildade; assim estarão, na simplicidade,
imitando o Meu Filho vitorioso. Para que o mundo mude,
é necessário que as almas vivam do fruto da humildade, um
caminho que a todos levará, como corações, ao Pai.
Por isso, Meus filhos, a humildade que cada um de seus corações puder irradiar e viver será como o fruto da vitória para os
Céus; e, assim, a Divina Misericórdia poderá chegar às almas
que vivem nas faltas mais irreparáveis.
O dom da humildade desperta o afluente da Misericórdia.
Recordem-se, queridos filhos, do que Meu Filho lhes disse
uma vez aqui na Terra: “Bem-aventurados os misericordiosos,
porque deles brotará o Manancial da Misericórdia”.
Por esse motivo, filhos amados, Eu os convido, através da
oração, a fortalecer a humildade no coração.
Uma verdadeira alma que vive na humildade de Meu Filho:
- Não quer nada para si
- Está a serviço da necessidade do próximo
- Vive em constante esquecimento de si
- Ama para aprender a doar-se
- Aspira viver no Propósito de Deus
- Constrói com suas mãos o dom da paz
- Aguarda, em vigília, a chegada da Boa Nova
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- Reverencia os semelhantes
- Ama o silêncio
- Na oração encontra a chave para a mudança e para a conversão do coração
- Permite-se viver na simplicidade.
Aguardo, queridos filhos, que a cada dia seus corações vivam
um novo ato de humildade. O Senhor os tem por boas criaturas Suas, e aquilo que a humanidade ainda não transformou
caberá agora a cada alma transformar no coração e na vida.
Dessa maneira, a maioria dos corações poderá reconhecer na
vida o sentido da humildade como um dom que converte o
coração em instrumento nas Mãos de Deus. A humildade os
levará a encontrar no Coração de Meu Filho um símbolo para
suas vidas.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

março Que hoje cantem as vozes de seus corações para que os Céus

irradiem Luz à Terra e os Anjos do Senhor, junto a vocês,
louvem toda Sua maravilhosa Criação!
Queridos filhos,
Elevem seus corações até a Luz do Senhor e encontrem repouso
em Meu Imaculado Coração para que suas vidas sempre possam encontrar o caminho à consagração.
Filhos Meus, o louvor a Deus engrandece a formosura e a beleza
das Alturas. Assim, todos os corações participam do glorioso
Reino de Deus por meio da paz no coração e do Amor que
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brota como Fonte Inesgotável de Graças. O louvor que emana
de cada coração para o Deus do Universo os fará partícipes
do Dom Misericordioso de Meu Filho e, assim, a Luz que é
necessária em muitos lugares se espalhará pelo mundo para os
corações que se afastaram do Único Pai.
Filhos amados, o canto de louvor feito com o coração repara e
restaura as faltas cometidas contra Meu Imaculado Coração.
O louvor feito com amor e gratidão penetra o Reino dos Céus,
e Deus, em Sua Onipotência, serve-Se do canto de todos os
homens quando eles chamam por Sua Presença em sinceridade
e reverência.
Queridos filhos, quando chamam por Meu Filho, Seu Coração
Misericordioso responde por meio das Graças prometidas ao
mundo. Por isso, filhos amados, chamando a Cristo também
estarão chamando a uma parte de Deus.
O mundo necessita curar suas feridas por meio do louvor ao
nosso poderosíssimo Senhor das Alturas, porque dessa maneira
o mundo é aliviado. Quando as almas se reúnem por amor a
Deus e louvam a Criação, um Raio de Piedade e Compaixão
desce do centro do Coração do Pai, e esse Raio torna-se como
um Manancial de Misericórdia, que os Anjos do Senhor levam
ao coração de cada criatura. Assim, o destino da humanidade
pode mudar pelo absoluto Amor de Deus.
Nestes tempos de mudanças, louvem com o coração para que
por meio da oração suas almas brilhem diante do Pai.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz para todos os Meus filhos do mundo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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23

março Meus filhos,

Nunca deve passar um dia em suas vidas sem orar com Meu
Filho e por Meu Filho.
Vocês sabem, queridos filhos, que a humanidade necessita de
muitas vertentes de Misericórdia e Graça. Mas, se Meus filhos
deixam para depois o precioso momento com Meu Filho, como
o mundo se converterá? Por isso, Meus filhos, todos vocês são
chamados não apenas ao sacrifício diário, mas também são
chamados, por amor, à reflexão. É necessário, Meus filhos,
despertar diante do que o mundo vive hoje.
Meu Imaculado Coração conta com seus corações a qualquer
hora?
Queridos filhos, para os Céus o tempo é precioso, tanto para
as almas como para o mundo, já que ambos devem alcançar a
redenção. Uma das razões pelas quais Meu Imaculado Coração chora, Meus filhos, é pela falta de consciência diante da
emergência das almas e, sobretudo, pela falta de paz no mundo.
Por isso, Meu Coração permanece entre vocês para animá-los
e conduzi-los pelo caminho da conversão, tão necessária para
fechar este ciclo em cada uma de suas vidas.
Queridos filhos, aguardo, em Minha esperança, a resposta
de todos. Dessa maneira, o estarão fazendo pelo amor aos
seus semelhantes, pelos irmãos que estão dispersos por todo
o mundo.
Queridos filhos, aliviem o Coração Divino de Meu Filho, que
é ofendido pelas incompreensões e pelos desvios dos grandes
grupos de almas. Para aliviar essa situação, queridos Meus,
uma aspiração verdadeira de querer estar em Meu Filho deve
emanar de vocês ao despertarem em cada amanhecer.
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Filhos Meus, a Graça da conversão é para todos. É momento
de despertar com o coração e com a vida, diante do chamado
de Deus.
Minha Paz Imaculada seja em seus corações.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

24

março Queridos filhos,

Abram a fonte pura que existe em seus corações e levem Comigo a Lei do Amor aos seus irmãos.
Filhos Meus, pelo imenso amparo que emana de Meu Coração
para suas vidas, Eu venho até vocês para fazê-los crescer e,
quando crescerem, poder dar os passos para o Reino de Meu Pai.
Queridos filhos, caminhem como crianças para chegar até Meu
Filho, aos Seus braços, que são o caminho perfeito para chegar
ao Seu Santíssimo Coração. Por esse caminho, Meus filhos,
vocês ajudarão na conversão do mundo e, em especial, de muitas almas que se perdem a cada dia. Por isso, amados corações
em redenção, aceitem o caminho da paz que Eu os convido a
percorrer por meio da oração.
Queridos filhos, não se esqueçam dos dons de paz que seus
corações guardam; compartilhem diariamente o caminho com
suas almas, para que o Espírito de Deus permaneça em seus
corações.
Amados filhos, lembrem-se de que a transformação de seus
corações e de suas vidas colaborará na mudança do mundo e
da humanidade.
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Com a esperança de estar em Meu Filho, poderão aliviar o peso
da dor que o mundo vive.
Quero dizer-lhes, Meus filhos, que cada um de vocês tem a
chave para a conversão do coração.
Vivam Comigo. Eu os sinto e os conheço profundamente.
Alegrem seus corações pela presença de Minha Paz Celestial.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

25

março Queridos filhos,

Levem Minha Paz em seus corações, e asseguro-lhes que não
perderão a força de Minha Fé em suas vidas.
Chegou o momento, Meus filhos, de se perdoarem uns aos
outros antes que Meu Filho pouse Seus pés sobre a Terra.
Sejam misericordiosos com cada um de seus irmãos e afastem
as mentiras que muitos criam, mentiras que ofendem a Deus.
A oração, queridos filhos, é a chave primordial que abre a
Graça Infinita dos Céus. Busquem dia a dia a chave preciosa
da oração e santifiquem suas vidas na Presença de Meu Filho.
Já não há mais nada que possam perder. Vocês devem arder
no absoluto Amor de Meu Filho, para que aprendam a amar
e a reconciliar-se em seus corações. Meus filhos, caminhem
nessa peregrinação Comigo, para que Eu possa guiá-los e possa
protegê-los nos caminhos sem Deus que o mundo vive.
Vocês, filhos Meus, devem ser a ponte entre os Céus e a Terra.
Isso alcançarão quando orarem perpetuamente Comigo. A
oração deve fazer crescer o amor em seus corações, para que
196
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Meu Filho possa viver eternamente em vocês, como uma
chama de Deus Pai.
Pelo reverendo amor que cada um de vocês tem para com Meu
Filho, Eu lhes peço firmeza e esperança em suas vidas, para os
passos que cada um deverá dar nestes tempos de divina Justiça
Celestial.
Sejam pacientes para que seus corações sejam mansos e puros
diante de Deus, o Pai Celestial.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Luz para o caminho de todos os Meus filhos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

26

março Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse a

da Aparição de 26 de março de 2012, ocorrida no Morro do
Cristo Redentor, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil.
(Ver página 535)

27

março Perdoem! Perdoem! Perdoem cada uma de suas vidas para que

o mundo também alcance o absoluto perdão!
Filhos Meus,
Hoje os chamo ao exercício do perdão no coração, um ato necessário que deve emanar de seus corações. Dessa maneira, queridos filhos, o perdão os levará a encontrar a Divina Misericórdia.
Por isso, Meus filhos, permitam ser tocados pelos dois Raios
Divinos que brotam de Meu Filho para o mundo. Assim, Meus
queridos, vocês encontrarão um caminho mais firme nestes
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tempos de mudanças. Se orarem com fé e compaixão, encontrarão os Raios Misericordiosos de Cristo, e Ele, em Sua Imensa
Glória e Paz, os conduzirá ao Pai Universal.
Queridos filhos, não temam por quanto tenham falhado; o
importante é que suas intenções e seus corações se transformem
pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Por isso, quando
tiverem caído, clamem pelo perdão misericordioso para que a
Luz do Divino Coração de Meu Filho possa ajudá-los a reverter
os erros.
Meus filhos, diariamente o mundo ofende a Deus. Por isso
suas orações com amor ajudarão a humanidade, como também
ajudarão quando cada um de vocês reconhecer que está neste
mundo aprendendo.
Queridos filhos, sejam como Lázaro, ressuscitem pela Presença
do absoluto Amor de Meu Filho, para que nesta hora seus coraçõezinhos se fortaleçam na oração e no amor ao próximo.
Oremos pela conversão de todos os corações.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz nos corações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

março Queridos filhos,

Que em suas vidas prevaleça a alegria diante das mudanças.
Hoje os convido a se compenetrarem do universo da oração para
que aprendam, dentro dessa escola, a sentir as sagradas palavras
da oração diária.
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Lembrem-se, queridos filhos, que enquanto grande parte do
mundo não ora ao Deus Celestial, cabe a todos os Meus filhos
mais conscientes multiplicar em suas vidas o exercício da oração. Dessa maneira, Meus pequenos, o mundo poderá mudar
sua situação espiritual por meio do sábio exercício da oração,
que cada um de Meus soldados orantes deverá realizar dia a dia.
Deixem brotar a Fonte Inesgotável das Graças, para que suas
vidas se vejam permeadas pelo supremo Amor de Deus.
Hoje também os convido a relembrar a presença dos Anjos do
Senhor sobre esta Terra. Para isso, a reverência e o amor por
Eles lhes permitirá manter uma verdadeira comunhão com
Meu Filho, porque os santos anjos, em sua obediência, também
os conduzirão ao Coração do Cristo Vivo.
Por isso, queridos filhos, através do poder da oração abracem
a chama da paz eterna que os anjos trazem à Terra. Cada um
dos anjos tem a missão de conduzir a humanidade à Redenção.
Meus filhos, levem seus corações à presença de Meu Coração,
para que possam reconhecer Deus Pai em cada um de vocês.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Luz para a vida de Meus filhos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

29

março Meus filhos,

Abençoem a Cristo em suas orações porque no próximo mês
estarão, como humanidade, preparando o advento da Páscoa.
Celebrem com alegria o mistério da Paixão, que Meu Filho
ofertou por amor ao mundo. Que a próxima Páscoa, queridos
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filhos, seja um encontro de oração entre seus corações e suas
vidas para que, assim, acompanhem o Pastor das ovelhas até a
Face Misericordiosa do Pai.
Que esta Páscoa prepare seus corações na oração, para que o
mundo, por uma vez mais, receba a Graça do perdão. Queridos
filhos, a Páscoa deve levá-los à reflexão e à meditação sobre os
mistérios da entrega que Cristo fez para a humanidade. Cada
passagem da vida de Jesus os prepara para o tempo que chegará,
fortalecendo a união com Meu Filho em seus corações.
Para isso, Meus filhos, devem preparar suas moradas para que
Cristo compartilhe Sua Boa Nova na Última Ceia, a qual todos são convidados a presenciar.
Queridos filhos, esse caminho à Páscoa lhes permitirá recordar
quão importante é a confissão de cada um de vocês com Meu
Filho, para que, assim, possam chegar à Sua mesa com pureza
e amor.
Amados filhos, o caminho da Páscoa os prepara como almas
para viver em Cristo dia a dia. Por isso, Meus pequenos, a
Páscoa lhes permite crescer como corações e almas diante
da Misericórdia do Redentor. Permitam-se, filhinhos, ser
conduzidos à vivência da Páscoa neste ano de fim dos tempos,
para que seus corações possam, assim, renovar os votos que
muitas de suas almas fizeram diante de Cristo. Todos os Meus
filhos devem saber que o mistério da Páscoa de Cristo é um
motivo verdadeiro para se reconciliarem com o Pai Celestial.
Queridos filhos, como a humanidade necessita de uma grande
fonte de Misericórdia, Eu lhes peço que rezem com o coração
e que vivam cada um dos mistérios que Meu Filho vivenciou
por amor a vocês.
Sejam verdadeiras vertentes de gratidão, porque Meu Coração,
nesta Páscoa, quer levá-los até o Divino Coração de Meu Filho.
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz em suas vidas.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

março Meus pequenos filhos,

Que hoje nasça em vocês uma profunda reverência, preparando
assim seus corações para os dias da Páscoa. Na vivência da
Páscoa, suas vidas retornarão a Cristo e a todas as passagens
que o Sagrado Coração de Meu Filho viveu.
Por isso, Meus filhos, oremos para que Deus os preencha com
Graças de Paz e de reparação espiritual para cada uma de
suas almas. Através da oração feita com o coração, poderão
aproximar-se dos mistérios da Paixão de Jesus. Por esse motivo,
Meus queridos filhos, vocês são convidados a percorrer junto
ao Meu Filho o sacrifício e a entrega absoluta que Sua Vida e
Seu Coração doaram ao mundo e à humanidade.
Queridos filhos, que esta Páscoa que chega seja um momento
de união com Cristo e o Pai Celestial, para que, pelo Amor
Misericordioso, os caminhos de muitas almas sejam conduzidos até a Eterna Luz de Deus.
Meus filhos, a Páscoa deste ano é uma oportunidade de redimir
o coração e de entregar suas vidas em confiança ao Supremo
Sacerdote do Amor. Sigam, através da oração e da confissão, os
passos que Meu Filho lhes estará indicando para esta Páscoa
de Redenção.
Queridos filhos, aceitem os braços que Meu Filho lhes estende
através de Seu Amor e de Seu Perdão para o mundo. Sejam
todos, Meus filhos, participantes da Mesa Sagrada de Cristo,
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porque, na oferta de cada um, vocês estarão incluindo aquelas
das almas que vivem sem Deus Pai.
Queridos filhos, a Redenção de Meu Filho é para a humanidade. Todos os corações ainda estão em tempo de converter suas
vidas ao Cristo, Rei do Perdão.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Reconciliação para todos os Meus filhos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

31

março Queridos filhos,

Pelo imenso Amor de Meu Filho, aceitem Seus braços, braços
de Amor e de Luz que Ele estende sobre o mundo.
Meus filhos, hoje os convido a viver a Páscoa com o coração;
assim, filhinhos, poderão caminhar junto ao Cristo pela senda
de todas as passagens e ensinamentos deixados por Ele para
a humanidade.
Queridos filhos, permaneçam em Minha Paz. Eu quero conduzi-los até o Templo de Meu Filho, para que cada um de vocês
possa encontrar o Sagrado Coração de Cristo. Por isso, Meus
filhos, vivam a Páscoa como uma preparação para a renovação
de suas vidas. Assim, seus corações em oração poderão renovar
e curar as vidas de todos os filhos.
Que nenhum coração apague a chama da fé, mas que a reacenda, porque Deus, em Sua Glória, conta com cada um dos
instrumentos de Sua Criação. Para isso, queridos filhos, sigam o sinal da conversão que Meu Imaculado Coração lhes
está indicando.
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Para uma verdadeira conversão do coração, vivam como almas
esta Páscoa da Redenção que Meu Filho lhes prepara com
muito Amor, através do poder de Seu Santíssimo Coração.
Meus queridos, vocês prepararão o caminho para a Páscoa por
meio da oração.
Filhos amados, alegrem seus corações, para que dessa maneira
suas almas se preparem para os dias de Misericórdia que, uma
vez mais, Meu Filho derramará sobre o mundo. Queridos
filhos, aqui na Terra vocês são o instrumento primordial para
uma oração verdadeira, oração diária de que a humanidade sem
Deus necessita para viver a própria reconciliação.
Elevem os braços e guardem as últimas Graças que o Coração
de Meu Filho está doando por amor ao mundo. Que para esta
Páscoa suas vidas sejam puras, para que, assim, todos vejam de
novo o Rosto de Cristo.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Que a Páscoa da Nova Era de Cristo mude suas vidas.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

abril Alegrem seus corações pela Presença Eterna de Meu Filho

e porque cada uma de suas vidas está sendo partícipe da Mesa
do Senhor nesta Páscoa de Cristo.

Queridos filhos, por isso hoje os convido a preparar suas
vidas por meio da verdadeira oração feita com o coração, o
que lhes permitirá viver uma Páscoa de comunhão interior
com Cristo Jesus.
Este caminho de reconciliação e perdão misericordioso,
que estão sendo chamados a viver, deverá ser vivido em nome
de toda a humanidade, que ao longo dos tempos tem ofendido
a Deus. Para aliviar o Coração do Amadíssimo Pai Celestial,
Eu os convido a experimentar, durante esta semana da Páscoa,
um estado desconhecido de paz e de reconciliação através da
oração diária.
Dessa maneira, Meus filhos, seus corações comungarão à
mesa com Meu Filho, podendo assim presenciar Seu Sublime
Coração de Paz.
Convido-os a viver de novo a Páscoa porque vocês, como almas da humanidade, necessitam de uma rápida conversão do
coração para que o Pai, em Sua Infinita Graça Celestial, manifeste Sua Vontade através dos instrumentos doados e transformados por Meu Imaculado Coração.
Queridos filhos, na verdade, se vocês soubessem quão importante é esta Páscoa da Nova Era, seus corações viveriam
em profunda alegria e louvor. A Presença de Meu Filho, através
dos Mistérios Dolorosos, os levará a compreender e viver as
passagens que ecoaram no universo por meio da entrega e do
sacrifício de Jesus.
Meus filhos, que a Páscoa lhes desperte o ânimo de querer estar
em Meu Filho, em Seus braços de Misericórdia.
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Queridos filhos, o compromisso da parte de cada um de
vocês é viver esta Páscoa com o coração, podendo assim levar
a importância deste momento de perdão e reconciliação a cada
um de Meus filhos.
Confessem seus corações com Meu Filho. Vivam em suas vidas o Sagrado Coração de Cristo. Cantem em glória à vinda
do Redentor.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Luz Eterna para as vidas de todos os Meus filhos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2

abril O inimigo quer derrubar Meus Planos de Paz. Por isso,

queridos filhos, conto com cada uma de suas orações. Isso
permitirá que a Luz de Meu Imaculado Coração siga sendo
derramada sobre o mundo. Vivam em Minha Paz, Meus filhos,
e não se permitam mais ofender a Deus. Abram seus corações
para que Meus Raios de Graça e de Misericórdia os purifiquem.
Minhas pequenas crianças, não temam pelo que não podem
resolver ainda. Se confiam no Propósito do Pai, poderão ser
conduzidos à Luz de Deus.
Queridos filhos, Meu Imaculado Coração deve ser a ponte
para suas vidas que os aproxima mais de Meu Filho. Enquanto
o mundo ainda não escuta a voz da Serva Fiel de Deus, Eu
lhes peço que orem. Orem com a verdade e a transparência de
seus corações, porque dessa forma Deus se servirá de cada um
de vocês.
Meus filhos, só lhes basta viver dentro de Meu Imaculado
Coração porque, assim, suas vidas se transformarão em chamas
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de paz que Meu Coração espalhará sobre o mundo. Para
que isso aconteça, queridos filhos, só é necessário que seus
corações busquem viver na Pureza e no Amor absoluto que
Meu Filho irradia às suas vidas.
Saibam, Meus filhos, já é tempo da conversão de seus corações,
corações que fazem parte desta humanidade.
Conversão é viver em oração. Conversão é redimir-se. Con
versão é aceitar o chamado de Deus.
Quando caírem em falta com Deus, apenas repitam com
seus corações:
Pedido de Redenção
ao Pai Celestial
Senhor Meu,
Deus Meu,
Pai do Universo Celestial,
redime meu coração e purifica minha vida
para que, absolvido por Teu Perdão,
reconheça que Teu Amor nos protege
e Tua Misericordiosa Paz nos reconcilia
com a Luz de Teu Glorificado Filho.
Amém.
Queridos filhos, acompanho-os de perto nesta Páscoa Redentora de Cristo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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3

abril Queridos filhos,

Contemplem Meu Imaculado Coração para que suas vidas
se convertam em fontes cristalinas de pureza e paz. Permitam
que seus corações vivam a conversão por meio da oração diária oferecida ao mundo, que vive sem paz nem redenção.
Meus filhos, preparem seus corações por meio da gloriosa
alegria que Meu Filho lhes trará para socorrer o mundo necessitado de Deus. Tenham todos, Meus filhos, corações mansos
e pacientes para que as mudanças que devem acontecer em suas
vidas sigam adiante, na Paz e na Presença do Sagrado Coração
de Jesus.
Queridos filhos, continuem penetrando os Céus, através
do simples instrumento da oração. Assim, todas as almas que
necessitam de Luz no mundo receberão, pela expansão de Meu
Manto de Luz, todas as Graças Espirituais para a redenção de
cada coração. Filhos amados, amem perpetuamente ao Meu
Filho; assim, vocês abrirão os Céus para a descida dos Raios da
Misericórdia, de que muitos de Meus filhos necessitam.
Se ainda vivem as mudanças da transformação, vivam-nas com
absoluta alegria, porque isso lhes indicará que virão Boas Novas
às suas vidas.
Queridos filhos, unam seus corações na Luz para que Deus
lhes mostre os passos vitoriosos de Sua Vontade e de Sua
Misericórdia.
Só lhes peço, filhinhos, que na Páscoa que se aproxima renunciem ao que ainda não renunciaram, elevando assim seus
corações ao Criador.
Estejam em Minha Paz Perpétua.
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

4

abril Queridos filhos,

Em Meus braços encontrarão o refúgio que suas vidas tanto
buscam. Eu lhes trago Minha Paz para que possam vivê-la e
imitá-la com o coração.
Meus filhos, hoje os convido à abertura do coração, coração
que deve doar-se e entregar-se confiante ao Criador. Assim,
queridos filhos, suas vidas percorrerão os caminhos que Deus
propõe para cada uma das almas: caminho de amor, caminho
de paz e caminho de reconciliação. Pois assim, Meus filhos,
vocês poderão encontrar Meu Filho presente em cada uma
de suas vidas.
Queridos filhos, elevem ao Céu suas vidas e seus corações
para que, através da santa oração, o Coração de Meu Filho
possa chamar a todos aqueles que se afastaram d’Ele.
Meus pequenos, já é o tempo da conversão; por isso, tudo
acontecerá segundo a Vontade de Deus, que vocês devem
amar e reverenciar.
Queridos filhos, reconheçam o Propósito do Pai Celestial
em suas vidas, que se lhes revelará quando Comigo
contemplarem na oração. Muitos de Meus filhos necessitam
reencontrar o caminho, porque se afastaram de Meu Filho.
Por isso, suas orações colaborarão para que, nesta hora de
tribulação, muitos de Meus filhos possam ser resgatados, como
vocês o foram, pela força da oração.
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Cultivem uma alegria sã em suas vidas, porque o mundo
sem alegria não poderá alcançar a paz. Confiem no Amor Misericordioso de Meu Filho Glorificado.
E que esta Páscoa renove seus corações. Estejam em Meu Filho,
o Sumo Sacerdote Redentor.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

abril Queridos filhos,

Meu Coração Imaculado alegra-se quando todos estão
Comigo, mas também se recolhe quando as almas não têm
força interior para responder ao Meu chamado.
Filhinhos, despertem! Não esperem para servir a Deus.
Enquanto o mundo segue pelo caminho da separação entre
os corações, a vocês o Pai Único entregou Meu Coração para
que o imitem e o acompanhem nesta peregrinação.
Meus filhos, a fortaleza de seus corações ainda não
está firme em Deus; por isso, Eu os convido a se unirem ao
Meu Coração para que o Reino Celestial lhes mostre o
caminho. Quando Minha Voz Maternal os chama, é por um
motivo especial e celestial. Por isso, queridos filhos, aguardo
que, na próxima vez, estejam atentos e verdadeiramente abertos
para estarem Comigo. Deus está enviando ao mundo pela última vez Seus Mensageiros de Paz. E cabe a toda a humanidade
responder para que a Graça permeie as mudanças que chegarão
para a Terra.
Queridos filhos, se em verdade Meu Imaculado Coração fosse a coluna de paz para suas vidas, de seus corações brotaria
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uma imensa alegria por estarem orando Comigo pela
humanidade que está sem Deus.
Meus filhos, hoje os preparo para receber o Corpo, o Sangue,
a Alma e a Divindade de Meu Filho, que é constantemente
ultrajado pela falta de amor entre os corações do mundo. Por
isso, Eu os convido a reparar o Coração de Cristo e o coração
do mundo através da oração.
Queridos filhos, para que a humanidade mude suas ações que
estão contra o Plano de Deus, todos vocês devem abrir-se como
uma fonte inesgotável de oração para que, assim, a Misericórdia
de Meu Filho possa atuar sobre cada coração.
Vocês estão agora em paz, mas, e Meus outros filhos?
Veem a falta de paz nos demais corações?
Por amor, Meu Imaculado Coração muito lhes tem confiado. Agora, devem dar um pouco mais, e isso começará com
a entrega verdadeira de cada um. Espero encontrá-los, neste mês de abril, mais despertos e persistentes no propósito
do chamado que Meu Coração lhes anuncia. Dessa forma, queridos filhos, suas orações do coração Me ajudarão em Minha
Missão Maternal de Paz.
Espero de cada um de vocês uma postura adequada, como
dignos instrumentos do Criador.
Que nesta Páscoa seus olhos se acendam com a Luz que Meu
Filho lhes irradiará por amor à conversão de cada vida humana.
Persistam! Persistam! Persistam na fé ao Meu Imaculado
Coração!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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6

abril Queridos filhos,

Hoje, Sexta-Feira Santa, é o dia em que uma vez Meu Filho
se recolheu do mundo para restaurar-Se no Senhor. Hoje os
convido à quietude dos seus corações para que juntos acompanhemos o Redentor em Sua Sagrada Hora.
Meu Filho necessita de vocês durante a passagem de Sua Cruz,
Meus filhos. Vocês devem estar ao lado de Seu Coração como
boas ovelhas que acompanham Seu ministério sacerdotal da
Paixão. Cheguem a Ele, queridos filhos, e abracem-No fortemente como Eu o fiz, caminhando em silêncio ao Seu lado,
numa atitude de grande entrega para o mundo.
Queridos filhos, estou-lhes fazendo recordar a Paixão de Jesus
porque seus corações devem amar a Vontade de Deus acima
de todas as coisas. Se estiverem em Meu Filho, Ele os levará
pela mão até o Pai Celestial. Por isso, Meus queridos, neste
santíssimo dia meditem nos Mistérios da Paixão. Cada um de
seus coraçõezinhos deve hoje recolher-se em Meu Filho para
que meditem quão importante foi a entrega que Jesus realizou
por todos vocês.
Na vigília do coração e da oração estarão colaborando com o
mundo, que ainda não vive a Paixão de Meu Filho, mas vive
sua própria dor, dor de um mundo ferido, que através de Cristo
deve ser perdoado e reconciliado. Por isso, Meus filhos, como
cada um de vocês pertence a esta humanidade, cabe-lhes ajudar
para que um maior número de almas seja permeado pela Luz
misericordiosa de Meu Filho. Isto acontecerá por meio do ato
da oração misericordiosa por parte da humanidade.
A humanidade deve orar muito para receber Graças de conversão e perdão; por isso, Meu Coração Imaculado os guia nesta
escola de oração.
Grata por responderem ao Meu chamado.
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Na Sagrada Hora da Paixão,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

7

abril Meus filhos,

Hoje os convido ao recolhimento de seus coraçõezinhos para
aguardarem o despertar do Senhor Jesus, Meu Filho Glorificado. Recordem-se, queridos filhos, que durante esta semana
suas vidas se preparam para entrar pelas portas redentoras da
Páscoa, que Meu Filho faz reverberar através do ato da Paixão
de Seu Sagrado Coração.
Por isso, queridíssimos filhos, agora vocês já estão prontos para
voltar a comungar de Meu Filho, o Salvador de todas as almas.
Para chegar a viver este sublime ato de amor por Jesus, peço-lhes que perdoem e reconciliem suas vidas com cada um de
seus irmãos, que também são Meus filhos na Redenção.
Queridos filhos, hoje os chamo a contemplar profundamente
na oração o mistério da Ressurreição de Cristo, através do
poder do Amor. Se seus corações já deram esse passo de Amor,
Meu Imaculado Coração poderá dar mais vida e salvação a
muitos de Meus Filhos que estão muito longe de Deus.
Meus filhos, celebrem esta Páscoa como a primeira Boa Nova
que vem, no fim destes tempos, aliviá-los de todo o sofrimento
de suas vidas. Por isso, queridos filhos, a oração do coração os
levará a encontrar, no caminho, a Presença de Meu Filho, de
Seu Santo Coração de Amor.
Santos e veneráveis sejam os Anjos do Senhor, porque, através
do sacrifício que Meu Filho entregou por amor, eles poderão
ajudar na redenção do mundo!
Abram as portas de seus coraçõezinhos e busquem a Cristo,
porque Meu Filho está ali em cada um de vocês. Aceitem
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os braços de Amor e Redenção que Meu Filho lhes estende.
Permitam que seus corações ardam de amor por Cristo. Se
assim for, queridos filhos, Meu Imaculado Coração de Mãe
poderá, através da Misericórdia, socorrer o mundo que está
perdido. Orem com o coração. Abracem com paz cada mistério
da Paixão, porque já chegou a hora de suas vidas crescerem.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Na Boa Nova da Ressurreição de cada vida e de cada pequeno
coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

8

abril Queridos filhos,

Que hoje seus corações cantem e louvem ao Redentor porque
Ele ressuscitou em cada uma de suas vidas. Vivam o gozo da
Glória de Deus e saciem a sede de todas as almas com a oração
do coração.
Queridos filhos, abram os braços para receber Minha Paz Imaculada e difundam o espírito de colaboração entre os corações.
Dessa maneira, Meus filhos, seus corações viverão a caridade
de Meu Filho. Que hoje seja um encontro de oração, de amor
e de alegria, porque Meu Filho chega a cada um de vocês para
que O vivam e O amem em fraternidade.
Queridos Meus, que hoje brote em vocês o manancial da gratidão, porque Deus enviou Nossos Corações para que o mundo
esteja nas contas do rosário da salvação.
Queridos filhos, liberem de seus corações toda tristeza e vivam em paz este reencontro com o Coração Infinito de Jesus.
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Abram as portas de suas moradas e recebam o Pastor para
que seus pequenos corações se redimam. Assim poderão estar
verdadeiramente em Meu Filho e não esquecerão que Ele os
espera diariamente para que O adorem e O contemplem com
o coração.
Meus filhos, suas vidas hoje estão comungando de um grande
Coração de Amor, que deve repousar em cada um de vocês.
Este grande Coração de Amor se chama Jesus, Meu Filho Altíssimo, que lhes traz a Paz e o Amor.
A fonte de oração que seus corações gerarem dia a dia aliviará
a dor do mundo, porque Nossos Corações poderão interceder
por toda a humanidade diante do Pai Amadíssimo.
Vivam a alegria da ressurreição e celebrem, porque Meu Filho
quer estar em suas vidas!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Luz Eterna para o mundo,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

9

abril Crianças, Eu os levanto em Meus braços, assim como fiz com

o Menino Jesus.
Queridos filhos,
Hoje os levo a todos ao Coração de Meu Filho, que tendo ressuscitado, vem de Sua Glória trazer-lhes Sua Paz e Sua Divina
Misericórdia. Assim, hoje, através do espírito da oração, vocês
estarão se preparando para receber os Raios da Misericórdia,
uma fonte infinita a qual devem aceitar. Também devem viver
no amor ao Meu Imaculado Coração.
217

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 217

24/06/2015 22:36:19

Mensagens de Paz

Seus corações devem converter-se em pequenas flores para o
Criador; dessa maneira, Meus queridos filhos, suas vidas se
tornarão mais pacíficas porque estarão em oração com Deus.
Meus filhos, a missão primordial de Meu Imaculado Coração é
resgatar todos os Meus filhos, e mais ainda aqueles que, cegos,
estão muito longe de Deus. Por isso, queridos filhos, aguardo
que, de cada um de seus coraçõezinhos, brote o manancial da
oração viva, verdadeira e humilde, que ajude o mundo de hoje.
Queridos filhos, quem caminha confiante pela via da oração
estará junto ao Meu Filho, adorando-O e contemplando-O em
simplicidade. Eu quero levá-los, a cada dia, ao Coração Prodigioso de Cristo, porque dessa forma estará cada um de seus
corações, dentro do Reino de Deus, ainda que permaneçam
na Terra.
Hoje os chamo a se aprofundarem em Minhas mensagens
diárias, porque nelas encontrarão as chaves que o Senhor, através de Sua Serva Fiel, está lhes entregando.
Filhinhos, aqueles que viverem Minha mensagem diária estarão
no caminho certo da conversão. Saibam, queridos filhos, que a
humanidade vive hoje o ciclo de sua possível e total redenção
do coração e da vida. Por isso, vivam com o coração a Graça
que os Céus lhes estão vertendo.
Sejam justos e simples.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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10

abril Em Meu Filho encontra-se a adoração a Deus, e na adoração

feita com o coração encontram-se o Amor e a Paz.
Queridos filhos,
Alegrem de novo seus corações, porque o Reino de Meu Pai
está vindo em auxílio de todos os corações que se abrem para
receber a Lei do Amor.
Por isso, Meus filhos, estejam hoje vigilantes em Meu Filho, em
Seu Coração de Paz, para que Deus lhes mostre a necessidade
de todas as almas e quão grande é a sede de amor em muitas
vidas. Por isso, queridos filhos, devem orar, orar muito com o
coração para que suas vidas retribuam o grande chamado dos
Céus pela redenção da humanidade.
Dessa forma, filhinhos, a partir de seus corações vocês ajudarão
em Meus Planos de Paz e de Salvação, planos que Meu Imaculado Coração tece como um manto de Luz para o mundo.
Queridos filhos, a perseverança na oração será a chave interior
que lhes permitirá estar, dia a dia, junto ao Meu Imaculado
Coração. Meus olhos misericordiosos querem iluminar o
caminho que cada filho, com o coração, deve ofertar a Deus;
assim também se consagrarão totalmente ao Meu Imaculado
Coração.
Por isso, queridos filhos, a entrega de cada um de vocês representa uma vitória celestial de louvor eterno. Assim os anjos
elevam todas as almas ao Reino de Meu Imaculado Coração.
Filhos, Deus espera de vocês uma abertura infinita que nasça
de seus coraçõezinhos, uma abertura que os leve a se doarem
à caridade e à humildade, para assim poderem ver o Rosto de
Meu Filho em cada um de seus irmãos. Poderão, então, viver a
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fraternidade necessária para a conversão do mundo e, em especial, de todas as almas que se distanciaram do Amor de Deus.
Queridos filhos, hoje os contemplo a todos em Meu Amor
Maternal, porque, lembrem-se sempre, Eu os quero levar
até Deus.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz a todos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

11

abril Como Rainha e Mãe Universal da Paz, quero que entrem no

Reino de Deus para que seus corações encontrem um firme
refúgio de amor em Meu Imaculado Coração. Eu os levo a
todos, como humanidade, em Meus braços de Misericórdia,
socorrendo assim a cada um de Meus filhos.
Queridos filhos, fiquem em paz porque Meu Reino de Paz está
em cada um de vocês.
Filhos Meus, o mundo deve ir com urgência beber da Fonte de
Graças que Meu Coração está derramando para os que têm sede
de Meu Filho. Ele, abençoado e amoroso, os levará à verdadeira
devoção a Deus Pai, que é ofendido pela humanidade.
Por isso, queridos filhos, a oração do coração os guiará em cada
passo que devem dar neste final dos tempos.
Meus filhos, Meu chamado quer ecoar no profundo dos
coraçõezinhos, mais ainda em todos aqueles Meus filhos que
há anos se distanciaram do Amor do Deus Vivo. Junto ao
Sagrado Coração de Meu Filho, suas vidas poderão repousar
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em absoluta confiança, e o caminho que estão percorrendo será
permeado pela Luz de Seu Divino Coração.
Quero anunciar-lhes que a chave da oração lhes permitirá estar
diante do Espírito Santo. Por isso, esse abençoado Espírito de
Deus virá em auxílio de todos os corações que nesta última
hora se consagram e vivem na Paz de Meu Imaculado Coração.
Queridos filhos, a verdadeira fraternidade que cada um de
vocês puder expressar no dia a dia ajudará a dissolver a maldade em que muitos corações vivem, por falta do Amor Misericordioso de Deus.
Por isso, a constância na vida de oração ajudará todos esses corações a receberem o Dom Imaculado da Graça e da Redenção.
Meus queridos filhos, em verdade, a Redenção é uma missão
celestial para toda a humanidade.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Amor Divino para cada uma de Minhas crianças no mundo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

abril Queridos filhos,

Se a humanidade vivesse os preceitos de Deus, quero dizer, os
Mandamentos, o mundo seria outro. Por isso, queridos filhos,
Meu Coração está presente em cada um de vocês porque,
como humanidade, necessitam das Graças e do Amor de Meu
Coração Maternal.
Meus filhos, hoje os chamo a renovar a devoção ao Meu Imaculado Coração. Se fizerem assim, filhinhos, Deus, a Fonte
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do Amor, atuará através de Meu Filho, que já ressuscitou, e
também através de Mim, a Mãe Universal.
Hoje quero levar todos ao verdadeiro sentimento da oração,
que deve ser primordial e importante para cada uma de
suas vidas e para este tempo de mudanças que estão vivendo
no mundo.
Hoje, também, como o fez Meu Filho, Eu estendo Meus
braços de paz para quem aceitar viver Meu chamado como
uma missão grupal e individual para cada um de seus corações.
Saibam, queridos filhos, que Minha voz se anuncia ao mundo
neste tempo de purificação. Por isso, Eu os convido a reunir
as forças de seus corações na unidade e na paz; assim, esses
atributos elevarão mais ainda a humanidade ao Reino de Deus,
e vocês, como almas, estarão unidos a Mim.
Quando Eu lhes digo: “Grata por responderem ao Meu chamado” é para que saibam que Meu Coração Maternal e Imaculado
está abraçando muitas almas que vocês desconhecem e que
vivem neste mundo. Essas almas necessitam de Meu Coração
porque se Meu Coração não estivesse entre vocês como humanidade, muitos Planos de Paz que Meu Coração difunde não
se poderiam cumprir.
Por isso, Meus filhos, Eu os levo diariamente em Meu Coração
e hoje lhes digo de novo: Grata por responderem ao Meu
chamado.
Paz! Paz! Paz a todos!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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13

abril Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse

a da Aparição de 13 de abril de 2012, ocorrida no Centro
Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai. (Ver página 540)

14

abril Saibam, filhos Meus, que Meu Imaculado Coração está entre

vocês para que suas vidas, como pequenas crianças do Grande
Pai, possam ser guiadas pelos caminhos da paz e da redenção.
Por isso, filhinhos, hoje Eu os convido a viver da oração através da união Comigo, na devoção ao Amadíssimo Coração de
Jesus. Assim, queridos filhos, vocês estarão saciando a sede de
almas de toda a humanidade que Meu Filho tem.
Eu só lhes peço, filhinhos, que confiem no propósito de Minha
Paz para que ela possa manifestar-se em todos os corações que
estão com sede de paz. Seus coraçõezinhos, unidos a Cristo,
aliviam a grande dor desta humanidade, para a qual é chegada
a hora de reconciliar-se com o Pai Celestial. Isso acontecerá
através do caminho de oração que cada um de vocês constrói
dia a dia.
Assim, queridos filhos, a Fonte Primordial da Divina Misericórdia de Meu Filho poderá derramar-se por um tempo mais
sobre o mundo, mais ainda sobre todos aqueles filhos que não
escutam a voz de Meu Imaculado Coração. Para todos eles
chegará a hora do reencontro com o Pai Eterno.
O caminho para a redenção do coração é um caminho que
Meu chamado está preparando dia a dia por intermédio das
mensagens diárias. Então, a todos aqueles filhos que se aproximam de Mim, através das mensagens diárias, poderei dizer
que estão no caminho da redenção.
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Prometo-lhes estar presente quando os corações se unirem a
Mim. Nesse momento, Meu Coração Maternal será uno com
cada uma das Minhas pequenas crianças.
Que a Paz Celestial reverbere nos corações para que suas vidas
se convertam em pura oração.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Santíssima Trindade

15

abril Um exercício verdadeiro é a oração feita com o coração, porque,

assim, seus corações se iluminam e vivem a eterna Alegria de
Deus. Por isso, Meus filhos, hoje Eu os chamo à oração feita
com o coração para que sempre se recordem de que ela é o fiel
caminho para a conversão da humanidade.
A oração feita com o coração é confiança plena em Deus. A
oração feita com o coração é cura de toda a dor. A oração feita com o coração é um encontro interno com a Luz de Meu
Imaculado Coração. Enquanto Meu chamado tenta despertar
todos os Meus filhos para o momento da oração, Eu lhes peço
que vivam a oração feita com o coração.
O caminho da oração, nesta escola, é infinito. O crescimento
espiritual de seus coraçõezinhos começará na oração feita com
o coração.
Queridos filhos, saibam que os corações que oram Comigo são
almas que clamam pela humanidade, porque ela deve alcançar a redenção. Levem a oração feita com o coração como um
precioso presente para Deus. Assim, Eu os encontrarei por esse
caminho de amor que os convido a percorrer.
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Queridos filhos, cada oração unida a Mim permite que uma
alma seja tocada pelo Amor Misericordioso de Meu Filho. Eu
os quero fazer viver e compreender que sem a oração com o
coração o mundo não pode viver em paz, pois as almas necessitam conversar diariamente com Deus, por meio da oração
feita com o coração.
Vivam a oração Comigo, porque Meu Coração os guiará!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

abril Meu Coração de Luz pode converter, por amor, os corações.

A maior dor da humanidade é a culpa no coração. É como uma
flecha cravada que não permite a libertação nem o perdão. Por
isso, Eu os chamo a aliviar a culpa do mundo, culpa que separa
os corações de Deus e que gera sofrimento.
É chegada para o mundo a hora de reverter tudo pela presença
da paz. A culpa provoca a ausência de paz nos corações de
Meus filhos. Assim, queridos filhos, cada culpa que sintam no
coração deve ser curada através de um sincero ato de amor e
de reconciliação.
Cada um dos Dons de Deus, assim como Seu Espírito e Sua
Misericórdia, pode ser a Fonte Primordial que os ajudará como
humanidade a libertar-se da culpa e da dor.
Queridos filhos, a humanidade está às portas da redenção,
também cada um de Meus filhos. Por isso, a força permanente
da oração do coração lhes permitirá persistir.
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O Coração de Meu Filho é ofendido diariamente, mas quando
um de Meus filhos cai na culpa ou na dor, Meu Imaculado Coração auxilia a esse coração, que deverá, como alma, começar
de novo.
Filhos Meus, cada um de seus corações deve redimir-se através
da Misericórdia. Por isso, aceitem que ainda estão no caminho
da reabilitação do espírito e do coração porque, se assim o fizerem, poderão transitar pela vida através dos caminhos de
Minha Paz.
Falta muita paz ao mundo, mas falta ainda mais a serenidade
no coração de cada um de Meus filhos, que poderão encontrá-la
na oração diária. Sejam conduzidos por Minha Graça Maternal
de Redenção. Já não ofendam mais e vivam no Coração de Meu
Filho. Meu Espírito Maternal os perdoa e os ama.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Redenção para o coração de cada um de Meus filhos!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

17

abril Como Senhora das Graças, visito-os diariamente para saciar a

sede de Meu Filho pelas almas boas.
Queridos filhos,
Com Minhas mãos sobre o Coração da Paz, dou-lhes Minhas
Graças para despertarem a gratidão em seus corações.
Peço-lhes, filhinhos, persistir dia a dia no caminho da oração.
Agora vão alegres e rezem, rezem e rezem! Rezem por esta
humanidade, para a qual chegou a hora de mudar. O perdão
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misericordioso de Meu Filho está sendo derramado e entregue
para que as almas vivam a penitência do coração. Chamo
de penitência uma profunda oração que restaure o Sagrado
Coração de Jesus. Por esse caminho de restauração através da
oração, estarão unidos ao Meu Filho, que os espera com imensa
alegria e regozijo.
Queridos filhos, Meu Coração Maternal está doado para cada
um de Meus filhos, mais ainda para aqueles que vivem sem
Deus. Convido-os a Me acompanharem nessa tarefa de paz e
salvação de corações.
Hoje lhes deixo Minhas palavras de Amor, porque como Mãe e
Rainha da Paz aguardo que neste dia estejam unidos em oração
ao Meu Imaculado Coração. Só quero dizer-lhes algo mais: que
Minha voz fala a vários filhos em todo o mundo, mais ainda
aos que devem ajudar-Me na missão da conversão e do caminho
simples da oração.
Meu Amadíssimo Coração os ama e os espera inteiros em cada
ato de oração. Saibam, queridos filhos, que toda oração feita
com o coração é uma oração pela salvação da humanidade, que
está adormecida.
Hoje lhes deixo o Amor de Meu Imaculado Coração como uma
força interior para os corações. Meu Coração de Paz pulsa em
seus coraçõezinhos.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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18

abril Entre em Minha Paz e, na sua fé, viva em Meu Imaculado

Coração. Beba de Minha Fonte cristalina do Amor e do Perdão. Abandone seu coração em Mim para que Meus passos
guiem o novo caminho. Já não deixe passar o tempo sem estar
em oração Comigo, porque as contas da contemplação fazem
parte da salvação da humanidade.
Reconheça que seu coração ainda está crescendo, e que a vida
bebe da fonte da aprendizagem e do conhecimento de Deus.
Meu Filho permite que cada alma viva a escola que veio cursar.
Sem a vivência, suas vidas não poderão testemunhar a Presença
de Meu Filho, porque o amor se aprende através do caminhar
de cada coração.
Minhas palavras são alento para suas vidas; são o fogo que os
ilumina para que encontrem a Fonte da Paz.
Por isso, filhinhos, hoje lhes digo: fiquem em Minha Paz!
Caminhem em cada aprendizagem unidos ao Meu Coração,
porque ele os guiará. Saibam que Meus olhos acompanham
cada um de seus passos para que em Minha Vigilância Maternal vocês possam estar refugiados sob Meu Manto de Proteção.
Muitos de Meus filhos ainda estão desprotegidos, porque suas
vidas estão sem Deus.
Podem seus corações ver agora como Eu estou perto de cada
um de vocês?
Sou um Coração Simples que os quer compenetrar como uma
oração para o coração. Só lhes mostrarei o verdadeiro e o bem
para que seus corações possam crescer e caminhar.
Por isso, de novo digo a cada um de seus coraçõezinhos: entrem
em Minha Paz! Abandonem-se em Meu colo para que Eu possa
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segurá-los, como fiz com Jesus. Sejam sempre como crianças
para estarem bem perto de Deus. Retomem o caminho da santidade através da fé absoluta em Meu Filho.
Ilumino-os com Meu Coração e os encontrarei em oração
Comigo.
Avante!
Amo-os no silêncio de Meu Imaculado Coração.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
Queridos filhos, transmito-lhes esta mensagem de forma especial, pois ela ajudará a trazer-lhes paz, Minha Paz Verdadeira e
Maternal. Será também uma instrução para todos.

19

abril Presenciem o Sagrado Coração de Jesus, porque em Meu Filho

encontrarão o que seus corações tanto buscam: a paz.
Hoje venho compenetrá-los com Minha Eterna e Celestial
Oração, uma oração que Meu Imaculado Coração derrama,
por amor, sobre a humanidade. Por isso, queridos filhos, Eu
os chamo a fortalecer a aliança com Deus para que suas vidas
possam n’Ele estar.
Filhos Meus, cada ato de amor e de caridade os colocará no
Reino do Pai, dentro dos Planos de Paz que Meu Coração
propõe para este fim dos tempos. Portanto, queridos filhos,
elevem as orações com fervor até o centro do Coração de Deus,
porque dessa maneira pura e sincera suas vidas serão partícipes
do Espírito Santo.
Vigiem para que esta santa chama da paz possa tocar os corações de muitos de Meus Filhos no mundo. Para que o Espírito
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de Deus abrace e se irradie à humanidade, deverá existir um
verdadeiro caminho de oração que seja formado por almas desta humanidade. Para que se formem esses grupos de corações
orantes, Eu estou entre vocês dia a dia, permitindo que cresçam
como Minhas pequenas crianças que escutam a voz da grande
Senhora Vestida de Sol, da Rainha da Paz.
Como Mãe, busco que a formação de seus corações na escola
de oração seja real, verdadeira e humilde, porque os mais simples de coração serão aqueles que poderão transmitir Minha
Imaculada Paz.
Queridos filhos, Eu os convido a seguir-Me nessa escola de
oração para que seus coraçõezinhos possam retribuir a Deus
Pai. Estejam hoje de novo no Coração de Meu Filho para que
a Luz do Sumo Sacerdote os guie.
Grata por responderem ao Meu chamado.
No Amor de Deus Pai,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

abril Meus queridos filhos,

Em Jesus Cristo encontra-se o caminho que a humanidade perdeu. Hoje os convido à oração para que muitas almas possam
ser conduzidas até o Coração de Meu Filho.
A verdadeira oração feita com o coração lhes revelará o caminho que incansavelmente deverão seguir até Deus, passando por provas e aprendizagens que fazem seus espíritos
amadurecerem.
Meus filhos, a senda até Meu Filho os levará ao Reino de
Deus. Por isso, queridos filhos, guardem no coração a chama
da persistência para alcançarem a redenção como humanidade.
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Queridos filhos, o estado constante da oração feita com o coração construirá em vocês um templo de amor e de paz, templo
que se fortalece na vivência do serviço e da caridade.
Filhinhos, Meu chamado anuncia a vocês que a humanidade
está no momento de perdoar com o coração, mas se as almas
não vivem esse estado de perdão, como os corações receberão
a absolvição de todas as faltas?
Queridos filhos, a oração os levará a encontrar Meu Filho, que
os aguarda para compartilhar Seu Pão de Vida e de Redenção.
Saibam que o estado de redenção começa com a abertura do
coração. Quero que construam um coração singelo para que
dentro de vocês viva Deus, o amado Pai de todas as criaturas.
Neste dia acompanho-os com Meu Coração de Fé e de Amor.
Alegrem suas vidas em Meu Filho. Ele os ama infinitamente.
Grata, filhos, por perseverarem em responder ao Meu chamado.
Paz,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

abril Em Meu espírito de paz e sob Meu espírito de paz poderão

construir os caminhos da fraternidade.
Queridos filhos,

A confiança absoluta em Deus os ajudará a estar no Coração
de Meu Filho e, assim, o propósito de Minha Paz se cumprirá
em cada alma da humanidade.
A confiança plena na Vontade de Deus lhes permitirá crescer
como as flores na primavera e amadurecer como os frutos.
Meus filhos, seus coraçõezinhos devem estar dentro de Meu
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espírito de paz; assim serão salvos e resguardados de toda
tentação deste mundo.
Queridos filhos, por tudo isso hoje os convido a viver a fraternidade a partir do coração; dessa forma, pequenas crianças,
estarão no Coração do Pai Celestial. Se a humanidade se reconciliasse com Deus através do benéfico espírito de fraternidade,
de caridade e de amor no coração, os caminhos que aguardam
o mundo, por Minha intercessão, já poderiam ser outros.
Meus filhos, Eu os chamo a se prepararem no caminho da
oração para que a devoção que está guardada em seus corações
possa servir e colaborar no alívio desta humanidade.
Hoje, novamente os levo a todos em Meu Imaculado Coração
para que suas vidas tenham fortaleza para responder uma vez
mais aos Meus pedidos. Preencho-os com Minha Luz Maternal
e estimulo seus corações a viver em Meu Filho antes que
Ele retorne.
Queridos filhos, levem Minha Pureza Virginal no coração e
sintam que é possível a tudo melhorar nestes tempos. Minha
Paz Universal quer estar sobre o mundo, e para isso suas
orações ajudarão Meu fiel propósito de amor nos corações.
Guio-os. Vivam em Minha Fé.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

abril Queridos filhos,

Com imenso regozijo preparo Minha chegada a cada um de
seus coraçõezinhos, no mês de maio, em Portugal, e em junho,
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na Argentina. Hoje os convido a Me acompanhar nos Plano
de Paz e de Reconciliação que Deus tem para cada criatura.
Como Imaculado Coração, queridos filhos, Eu os aproximo
diariamente de Meu Filho, porque n’Ele fortalecerão o Dom
do Amor.
Filhos Meus, nos dias de encontro em Portugal e na Argentina,
Eu os convido, como grupos de oração, a permear os Céus com
preces. Isso ajudará essas nações a receber a Graça do perdão
de que Meus filhos necessitam.
Quero pedir-lhes, também, que em cada encontro dos grupos
de oração clamem, com suas orações e seus corações, pela
presença do Anjo da Paz. Dessa forma, filhinhos, suas vidas se
prepararão para receber-Me durante os meses de maio e junho
e, juntos, poderemos renovar a Divina Misericórdia em cada
filho amado.
Queridos filhos, vivam hoje a presença de Minha Paz Universal
através da união de cada alma com o Anjo da Paz; assim, seus
corações prepararão Minha chegada com imensa alegria.
Saibam, Meus filhos, que Meu Coração chega até vocês em
Portugal e na Argentina pela segunda vez, para renovar como
humanidade a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
Quero que nos próximos meses possam viver em Minha Paz,
como uma preparação para os tempos vindouros.
Caminhem na vida de oração. Meu Coração está com vocês e
com todo o mundo. Eu os abraço com Minha Luz Maternal e
os coloco sob Meu Manto.
Que nos meses que virão seus corações vivam em um só coração
grupal de caridade e serviço pelas almas e pelas almas daqueles
que estão dispersos pelo mundo.
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Espero por todos em oração, pela Missão da Paz de Deus em
todos os Meus filhos desta humanidade.
Alegrem suas vidas para que possam receber-Me.
Ama-os, a partir do Infinito Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

23

abril Como Mãe Guardiã dos corações, Eu os levo ao encontro

diário com o Amadíssimo Coração de Meu Filho. Esse amável
e bondoso Coração de Amor de Jesus deve ser como o fogo
ardente em seus corações, fogo que lhes permita crescer e
aprender em honra à Glória de Deus e pelo Divino Amor que
o Pai Celestial tem por todos os Seus filhos.
Hoje, filhinhos Meus, convido-os a considerar a oportunidade
que cada uma de suas vidas está recebendo por Minha chegada mensal aos seus corações, através de Meus anúncios de Paz
e Redenção.
Queridos filhos, muitas mudanças acontecerão no mundo,
mas elas serão bem acolhidas se todos se unirem sob o Espírito
de Meu Imaculado Coração. Por tudo isso, peço-lhes que
não se preocupem pelo que Deus não tem revelado a vocês
como humanidade.
Sim, queridos filhos, digo-lhes que as artimanhas do inimigo
confundem os corações que devem seguir o único Propósito de
Deus para estes tempos: a Paz. Ela, filhos amados, será mais real
e verdadeira em cada uma de suas vidas quando exercitarem a
oração do coração, a confissão com Meu Filho e o jejum por
todas as almas que vivem longe de Deus.
Digo-lhes mais, Meus queridos filhos: despertem o espírito
da esperança para que o Bem de Deus seja um fato para
esta humanidade.
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Assim, filhinhos, seus corações poderão estar em Deus quando
suas ações e suas vidas acompanharem os passos que Meu
Filho e Meu Imaculado Coração marcaram para este tempo
de especial definição.
Envolvam seus corações com o manto de Minha Paz para que,
resguardados por Meu Raio Misericordioso, que provém de
Meu Filho Glorificado, Eu possa guiá-los e acompanhá-los de
perto. Neste momento, estejam em vigília e oração, adorando
o Coração de Cristo, para que Ele lhes mostre o caminho a
seguir antes de Seu esperado retorno ao mundo.
Tudo foi anunciado só que agora os ouvidos devem se abrir; os
ouvidos internos do coração.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Fé em seus corações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

24

abril Amadas crianças de Deus, muitos ainda não creem no verda-

deiro chamado da Rainha da Paz.

Por isso, hoje lhes peço e lhes digo, filhinhos: venham a Mim,
porque se vierem, vocês estarão em Meu Filho, estarão em
Minha Divina Paz.
Não temam mais por aquilo que ainda não mudou no coração.
É importante, queridos filhos, que seus corações estejam em
imensa alegria quando Meu Imaculado Coração vier ao encontro de todos vocês. Vocês são Meus filhos amados.
E o mundo, o que é para o Meu Coração? Vocês sabem?
Digo-lhes, queridos filhos, que a humanidade foi abençoada ao
longo do tempo pelos raios misericordiosos de Deus. Ele não
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tem ira pelo mundo. Deus é Amor. Deus é Verdade. Deus é
Esperança e Perdão. Deus é a Fonte Primordial de Paz para os
corações. Se vocês, Meus filhos, dão os passos na consagração
ao Meu Imaculado Coração, digo-lhes que o estarão fazendo
por todos os Meus outros filhos que negam o Amor Celestial
de Deus.
Hoje Eu venho a seus coraçõezinhos com um pedacinho do
Meu Céu para que possam venerá-lo e honrá-lo por amor ao
Criador do Todo.
Queridos filhos, esse pedacinho do Grande Céu é Meu Imaculado Coração, que deve ser reparado por tantas ofensas que
recebe dos filhos desta humanidade. Mas a Divina e Insondável Misericórdia ainda está presente para os que clamam por
esse aspecto divino da Redenção que Meu Filho irradia para
o mundo.
Nesse exercício com a Divina Misericórdia prepararão o caminho para a hora da Justiça, para o segundo retorno salvador de
Cristo, Meu Filho Universal.
Vivam na fonte da mansidão porque, assim, encontrarão o
caminho da humildade.
Oremos, filhinhos! Orem mais!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

25

abril Filhinhos Meus,

Agradeço-lhes, porque neste dia recolhi com Minhas mãos de
Misericórdia cada uma de suas preces feitas por esta necessitada
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humanidade. Agradeço-lhes, também, queridos filhos, por
haverem Me aguardado a fim de receberem Minha Mensagem
de Paz, neste 25 de abril.
Quero dizer-lhes que estive em Medjugorje, porque ali, naquele
Reino de Oração e Devoção, Meus outros filhos Me esperavam.
Assim, filhos Meus, podem saber como é a Onipresença de
Meu Imaculado Coração, e como em Minha Missão de Paz
para o mundo todos vocês Me acompanham pelas sendas da
oração do coração, que neste tempo deve ser como uma chama
que os guia e ampara.
Como Mãe das Graças, derramo Meu Espírito Imaculado sobre as nações que mais necessitam de Deus, do Perdão e da
Misericórdia de Meu Filho.
Hoje quero convidá-los a continuar no caminho da oração, porque se ela é verdadeira e nasce do coração, pode transformá-los.
Queridos filhos, acompanho-os por esse caminho que estão
percorrendo – um caminho de consagração a Deus – que os
levará ao Infinito.
Filhos Meus, guardem, de forma especial, a Presença de Meu
Coração e do Coração de Cristo durante estes dias de encontro
Comigo para que ela os ajude nos momentos que virão.
Agradeço-lhes, queridos filhos, por Me acompanharem neste
caminho de oração, que é despertado por Minha Presença
Maternal no mundo.
Agradeço-lhes também por Me acompanharem nas Aparições
em Portugal, pois Deus tem algo preparado para cada coração
que se abrir e confiar em Meu chamado.
De novo, hoje lhes digo: agradeço-lhes!
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Da Luz do Imaculado Coração,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

26

abril Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse

a da Aparição de 26 de abril de 2012, ocorrida no Centro
Mariano de Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais,
Brasil. (Ver página 544)

27

abril Queridos filhos,

No dia de ontem, convidei-os a viver na reconciliação do coração. Hoje os convido a seguir exercitando esse atributo dos
Céus, porque cada reconciliação vivida aliviará o peso do sofrimento no mundo.
Por isso, filhos Meus, levem nas mãos Meu estandarte da paz,
e na oração feita com o coração vocês permitirão que Deus os
preencha com Seus Dons e Suas Graças.
Sabem, Meus pequenos, a humanidade teme o tempo das grandes mudanças, mas Eu lhes digo que, em verdade, devem orar
mais para que todo o temor desapareça. O inimigo distrai os
corações através do temor. Por isso, filhinhos, com os corações
vigilantes na oração, vocês ajudarão a fazer que esta crença do
medo desapareça, diante da forte presença do amor.
Queridos filhos, fiquem em Minha Presença Protetora e Maternal para que suas vidas encontrem o verdadeiro refúgio do
coração: a Paz.
A vida na paz é como a elevação de uma ponte de Luz até os
Céus. Essa senda construirão com a oração diária, uma oração
que os prepara para os novos tempos.
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Agora já é momento de irradiar aos seus irmãos o amor que seus
corações sentem por Meu Filho Glorificado. Dessa maneira,
poderá surgir de cada vida um raio de amor fraterno que a
humanidade necessita reencontrar nestes tempos.
Queridos filhos, em Minha presença está cada um de seus corações. Eu os chamo a se reconciliarem com Deus, através do
ato do perdão.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

abril Mensagem Extraordinária de Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade, transmitida no Santuário Nacional
de Aparecida, São Paulo, Brasil.

Como Senhora Aparecida, dou-lhes Minha Paz e Minha
Bênção a partir do Coração Misericordioso de Meu Filho
Ressuscitado.
Por meio deste dia de oração e de paz, hoje os chamo, queridos
filhos, a viver a chama da redenção, que nestes tempos é
necessária para poderem viver uma verdadeira conversão. Hoje
também, Meus pequenos filhos, agradeço-lhes por haverem
respondido ao Meu chamado, pois Deus Onipotente, por meio
da presença de Meu Imaculado Coração, envia-lhes a plenitude
do Perdão e da Graça por reencontrarem o caminho, através
do chamado da Serva Fiel de Deus.
Quero dizer-lhes, Meus filhos, que o Senhor Cristo, através da
resposta de todos, está derramando Sua Infinita e Divina Misericórdia sobre algumas nações que necessitam do perdão absoluto. Através do “sim” de todos os Meus queridos filhos e pela
intercessão de Meu Imaculado Coração, recebi a permissão
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fiel diante de Deus para que milhões de almas perdidas ao longo deste último tempo possam ser tocadas pela Luz de Meu
Coração Maternal.
Por uma vez mais, queridos filhos, pela resposta desta parte
da humanidade, Meus Planos de Paz estão descendo sobre o
mundo. Isso significa, filhos Meus, que a oração sincera de
todos vocês e de todos os fiéis ao Meu Imaculado Coração
permitiu, uma vez mais, a vitória de Meu Imaculado Coração
e o triunfo do Plano de Deus neste ciclo de tribulação.
Por tudo isso, queridíssimos filhos, Eu os chamo a visitar
periodicamente – segundo as possibilidades de cada coração
– este Santuário de Aparecida, dedicado à honra humilde de
Meu Imaculado Coração.
Venham a Mim por meio do Santuário de Aparecida, porque
nesse caminho estarão colaborando na salvação dos que estão
perdidos e longe de Deus.
Unam-se ao princípio consolador de Meu Coração para que, na
fé renovada de todos os Meus filhos, os corações cheguem até
o Reino do Pai, igual e humilde para todos, onde impera o
Amor de Meu Filho.
Levem em suas vidas a força de Meu Coração, e que esse atributo lhes dê a oportunidade de viverem o estado eterno do perdão.
Grata, filhinhos, por responderem ao Meu chamado.
Agradeço-lhes, na Paz de Meu Coração, aos seus corações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade,
a Abençoada Aparecida do Brasil.
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29

abril O triunfo de Meu Imaculado Coração poderá acontecer pela

resposta imediata de todos os Meus bem-aventurados filhos
no mundo.
O triunfo de Meu Coração é a Presença de Deus Pai na vida
de cada alma. É o reencontro prometido por Meu Filho. É o
Reino vindouro sobre a face da Terra.
Meu Imaculado Coração, queridos filhos, é a Fonte de Graças
que ao longo do tempo derramei por amor aos Meus filhos.
Agora, filhos Meus, Eu os convido a fazer triunfar Meu
Imaculado Coração, por meio do constante exercício da oração
do coração, como também de todas as obras de caridade e do
serviço ao próximo.
Queridos filhos, é imenso o Propósito de Deus para cada uma
de Suas pequenas criaturas; por isso, Eu os chamo a todos a
testemunhar a Presença de Cristo nos corações e Sua vinda.
Isso acontecerá quando cada alma desta humanidade aceitar
entrar no verdadeiro e único Reino de Deus.
Por isso, queridos filhos, a tarefa nos grupos de oração será mais
constante, porque cada um de vocês deverá ser, na oração, como
um vigia que guarda e protege o chamado de Deus. Nesta tarefa
e no auxílio à humanidade está a presença de Meu Imaculado
Coração. Por meio do triunfo do Coração de Deus em Maria,
poderei levá-los até aos braços de Meu Filho, o amado Pastor do
Perdão, que dos Céus os aguarda em oração e em comunhão.
Queridos filhos, para ser soldado mariano da oração, basta
somente dar o “sim” e persistir no propósito de responder ao
chamado divino. Nesse caminho de serviço e doação à Vontade
de Deus, seus corações irão se consagrando ao Meu Coração, e
o triunfo do Plano de Paz será único para o mundo.
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Paz, somente paz para este tempo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

abril Queridos filhos,

Diariamente dirijo Minhas palavras aos seus corações porque
elas têm o dom da sabedoria e da compreensão. Por isso,
filhinhos, saibam que as verdadeiras palavras que vêm do Meu
Imaculado Coração querem despertar em vocês os talentos
preciosos que Meu Filho lhes entregou.
Vocês devem abrir o coração dia a dia como as rosas se abrem
ao amanhecer quando veem o sol, e isso pode acontecer através
da oração que nasce com a pureza do coração.
Queridos filhos, vocês sabem quão importante é a Paz Interior
nestes tempos. Para ela existir em todos os Meus filhos, Eu os
formo na escola da oração, a fim de que seus corações possam
também chamar a outros filhos que devem despertar a tempo
para a vida de oração.
Por isso, deixo-lhes a missão de orar por todos eles, pelos filhos
que aguardam ser curados da dor e aliviados da solidão, que
invadem suas vidas no dia a dia.
Todos os Meus filhos estarão sob o Espírito da Graça, a fim
de receber a força para iniciar o caminho de reabilitação do
coração. Isso acontecerá quando cada um dos Meus filhos
orantes estender as mãos e entregar o amor do coração aos que,
em verdade, ainda não podem reconhecer a Face do Senhor.
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Por tudo isso, filhos Meus, a tarefa de doar-se ao próximo deve ser
mais ampla para que isso chegue aos corações mais distantes.
Hoje, queridos filhos, ensino-lhes o caminho da caridade
através do serviço e da oração, porque este último tempo é de
imensas Graças para a conversão e a cura do coração.
Ouço as orações de Meus filhos e as envio aos Meus soldados
marianos orantes, para que trabalhem através da paz do
coração. Caminhem, filhos, para a Luz Eterna do Meu
Imaculado Coração!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

maio Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse a

da Aparição de 1° de maio de 2012, ocorrida na Casa Sagrada
Mãe Paulista, São Paulo, Brasil. (Ver página 550)

2

maio Queridos filhos,

Estejam em Jesus e vivam em Meu Filho para que seus corações preparem o Templo Interior para a vinda do máximo e
venerável Redentor.
Hoje os chamo a se aprofundarem no caminho da oração
porque, dessa maneira, queridos filhos, permanecerão com
o coração e com suas vidas mais elevadas, distantes da tentação do mundo. Quero estar com vocês, acompanhando-os da
imensidão de Meu Imaculado Coração para que seus passos
possam seguir os caminhos que Meu Filho lhes revelará em
Seu Retorno.
Guardem no coração tudo o que, como almas, podem viver
através da oração porque, neste exercício, o Amor Verdadeiro
poderá prevalecer em seus corações. Por isso, Meus filhos,
esperem em Meu Filho o novo, o bom e o puro; mas, antes de
tudo, vocês devem saber que deverão construir um caminho
permeado por Minha Paz e por Meu Amor.
Como Mãe Co-redentora, levo-os diariamente ao Meu Filho,
porque este mundo ainda desvia as almas do propósito que
Deus tem reservado para cada pequeno coração. Estou aqui,
entre suas vidas para guiá-los e mostrar-lhes como chegar ao
Meu Filho Glorificado.
Os bons exercícios de fé e de oração elevam seus corações,
assemelhando-os às grandes torres que vigiam a Presença da
Luz de Deus. Nunca se esqueçam de que devem voltar-se para
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Deus com olhos de paz e de perdão para que o Propósito em
cada um de Meus filhos possa se cumprir.
Saibam, queridos Meus, que a oração doada por seus corações
ajuda na salvação de todos os Meus filhos que ainda vivem sem
esperança e sem paz.
Chamo-os à perseverança por meio do poderoso e luminoso
Coração de Cristo.
Paz para o mundo porque todos os dias a humanidade necessita
de paz, da Paz de Deus.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Que Minha voz reverbere com amor em seus corações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

3

maio Aos que estão caídos, levantarei. Aos que estão tristes, alegrarei.

Aos que perderam a esperança, lhes darei esperança. Aos que
sofrem, aliviarei.
Queridos filhos,
Essas são promessas de Meu Filho. Por isso, orem! Orem com o
coração para que todos os Meus filhos possam receber este precioso Ato Misericordioso de Meu Filho. Meu Coração lhes serve
de amparo, de resguardo e de salvação; por isso, não temam as
quedas na vida. Hoje Eu os convido a que se levantem de onde
estão, através do Divino Espírito de Cristo, e caminhem de
novo, tomados pelas mãos de Luz de Meu Filho amado.
Vocês, queridos filhos, devem construir em seus corações,
através da oração, as promessas do Cristo Vivo, como uma
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preparação para o novo tempo de paz e em honra ao retorno
de Jesus, esperado por todos.
Hoje cada um de Meus pequenos deve se ver como um discípulo que, havendo recebido a instrução do Mestre do Amor,
agora espera em vigília o próximo chamado.
Assim, Meus filhos, Meu Coração de Mãe lhes traz de novo
nestes tempos o chamado à oração, ao perdão, à reconciliação
e à Misericórdia para que seus corações purifiquem os sentimentos e toda intenção seja pura e cristalina como a água de
um formoso rio.
Abram dia a dia os corações diante da voz de Meu Coração e
saibam que Deus os chama para que suas vidas manifestem o
dom da paz e da mansidão nestes tempos.
O mundo poderá receber de vocês as orações; porém, ele poderá
receber ainda mais de vocês o empenho para transformar a vida
em instrumento de Minha Paz.
Eu os preparo e os guio com imenso Amor Maternal.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

4

maio O mundo ofende a Cristo e ainda são poucos os filhos que

reparam, na oração, Seu Divino Coração. É hora da conversão de todas as vidas que ainda, nestes tempos, não vivem
a reconciliação.
Queridos filhos, que nunca lhes falte em seus rostos a alegria
de estar Comigo. Eu os amo e os acompanho em todas as
mudanças que seus corações devem viver. Peçam o auxílio
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de Meu Filho, porque Ele, em Seu Misericordioso Poder, os
salvará e os perdoará.
Quero deixar-lhes hoje a fonte do perdão porque é o único
caminho que os levará ao encontro com Deus. Permitam que
cada uma de suas vidas se reconcilie, dia a dia, com Deus, o
Alto e o Supremo.
Queridos filhos, atuem como almas do Pai que neste
exercício da oração encontram força e fé para as mudanças.
A humanidade deve orar ainda muito mais, para que receba a
Graça do Perdão Misericordioso.
Se vocês estão em Meu Filho e adoram Seu Coração, poderão
dar os passos nestes tempos que chegarão para o mundo. Por
isso, vivam da alegria do coração para que seus corações recebam o gozo do perdão e da reconciliação com o Pai Supremo.
A gratidão pelos passos que suas vidas estão dando lhes revelará,
com sabedoria, o próximo caminho que Meu Filho iluminará
para vocês, com o poder da Luz de Seu Sagrado Coração.
Para que seus corações se fortaleçam, repitam com amor e
humildade:
Oração à Misericórdia de Cristo
Senhor, dá-me olhos misericordiosos
para que meu olhar
possa ver a necessidade em cada lugar.
Senhor, dá-me uma boca silenciosa
para que eu só pronuncie
palavras de Amor e de Luz.
Senhor, dá-me um caminho humilde
para que meus pés caminhem pela senda da simplicidade.
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Senhor, dá-me ouvidos cristalinos
para que eu só ouça
Tuas palavras em todo lugar.
Senhor, dá-me um coração puro
para que eu guarde a esperança
e, em Tua Divina Misericórdia,
alcance a Redenção.
Senhor, dá-me mãos prodigiosas
para que eu só doe e sirva
aos necessitados de Ti.
Amém.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

maio Quando as almas se abrem para responder ao Meu chamado de

paz, a Vontade de Deus se manifesta em tudo o que é criação
e vida. Os corações recebem a Lei do Amor e da Graça porque
suas vidas são tocadas pelo Amor Misericordioso de Deus
através de Meu Filho.

Cristo lhes ensina a caminhar na verdade, na pureza e na transparência porque suas vidas, nestes tempos, devem ser cristalinas
como a água, puras como a alma e alegres como o coração.
Filhos Meus, pela resposta de todos vocês ao Meu Chamado
Maternal, hoje lhes agradeço a perseverança e a fé. Enquanto
continuam imitando o caminho de Meu Filho amado, poderão
auxiliar a humanidade, não só através da oração do coração,
mas também por meio do serviço humilde de cada um de seus
corações, ofertado a todos os Meus filhos que estão espalhados
sobre a face da Terra.
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Por isso, queridos filhos, permitam que a partir de vocês brilhe
Minha esperança pela conversão de todos; dessa maneira,
Minha Paz e Meu Coração Maternal estarão por mais tempo
auxiliando a todos, e os conflitos desaparecerão diante da
presença de Meu Imaculado Amor.
Hoje lhes entrego a Luz da Fonte das Graças de Deus Pai para
que todos, como um, possam caminhar para a redenção da
vida e do coração.
Saibam, Meus filhos, e lembrem-se de que contam com a
amorosa ajuda dos anjos da guarda. Eles são o suspiro do Amor
de Deus sobre a Terra e esperam ser acolhidos e recebidos em
cada uma de suas pequenas vidas.
Eu os levo sempre até Meu Filho, o Cristo Ressuscitado, para
que, em comunhão e em oração com Ele, encontrem o novo
caminho para Deus.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Luz para toda a Terra!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

maio Quando uma flor se abre, ela expressa o Amor da Criação;

assim também, queridos filhos, seus corações devem se manifestar na beleza e na pureza, como o fazem as flores.
Queridos filhos,

Com imensa confiança, Eu os coloco a todos perto de Meu
Imaculado Coração para que possam dar os passos até o Coração de Meu Filho. Saibam, filhos, que no caminho da oração
suas vidas se aproximarão da consagração de suas almas diante
do Reino de Deus.
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Os frutos que Meu Filho lhes confiou há tanto tempo, e que
se chamam talentos, devem despertar pelo imperioso exercício
da oração. Porém, filhos Meus, para que esses sagrados frutos
dos talentos despertem em cada um de vocês, primeiro a alma
deve se despojar e morrer para si mesma para renascer sob a
Graça do Espírito Santo.
Cada caminho que Meus filhos percorrem os leva por grandes
e difíceis aprendizagens, que em alguns casos fortalecem o
espírito e dão firmeza para continuar pela senda da consagração.
Quero dizer-lhes, queridos filhos, que este é um tempo especial
de Graças, como também de conversão para cada um de Meus
filhos desta humanidade.
Por isso, hoje os convido a permanecer na alegria da doação e do
serviço a Deus Pai porque, assim, suas vidas serão conduzidas
até aos sagrados pés de Cristo.
Seus corações são verdadeiras luzinhas que a cada momento
devem reacender-se para brilhar neste mundo através da paz.
Por tudo isso, saibam que Meu Amor Misericordioso, dia a dia,
quer socorrer os corações do mundo.
Seus corações, assim, deverão ser perseverantes e firmes como
as árvores que se elevam a Deus.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

7

maio Para que seus corações se fortaleçam por meio de Meu Filho,

o Redentor e Salvador de almas, a fidelidade a Ele deve ser um
dos caminhos que hoje os convido a percorrer, por amor aos
Planos de Deus.
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O inimigo ainda está ativo e continua com a meta de impedir Meus Planos de Paz. Enquanto estiverem em Meu Imaculado Coração, isso não os afetará, porque estarão sob Meu
Manto Protetor. Quando as almas devem amadurecer como
consciências, elas são muito tentadas pelo inimigo, mas em
cada uma das provas existe a possibilidade, para cada um dos
Meus filhos, de se consagrar e de confirmar o Propósito Divino.
Como Mãe Guardiã das Almas neste tempos de grandes
mudanças para a humanidade sofrida e adormecida, tento
fazer chegar ao maior número de vidas Meus Raios de Paz,
Salvação e Misericórdia, para que sejam protegidas, pela oração
do coração, dos embates que o inimigo planeja quando um de
Meus filhos alcança a consagração.
A vitória dos Céus na Terra prosseguirá através das intensas
e amorosas preces que Meus filhos proclamarem por amor a
Deus para que desça o Seu Perdão.
Queridos filhos, não temam o quanto ainda lhes falta mudar
na vida ou quão grande é o peso que cada um de vocês leva e
do qual deverá ser liberado e redimido.
Para os tempos de hoje, permitam que a Luz de Meu escudo
virginal os ampare, e para isso, filhos Meus, chamem pela presença de Minha amorosa Proteção Maternal.
Saibam que a todos guardo, mas agora é momento de cada um
crescer em consciência e coração.
Avante, filhinhos!
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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8

maio Queridos filhos,

Com gratidão e amor, alegrem seus coraçõezinhos para que
Minhas palavras de paz e de conversão possam ser escutadas
pelos ouvidos de seus pequenos corações.
Meus filhos, pelo maravilhoso e vitorioso Amor de Meu Filho,
hoje os convido a recordar a oração e a comunhão diária com
Cristo; esses dois exercícios internos os ajudarão a reverter a
grande dor da humanidade.
Um ato verdadeiro de comunhão com o Coração Misericordioso de Jesus começa na absoluta confiança de cada um de
vocês. Isso, filhos queridos, os fortalecerá na fé e no amor que
devem viver junto ao Meu Filho, o Sumo Sacerdote e Salvador.
Hoje permitam que suas vidas estejam mais tempo sob os Raios
de Meu Filho, raios misericordiosos que os ajudarão na conversão e na entrega de seus corações a Deus. Se vocês contam
com a Presença de Meu Filho em suas vidas, estarão silenciosamente socorrendo a todos os Meus filhos no gesto de amor,
de Coração a coração, e permitindo, assim, que a presença de
Meu Coração Imaculado esteja sobre o mundo.
O verdadeiro tempo de conversão começa com a total entrega
de vocês mesmos a Deus Pai; assim a grandeza celestial poderá
descer sobre todos os corações de Meus filhos amados.
Prossigam em oração, filhos Meus; isso é urgente para a
humanidade, que deve despertar aos olhos do Deus Único.
Vocês são pequenos soldados orantes que, em serviço, fazem
parte do Exército Mariano na Terra.
Espero que muitos filhos mais ingressem no Meu Imaculado
Coração para que se reconciliem com Deus e Ele os perdoe.
255

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 255

24/06/2015 22:36:22

Mensagens de Paz

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Bom exercício de oração para Meus filhinhos!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

9

maio Nas doze estrelas de Minha coroa encontrarão a diretriz que

venho anunciar ao mundo. Elas são como a Estrela-Guia de
Belém para cada um de Meus filhos. As estrelas são como o
amanhecer e a luz brilhante no Céu para todos aqueles que
devem ressuscitar a vida em Cristo.
Queridos filhos, com imenso gozo os levo ao Coração de Meu
Filho, que deve ser amado e venerado diariamente por esta
humanidade. Essa preparação lhe permitirá receber o Redentor
pela segunda vez.

Queridos filhos, hoje quero convidá-los a contemplar o Rosto
Misericordioso de Deus Vivo através da Presença de Meu
Filho; que vocês também testemunhem a Presença do Coração
Amadíssimo de Deus através de Meu Coração Imaculado.
Saibam, Meus filhos, que em Minhas estrelas poderão ver o
novo amanhecer, os longos anos de paz, aquela promessa escrita
no Coração de Deus Pai para todos os Meus filhos.
No adorável e venerável Coração de Cristo, vocês acharão o
caminho seguro que os conduzirá ao Reino de Deus.
A humanidade pode, com a oração, remediar o passado e o
sofrimento que ela mesma gestou há muito tempo. Agora,
Meus soldados marianos devem expressar a esperança e a
redenção para todos os que ainda não as têm.
Também hoje lhes anuncio, queridos filhos, que Minha presença mensal nos dias 12 e 13 de maio, novamente no ressurgido e
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amado Portugal, se estenderá até o dia 14 de maio numa peregrinação de todos os presentes nas aparições até o Santuário de
Fátima e Aljustrel. Nesse exercício vocês estarão, como tantos
outros filhos, aliviando Meu Imaculado Coração e aliviando a
Justiça prometida para a Europa. O Anjo do Senhor os ajudará
e Ele considerará essa oferta humilde por parte de todos.
Agradeço-lhes, filhos, por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

10

maio Bem-aventurados os pequenos e humildes de espírito, porque

deles brotará o Amor de Meu Amado Filho.
Queridos filhos,

Hoje os convido a plasmar, através da oração do coração, um
espírito humilde de serviço e de doação à Vontade de Deus.
O dia a dia de suas vidas lhes proporcionará um espírito
humilde, por meio da caridade e do serviço aos semelhantes.
Queridos filhos, se vocês tivessem um espírito humilde, a
humanidade seria outra e seria permeada por uma Graça Maior.
Sei que muitos de Meus amados filhos que se entregaram nas
mãos de Meu Filho buscam diariamente esse propósito e esse
Dom Interior Divino; mas Eu hoje lhes digo, Minhas pequenas
crianças, que para os espíritos humildes tudo passará, mas o
verdadeiro Reino de Meu Imaculado Coração prevalecerá na
vida de cada um de Meus filhos.
Filhos Meus, cada pequena alma que se consagra a Deus é
uma vitória no Reino dos Céus, porque é uma alma a mais
necessitada de Luz e Redenção, que se inclui no Propósito
de Salvação.

257

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 257

24/06/2015 22:36:22

Mensagens de Paz

Queridos filhos, que Meu Coração Maternal seja um refúgio
e um reparo interior para cada um de vocês; assim Minha Luz
Universal poderá auxiliá-los a qualquer hora, quando apenas
se unirem ao Meu Amor Maternal.
Hoje recolho do mundo muitas almas de Deus que, graças à
resposta ao Meu chamado, puderam ser elevadas a um Reino
mais próximo da Face do Senhor.
Filhos Meus, hoje lhes entrego esta chave do espírito humilde
para que ela seja o verdadeiro motivo de renovar suas vidas de
oração e de doação a Deus.
Saibam, queridos filhos, que cada ato de Amor Verdadeiro
repercute no mundo necessitado de Luz.
Por tudo isso, a Misericórdia de Deus é grande nestes tempos
e, assim, Minha Face de Misericórdia estará com vocês nos dias
25 e 26 de maio, em Fátima, Portugal.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Meu Amor Maternal para todos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

11

maio A esperança que brotar dos seus corações lhes permitirá des-

pertar o amor ao Propósito e, assim, os passos que devem dar
até o Senhor serão mais verdadeiros.
Queridíssimos filhos de Deus,
Hoje os convido a preparar Minha vinda a Portugal com a
imensa alegria que nasce dos seus corações. Dessa maneira, suas
vidas resplandecerão na paz, quando Meu Imaculado Coração
estiver entre todos vocês.
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Mas hoje lhes peço, em especial, que Minha chegada a Fátima,
depois de tanto tempo, seja anunciada a todos os que ainda não
encontraram ao Meu Filho Amado e a todos os que perderam
a esperança n’Ele, porque a presença de Minha Luz Celestial
quer fazer ressurgir o amor nos corações que têm muita sede
de Deus.
Filhos Meus, que Minha presença nos dias 12 e 13 deste mês
seja a preparação para que não só seus corações, mas também
suas vidas, abram as portas aos que em verdade precisam de
Meu Imaculado Coração.
Meu Coração Misericordioso fará uma parte dessa missão que
Deus Me encomendou, mas saibam, Meus pequenos filhos, que
conto com a ajuda prestativa de cada um de vocês no exercício
da oração e nas obras de caridade, por amor a Deus Pai.
Assim, queridos filhos, todos os corações sem esperança poderão encontrar uma nova Luz que vem através de Mim como
auxílio ao mundo e que os prepara e os leva ao encontro com
Meu Filho, porque Ele é a Fonte da Vida para todos, a senda
para a consagração do coração.
Aguardo-os em oração, porque ela é necessária para o mundo.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

maio Queridos filhos de Deus,

Aproximando-se o aniversário das Aparições de Fátima, hoje os
convido a abrir os corações através de Meu chamado universal
e celestial para o mundo.
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Como Rainha da Paz, como Mãe Universal, hoje Me dirijo em
especial a todos os Meus filhos que deixaram o caminho de
Cristo, que abandonaram as aspirações e as promessas de Meu
Filho. Coloco a todos eles dentro de Meu amoroso e misericordioso Coração de Paz e digo-lhes que retomem o caminho
a Cristo porque nestes tempos Ele servirá como farol durante
a noite.
Por tudo isso, quero dirigir Meu Coração Imaculado especialmente a todos os Meus filhos que negam Minha existência. Eu
lhes digo que os amo, que os amarei e os socorrerei ainda mais
depois deste mundo.
Permitam que para este momento seus corações se reconciliem
e se unam com o Único Pai do Universo, que há muito aguarda
pelo retorno de vocês.
Queridos filhos, sou apenas uma Mensageira do Céu, que os
quer ajudar a ver e a encontrar o caminho que muitos perderam
por ignorância ou por distanciamento da Vontade do Pai.
Saibam, filhos Meus, que Meu Coração não lhes fará mal.
Ele só quer fazê-los descobrir como na vida se ama a Deus
de coração.
Por isso, queridos filhos, Meu Coração guardião persiste neste
mundo há muito tempo, porque ele deve ver surgir a nova e
redimida humanidade. Mas para que isso aconteça, amados
filhos, vocês devem dar o salto à Divindade, que é a mesma e a
única à qual suas vidas devem dirigir-se.
Necessito que todos os Meus filhos retomem o caminho do amor
que perderam e que também encontrem o perdão que falta a muitos de Meus filhos por não permanecerem em Deus.
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Por isso, queridos filhos, vocês devem aspirar à humildade, porque é nela que poderão compreender os Grandes Mistérios de
Deus, mistérios que muitos tentam imaginar.
O verdadeiro caminho para este ciclo será curar o dolorido e
enfermo coração da humanidade. Ela deve conhecer a Eterna
Paz e o Verdadeiro Amor que brotam da Fonte de Minhas
Graças, a que chamamos Deus Pai.
Acompanho seus espíritos por meio do gozo infinito do Espírito
Santo e das orações que constantemente elevo a Deus Pai por todos vocês.
Que Meu Pequeno Coração de Serva e de Mãe Nazarena ajude-os a revelar os verdadeiros passos que suas vidas tanto buscam.
Vivam a Deus sem restrições para que a sabedoria os oriente
no caminho de Minha Absoluta Paz.
Quero que possam conhecer-Me sem medo porque ainda
muitos de Meus filhos temem o poder de Meu Amor. Meu
Coração Imaculado os reúne nesta vida e, em nome de Meu
Bem-Aventurado Filho, Cristo Jesus, recordem-se de que Ele
é a Verdade que os une, Ele é o Caminho que os congrega e
Ele é a Vida Nova que os fará despertar pela Presença de Seu
Amor Misericordioso.
Sob o espírito da paz, Meu Coração os convida a entrar no Reino
que sempre buscaram. Chegarão à paz por intermédio de Cristo,
que há muito lhes abre uma nova porta.
Saibam, Meus filhos, que os amo.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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13

maio Meus filhos,

Pelo grande e imenso Amor de Deus Pai, celebremos hoje a
memória e o aniversário de Minhas Aparições em Fátima.
Que a paz seja o princípio para cada uma de suas vidas e que
através da presença de Meu Amor Imaculado seus corações se
acendam novamente.
Queridos filhos, hoje lhes trago a recordação de Fátima, porque
foi ali que Meu Coração Maternal triunfou para toda a Europa. Com isso, quero dizer-lhes que ali Meu Coração fundou
para o mundo a escola da oração, um exercício que há tempos
os convido a contemplar e a percorrer com o coração.
Filhos Meus, por intermédio de Fátima, poderão encontrar
o Amor Misericordioso de Meu Coração, porque hoje lhes
recordo quão importante é viver na oração do coração. Por
este caminho que agora vocês estão percorrendo, Minha Luz
Universal pode auxiliar a muitos de Meus filhos que devem
alcançar o estado de paz.
Na resposta orante de cada um de vocês, Deus Pai pode
derramar Seus prodígios e dons sobre aqueles filhos que não
vivem para o Deus Único. Neste exercício de oração, vocês
irão fortalecendo suas vidas para a consagração total ao Meu
Imaculado Coração, mas também as orações chegarão a todos
aqueles que, em emergência, precisam de salvação através de
Minha intercessão.
Queridos filhos, o caminho de Fátima é um caminho ao profundo do coração, onde, através do exercício da oração, poderão encontrar a pureza e a devoção, instrumentos necessários
para a redenção da humanidade.
Em Meu Filho encontrarão o fogo que poderá iluminá-los e
ampará-los diante de tudo. Recolham seus corações para dentro
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de Meu Coração e vivam Comigo, em alegria, a lembrança
vitoriosa de Meu Coração em Fátima para o mundo inteiro.
Oremos! Oremos, somente oremos!
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

14

maio Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse

a da Aparição de 14 de maio de 2012, ocorrida no Núcleo
Coração Sagrado, Madroeira, Portugal. (Ver página 557)

15

maio Como Maria de Nazaré, dou-lhes hoje todo o Amor de Meu

Imaculado Coração de Mãe.
Queridos filhos,

Há seis meses, as mensagens diárias são transmitidas com
alegria e imensa gratidão a vocês. Quero dizer-lhes que o ca
minho da oração é infinito para suas vidas e é nesse caminho
que poderão encontrar a paz e a fé para o coração.
Acompanho-os hoje, como venho fazendo há seis meses, neste
ciclo decisivo na vida de Meus filhos no mundo. Por isso, a perseverança de vocês permitirá despertar a motivação espiritual
para a oração por parte de outros filhos. Cada ação que é realizada com o coração glorifica a Deus Pai. Assim vocês estarão
dentro do Reino de Seu Amor e de Sua Vontade.
Para que suas vidas deem os passos corretos até o Senhor, vocês
devem imitar o caminho de humildade e de obediência que
Cristo, Meu Filho ressuscitado, viveu diante da Presença do
Coração do Pai. Este exercício de obediência e de humildade
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despertará em vocês a confiança nas decisões misericordiosas de
Deus e, assim, seus corações poderão fortalecer-se no caminho.
Recordem-se, filhinhos, de que as boas obras nascidas do coração não só agradam ao Coração do Pai, mas também repercutem sobre a missão redentora para a humanidade, missão que
Meu Filho levará adiante em Seu retorno à Terra.
Para estes momentos, seus corações deverão estar em oração
e despertos diante da necessitada realidade do mundo para
que seus olhos, olhos de almas a serviço de Deus, possam
reconhecer a Presença de Meu Filho entre vocês.
Saibam, queridos filhos, que da mesma maneira como Ele esteve entre Seus seguidores depois da Gloriosa Ressurreição, assim
estará de novo no mundo, em especial com os novos discípulos
que O aguardam com o coração aberto e entregue.
A Vontade do Pai poderá se cumprir neste último ciclo através
da resposta de vocês. Minha Vontade de Mãe vem da Vontade
Suprema.
Celebremos em oração os seis meses de encontros diários Comigo, a Mãe da Paz.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

maio Apesar de tudo, Minha Mensagem de Paz e de Salvação deve

chegar ao mundo porque a humanidade necessitará das chaves
da Redenção nestes tempos de mudanças profundas em todos
os corações.
A humanidade ainda não conhece os grandes sofrimentos e
dores que muitos de Meus filhos vivem; por isso, hoje os chamo
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a orar pelas misérias que aprisionam o coração de muitos de
Meus pequenos filhos para que Meu Coração possa, assim, liberá-los e ajudá-los através de Minha Imaculada Pureza Original.
Queridos filhos, para aliviar as grandes dores, as orações os
manterão despertos e atentos para que a sabedoria os oriente
onde estão as necessidades no mundo.
Hoje o mundo necessita da verdadeira oração de todos os
servidores devotos ao Meu Imaculado Coração, porque, dessa
maneira, filhos Meus, Deus Pai auxiliará com Suas Graças de
Paz e de Redenção a todos os corações do mundo.
Somente lhes peço que velem pela presença da humildade
porque, na verdade, ela lhes dará coragem para que cada um
de Meus filhos possa responder aos Meus pedidos emergenciais
e urgentes.
Saibam que somente quero ver o mundo renascer diante dos
olhos misericordiosos de Deus para que Ele os perdoe e os
libere de toda situação interior. Para isso, Meus queridíssimos
filhos, têm Meu Imaculado Coração aberto e entregue por
Amor a vocês.
Sejam sinceros entre seus corações, e que o Raio da Misericórdia
de Meu Filho possa purificá-los e liberá-los de todas as faltas
para que, sob o Espírito Santo, estejam livres de vocês mesmos
e glorifiquem ao Pai eternamente, junto aos anjos, arcanjos
e querubins.
Agradeçamos pela intercessão do Divino Espírito nestes tempos.
Glória a Deus nas Alturas!
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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17

maio Como Senhora das Dores, peço a Deus por todos os Meus

filhos para que Meu Imaculado Coração possa interceder por
eles. Hoje lhes peço mais oração com o coração para que Deus
Pai escute Minhas súplicas em prol do mundo.
Quem não vive a conversão da vida, como poderá superar as
mudanças que chegarão para a purificação das almas?
Recordem-se, Meus filhos, de que na contemplação e na
renúncia do coração, encontrarão os verdadeiros mistérios da
Vontade do Pai que a humanidade ainda não pode viver.
Meu Coração quer levá-los a cada dia à Presença de Meu Filho,
para que vocês, imitando as bem-aventuranças do Pastor, possam dissolver, através do amor fraterno, o grande mal que vive
este mundo.
De época em época, Meu Imaculado Coração traz uma mensagem para a conversão de todos. Por isso, neste tempo, a conversão e o desprendimento de todas as faltas, por meio da oração
verdadeira do coração, lhes permitirão viver a reconciliação
com o Senhor.
Queridos filhos, trago em Meu Rosto uma lágrima que mostra
a dor por esta humanidade; na esperança, aguardo que Meus
filhos distantes de Deus possam aproximar-se d’Ele. Oro por
todos e os coloco mais perto de Meu Espírito Maternal para
que alcancem a redenção e a conversão.
A humanidade ainda deverá viver certos atos de profunda
humildade para poder aliviar as ofensas que o Coração de
Deus recebe. Por isso, Meus filhos orantes poderão aliviar o
Coração do Pai através da unidade entre as almas, o amor entre
os corações e a paz em todos os lares da Terra; isso ajudará na
conversão de muitos filhos que dela necessitam.
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O tempo do chamado é agora; por isso, filhinhos, redimam-se!
Redimam-se! Redimam o que ainda não redimiram para assim
desagravar o Pai por tantas ofensas que Ele recebe do mundo.
Sejam alegres para que seus corações se aproximem da pureza.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

18

maio Meu Coração estende Seu Amor sobre Meus filhos e o mundo.

Meus braços estão estendidos para dar-lhes a Paz e a Redenção.
Queridos filhos,
Hoje os chamo a todos para estar em Minha oração eterna, com
o coração no Alto, com o coração no Senhor. Para isso, filhos
Meus, vão até a Fonte de Meu Filho e bebam de Sua Misericórdia porque ainda está em tempo.
Como humanidade, derramo-lhes Minhas Graças para que
os corações se fortaleçam no Senhor. Lembrem-se de estar
em Deus durante o caminho; assim, filhos Meus, suas vidas
participarão da comunhão com Ele e com Cristo Ressuscitado.
Permitam-se viver no Espírito Santo para que cada um de Seus
Dons se manifeste em seus corações e em suas vidas. Clamem
na oração pela Presença desta Chama Divina e sejam humildes
para poder recebê-la na Graça de Deus. Ela lhes dará todo o
Amor do Pai e os iluminará durante a noite, como uma Grande
Luz do Senhor.
Através da Chama do Espírito Santo, estarão mais perto de
Deus. Por isso, sintam esta Chama e pensem nela como um
estandarte de sabedoria e oração.
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A oração contemplativa os aproximará do Espírito Santo e
nesse exercício seus corações encontrarão a Paz de que o mundo
tanto necessita.
Se estiverem em Cristo, poderão ver o caminho da caridade
que para o mundo chegou a hora de viver.
Por isso, estendo Meus braços de Misericórdia para acolhê-los
e acompanhá-los como Mãe das Graças.
Estejam Comigo, Meus pequenos! Meu Coração Imaculado está
próximo de vocês. Eu os contemplo. Eu os adoro. Eu os amo.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

19

maio Enquanto muitas almas necessitam da Misericórdia neste

tempo final, Meus Raios de Amor e de Piedade tentam chegar
a todos os Meus filhos.

Por tudo isso, queridos filhos, hoje os convido a contemplar
a Face de Compaixão e de Amor de nosso Pai, Deus Eterno,
para que através da oração interna vocês possam ajudar, por
amor, a outras almas dispersas e perdidas no mundo. Com a
colaboração orante de seus corações, vocês entrarão no Plano
Misericordioso de Salvação e, dessa maneira, serão partícipes
do Plano Redentor de Meu Filho.
Somente a vida de oração os preparará para o tempo que virá;
mas agora coloquem seus olhos e suas mãos sobre as contas
contemplativas da oração para que os Anjos do Senhor assistam o mundo carente de Amor Verdadeiro e de Paz Interna.
Eu venho até Meus filhos para lhes dar a Paz de Meu Imaculado
Coração e para lhes fazer recordar o compromisso com Cristo,
Meu Filho amado.
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Unindo seus corações num verdadeiro, puro e cristalino coração de filhos e de irmãos, estarão dando o exemplo para os
que ainda não vivem a fraternidade. Cada alma terá, diante
de Deus, a oportunidade de renascer no Amor e na Redenção.
Para isso, a assistência orante por parte de Meus Exércitos
Marianos na Terra tem peso; isso torna possível a conversão de
corações que seriam irrecuperáveis.
Assim, a Graça de Deus será a fortaleza e a vitória do Sagrado
Coração de Jesus nesta época e nesta humanidade. Será um
ato e um exercício de serviço por parte de todos os filhos que
acompanham Meu Espírito Mariano.
Que a vida convertida numa nova flor para o Criador seja de
beleza profunda para seus corações. Hoje só lhes peço que
vigiem Comigo em oração.
Poderão viver Minhas palavras quando elas forem oração em
suas vidas.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

maio Queridos e amados filhos,

Diante de qualquer acontecimento no mundo, vocês deverão
irradiar a absoluta paz do coração que nasce em cada um de
Meus filhos através da vinda diária de Meu Imaculado Coração
às suas vidas.
Que hoje, filhos Meus, prevaleça a harmonia em seus corações
para que a Paz de Cristo se assente neles. É necessária muita
coragem nestes tempos, uma coragem que os leve a se doarem a
Deus para que os planos de Minha Paz se cumpram no mundo.
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Hoje os chamo de maneira especial a converterem-se em um
ponto de oração e devoção para que os anjos possam ajudar
na salvação de muitas almas. Para isso, queridos filhos, Eu os
coloco próximos ao Reino do Senhor, e, assim, seus corações
serão partícipes da comunhão interna com Meu Filho.
Também os convido em obediência a viver da oração, como
um instrumento primordial que lhes saciará a sede do espírito
e lhes permitirá encontrar-se com Meu Filho, que os aguarda
em Amor e em Perdão.
Queridos filhos, abram as portas de seus corações para que
Meu Coração de Paz possa ser semeado em suas vidas e, assim,
vocês possam ver os desígnios do Criador. Através da absoluta
confiança em Deus, poderão acompanhar passo a passo Meus
Planos de Salvação para cada uma das almas.
Despertem em suas vidas o que Meu Filho lhes deixou como
legado: as Boas Novas. Vivam-nas como preciosos preceitos para
a transformação e a consagração a Deus Pai.
Que o Espírito Santo seja a guia para cada um de Meus filhos.
Iniciem este dia em oração e saibam que Eu os amparo sobre
todas as coisas.
Amo-os. Estejam em Minha Paz Maternal.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

maio Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse

a da Aparição de 21 de maio de 2012, ocorrida no Núcleo
Coração Sagrado, Madroeira, Portugal. (Ver página 563)
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22

maio Filhos Meus,

Recordem-se hoje de que a grande comunhão que existe para
o mundo e para todas as almas é o Sagrado Coração de Meu
Filho. D’Ele verte a fonte reparadora de todos os corações, e
Ele é o caminho infinito à conversão do coração.
No Sagrado Coração de Meu Filho, encontrarão a nova morada
que muitos de Meus filhos desamparados buscam por estarem
com seus olhares sobre outros lugares da vida.
A vocês, filhos Meus, que já caminharam através da sagrada
oração diária, peço-lhes que, por meio da devoção, testemunhem a existência e a Presença de Meu Filho em cada coração humano. Suas vidas devem transmitir o exemplo de uma
verdadeira conversão através da oração e da consagração ao
Santíssimo Coração de Jesus.
Se vocês dessem o exemplo de uma vida convertida e amparada
pelo Amor de Cristo, muitos de Meus filhos distantes desta
verdade e deste sentimento cristão poderiam retornar aos
braços do Redentor.
Queridos filhos, a união diária com Cristo os fortalece como
almas e como existência no Plano de Amor de Deus. O bom
e simples exemplo de entrega a Jesus lhes permitirá brilhar
como estrelas durante as noites que virão para purificar o
mundo absurdo.
Os ouvidos compassivos de Deus estão atentos às preces dos
corações puros que pensam na salvação de todos nestes tempos.
Como novo rebanho de Cristo, renovado na fé e na consagração
ao Meu Imaculado Coração, hoje lhes peço e os chamo a se
converterem em reais e verdadeiros estandartes marianos da
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oração para poder construir, como legião de Meu Coração
Maternal, o restaurado e redimido coração único na humanidade
que virá: um único coração de amor, um só sentimento
de irmandade, uma única meta para todos os Meus filhos,
a fraternidade.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Da Luz do Infinito e Misericordioso Coração de Jesus,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

23

maio Rezem todos os dias com a voz amorosa do coração e, assim,

queridos filhos, estarão respondendo ao chamado de Deus.
Rezem com amor e devoção porque, assim, filhos Meus, os
Céus misericordiosos poderão salvar muitas almas que sofrem
e vivem imersas na dor da vida e do coração.
Rezem pela conversão e pelo perdão total do mundo para
que Deus Altíssimo os escute e saiba que vocês querem, como
humanidade, estar em Sua Graça Celestial.
Queridos filhos, rezem por amor a todas as pequenas crianças
que, desamparadas, necessitam da força de todas as orações
para dirigir de novo os olhos em direção ao Deus Criador,
Deus de Amor e Verdade.
Rezem por todas as causas que dia a dia são injustas para com
os Céus e comprometem o livre caminhar dos corações.
Rezem pela paz para que os Anjos do Senhor socorram todas
as almas que, perdidas, devem ter esperança de entrar no Reino
dos Céus.
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Rezem pelo planeta e por todos os pequeníssimos reinos que
pertencem ao Deus Criador e são ultrajados pelas mãos da
humanidade.
Rezem pela vinda do Espírito Santo para que, através do
Coração de Deus, este abençoado Espírito mude e transforme
a consciência de todas as almas para a Glória e o Bem de Deus.
Rezem pela presença da Divina Misericórdia, necessária e urgente para a vida de muitos filhos que passo a passo se distanciam
do Amor de Deus. As próprias decisões na vida desviam as almas, e o inimigo as aprisiona como num cárcere de eternidade.
Rezem pela chegada imediata de Cristo à Terra e à humanidade
para que se cumpra a Vontade do Pai. Assim, seus corações se
preparam para quando o Filho de Deus voltar entre as nuvens.
Rezem pela conversão dos que há tanto tempo ofendem a Deus
e pelos que não oram ao Meu Imaculado Coração.
Por tantas orações e ofertas por parte de Meus filhos, aos que
Me escutam, Eu estarei eternamente agradecida.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
A Luz de Deus esteja sobre todos os corações.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

24

maio Filhos Meus,

Continuem orando pela vinda do Espírito Santo e pela Sagrada
Paz porque muitos de Meus filhos já estão se aproximando
de viver a conversão do coração. Essa conversão começa
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reconhecendo-se como filho de Deus redimido por Cristo e
perdoado por Seu Misericordioso Amor diante de Deus.
Saibam hoje, queridos filhos, que os chamo à esperança e à persistência em cada um de seus corações, pois, dessa maneira, poderão estar diante do Coração do Pai em constante contemplação.
Queridos filhos, diante de qualquer situação externa ou interna
de suas vidas, Eu lhes digo que confiem em Deus e que se unam
ao princípio redentor de Meu Filho porque, assim, Meu Manto
de Proteção os amparará sobre todas as coisas.
Hoje também lhes recordo a importância de estar em adoração
ao Sacratíssimo Coração de Jesus, através da comunhão eterna
com Seu Abençoado Espírito de Amor. Quem está em Jesus
encontra fortaleza e ânimo para transcender os limites da própria transformação do coração.
Recolham seus corações no Coração de Meu Filho, pois neste
simples exercício de adoração permitirão que a chama da compaixão e do amor fraterno se manifeste em cada um de vocês.
Abram suas consciências para que a Fonte das Graças que está
auxiliando grande parte da humanidade possa aproximar-se de
seus corações como um Dom de Paz e de Luz de Deus.
Saibam, filhinhos, que os acompanho. Porém, agora chegou o
momento de suas vidas amadurecerem como os frutos e de seus
corações crescerem como as árvores. Com o coração convertido
em uma bela flor para o Criador, estarão fazendo jus ao Plano
de Paz para o mundo.
Oremos por amor a todos os Meus filhos. A tarefa começa
agora! Já é o tempo!
Agradeço-lhes por atenderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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25

maio Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse

a da Aparição de 25 de maio de 2012, ocorrida em Fátima,
Portugal. (Ver página 570)

26

maio Como Mãe do Consolo, dou-lhes a Paz e todo o Amor Celes-

tial do Pai.

Como Rainha do Céu, quero colocá-los mais perto do Divino
Coração de Meu Filho.
Hoje, queridos filhos, a permissão por parte de cada um de
vocês possibilitará que suas almas se unam a Cristo e Cristo
se una em Amor a vocês.
Já é tempo de se viver a conversão do coração através do exercício diário do verbo na oração.
Suas vidas devem ser exemplo de irmandade e caridade para
que essa mensagem de doação possa ser transmitida aos que
ainda não vivem o serviço absoluto ao Criador.
Queridos filhos, Meu Coração Imaculado é o grande consolo
e auxílio para todas as almas, e em Meus braços podem
encontrar o refúgio e o amparo necessários para cada um de
Meus filhos. Quando tudo parecer difícil em suas vidas, filhos
Meus, será o momento de comungar, por meio da oração, com
Meu Glorificado Filho.
É hora de seus olhares se dirigirem para o Olhar consolador e
misericordioso de Jesus, porque n’Ele encontrarão o alívio do
calvário interior que estiverem vivendo.
Saibam, queridos filhos, que o grande consolo que Meu Coração quer derramar é o consolo da paz, porque é na paz que muitos de Meus filhos no mundo poderão nascer como essências
preciosas diante do trono de Deus.
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O verdadeiro alívio consolador para os aflitos é uma de Minhas
Missões Celestiais na Terra. Mas agora, a todos os grupos marianos de oração Eu coloco a tarefa de reverter, através da oração do
coração, todas as causas que fazem sofrer os inumeráveis filhos
que necessitam de paz e de amor.
Vocês já estão sob Meu Manto, mas agora os demais filhos,
os mais distantes de Mim, também deverão estar sob a Luz
Redentora de Jesus, Luz Infinita de Deus Pai.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

maio Queridos filhos,

Se levam a cruz na vida, este é o sinal de que seus corações
deverão seguir caminhando, como caminhou até o final o
Coração de Jesus. Por mais que a cruz pareça pesada, ela é
motivo para que vocês, esquecidos de tudo e amando tudo o
que cada um tem, que foi dado pelo Senhor, sigam o caminho
para a redenção.
Saibam, filhos Meus, que o caminho da redenção é um
caminho que os chama à reparação do passado mediante o
perdão para que, assim, seus corações alcancem a reconciliação
com Deus Pai. Ele os espera com imenso Amor e Compaixão
para que suas vidas, por meio da redenção, possam elevar-se
rumo aos Céus.
Queridos filhos, que cada cruz que carregam seja uma oferta
para a paz no mundo e, sobretudo, para a reconciliação de
todos os corações com o Deus Altíssimo.
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A cruz da dor já foi carregada por Meu Filho. Seu Amor
Redentor triunfou no mundo e Ele fez retornar a vida eterna
para todos.
Eu conheço o peso e a magnitude de cada cruz de Meus filhos
e quero ajudá-los a aliviar qualquer peso para que vocês, com
as mãos e os braços livres, possam correr com imensa alegria
até Deus.
A humanidade leva uma grande cruz que, ao longo do tempo,
o Pai Celestial tentou aliviar por meio da Presença do Sagrado
Coração de Jesus e de Meu Imaculado Coração.
Mas, agora, pequenos filhos, como verdadeiros grupos de oração, vocês poderão clamar pela fonte que a tudo cura e a tudo
repara: a fonte inesgotável da Misericórdia. É na Misericórdia
que tudo poderá ser aliviado.
Confiem em Cristo Misericordioso porque Seu Amor os abraçará quando apenas disserem: “Sim, a Ti me entrego, Senhor”.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

maio Filhinhos,

Lembrem-se de ser como crianças para estar no Reino Vitorioso
do Senhor. Com seus corações puros, acharão as portas
que levam aos Céus. Na oração do coração encontrarão um
formoso refúgio que Eu lhes preparo dentro de Meu Imaculado
Coração.
E se estão em Meu Filho, o Mestre do Amor, conhecerão as
vertentes de Sua Graça e de Sua Misericórdia para este tempo
novo que chega para a humanidade.
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A harmonia de seus corações, junto ao ato da oração diária,
ajuda a dissolver os grandes males e sofrimentos que muitas
almas vivenciam. Para que a Luz de Cristo se faça presente em
cada vida sobre a Terra, vocês, na oração do coração, devem dar
a permissão para que a Misericórdia atue no mundo.
A Fonte da Divina Misericórdia necessita de missionários
orantes que possam fazer jus ao chamado pela paz que Meu
Imaculado Coração pronuncia para o mundo – um chamado
urgente para a reparação de todos os homens, crentes e ateus,
que necessitam da Graça da Redenção, para poder estar na
reconciliação e na onipotente Misericórdia de Deus Pai.
Por tudo isso, queridos filhos, Minha voz mariana os chama
a viver o tempo da verdadeira e constante oração pelas almas
deste mundo e pelas almas do purgatório.
Toda criatura desta era que nasceu do Coração de Deus, mas
que chegou por outros caminhos a provas e aprendizagens
insuperáveis, todas elas devem se tornar resgatáveis e salvas
nestes tempos.
Meu Coração Maternal os convida a se converterem numa oração contínua para que cada uma de suas vidas represente uma
chama de oração por esta humanidade atual, que deve alcançar
a Graça da Conversão.
Meu Espírito Mariano está com cada um dos corações que
integra os grupos de oração e também com os filhos que oram
a sós.
Meu Coração Misericordioso quer tocar com Sua Luz a todas
as criaturas que estão sobre a face da Terra, porque quero levar
todos ao Reino dos Céus.
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Grata a todas as almas orantes por atenderem ao Meu Chamado Maternal.
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

29

maio Vocês levarão Comigo o estandarte da paz?

Ajudarão a difundir Minha Mensagem no mundo?
Queridos filhos, vocês, por meio da oração do coração, poderão
ser Meus mensageiros, os que comunicam a todos o que Minhas palavras ditam, dia a dia, para seus corações. Muitos são
Meus soldados marianos da oração, os exércitos do Pai na Terra. Mas, para seguir neste serviço ao Criador do Todo, vocês,
nos grupos de oração, sempre deverão renovar-se no exercício
da oração do coração.
Hoje os convido a viver na instrução do Único e Onipotente
Senhor, que está nos Céus; que Ele seja para vocês a sábia e
bondosa paternidade que tantos filhos buscam no espírito.
Meu Imaculado Coração quer levá-los a conhecer e a sentir
a grandeza que existe por estar no Senhor e como todos vocês podem ser preenchidos por Seus Prodígios e Suas Misericórdias. Mas antes, filhos Meus, cada um deve reparar-se no
Senhor para que o coração viva o perdão prometido por Meu
Filho Jesus.
Saibam, queridos filhos, que Cristo, o Redentor do Mundo,
está atento à voz de todas as súplicas. Elas deverão ser
verdadeiras diante dos olhos de Meu Filho para que Ele lhes

279

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 279

24/06/2015 22:36:23

Mensagens de Paz

indique o caminho. E, assim, poderão prosseguir em Deus,
porque suas almas devem permanecer, por meio da oração,
no oceano infinito da Misericórdia, para que seus erros e suas
dores sejam liberados pouco a pouco.
Vocês, queridos filhos, representam para os Céus diamantes
preciosos que, polidos e transformados pela oração, devem estar
próximos das Mãos de Deus para que Ele os coloque como Luz
no universo. Muitos de Meus filhos são diamantes preciosos
que ainda não estão polidos e que perdem a intensidade do
próprio brilho interior.
Por isso, queridos filhos, a oração por todos os filhos colabora
para que também as almas sejam reparadas por Minhas mãos
Maternais e pelos Raios que brotam constantemente de Jesus.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Em oração divina por todos,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

maio Como Mãe do Bom Conselho, hoje lhes digo, filhos Meus:

estejam em Minha Paz; confiem em Minha Paz; vivam em
Minha Paz para que a serenidade celestial e interior que falta
a muitos de Meus filhos possa chegar a todos por meio da força
imperiosa da oração do coração.
Hoje estou com vocês, amanhã, no Reino Celestial de Deus; o
mundo deverá estar consagrado ao Meu Imaculado Coração,
pois essa é a Minha missão divina para este tempo.
Por isso, queridos filhos, a oferta de vocês ao exercício da oração
e de uma vida de santidade – manifestada na fraternidade,
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na caridade, no serviço e no amor ao próximo – contará para
os méritos da salvação do mundo, para a salvação de todas as
almas que estão sem Deus, inclusive daquelas que creem estar
n’Ele, mas que a vida leva a se distanciarem do Seu Coração.
Então, filhos amados, o ato mais amoroso de reparação de todas as faltas cometidas contra o Universo de Deus é a oração e
a doação fraterna aos outros.
Quero dizer-lhes, Minhas pequenas crianças, que em cada
passo que vocês derem na oração estarão colaborando com a
paz no mundo.
A Graça e o Amor de Deus serão a fortaleza para todos os missionários marianos que se encaminham à consagração ao Meu
Imaculado Coração.
Também hoje lhes digo, Minhas pequenas criaturas, que não
tenham medo de nada. Estarei em seus corações quando vocês
o permitirem. Saibam que sou uma mensageira de Deus que
quer dar-lhes a conhecer o Amor Infinito do Pai em Meu
Filho Jesus.
Seus corações devem preparar-se para quando o único Filho
de Deus voltar ao encontro de todos os corações. Confiem em
Seu Amor Misericordioso porque cada um de vocês pode estar
neste imenso e compassivo Amor de Jesus.
Oremos por todas as causas de que os corações necessitam e
têm diante de Deus Pai.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Sou a Mãe bondosa de todos, por isso os amo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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31

maio Meu pequeno, minha pequena, almas doadas ao Deus Vivo,

digo-lhes: a alma que ora está Comigo. A alma que ora vive a
promessa do Novo Reino. A alma que ora libera-se da própria
dor e proporciona alívio aos irmãos por meio de suas orações.
A alma que ora transcende os medos porque é uma alma que
está no gozo e na Misericórdia de Deus.
A alma que ora está trabalhando como um coração vivo pela
paz. A alma que ora está na promessa dos Céus vindouros, os
que virão em auxílio da humanidade. A alma que ora conhecerá
o Espírito Santo, porque Deus a protegerá em Seu Amor.
A alma que ora recebe de Meu Filho a sabedoria e na oração
do coração desperta a consciência pelo Plano de Deus na Terra
para que esse plano de amor se cumpra. Por isso, a alma que ora
pode, na oração, socorrer o mundo, porque é uma alma pacífica
que aceita a Vontade de Deus.
A alma que ora está fazendo parte do exército mariano que,
através de Cristo Ressuscitado e Glorificado, aspira a estar dia
a dia em Deus Pai. A alma que ora é companheira do Amor
e é esposa da Verdade Divina, porque essa alma está unida às
Leis do Altíssimo.
A alma que ora trabalhará mais por este mundo, por todas
as almas que não oram, não adoram e não esperam a Deus.
Assim, queridos filhos, a alma que ora estará no sacrifício e na
oração do coração e esse será seu escudo e sua fortaleza para
estar no mundo.
Hoje, filhos Meus, convido-os a se converterem numa alma
orante, para que a Graça de Deus esteja em cada um de seus
corações e, no horizonte celestial, vocês possam ver a Verdade
e a Guia de Deus.
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Por isso, as almas que oram devem estar em Meu Filho, o
Redentor. A alma que ora pode estar nos braços de Cristo.
Eu estarei com Meu Coração Imaculado guiando as almas que
oram a Deus, Nossa eterna aspiração interior.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

junho O único caminho de salvação: Jesus.

A verdadeira e forte esperança em tudo: Cristo.
A firmeza diante das provas e dos desafios que Meus filhos
podem viver: Jesus Cristo.
Ele é o Pastor Primordial para seus corações. Cristo é a Estrela-Guia que se anunciará ao mundo pela segunda vez.
Por isso, queridos filhos, hoje os convido a orar para que a
Estrela-Guia de Cristo, que é Seu Sagrado Coração, possa estar
entre vocês como esteve uma vez entre os apóstolos. Não só suas
vidas podem consagrar-se ao Propósito de Cristo neste tempo
na Terra, mas também cada um de vocês pode, confiante, ser
um amigo fiel de Jesus.
Quero, filhos Meus, que vocês possam aprender a amar pelo
exemplo de humildade que Cristo expressou quando viveu
no mundo e compartilhou Comigo, Sua Mãe, Seus Milagres
e Ensinamentos de Amor. Mesmo na Cruz, até o último
instante, Ele contemplou a miséria da humanidade por meio
de Sua Infinita e Divina Misericórdia.
Queridos filhos, quero que aprendam através do ato diário da
oração e da aspiração a permanecer sempre em Jesus. Isso os
ajudará a transcender os limites humanos que, em muitos, os
impedem dar os passos até o Deus Eterno.
Ainda estão nos últimos tempos da Graça. Por isso os chamo a interceder pela oração sincera por todos os filhos que
estão distantes de Deus e mais ainda por todos aqueles que
não querem escutar a Serva de Deus, que vem de novo ao
mundo para dar-lhes o perdão, a salvação e o auxílio no fim
destes tempos.
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Pela oração diária, queridos filhos, suas pequenas consciências
se preparam para os novos tempos, nos quais a fé e o amor em
Meu Filho serão chaves para a grande salvação.
É hora, filhinhos, de todos correrem à Fonte da Misericórdia
de Jesus e de seus corações se colocarem sob os Raios eternos da
Reparação e do Perdão. Para isso, como Mãe das Graças, ilumino
seus caminhos para que caminhem pela senda correta rumo
ao Salvador.
Conto com as orações de todos.
Levo-os a todos em Meu Coração Maternal.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Paz a todos os Meus pequenos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2

junho Queridos filhos,

Nunca percam o gozo de viver no Senhor e a alegria de responder à Sua Divina Vontade. Vocês, filhos Meus, já sabem que
a humanidade necessita de muita oração para poder aliviar, a
partir do Coração do Pai, todo o sofrimento que ela vive.
Como a Graça e a Reconciliação têm sido chaves que lhes abriram novas portas, hoje lhes peço que se lembrem sempre de todos
os filhos que, inconscientes e sem orientação interior, encaminham-se ao abismo através das tentações desta época mundial.
Com a oração vocês poderão auxiliar todos esses amados filhos
que não vivem em Deus e que, tentados, decaem sem a salvação
da alma. Deus quer chegar até eles, nesta hora, com Sua Fonte
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de Misericórdia e de Milagres através de todos os corações marianos que respondem ao chamado pela paz e pela redenção de
todas as criaturas deste mundo.
Por isso, queridos filhos, todas as orações que exercitarem durante
estes tempos repercutirão na hora do chamado Juízo Final.
Meu chamado lhes pede que unam seus corações ao Coração
Divino de Meu Filho para que, através dos corações consagrados, o mundo possa salvar-se e redimir-se.
Queridos filhos, nenhuma alma está distante de seu próprio
Juízo com Deus. Por isso, Ele os convida a viver na reconciliação
e na oração para poder manifestar em vocês a harmonia e a paz.
Saibam, filhos Meus, que Meu Coração de Mãe os espera em
oração porque a oração do coração desperta a fé, que é sustentada pela Chama do Espírito Santo.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

3

junho Queridos filhos,

Encontrem um refúgio seguro em Meu Filho Jesus para que
Ele os preencha com Seus Dons de Paz e de Amor. Busquem
pela oração o Reino dos Céus. Cultivem a mansidão em seus
corações para que em suas vidas desperte o exercício da humildade. Recordem-se de todas as obras de caridade que vocês
podem fazer uns para com os outros. Elevem suas almas ao
Coração Misericordioso de Deus, porque é através de Cristo
que acharão a verdadeira vida e o verdadeiro caminho.
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Por isso, queridos filhos, hoje os chamo novamente a perceber a
importância de se converterem em colunas marianas de oração,
em Luzes de Cristo para o mundo dolorido. E neste exercício
de consagração a Deus estarão permitindo, a partir de seus
corações, que Ele coloque Seus olhos de compaixão e de amor
sobre todos aqueles que ainda O negam.
Filhos Meus, cada oração repara, cada oração volta a construir uma nova ponte de paz entre os Céus e a Terra. Se vocês
soubessem como é o Céu, seus coraçõezinhos iriam querer vir
Comigo a esse amado lugar de paz. Mas, para que isso aconteça,
toda a humanidade deve chegar aos Grandes Céus, onde reina
Cristo, a Fonte do Amor Redentor para todas as criaturas.
Por isso, queridos filhos, o amplo exercício da oração permanente permitirá a vocês amadurecer como consciências para que a
Sabedoria do Espírito Santo possa conduzi-los em humildade
à Vontade de Deus.
O Pai tem um precioso Plano de Amor para cada criatura; só
que ao longo do tempo, as almas são distraídas do Propósito de
Deus pelas tentações do mundo e, assim, elas encontram fracasso
e não consolo nem amor.
Por isso, Eu os convido a orar para que o Propósito de Deus se
cumpra em cada coração humano, segundo os Desígnios Divinos.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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4

junho Como Mãe e Porta do Céu, hoje lhes digo, servidores da paz,

que vivam na paz e pela paz para que o maior número possível
de almas possa buscar este Espírito Divino de Reparação.
Queridos filhos,
O Tempo Divino que transcorre no mundo quer transformá-los em instrumentos de Deus, mas suas vidas caminham por
aprendizagens que devem amadurecer a consciência. Por isso,
queridos filhos, cada momento que vocês vivem no dia a dia é
uma oportunidade para perdoar-se e reconciliar-se com Deus.
Cada momento da vida deve fazer-lhes crescer em coração e
convertê-los num precioso coração de paz.
Muitos dos fiéis devotos do Meu Imaculado Coração serão
chamados servidores da paz pela Voz Suprema dos Céus. Isso
quer dizer que seus corações deverão formar-se na escola da
oração para que cada um possa colaborar no resgate e na salvação de outro irmão.
Por isso, vocês deverão ser instrumentos marianos da oração
dedicada ao Meu Imaculado Coração. Isso ajudará a que o
Plano vitorioso de Misericórdia de Meu Filho possa aprofundar-se em muitas almas, principalmente naquelas que ainda
não reconhecem o poder libertador da Divina Misericórdia.
Filhos Meus, por isso hoje os convido e a todos os orantes
para que sejam guardiães da oração em benefício de todos os
corações, que deverão viver o Plano de Salvação de Meu Filho,
quando Ele retornar ao mundo.
Agora, filhos Meus, seus corações não só devem estar na
humildade, mas também, por meio de Meu Filho, devem ser
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misericordiosos diante da realidade de cada criatura e, assim,
verem o Serviço surgir em suas vidas.
O Plano de Paz é um Propósito de Meu Imaculado Coração;
por isso é importante a existência de verdadeiros grupos orantes
consagrados aos Corações de Jesus e de Maria.
Estejam na Divina Paz de Meu Filho.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

junho Os missionários marianos orantes que se unem à Luz de Meu

Imaculado Coração devem vigiar na oração pelos que ainda
não oram, não esperam e não amam ao Deus do Universo.
Esse exercício de amor e vigilância pelas almas é feito por meio
da oração do coração porque, através dessa oração, chaves de
sabedoria e de discernimento podem despertar pela Presença
do Espírito Santo.

Hoje os chamo, queridos filhos, para que suas vidas, nestes
tempos de grandes mudanças, aspirem a estar e a permanecer
sob a Chama do Espírito Santo. Dessa maneira, seus corações
serão partícipes do serviço abnegado a outras almas, serviço
que pode despertar através do coração. E é no espírito de
colaboração com todas as almas do mundo que suas vidas
encontrarão a unidade perfeita com Meu Filho Glorificado e,
assim, poderão ver os olhos de Jesus em cada um dos irmãos
de caminho.
Agora, queridos filhos, à humanidade cabe velar e chamar pela
Presença do Espírito Santo para que todos os corações em Cristo
possam missionar pela paz através da oração.
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Queridos filhos, chegará o momento em que cada vida deverá
irradiar o verdadeiro espírito de fraternidade, que será necessário cultivar para que a Paz do Reino dos Céus se manifeste
nesta Terra Prometida.
Por isso, queridos filhos, levem com alegria em suas mãos o
dom da fraternidade para que, unindo coração com coração,
e como humanidade, vocês participem do retorno esperado
de Meu Filho. Com os braços abertos à espera de Cristo, seus
corações se prepararão para a chegada do novo e para a vinda
do espírito da paz, que muitos de Meus filhos poderão viver.
Que Meu Filho seja para suas vidas a primeira aspiração à Paz
Celestial.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

junho Como Mãe que desata os nós nos corações de todas as almas

que Meu Filho Me confiou por amor, hoje os convido novamente, queridos Meus, à oração reparadora. Esse exercício pode
ser realizado através da oração do coração, permitindo que o
Dom da Paz que vem dos Céus aproxime-se de suas vidas pela
oração de cada coração.
Filhos Meus, a humanidade deve converter-se através da oração reparadora, e é nessa forma de oração que vocês poderão
encontrar o Espírito Transfigurador de Jesus.
Para que suas vidas alcancem o estado de oração reparadora,
vocês devem considerar sagrado o Sangue que Cristo derramou sobre o mundo e meditar como essa oferta de entrega
e sacrifício permitiu sua redenção. O Sangue Preciosíssimo
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de Jesus os levará a meditar sobre o ato da humildade para,
assim, alcançarem um coração manso e uma vida doada ao
Deus Criador.
Queridos filhos, como Mãe e Senhora que desata os nós da
humanidade, hoje os convido a liberar esses nós por meio da
oração para que Deus nessa oferta os escute e, assim, Seu Amor
Divino auxilie suas almas.
Os nós que a humanidade carrega são nós de sofrimento que,
pouco a pouco, podem ser desatados pelo poder imperioso da
oração do coração. Se em verdade soubessem quantos nós as almas criam pela dor e pelo sofrimento, não os poderiam contar.
Mas o poder da oração do rosário pode criar entre a Terra e
o Céu a aproximação de uma Graça Maior para o mundo. Cada conta meditada do rosário permite que o poder da Luz de
Cristo se acerque cada vez mais das almas tão necessitadas de
Sua Misericórdia.
E vocês, com amor, poderão colaborar com o mundo através
da oração.
Que o Espírito Santo os leve a viver a conversão do coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

7

junho Descanse hoje em Meus braços como Jesus o fez para que, en-

volto em Meu Manto de Maternidade, você encontre repouso
e ânimo para seguir o caminho vitorioso de Meu Filho. A vida,
para ser consagrada, deve confirmar-se no Senhor. Por isso, os
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corações enfrentam provas para confirmar o caminho até o
Único Deus do Universo.
Como Peregrina do Criador, Eu estou em cada passo que um
de Meus Filhos dá. Busco confortar os corações para que as almas cresçam como sagrados espíritos do Senhor. Quem vive no
Senhor caminha por uma única senda, que vai até Meu Filho.
Nesse caminho, muitos passos devem ser dados para alcançar
a consagração da vida diante do trono de Deus.
Por esse caminho, queridos filhos, hoje Meu Coração os quer
levar, por um caminho de fé e de amor, para que suas vidas,
através da oração, possam reconhecer a humildade que os protegerá e os livrará de toda tentação.
O mundo é um caminho sem rumos para Deus; por isso, filhos Meus, orem, orem, orem com o coração, para que o Verbo
Divino de seus corações os fortaleça e os conduza ao encontro
com Jesus.
Muito ainda está por ser feito neste mundo, pois grande parte
dele não escuta o chamado que vem dos Corações de Jesus e
de Maria. Por isso, uma boa causa que vocês poderão assumir
é reparar, por tantos ultrajes, o Coração de Meu Filho.
Dessa maneira, a oração de cada um de vocês permitirá que a
Fonte da Divina Misericórdia socorra todas as almas do mundo.
Vão ao encontro de Cristo. Ele os espera para que orem com o
coração, pois o mundo de hoje necessita disso.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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8

junho Minhas palavras de paz devem estar em seus corações para que

neles brote o Amor de Meu Filho.
Queridos filhos,
Cada ciclo que vivem é um momento de renovação para o sentimento do coração. Também quero dizer-lhes que suas vidas
são preciosas diante do Reino do Senhor.
Filhos Meus, recordem-se de que a oração que nasce da fonte
do coração os aproximará do Reino de Deus.
Como Mãe do Auxílio de todos os seguidores e não seguidores
de Cristo, hoje de novo lhes dou Minha Paz para que, recebendo-a em seus corações, ela possa ser uma chama de Luz e de
Verdade para todos.
No imenso gozo da Glória de Deus, hoje lhes peço que elevem
ao Céu todas as preces, que são urgentes para os corações que
têm, dia a dia, sua chama interior apagada.
Queridos filhos, já estamos na comemoração dos sete meses
de Minhas mensagens diárias de instrução. Por isso lhes peço
que meditem e ingressem em cada um desses anúncios e que,
em oração, vivam a grandeza de Meu Amor por todos vocês.
Se assim o fizessem, pequenos filhos, os caminhos da humanidade
poderiam ser permeados pela Graça.
Filhinhos Meus, sorriam à vida que Deus Pai lhes entregou.
Que dentro do Reino da Divina Misericórdia de Jesus todas as
almas possam nascer de novo sob Meu Manto de Paz.
Em oração estamos por todas as causas.
Meu Coração Imaculado os acompanha em cada passo que vocês
dão em direção ao Senhor do Amor.
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Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

9

junho Em primeiro lugar, queridos filhos, hoje lhes agradeço por es-

tarem diariamente respondendo ao Meu chamado à oração do
coração e ao chamado urgente pela paz para todos os corações
de Meus Filhos que estão no mundo.

Hoje, filhos Meus, chamo-os a seguir perseverando nos frutos
da oração e nos Mistérios do Santíssimo Rosário. Com esse
instrumento que foi entregue há tantos séculos, Eu os convido
a meditar e a fazer parte da vida de cada um dos Mistérios que
Deus Pai foi manifestando quando Meu Imaculado Coração
esteve no mundo e entre vocês como humanidade. Cada repetição dos Mistérios quer levá-los a caminhar pela senda de
Meu Filho e a percorrer, sob o gozo de Seu Amor Redentor,
cada uma das passagens que foram obras maravilhosas de Deus
Pai Altíssimo.
Por isso hoje, queridos filhos, convido-os a descobrir, como
almas e como corações, o caminho da pureza que Cristo expressou em Sua vida pública, assim como a transcendência expressa através do ato de amor em Sua Paixão. Quero fazer-lhes
compreender como Deus Pai se manifesta em cada uma das
criaturas. Nos Mistérios encontrarão breves comentários de
Nossa vida, como fiéis servidores e filhos de Deus.
No momento de se encontrarem diariamente com cada um
dos Mistérios, em seus corações se revelará a Vontade do Pai
através de cada um dos fatos acontecidos.
Por isso, Meus queridos filhos, saibam que é em Deus e por
Deus que a humanidade alcançará a redenção total de todas
as faltas cometidas contra Seu Coração.
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Como Peregrina da Oração, Eu os instruo para que seus corações possam ver como a Vontade de Deus é única e onipresente
em cada vida sobre a Terra.
O caminho de oração do Santo Rosário os impulsionará e
lhes permitirá encontrar o serviço, o amor, a entrega e uma
absoluta confiança, aquela que Meu Filho viveu com Deus.
Assim poderei dizer-lhes que Deus passará a ser a Luz Eterna
de suas vidas para os momentos que chegarão. Eu os preparo
com Meu Coração Maternal.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Fé é fortaleza perpétua para a vida.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

10

junho Quero hoje que sigam a Deus sobre todas as coisas e todas

as causas. Que seus corações vivam na absoluta confiança da
vinda de Seu Reino Maior. Que estejam em constante oração
com Meu Filho porque, dessa maneira, queridos filhos, vocês
honrarão Meu Imaculado Coração Maternal.
Quero que, como bons orantes e vigilantes do coração, sempre
orem por todos aqueles que, ao fim destes tempos, separam-se
rapidamente do Propósito de Deus. Quero que, como almas
que caminham com constância para Minha Pureza Virginal,
transformem a vida num templo de oração e, em comunhão
reparadora com Meu Filho, ofereçam-na pela conversão
da humanidade.
Hoje venho pedir-lhes que o compromisso divino Comigo seja
fazer triunfar Meu Imaculado Coração em todos os corações
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que estão vazios de Deus, ainda mais naqueles que, submetidos
ao mundo moderno, perdem a Luz do espírito.
Por isso, filhos Meus, assim como vocês foram chamados por
Mim, quero que os demais filhos de Cristo possam ser chamados à Casa Venerável do Pai, refúgio eterno do Amor de
Deus. Já estamos no tempo de elevar todas as almas ao Reino
dos Céus, e isso começará quando todos os grupos orantes
prediletos do Meu Imaculado Coração ofertem e entreguem
as orações pelos Meus filhos que estão no mundo e pelos que
desconhecem a Misericórdia de Meu Filho e dela necessitam.
Hoje quero que vocês, vivendo do dom e do manancial de vida
que representa Jesus Cristo e como fiéis servidores do Meu
Imaculado Coração, construam torres de Luz sobre a Terra
através do ato sincero da oração do coração. Com esse pequeno
ato de entrega à vida de oração, muitas causas escritas pelas
Mãos da Justiça de Deus poderão ser reparadas. Unam, somente unam o amor de seus corações ao grande e imenso Amor
de Deus!
Agora é momento de acender a Luz Divina do coração e irradiar
paz a todos.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

11

junho Como Senhora da Rosa Mística, hoje quero convidá-los a con-

templar a Deus com o coração, porque é no coração que se
encontra a paz e é através do coração que se fecha a porta ao
sofrimento e ao mal.
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Queridos filhos de Meu Pai, é com a oração do coração que
todas as almas sobre a face da Terra poderão aliviar toda dor e
sofrimento. Mas existem almas que, ainda que unidas ao Deus
Vivo, não têm forças para consagrar a vida, por estarem imersas
no mundo atual.
Para que todas as almas possam ser tocadas pela mesma Graça
Virginal com que vocês foram tocados, hoje os convido a
colocar, em oração, dentro do Reino de Deus, todos os corações
que, confusos, necessitam da Luz de Meu Imaculado Coração.
Nestes dias de encontro orante Comigo em Lujan1, Eu os convido a permanecer como guardiães da oração para seus pequenos corações se tornarem anjos guardiães que acompanhem os
propósitos de paz de Meu Imaculado Coração.
Hoje também lhes digo, Meus queridos filhos, que Minha
Face Misericordiosa está trabalhando pela salvação de todas
as almas que, com faltas graves, receberão o ministério de
Minha devoção para que todas elas possam reacender-se pela
assistência imediata do Divino Espírito Santo.
A vocês, que já caminharam um pouco pelo caminho da oração
do coração, Eu os chamo para que, através dos seus, todos os
corações aprendam a orar com fervor e a estar em Meu Coração
Maternal para que Minha Luz Celestial os proteja.
Queridos filhos, deixo-lhes uma missão interior para cada um
de vocês e para todas as almas que no final destes tempos respondem ao Meu chamado: vivam na fé que lhes irradia a oração
para que a fidelidade se manifeste em cada um de seus corações,
a fidelidade ao Meu Filho, o Amor Redentor.
1.  Cidade localizada na província de Buenos Aires, Argentina.
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Agradeço-lhes!
Que apenas estejam Comigo no Reino de Minha Eterna Paz.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

junho Queridos filhos,

Novamente hoje os chamo a permanecer dentro de Meu Coração Maternal porque, assim, estarão no Coração Divino de
Meu Filho.
Como foi bem escrito no Livro Sagrado, Jesus, O que já ressuscitou, está no universo entre seus corações e com cada uma das
almas. Ele virá para anunciar o novo mundo da paz, da mesma
maneira como veio a vocês Sua Divina e Insondável Misericórdia.
A humanidade deverá realizar um novo percurso, que começará por meio da oração feita com a força do amor do coração.
Todos os missionários marianos orantes poderão ser guiados
quando, em oração, caminharem rumo à Porta da Paz.
Filhos Meus, Eu lhes anuncio o Reino que Meu Filho há tanto
anunciou e, como Mãe da Misericórdia e da Graça, guio-os
para que, na Paz de Meu Coração, vocês e toda a humanidade
encontrem no coração o Cristo Vivo, Redentor de todas as faltas.
Por isso, queridos filhos, que hoje seus corações se alegrem e que,
acesos pelo fogo amoroso do Espírito Santo, possam redimir o
que ainda não foi redimido em toda esta humanidade.
Recordem-se da união diária com o Santíssimo Coração de Cristo,
porque é nessa aliança misericordiosa que todas as almas verão
diante da vida a única fonte que lhes saciará a sede: Jesus.
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Assim, em oração, seus corações poderão ir reparando o Coração
de Meu Filho, que é profundamente ofendido pelas discórdias e pelas separações que dia a dia aumentam entre as almas
deste mundo.
Para que todos renasçam para a vida eterna, os missionários
orantes ao Meu Imaculado Coração deverão ser como a Chama
do Divino Espírito Santo na escuridão, chama que ilumine
todos os corações que necessitam de paz.
Vivam do Amor de Meu Filho para que seus corações formem
o Grande Escudo de Deus para os novos tempos.
Agradeço-lhes!
Luz interna para seus corações. Paz!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

13

junho Como Mãe das Graças Eternas quero, ao final destes tempos,

converter seus corações em corações renovados pelo Amor
Glorioso de Deus porque Meu Imaculado Coração o promete.
Queridos filhos, muitos sofrimentos invadem a pureza dos
corações. Para poder restaurá-los, hoje lhes peço que orem, que
orem com o amor de seus corações para que Deus Criador
possa escutá-los como humanidade. Se as almas não oram por
outras almas mais necessitadas, as Graças inesgotáveis de Meu
Coração não poderão ser derramadas sobre aqueles filhos que
urgentemente necessitam delas.
Por isso, filhos Meus, estamos no tempo da purificação dos
sentimentos e dos pensamentos, aqueles que não são adequa302
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dos à Lei Única do Amor Universal. Como a acumulação de
sentimentos aumenta em todo o mundo, peço-lhes que orem
com o coração, pois assim poderei colocar todas as criaturas
sob o manancial reparador e redentor da Divina Misericórdia
de Meu Filho.
Os Raios da Piedade e da Misericórdia de Jesus estão ainda
entre vocês e sobre toda a humanidade. Mas muitos se esquecem quão importantes são essas Graças, e o inimigo consegue
afastá-los da fonte dessas Graças.
Por isso, como Guardiã dos Corações, hoje os convido a reverenciar o Sagrado Coração de Jesus. Ele, em Suas mãos de Luz,
traz a espada da Redenção que poderá cortar e liberar todos
os males.
Vocês, queridos filhos, poderão ser servidores e instrumentos de
Deus que, em consciência, intercedam em oração e com amor
por todas as almas.
Recordem-se de que o jejum, como oferta, auxilia na descida
de uma Graça Especial para as almas do Purgatório.
A Realidade e a Verdade aproximam-se da vida de todos os Meus
filhos. A Lei do Amor de Deus está disponível para aqueles
que, como Jesus, queiram aprender a amar como Cristo amou
na cruz.
Acendam em seus corações Minha Esperança pela salvação de
todos.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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14

junho A Rainha da Paz quer fazer-lhes viver e encontrar a paz, muito

necessária para a vida de todos os Meus filhos no mundo. Queridos filhos, com o júbilo da paz em Meu Coração Maternal,
convido-os a orar para que a Paz do Pai Infinito e Misericordioso possa chegar a todos os corações mais distantes d’Ele.
Filhos Meus, hoje lhes falo de novo sobre a paz, que é essencial
mas que falta a muitas criaturas, e esta falta de paz decorre da
ausência da vida de oração. Dessa maneira, Meu Coração vem
de novo ao mundo para curar e perdoar as dores de todos os
Meus filhos, dores que não lhes permitem começar a viver a
vida de oração.
Muitos de Meus filhos conhecem a vida consagrada e o alimento que a oração proporciona a cada espírito. Por isso, queridos
filhos, o serviço fiel de todos os devotos ao Meu Imaculado
Coração será orar e ajudar a todos aqueles que, absorvidos pelo
mundo, perdem a Luz do caminho, a Presença de Deus na vida.
É importante que suas consciências estejam diante dos acontecimentos do mundo numa atitude amorosa de oração. Meus
queridos filhos, é o grande coração de toda a humanidade que
deverá colocar a vida diante do Amor de Deus para que, como
pequenas criaturas, Seu Amor Misericordioso e o Espírito Santo
os ajude a caminhar rumo à Paz Eterna.
E depois daqui deste mundo, que deve viver a conversão do coração, vocês, como almas de Deus, deverão chegar em profunda
oração até o Reino Prometido, o Reino dos Céus.
Abram a Fonte do Amor que Meu Filho deixou a cada um
de vocês, fonte que deverá ser buscada no interior do coração.
Agradeço-lhes!
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

15

junho Meu Coração Imaculado irradia Amor ao mundo. Minhas mãos

de serva fiel o sustentam com muito amor. Envio, da Eternidade, Luz sobre todos para que o Espírito Santo atue como fogo
celestial nos corações, cure-os, eleve-os e os perdoe para que
estejam em unidade diante do Criador.
Queridíssimos filhos de Meu Coração Maternal, com a Chama
de Amor do Espírito Santo sobre o mundo, hoje celebremos
o imenso gozo que Deus lhes doa através de Minha presença
diária em suas vidas. Hoje emanem o raio da gratidão para
que todas as almas também recebam a Graça da conversão do
coração, do alívio interno para a vida.
Alegrem os corações, pois nestes últimos sete meses de mensagens diárias Minha voz está ecoando. Quando suas almas
subirem aos Céus, os Olhos da Bondade lhes revelarão todo
esse exercício diário de amor que Meu Coração está realizando
por esta humanidade.
Quero dizer-lhes que Deus, silenciosamente, através de Meu
Fogo de Amor Misericordioso, os está chamando há sete
meses, todos os dias, para que o mundo relembre que a Vontade
Única, a Fonte original do Amor e da Unidade, o Deus Eterno,
Onipresente e Bondoso, os ama e os espera através de um
sincero ato de reconciliação com Seu Amado Coração. O Pai
das Graças desceu em Espírito Divino para despertar a Luz
em seus corações. Esse é o eco que Minha Voz Maternal está
difundindo para alcançar a paz em todos os corações.
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Por isso, queridos filhos, seja cada momento de oração dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de
Maria, uma aliança perfeita com o Amor de Deus para suas
vidas e para a conversão dos que ainda não se converteram.
Ao longo destes últimos sete meses de chamados diários, Meu
Coração quis impregná-los com a instrução do Amor e da
Redenção que Meu Filho amado irradia ao mundo com Sua
Divina Misericórdia.
Caminhem sem pausa para o encontro com o Amor de Deus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

junho Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse

a da Aparição de 16 de junho de 2012, ocorrida na cidade de
Buenos Aires, Argentina. (Ver página 575)

17

junho A Luz Infinita de Meu Imaculado Coração prevalecerá e

reinará por meio do amor absoluto de todos os Meus filhos
doados e dedicados à vida de oração, que deve ser feita com
o coração.
Queridos filhos,
Ontem, na festa dedicada ao Meu Imaculado Coração, Eu os
visitei para convidá-los novamente a viver do fruto amoroso e
redentor da oração. Toda a humanidade deve retornar, através
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de Meu Amor, aos braços de Deus e ao Amor Misericordioso de Meu Filho, que quer despertá-los à reconciliação com a
vida, por um ato puro de perdão que deve surgir de cada um
de vocês.
Os Céus observam a Terra e Meu Coração Maternal participa
disso. Queridos filhos, que também desperte em vocês a coragem de querer viver em Deus Pai, dia a dia, e de estar no Reino
de Sua Graça todo o tempo. Se vocês apenas despertassem para
essa simples aspiração em seus coraçõezinhos, descobririam o
caminho da pureza para assim encontrar a paz.
Filhos Meus, cada ato de doação e de caridade eleva-os como
fiéis servidores. Por isso, aguardem a chegada do novo, sempre
na oração do coração.
Como Mãe da Santa Fé, Eu os contemplo e dirijo Minhas
orações a Deus por vocês. Se seus corações se elevam até Meu
Manto da Paz, poderão ajudar a outros necessitados corações.
Para que o mundo viva na Paz de Deus, ele deve orar muito
e, para isto, a existência de grupos marianos orantes permitirá a descida do Amor Celestial sobre a Terra. Em suas mãos
está a chave de união com Deus. Por meio do exercício da oração, vocês socorrerão o mundo como Meu Coração o faz há
tanto tempo.
Eu os amo e os amparo; apenas estejam unidos ao Meu Coração.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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18

junho Estarei em seus corações quando nele Me permitirem viver.

Serei sua Abençoada Mãe quando, confiantes, caminharem por
Meu jardim de rosas.

Muitas Graças prometo para os corações, quando eles estiverem
na absoluta fé.
A conversão da vida começa com a doação do coração e do espírito. Isso permite que vocês descubram o silêncio para depois
encontrar o novo e o bom que vem do Senhor.
Quem espera na fé retoma o caminho aos Céus, pois o espírito que ora ao Deus Criador encontra o refúgio predileto no
Coração de Meu Filho.
É tempo de abrirem os ouvidos para escutar o chamado que Deus
lhes envia pela presença de Meu Coração Maternal.
Queridos filhos, hoje lhes peço que tornem seus corações puros
como a água e que os convertam para que sejam belos como
a natureza criada por Deus, Fonte de Amor e de Compaixão.
Sejam consequentes com os pedidos de orar pela conversão desta humanidade para que o Reino da Graça compenetre todos
os corações. É hora de reparar o coração e a vida de muitos de
Meus filhos que, permanecendo longe de Deus, são desviados
do caminho da aspiração de encontrar o Reino Redentor de
Cristo, o caminho da salvação.
Queridos filhos, Minha voz não se cansará de dizer-lhes que
devem transformar-se antes do tempo que chegará para o
mundo; que devem confessar-se diariamente com Meu Filho e
que devem realizar o ato da reconciliação, por meio da Sagrada
Comunhão com Seu Coração de Paz. Se vocês colocassem
como primordiais esses exercícios, o mundo poderia alcançar
um tempo mais de paz.
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Devem considerar cada um desses atos como algo precioso e
praticá-los em nome daqueles filhos que não o fazem.
Agradeço-lhes a resposta!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

19

junho Queridos Meus,

Se vocês se lançaram à oração por todas as almas é sinal de que
devem continuar o caminho. Ninguém perca a esperança de
compartilhar o caminho do sacrifício para que, assim, cada filho
possa reconhecer que na verdadeira entrega está a salvação
do coração.
Cada passo que é dado deve estar nas Mãos da Vontade de Deus;
assim suas vidas poderão reconhecer os sinais de Misericórdia que
Ele, em Sua Glória, lhes enviará.
Estou aqui entre seus corações e o mundo para curá-los de todo
o mal, perturbação ou dor. Por isso, creiam no poder do perdão
que Deus Me entregou como Graça para ser derramado sobre
vocês, Meus pequenos filhos.
Alegrem a vida diante de cada prova que o Todo lhes envia.
É preciso amadurecer para expandir a humildade no coração.
Assim, estarão protegidos do mundo e poderão, no ato amoroso da oração, corrigir as indiferenças da vida para que ela seja
consagrada ao Deus Criador.
O Altíssimo os tem a todos em Seu Reino, mas é necessário que perdoem e que sejam perdoados entre vocês como
humanidade, como família e como seres amados. Isto aliviará
o peso da traição que muitos corações vivem por prevalecerem
na competição.
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Se estivessem constantemente em oração, o Céu daria tudo
por resolvido e, se vocês confiassem no que Deus dita aos seus
corações, estariam difundindo Meu Reino de Paz.
Todos os Meus filhos devem chegar a viver a conversão do
coração. Se vocês converterem o que ainda não foi convertido,
transformarão o mundo inteiro em Luz e, assim, Meu Imaculado
Coração triunfará.
Não temam, sou a Mãe da Paz.
Adoro-os profundamente.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

junho Queridos fiéis devotos de Meu Imaculado Coração,

Hoje os convido a permanecer no exercício da fraternidade
do coração, porque desta maneira suas vidas despertarão a
caridade para com o próximo.
Com este ensinamento de hoje, quero convidá-los a exercitar
este ato de amor para que o mundo possa aprender a amar a
Cristo em cada irmão. A humanidade ainda deve viver muitas
escolas e lições de humildade. O amor, cuja essência se apaga
na humanidade, deverá surgir pela devoção interior de todos
os corações orantes.
Filhos Meus, é hora de agir com todo o amor de seus corações
para que um grande número de filhos veja em vocês um verdadeiro exemplo de unidade e irmandade com o Único.
Suas próprias vidas podem expressar lampejos de paz e de Luz.
Para isso, o exercício da oração perseverante e constante os levará ao encontro direto com Meu Filho, o Redentor.
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A cada novo dia surge uma nova escola de oração que vocês
são convidados a viver e a imitar por amor ao Meu Filho e pela
salvação de muitos corações.
Queridos filhos, hoje lhes deixo essa chave de fraternidade, a
mesma que Jesus difundiu sobre a Terra pela emanação de Seu
Amor, de Sua Cura e de Sua Compaixão pelos mais frágeis.
Saibam, então, queridos filhos, que há almas sofredoras no
mundo que necessitam dos mais fortes na oração do coração
para que elas possam achar o caminho da redenção.
A oração diária de todos os Meus filhos e de todos os grupos
de oração permitirá derramar a Graça sobre o mundo de hoje.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

junho Como Filha do Espírito Santo, hoje dou-lhes de novo Minha

Paz e agradeço a todos os Meus filhos por estarem respondendo
ao Meu chamado.

Saibam que os amo e os contemplo no Amor Maternal de Meu
Coração; assim, elevo-os ao Coração de Deus para que Ele se sirva
de suas vidas como instrumentos de paz.
Por isso, queridos filhos, hoje os convido a contemplar a Face
de Meu Filho Ressuscitado e Ascendido nos corações mais necessitados de Paz e de Luz. Hoje lhes peço que coloquem a força
amorosa de suas orações sobre Meus outros filhos, os que deverão ser conduzidos por Mim em nome de Meu Amado Filho
ao Portal da Redenção, Redenção que Cristo lhes irradiará.
Por que lhes peço isso?
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Já é hora, filhinhos Meus, de viverem dos frutos da oração e
dos bons atos de caridade ao próximo. Esses dois caminhos de
consagração os prepararão para o novo que chegará.
Por isso, queridos filhos, também contemplem hoje a Luz Divina
do Espírito Santo e saibam que, colocando em suas orações esse
Espírito que nasce de Deus, Ele os fortalecerá até que possam
caminhar sozinhos como adultos.
Mesmo ainda sendo crianças, devem sempre se lembrar que,
assim, poderão entrar pelo Portal do Novo Reino, segundo
disse Jesus certa vez.
Quero que suas vidas sejam a Bem-Aventurança de Deus na
Terra pela consagração ao Sagrado Coração de Jesus.
Vocês, pequenos Meus, têm a entrega maternal de Meu Coração de Paz para ascender como crianças aos braços de Meu
Filho. Ele, com Seu Amor Redentor, sempre os acolherá porque
os ama.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

junho Queridos filhos,

Hoje os chamo a preparar de novo e com alegria Minha chegada misericordiosa à cidade de São Paulo. Vocês, filhos Meus, podem ajudar-Me nesta missão de paz pelo sincero ato da oração.
Quero de vocês uma maior abertura para que, como instrumentos de Minha Luz Maternal, Meu Coração Imaculado
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alcance espaços desta cidade que necessitam de muita
compaixão e amor. Ainda são poucos, queridíssimos filhos,
os servidores de Cristo que, olhando ao redor, podem ver com
clareza quanta oração é necessária para seus semelhantes pobres
e enfermos.
Por isso, queridos filhos, como almas orantes que receberão a
Graça de Minha visita por uma vez mais, peço-lhes que preparem seus corações na oração e que nesse exercício levantem
as mãos para rogar a Deus a Graça da conversão de muitos de
Meus filhos no Brasil.
Amo com predileção esta nação que Me acolheu como a Única
Mãe para todos; porém, ainda é necessário um pouco mais de
esforço, amor e dedicação pelos mais necessitados e pelos mais
afastados de Deus.
Vocês sabem que existem formas infinitas de ser servo de Cristo.
Hoje Eu os convido a serem guardiães constantes da oração para que ela nunca falte nos lares. Os tempos que virão
e que foram descritos à Minha filha Lúcia, de Fátima, estão
próximos. Mas tudo dependerá da atitude das almas diante da vida simples de oração que Eu peço que vivam como
algo primordial.
Seus corações já estão envoltos em Minha Alegria Maternal
por visitá-los uma vez mais nesta necessitada cidade de São
Paulo. Que esta visita seja para vocês um novo motivo para se
encontrarem com o Único Rei da Vida, da Verdade e dos Novos
Caminhos: Meu Filho Jesus, o Sumo Sacerdote.
Agradeço-lhes a resposta de todos!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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23

junho Quero que celebrem neste sábado a ceia com Meu Filho, Jesus.

Recordem-se de que os sábados são de especial reparação e Graça para todos aqueles filhos que, unidos a Cristo, comungam
com Ele em Seu Coração e Seu Divino Espírito.
O sábado os ajuda a meditar no mistério da comunhão que
Meu Filho instaurou na última ceia. Esse feito preciosíssimo
que Jesus realizou junto aos apóstolos permitiu a grande liberação da humanidade no sacrifício da crucificação de Jesus.
Toda a Paixão que Jesus viveu convida-os, durante os sábados,
a contemplar esses feitos como sagrados e como um princípio
da vitória do Reino de Deus sobre a Terra, através do Amor
Misericordioso de Jesus.
Com isso, queridos filhos, hoje os convido a ter presente no
coração que o sábado, com o jejum e a oração em comunidade,
poderá deter efeitos mundiais irreparáveis, com o simples ato
de doar-se a Deus por amor aos que ainda não se doam, não O
amam e não O adoram.
Ao longo do tempo, todo esse exercício lhes demandará mais
esforço. Por isso, seus corações deverão estar em constante oração para corresponder ao Meu chamado.
Filhos Meus, saibam que as crianças de Fátima cultivaram a pureza e a entrega, sendo muito inocentes. Hoje só lhes peço que
se lembrem da criança interior que cada um guarda no coração
e que lhes permitirá dar os passos rumo à Luz do Criador.
Que os sábados sejam uma festa de Misericórdia para seus corações. Ainda que nem todos possam realizar Meus pedidos,
recordem-se da importância desse dia da semana; só isso já será
de ajuda na conversão do mundo.
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Que em Jesus vocês possam achar a alegria de servir a Deus,
o Amor.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

24

junho Depois de trinta e um anos de Minha presença no mundo junto

a vocês através das Aparições em Medjugorje, hoje os convido,
queridos filhos, a celebrar Comigo a Graça que Deus derramou
sobre a humanidade por meio de Meus anúncios e de Minhas
mensagens ao longo destes anos.
Por isso, filhos Meus, que hoje seja um encontro especial entre
seus corações e o Sagrado Coração de Jesus, porque Ele está
atento à voz orante de todos os Meus filhos, mais ainda daqueles
que aspiram a transitar pelo caminho do perdão e da conversão.
Hoje, deste lado do mundo, Meu Imaculado Coração reúne
almas irmãs, em especial no Brasil, no Uruguai e na Argentina
para prepará-las para o novo tempo; e o mais importante para
Nosso Senhor é que vivam em fraternidade.
Queridos filhos, Meu Imaculado Coração já está em suas vidas
acompanhando-os há cinco anos contínuos, assim como Meu
Amor Maternal acompanha Meus filhos da Europa através da
devoção em Medjugorje.
Com isso quero chamá-los à reflexão do coração, para que suas
consciências possam despertar verdadeiramente ao que Minha
voz está anunciando dia a dia nas mensagens.
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É a primeira vez que, nas Minhas Aparições no mundo, Deus
Me concedeu a Graça de dialogar e conversar com todos vocês
diariamente.
Meu Coração Maternal espera que toda essa instrução que hoje
lhes entrego seja guardada no profundo de seus corações para
que, em oração, recebam com imensa alegria a vinda de Meu
Filho, o Redentor. É por Seu Amor Misericordioso que todos
vocês poderão estar resguardados e, assim, levar a Luz de Cristo
acesa em seus corações.
Queridos e amados filhos, deixo a cada um de vocês esta maternal reflexão neste ciclo que está terminando e que traz a
Boa Nova do Reino de Deus para os que nunca acreditaram
no Criador.
Que a Luz celestial de Meu Coração os ilumine eternamente.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

25

junho Meus queridos filhos,

Comemorando com alegria junto a vocês as Aparições em
Medjugorje, hoje os convido a estar e a permanecer em Deus
Criador, através do Sagrado Coração de Meu Filho.
Queridos filhos, por este motivo especial, Minha presença no
mundo há tantos anos, hoje quero chamá-los a refletir sobre um
pedido que Eu faço a todos os Meus filhos que, fervorosamente
e com devoção, respondem ao Meu chamado.
Hoje quero convidá-los a colaborar conscientemente com
Minha Obra Mariana que Meu Imaculado Coração está
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realizando no mundo e, em especial, no Brasil, no Uruguai e
na Argentina há algum tempo. Com isto, quero pedir-lhes que
coloquem Minhas palavras no coração porque hoje, filhinhos
Meus, os convido a ser parte da Providência Divina.
Saibam bem, Meus pequenos, que Deus Criador cumpre com
Seu Plano para com todas as criaturas e que uma de Suas grandes e amorosas providências tem sido enviar Sua Serva Fiel para
dialogar com todos vocês, mês a mês.
Por isso, queridos filhos, para que Meu Chamado e Minha Voz
Maternal possam acender mais corações que estão na escuridão,
necessito de cada um de vocês uma sincera e humilde colaboração para que Meus Planos prossigam nas diferentes nações.
Deus Pai, esta vez, está dando a permissão para que cada um
de Meus filhos desperte a consciência à fraternidade e à doação
espontânea, unidas à obra infinita de Meu Coração.
Enquanto vocês estiverem neste mundo, necessitarão de provisão, de auxílio. Hoje, Meus filhos, aqueles que de maneira
abnegada dedicam suas vidas aos Meus pedidos também necessitam da assistência amorosa de todos vocês. Assim como nos
Céus, aqui na Terra existem obreiros esforçados que trabalham
para que outros possam receber a Graça Maior.
Como Senhora das Graças, dou-lhes Minha Paz e agradeço-lhes a abertura de seus corações, por responderem, assim, a este
importante pedido maternal. Desta maneira, Minha mensagem
poderá chegar a mais almas.
Convido-os a imitar José, o carpinteiro, para que, com bons instrumentos, juntos possamos construir o novo Reino de Amor
na Terra.
Eternamente lhes agradecerei!
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

26

junho Queridos filhos,

Pela alegria do reencontro de seus corações com Cristo, hoje os
convido a continuar celebrando Comigo o aniversário de Minhas
Aparições em Medjugorje.
Hoje lhes peço que em seus corações se acenda a Chama do
Amor que Meu Filho confiou a cada um de vocês. A Chama
infinita do Amor do Criador será necessária para os tempos de
grandes mudanças; chama do Amor Misericordioso de Meu
Filho, que os guiará e os protegerá através da oração do coração;
Chama infinita da Luz do Espírito Santo que os abençoará e
preencherá cada uma de suas vidas, como fonte renovadora
de Graças.
Filhos Meus, no mês de setembro, comemoraremos o aniversário
de Minhas Aparições no Brasil e, em especial, de Meu Amor
por vocês e de Minha Guia. Para que a obra de Minha Paz
Interna em vocês possa continuar, Meus pequenos filhos, hoje
também os chamo à colaboração que deverá nascer em seus
corações porque, se assim o for, Eu poderei contemplar este
gesto como uma ação sincera para Comigo.
Filhos Meus, recordem-se de que cada obra que Meu Coração
realizou ao longo do tempo neste mundo foi pelo simples motivo de voltar a unir as almas com Deus Criador, de voltar a unir
o que estava separado e distante em cada uma das consciências
para que cada um de Meus filhos pudesse conhecer a essência
do Amor de Deus.
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Hoje os reconcilio com o Santo Espírito do Pai para que, com
seus corações permeados por Sua Eterna e Amorosa Paz, vocês
possam caminhar até a consagração ao Meu Imaculado Coração.
Saibam, queridos filhos, que Jesus está de braços abertos a doar-lhes com pureza Seu Divino Amor Redentor.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

junho O Amor que Meu Coração tem por vocês é grande e infinito;

esse Amor vai além de suas vidas porque chega até o profundo
de suas almas. Por isso, queridos filhos, Meu Amor é reparador, é um Amor ardente, que incendeia, anima, renova e cura
profundamente.
O Dom de Meu Amor por todas as criaturas é o grande poder de Deus vivo e resplandecente atuando por meio de Meu
Imaculado Coração. É um amor que eleva a consciência para
que ela reconheça que é uma alma de Deus, uma chama de Seu
Espírito Divino na Terra.

Meu Amor Maternal por vocês é o mesmo que Eu depositei em
Jesus, quando criança. Por isso, queridos filhos, Cristo entregou-Me por amor a vocês, para que Eu fosse a Grande Mestra
do Amor Salvador. Cristo consagrou-Me como a Estrela-Guia
para as almas, como a Intercessora diante de Deus, a Guardiã absoluta dos corações. Esse é Meu Compromisso e Minha
missão para com todos vocês: acompanhá-los, por amor, até
a eternidade.
Filhos Meus, hoje os convido a confiar nesse Amor reparador;
assim seus corações renascerão e deles se apagará toda a dor
interior.
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Como Mãe do Amor, entrego-lhes Minha confiança, pois quero somente que estejam em Meus braços para que aprendam
a amar e a conhecer o Amor Misericordioso de Deus. Ainda
têm tempo para isso e, assim, poderão chegar ao Reino de Meu
Filho e seus corações viverão a Paz.
Não temam, estou com vocês!
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

junho Queridos filhos,

Louvado seja Jesus em seus corações por toda a eternidade!
Hoje os convido a contemplar com gratidão o Sagrado Coração de Meu Filho, porque Ele lhes dará a força necessária para
converter seus corações em instrumentos preciosos do amor e
da verdade.
Por isso, queridos filhos, guardem sempre em seus corações
e em suas vidas um momento de oração para conversar com
Deus Todo-Poderoso. Assim suas almas poderão ser partícipes
da Misericórdia do Redentor.
Hoje Meus braços de piedade estão estendidos e irradiam Minha Luz de Amor no âmago de seus espíritos. E para que isto
possa continuar, filhos Meus, vocês devem viver no ato sincero
e verdadeiro da oração do coração, pois assim descobrirão como
o espírito da oração do coração os ajudará a perdoar e reconci-
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liar seus próprios corações com Deus e, em especial, entre seus
familiares mais queridos, amigos e outras almas conhecidas.
Por isso, pequenos Meus, é hora de viver o ato da oração da
reconciliação para que todos os Meus filhos possam ser participantes das promessas de Cristo.
O compromisso de seus coraçõezinhos, que estão sobre esta
Terra, é vigiar em oração, vigiar pelos que não vigiam e pelos
que se distraem com as modernidades deste mundo.
Desta maneira, filhinhos Meus, seus corações serão como os
corações de Meus anjos querubins, que vigiam na essência do
amor por todos os que, dia a dia, facilmente se afastam de
Deus Criador.
Por isso, no final destes tempos, a tarefa dos grupos consagrados
ao Meu Imaculado Coração será a de vigiar em constante oração porque, assim, a força de Meus filhos estará no Verbo do
Amor guiado pelo Espírito Santo.
Agradeço-lhes, filhos Meus!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

29

junho Não temam estar diante de Deus, Ele os ama. Meu Filho os

contempla e Eu os protejo sob Meu Manto Protetor.
Deus conhece suas aptidões e virtudes. Cristo sabe do poder
dos talentos e Meu Coração auxilia a todos aqueles que, com
amor no coração, chamam por Mim.
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Por isso, queridos filhos, prevaleça hoje dentro de vocês a
alegria de viver em Deus e de doar-se a Ele. Toda falta que o
mundo comete pode ser perdoada. Por isso, não olhem mais
para trás; vejam a esperança celestial que surge no horizonte.
Apenas deixem seus corações abertos para que o Espírito Santo possa preenchê-los e purificá-los. É necessário, filhos Meus,
manter o coração puro para que o sentimento e o pensamento
diante do Pai sejam puros. Não se aflijam por quanto vocês ainda veem por transformar; a vida de consagração é eterna e tudo
começa agora.
Sejam portadores da alegria de Meu Coração Maternal, pois o
mundo precisa de alívio e vocês podem ajudar com a oração. Elevem a consciência até a Porta dos Céus e peçam, com compaixão, por Misericórdia. Meu Filho os escutará porque Seus Raios
ainda estão sobre o mundo.
Construam com as próprias mãos a ponte para a oração do
coração.
Se caíram, Eu os levantarei.
Se seus corações desanimaram, Eu os alegrarei.
Deus é tudo para suas vidas. Deus é Amor e é Verdade para
os corações.
Hoje fiquem em Jesus, porque Seu Sagrado Coração os aliviará
e os reparará com Sua Compaixão.
Aceitem o tempo de Misericórdia que ainda resta e sejam valentes soldados orantes, dispostos a consagrar a vida ao Deus
do Amor, o Único para todos.
Eu escuto suas orações quando elas nascem da essência do coração.
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Levantem-se, como disse Jesus, e não desfaleçam.
Sejam espíritos em transformação.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

junho A pedido da Mãe Divina, a mensagem para este dia é a da

Aparição de 30 de junho de 2012, no Núcleo Coração Sagrado,
Comunidade Figueira, Brasil. (Ver página 584)
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“Os sinos celestiais soam
para chamar as almas.”
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1o

julho Queridos filhos,

Com imensa alegria para os Céus, vocês hoje renovam os votos
de caridade e amor que fizeram a Deus Pai.
Como servidores guiados pelo Espírito Santo, Filhos Meus,
chamo-os a manter a unidade interna com o Coração Misericordioso de Deus.
Saibam que a união de seus corações com o Eterno Pai repercute
como uma grande fonte de Luz sobre toda a humanidade. Quanto mais creiam que Deus é tudo para suas vidas, os Planos de
Paz poderão ser uma realidade viva para todos os Meus filhos.
Por isso, hoje os convido, queridos Meus, a presenciar na oração
a infinita criação de Deus. Que seus corações sejam como pequenas estrelas no universo a irradiar paz através da harmonia e Luz
para dissipar as sombras.
É momento de depositar, confiantes, o coração nas Mãos de Deus.
Para isso, o caminho mais perfeito é o caminho de Vida, de Amor
e de Verdade que Meu Filho os convida a percorrer há muito tempo.
Suas vidas são contempladas por Meu Filho, e Ele os vê a todos como
almas em uma grande escola que se chama “Escola do Perdão
e da Redenção”.
Cada uma de suas almas vive uma parte desta escola. Chegou
o momento de todos os Meus filhos, reunidos neste mundo
e em nome de Deus, poderem exercitar a escola da oração e
da fraternidade.
Ser fraterno é um caminho que devem construir dia a dia e,
para isso, deve emanar de vocês uma amorosa paciência para
com o próximo.
Se cada alma desta Terra fosse verdadeira com o semelhante, o
Amor do Pai poderia expressar-se de infinitas formas em cada
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um de Seus filhos. Mas ainda há muito o que aprender, ou seja,
há muito o que perdoar para se aprender a amar.
Estou perto de Meus filhos para fazê-los recordar que é tempo
de viver em Cristo para que o Pai receba a todos em Seu Reino
Prometido.
Estou aqui, Meus pequenos, para conduzi-los ao Céu. Que seus
corações estejam firmes no Propósito de Deus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2

julho Em Meu Coração os guardo, queridos filhos; com isso quero

dizer-lhes que, confiantes, podem encontrar Minha Eterna Paz.
Hoje os guio por novos caminhos, ainda que o mundo mude tanto
todos os dias.
Meu Espírito Maternal os preenche para que, no Coração de
Meu Filho Jesus, alcancem a Graça da Conversão.
Conto com suas orações a cada momento, porque o universo
ainda deve ser reparado de todas as ofensas que a humanidade
gera. Uma vida sem Deus é uma vida mais que árida, é uma
vida sem esperança.
Queridos filhos, Meu Coração luta pelo amor de todos os filhos de Deus e, através de vocês, Eu poderei chegar a lugares
que seriam inacessíveis. A oração do coração penetra com Luz
cada uma de suas células; é como o alimento diário para o
recém-nascido.
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Recebam do Espírito Santo a fonte que os saciará, que os
fará fortes e felizes por estarem vivendo em plenitude sob a
Presença de Deus. Por isso, Meus pequenos, hoje os convido a
fortalecer cada um dos grupos de oração consagrados ao Meu
Imaculado Coração para que Deus Pai encontre verdadeiras
almas sempre doadas à vida da oração do coração.
Filhos Meus, o caminho que Eu tento que percorram é um caminho infinito e precioso rumo ao Coração de Meu Filho. Em
Jesus encontrarão um belo caminho, que Ele quer que descubram com o simples ato de se unirem ao Seu Sagrado Coração.
Saibam, queridos filhos, que a Fonte da Misericórdia que nasce
de Jesus, o Redentor, quer preenchê-los antes dos tempos vindouros. Amem em Jesus apesar de tudo para que, confessados
em Cristo, sejam partícipes do Reino dos Céus.
Aspirem a viver em Meu Filho diariamente, porque Eu os
ajudarei. Jesus os espera.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

3

julho Elevem seus corações. Aspirem aos Céus. Saibam que Eu sou a

Mãe que os alegra e os ama assim como amei a Jesus. Que desapareça de vocês todo o desespero; que possam neste momento
acender Minha Paz Maternal em seus pequenos corações.
Aspirem o perfume de Minhas palavras. Eu sou a Rainha da
Paz, que acolhe todos os filhos de Deus. Eu sou para a alma a
Mensageira do Espírito Santo, que quer levá-los ao Redentor.
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Não se desanimem por nada na vida; renasçam agora diante
do Criador. Aceitem as mudanças que se aproximam; vivam
hoje o Verdadeiro Amor do coração. Deus escuta as preces
quando a oração é sincera porque ela adquire a força do Amor
do coração.
Elevem os braços, Meus queridos filhos, porque o Redentor
Jesus chega de novo às suas vidas.
Sei que o mundo clama pela paz. Deus lhes envia Sua Serva para
proclamar o amor em Meus filhos e o perdão de todo o passado.
Sintam em seus corações a união para serem partícipes do novo
espírito de paz que está emanando do Meu Imaculado Coração
para o mundo.
Saibam que a todos conheço muito bem, como Meu Coração
de Mãe conhece a Jesus. Sei do que necessitam e em que devem
amadurecer. Por isso, filhos Meus, sejam verdadeiros para que
seus olhos possam ver de perto as pegadas do retorno do Pastor
do Amor.
Preparados como para uma grande ceia, seus corações se alegrarão
quando escutarem o chamado que Meu Coração proclamará.
Retornem todos os dias a Deus para que Minhas estrelas da paz e
da anunciação sejam a guia para suas consciências. Vigiemos em
oração para que todos sejam partícipes de Minha Luz Maternal.
Amo-os e espero-os em oração.
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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4

julho Em verdade, queridíssimos filhos, digo-lhes que quem perma-

necer sob a Luz de Meu Imaculado Coração sempre poderá ser
guiado enquanto recordar que deve ser amoroso, prestativo e
compassivo com os semelhantes para que Meus Planos de Paz
se cumpram em todas as nações da Terra.
Por isso, filhos Meus, hoje os convido a ser parte ativa do poder da oração para que suas vidas sejam um princípio de
Criação nas Mãos de Deus e o som de amor que nasce de
Sua Voz.
É importante, queridos filhos, ser o que Deus quer que vocês
sejam nestes tempos. Como instrumentos do Pai, levem hoje
Minha Paz, pois ainda são muitos os que não a têm e que dela
necessitam. Vocês serão possíveis rosas de Meu jardim sempre
que se unirem a Mim na oração do coração. Assim irradiarão
ao mundo a Luz que ele precisa para este tempo de mudanças.
Queridos filhos, correspondam ao que Deus hoje lhes pede:
ser verdadeiros filhos de Deus na oração do coração e na paz,
porque dessa maneira estarão construindo a harmonia interior
de que muitos de Meus filhos necessitam.
O Reino de Minha Paz quer fazer morada na vida de todos,
mas ainda encontro lugares que não estão plenos de Meu Amor
Maternal. Por isso, hoje os convido a estar vazios, vazios como
esteve Meu Filho Jesus, no momento de carregar a cruz e
chegar ao Calvário.
Imitem a Jesus nos simples exemplos para que suas vidas encontrem o caminho de humildade que toda a humanidade deveria
percorrer frente ao trono de Deus.
A Fonte do Amor está brotando em nome do Pai, através de Meu
Materno e Imaculado Coração, para que vocês reconheçam
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que Eu os amo e os acompanho como a Senhora das Graças
Eternas.
Agradeço-lhes por corresponderem ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

julho Um servo de Meu Filho Jesus sempre deverá transcender os ca-

minhos da vida para que finalmente veja no próprio horizonte
a Luz de Cristo que o guia. Por esse motivo, queridos filhos,
hoje os convido à persistência do coração para que, assim, seus
corações busquem apenas estar em Jesus, estar no Alto, na Casa
do Pai.
Por isso, queridos Meus, faço-lhes recordar a importância de
despertar o verdadeiro espírito da oração do coração para que
todos os grupos de oração que se têm consagrado ao Meu Imaculado Coração possam ter Jesus como aspiração e o Espírito
Santo como guia.
Cada um de vocês deve ajudar-Me, no final deste ano, para que
os planos de conversão e de salvação possam chegar ao maior
número de almas possível. Por isso, filhinhos Meus, levem-Me
em seus corações para que Minha Luz Maternal os acompanhe.
Saibam que estou com vocês, caminhando ao seu lado, vigiando-os com Meu Amor Maternal.
Nunca se esqueçam de que seus corações, dia a dia, devem acender o fogo mariano que Meu Coração lhes irradia através das
mensagens diárias.
Dessa maneira, participando seus corações de Minha missão
celestial, permitirão que a Graça do Pai possa tocar muitas almas
que necessitam de conversão e de perdão.
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Saibam, queridos filhos, que Deus Me envia a cada uma de suas
vidas para que reconheçam que Meu Coração vem, antes de Meu
Filho, resgatá-los e salvá-los da perdição em que muitos vivem.
Que Meu Amor Maternal os preencha para que, confiantes, caminhem até Meu Filho.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

julho Persistam! Persistam! Persistam na resposta ao Meu chamado!

Assim Eu os ampararei em tudo! Sigam o caminho de fé que
Meu Filho lhes está revelando. O mundo necessita de instrumentos que possam doar Minha Imaculada Paz.
Não temam as provas da vida. Que seus corações sejam fortes
na oração para que possam ver a Luz de Deus.
Com absoluta confiança, aproximem-se de Meu Filho para que
Ele lhes possa transmitir a compaixão de Seu Coração.
Queridos filhos, como já lhes disse, Eu os convido a persistir na
fé, nestes tempos de mudanças, através da oração do coração.
Tudo poderá ser aliviado em seus corações e no mundo quando
grupos maiores de almas viverem a oração em devoção, reverência e fé.
Filhos Meus, venham hoje aos Meus braços, porque quero
socorrê-los e resguardá-los de tudo. Por isso, orem Comigo para
que Deus possa escutá-los e, como criaturas de Seu Reino, a
humanidade possa alcançar mais paz e mais perdão.
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Sejam amorosos e valentes nesta vida, porque um verdadeiro
discípulo de Meu Filho caminha pelos que não caminham para
Deus e serve pelos que não servem aos seus semelhantes.
Que seus corações sejam sementes para o novo e que em vocês
resplandeça Meu Amor Maternal.
Agora, filhos Meus, é hora de crescer e de amadurecer para
estar diante do novo tempo de Redenção, Redenção que Meu
Filho dará a todos aqueles que aspirem a ser Seu novo rebanho
no mundo.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

7

julho Como Mãe de todos os seres do mundo, hoje contemplo o novo

tempo entre Minhas mãos. Por isso, queridos filhos, só lhes
peço que elevem seus braços à Minha Paz, pois muitas almas
sofredoras necessitam aliviar sua dor.

Vocês, queridos filhos, que escutam Meu chamado, devem difundir o poder da Graça que Eu estou derramando sobre a cidade de
Buenos Aires.
Isso é assim, filhos Meus, para que saibam que Jesus, o Rei
Redentor do Universo, os ama e os contempla através de Meu
Amor Maternal. É hora de todos os grupos consagrados à Luz
de Meu Imaculado Coração orarem mais pela paz, pela verdadeira paz que vem de Meu Filho para todos vocês, neste novo
tempo que Eu anuncio.
Queridos filhos, deixem o passado para trás, nasçam hoje de
novo em Meus braços, porque Meu Coração Imaculado os ama
e os conhece. Ele sabe o quanto necessitam de Paz Interior.
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Hoje os convido, filhos Meus, a ser fundadores ativos de Minha Paz para o mundo, e esta tarefa poderá ser real quando os
grupos orantes tiverem essa meta celestial em seus corações.
Meu Filho os espera dia a dia para que, no novo tempo que
chegará, seus corações adorem e contemplem a Deus por meio
dos Raios misericordiosos de Jesus, Meu Filho Glorificado.
Meus pequenos, hoje quero dizer-lhes que o mundo necessita
do perdão de Deus por todas as causas que ele mesmo gera,
causas que ferem Nossos Corações: o Coração de Jesus e Meu
Imaculado Coração.
A vocês, que estão mais conscientes de tudo, peço que exercitem
como tarefa primordial a oração do coração para que mais
Graças Celestiais possam descer de Meu Coração de Paz sobre
muitos de Meus filhos no mundo.
Em especial, cabe à humanidade mais orante intervir amorosamente diante de Deus, para que Meu Coração e o Coração
Misericordioso de Meu Filho possam guiá-la e ajudá-la no tempo que virá para este mundo.
Abertos em espírito ao Meu chamado, apenas devem colocar
suas vidas nas Mãos do Único Deus do Universo para que Meu
Filho volte a guiá-los como o fez uma vez neste mundo, como
um humilde Pastor de Nazaré.
Queridos filhos, que hoje se reflita em cada uma de suas vidas
a Luz do Rosto do Pai para que em devoção estejam sempre
em Seu Amor Restaurador.
Minha Luz Maternal para toda Buenos Aires!
Agradeço-lhes por tudo!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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8

julho Hoje quero ver brotar em Meus filhos a alegria maternal de

Meu Coração, por tudo o que Deus, ao longo deste tempo,
encomendou-Me entregar-lhes com amor e devoção.
É importante que seus corações reverenciem ao Criador, ao
Meu Filho que retornará e ao Espírito Santo porque, se assim
o fizerem, todos vocês estarão dentro do Grande Espírito da
Santíssima Trindade.
Filhos Meus, este simples ato de amor e reverência os manterá
firmes diante do novo tempo que chegará.
Eu os convido a orar com o coração, porque a cada dia de oração
suas vidas devem aprofundar-se mais no Reino do Senhor.
Para que cada uma de suas almas encontre repouso em Deus,
apenas devem dizer-Lhe “sim” diariamente para que Seu Amor
Misericordioso os guie e os acompanhe, em especial durante
esta hora.
Quero que suas vidas possam ser partícipes do Reino no qual
Meu Imaculado Coração se encontra. Por isso, hoje lhes falo
da importância de viver uma vida de oração, como um serviço
a toda esta humanidade.
Almas que são, ainda estão em tempo de chegar aos braços de
Meu Filho, que como Bom Pastor quer lhes fazer conhecer a
essência da Paz Celestial. Vivam e sejam partícipes de cada uma
das promessas de Cristo através do ato da oração do coração,
como também recordando a passagem das bem-aventuranças.
Quando Meu Filho lhes falou dos bem-aventurados, Ele os
convidava a santificar suas vidas no Senhor. Assim, pequenas
crianças, se todos vocês derem exemplo de humildade e caridade, caminharão ao estado da verdadeira consagração.
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Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

9

julho Filhos Meus,

Hoje os convido a permanecer no Reino dos Céus como única
aspiração a despertar nestes tempos. Seus corações devem contemplar o horizonte de Deus e, assim, presenciar a chegada de
Seu Reino de Paz à Terra.
Queridos filhos, com seus olhares voltados para os Céus, Eu
os chamo a interceder por todos os Meus filhos pedindo Misericórdia através da oração fervorosa do coração. Será um
simples ato de amor pela humanidade vindo de cada um de
seus corações.
Como Guardiã da Fé nos corações, vivo na perpétua esperança
que Meu Imaculado Coração tem na conversão do mundo. Filhinhos, nestes tempos, vocês são partícipes do ciclo de salvação
que Meu Filho promete a todos os filhos de Deus, mais ainda
para aqueles que vivem em falta.
A Fonte da Misericórdia de Jesus ainda se derrama sobre o
mundo. Basta que mais corações creiam neste ministério de
Meu Filho para que a Graça possa descer sobre a humanidade.
Por isso, vão e digam a todos que Meu Filho quer ajudar e também consagrar a todos os filhos do Pai como novas fontes de
vida para este mundo em dor.
Como soldados marianos unidos ao Meu Imaculado Coração,
peço-lhes que correspondam ao grande chamado que Meu
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Coração dirige a todos vocês, um chamado para aceitar o
tempo de Misericórdia que resta para Meus filhos, antes que
chegue o tempo da Justiça Divina.
Queridos filhos, vocês estão em Meus braços como também
no Coração de Deus. Vivam este tempo como um tempo para
orar cada vez mais com o coração.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

10

julho Abrindo Meus braços uma vez mais, hoje lhes digo, queridos

filhos, que se forem como crianças e vierem até Mim, estarão
no Novo Paraíso de Deus. Dia a dia, o mundo acaba com os
recursos preciosos que Deus lhe entregou através de cada um
dos Reinos.
Filhos Meus, o tempo dos ultrajes aos Reinos terminará, e os
homens deverão dar conta de tudo o que receberam das Mãos
do Criador. É hora da soberba desaparecer do coração de Meus
filhos para que a verdadeira Paz de Deus resida na vida de todas
as Minhas crianças.
Eu lhes peço que sejam fortes na oração do coração para que a
Graça Celestial possa converter e reparar todas as ofensas que
a humanidade faz a Deus.
Queridos filhos, este é um tempo de transição que suas vidas
estão percorrendo; já não são tempos normais. Eu os chamo ao
despertar para que seus corações possam estar diante de cada
acontecimento no mundo e, como servos de Meu Filho, vocês
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participem de tudo, colaborando com a sincera oração que Eu
lhes peço, uma oração que seja fonte de amor para todos.
Dessa maneira, filhos Meus, poderão ter perpetuamente em
suas almas e em seus corações a Presença de Meu Filho Jesus.
Vocês, que estão mais abertos à oração do coração, devem converter-se não somente à santidade, mas também em servidores
da humanidade cega.
Saibam, Minhas crianças, que a Graça da reparação está em suas
mãos e ela chega por meio da oração feita com o coração. Se lhes
repito isso é porque ainda devem exercitar mais os Meus pedidos.
Agradeço-lhes suas respostas!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

11

julho Venho até vocês entregar Minha mensagem de paz aos que so-

frem e sentem falta de Jesus Consolador. Meu Filho é a eterna
consolação porque Seu Espírito cura as almas para redimi-las
e liberá-las de toda falta diante de Deus.
Por isso, queridos filhos, hoje busquem a Jesus Consolador na
oração para que suas almas sejam partícipes da Divina Misericórdia. Reconheçam, Meus filhos, que sem Jesus nada serão.
Ele é o poder que os vitaliza e os conduz a encontrar o manancial do amor, fonte do perdão insondável de que muitos de
Meus filhos necessitam.
Nessa aspiração, elevem ao Céu todas as preces para que Meu
Coração Maternal possa recolhê-las e guardá-las como um
presente no eterno Coração de Deus.
Muitos de Meus filhos esperam bons tempos para a vida. Eles
são aqueles que ainda não transformaram o coração. Por isso,
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Eu os convido à oração, para elevar o pensamento a Deus e,
assim, permitir que Sua Lei Única, a Lei do Amor, atue sobre
a realidade de suas vidas.
Filhos Meus, para que o novo Espírito Santo da Paz preencha
seus corações, primeiro deve apagar-se deles toda dor ou separação que exista entre as criaturas. Vocês, como orantes, já sabem
que a humanidade está muito dividida diante de Deus pela
falta da verdadeira caridade ao próximo, caridade que começa
com a emanação do amor do coração.
Nunca se esqueçam, Minhas pequenas crianças, de que o Amor
de Meu Filho, que deve residir em seus corações, é o Amor que
lhes permitirá curar todo o passado. Sigam os passos de Meu
Imaculado Coração.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

julho A pedido da Mãe Divina, a mensagem para este dia é a da

Aparição de 12 de julho de 2012, ocorrida no Centro Mariano
de Aurora, Paysandu, Uruguai. (Ver página 592)

13

julho Como sou Mãe mediadora entre as almas e Deus, hoje lhes peço,

queridos filhos, que consagrem suas vidas de forma definitiva
ao Plano de Deus, Plano de Amor que Nosso Senhor tem para
cada um de vocês.

Para isso, filhos Meus, despertem neste dia e vejam com os olhos
do coração toda a bondade e a Misericórdia que Meu Filho está
lhes entregando por intermédio da Mãe da Paz.
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Queridos filhos, vocês sabem que a humanidade diariamente
necessita de Misericórdia. Por isso, Eu os convido a recordar,
a cada momento, da Presença do Coração de Jesus no mundo
e, em especial, de Seu esperado retorno. Com seus corações
abertos, também hoje os convido a permanecer nos braços de
Deus, o Criador, para que cada um de Meus filhos possa encontrar apoio e firmeza para enfrentar os passos da transformação
do coração.
Suas vidas e o mundo inteiro transitam por grandes mudanças,
mudanças que são vistas dos Céus e que são acompanhadas
pela eterna doação de Jesus, de Seu Sagrado Coração e pela
entrega que Eu lhes faço através de Meu Imaculado Coração.
Com isso, quero lhes dizer que não percam a aspiração a cumprir o Propósito de Deus, porque as mudanças os chamam a
transformar o sentimento e a consciência interior, levando a
um espírito de total colaboração com as Obras Divinas do Pai.
Filhos Meus, nesse sentido, é necessário que mais almas possam
aderir à Proposta Celestial que Deus lhes faz através de Meu
Coração Maternal e de Meu chamado diário a cada um
de vocês.
Meu Coração Maternal os espera para que, em aliança com
Cristo, o mundo possa resplandecer como o verdadeiro presente
criado por Deus com Suas Mãos, e que lhes doou por amor.
Todos os Meus filhos são fiéis corresponsáveis em toda a manifestação do Criador. Já chegou a hora de reparar as faltas e
de orar por toda a Criação, mais ainda por aquela que sofreu a
intervenção inconsciente da humanidade.
Hoje coloquem em suas orações todos os Reinos. Eles esperam de
vocês uma harmoniosa doação. Reparemos, em nome do Amor
de Meu Filho, tudo o que precisa ser reparado.
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Oremos com o coração. Este é o compromisso de vocês com
o Único.
Agradeço-lhes!
Grata por ajudarem a todos os Reinos da Criação de Deus.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

14

julho Não entristeçam mais seus corações. Creiam no mistério do

amor que Eu lhes estou revelando. Isso, filhos Meus, lhes permitirá viver a absoluta confiança em Meu Filho e em Meu
Materno Coração.

Queridos filhos, sempre elevem ao Céu as orações. Elas são
bem recebidas pelo Grande Coração de Deus porque, dessa
forma, a Graça da Reparação pode atuar como o Fogo do
Espírito Santo e converter a dor de seus corações.
Pequenos Meus, hoje os convido a continuar orando os Mistérios da Contemplação do Rosário para que, em cada uma das
passagens que Meu Filho viveu, vocês possam aprender sobre
o amor, o sacrifício, a entrega e a fé. Pela falta desses princípios
no coração e na vida de muitos de Meus filhos, a humanidade
caminhou por erros que ofenderam a Deus Criador.
Por isso, queridos filhos, a oração do coração e a oração entre
as almas unidas abrirão a Porta Celestial para que todos esses
dons possam despertar em suas vidas e, assim, cada um de seus
coraçõezinhos se torne um instrumento fiel do Criador.
Se a humanidade apenas parasse para pensar se está no verdadeiro caminho de Deus, muitas consequências poderiam
ser detidas, e a humanidade evitaria viver os rigores da Lei do
Universo. Porém, se existirem verdadeiros grupos de oração
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que respondam ao Meu chamado pela paz, Minha Promessa
Maternal é interceder por todos, mais ainda por aqueles que
estão sem Deus no coração.
Neste tempo decisivo, é necessário aprender para crescer. Vocês
contam com muitas chaves. Hoje, novamente, Eu as entrego:
amor, oração, sacrifício e devoção. Cada uma delas poderá despertar outras chaves mais belas.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

15

julho Enquanto Deus Me permitir, e por amor, Eu intercederei e

estarei com vocês todo o tempo que for necessário. Minha última presença no mundo será antes do retorno de Meu Filho,
como um sinal para as almas.
Hoje quero convidá-los a interiorizar a leitura do Evangelho de
Meu Filho, escrito por Seus fiéis seguidores. Por trás dos fatos
que Jesus viveu houve uma consciência maior, a Consciência
Única de Deus, que guiou e acompanhou todos os passos da
ressurreição de Meu Filho.
Queridos filhos, para que suas vidas cresçam em direção a
Deus, o Altíssimo, Eu os convido a guardar em seus corações os ensinamentos que Cristo manifestou ao mundo com
tanto amor.
Os mistérios de Cristo foram chaves de expansão do coração
para muitas almas, e, assim, manifestava-se a cura nos filhos de
Deus. Por isso, filhos Meus, as chaves que Ele deixou por meio
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dos exemplos, dos ensinamentos e das parábolas os levarão
a consagrar-se cada vez mais ao caminho de Meu Filho, um
caminho à fraternidade.
Cristo, que ressuscitou diante dos olhos do mundo, é quem
retornará como Boa Nova para o tempo presente. É importante,
pequenos Meus, que vocês preparem seus corações desde agora,
porque cada momento de união com Meu Filho os fortalecerá.
Em cada novo encontro com Ele, vocês estarão recordando a
importância de vigiar na oração do coração.
Saibam, filhos queridos e amados, que Ele Me envia a vocês para
que, como bondosa Mãe, Eu os instrua e guie pelo verdadeiro
caminho que Jesus percorreu quando esteve neste mundo. O
caminho das almas é um caminho celestial que vocês devem
percorrer nesta Terra sem pertencer a ela.
Agora chegou o momento da reabilitação de todos os caídos, e
Meu Imaculado Coração os convida a orar misericordiosamente
por todos esses filhos que sem saber buscam a Deus.
Como sou a Mãe das Graças, chamo-os a colaborar com os infinitos Planos de Deus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

julho Filhos Meus,

Com a Cruz Redentora e Salvadora de Meu Filho entre Minhas mãos, hoje lhes digo: convertam-se em nome do amor!
Que esperam vocês desse caminho?
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Pequenos corações, chegou o momento de alçar ao Céu o
coração e de abandonar por inteiro as ilusões do mundo. Vocês
e todos os Meus filhos são chamados ao tempo da conversão,
caminho que os levará à Redenção para encontrar o perdão
absoluto de Deus.
Por isso, queridos filhos, vigiem, vigiem, vigiem com a Luz do
coração para que nada em suas vidas se perca. Eu os convido a
viver da oração para nela encontrar o Poder Divino do Espírito
Santo. Lembrem-se de que o mundo está mudando e vocês
precisam fortalecer a vida do espírito para poder vislumbrar o
Reino amoroso de Deus.
Filhos Meus, busquem a quietude e a paz diante de cada situação. Persistam no Propósito de Deus e, com esperança interior,
recebam o Amor de Meu Filho em seus corações.
Levantem-se, Meus pequenos! É hora da conversão do coração!
É hora de abrir a Porta do Céu pela oração. Cada vez que seus
corações oram, o Senhor Me permite derramar os dons sobre
todos os Meus filhos.
Vocês podem ser fiéis servidores de Meus Planos de Paz. Saibam, queridos filhos, que quero levá-los à eternidade, ao descobrimento do Amor de Deus em seus corações.
Necessito-os em Mim; acompanho-os, compreendo-os, acolhoos. É momento de mudar, de aceitar e de crescer como uma
bondosa alma nos braços de Deus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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17

julho Somente encontrem refúgio na Casa de Deus.

Somente esperem com alegria a chegada de Meu Filho.
Somente aguardem em oração para encontrar a paz.
Queridos filhos,
Hoje os chamo a reverenciar a Deus, o Grande Criador do
Universo. Cada novo dia deve ser um louvor ao Senhor porque, assim, suas vidas serão partícipes de Sua Lei de Amor e
de Perdão.
Meus filhos se esquecem do Pai Eterno. Hoje lhes recordo
que sempre devem voltar-se para o universo, elevados como
almas pela oração. Esperem com alegria a chegada do Enviado
de Deus, o Rei do Amor Redentor, Meu Filho Glorificado,
porque nessa espera estarão abrindo seus corações ao novo que
vem de Jesus.
Reverenciem o Criador como Caminho de Consagração de
suas vidas à Vontade do Pai. Saibam, filhos Meus, que em cada
ato de reverência estarão louvando a Deus. Assim, serão parte
da harmonia de que o mundo tanto necessita e que perdeu,
porque se esqueceu de reverenciar o Criador.
Hoje os convido a recordar este ato de reverência que os levará a
viver na devoção do coração, senda que se abre para o encontro
da fé.
Queridos filhos, se a humanidade amasse ao Deus Criador,
os planos já seriam outros. Como Mediadora, quero fazer-lhes
descobrir Seu Amor em cada um de seus corações. É tempo de
se reconhecer que, sem Jesus, pouco se poderá ver do caminho.
Jesus é a visão que, como Luz, ilumina a vida para redimi-la.
E, para que isso aconteça, é importante orar com o coração.
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Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

18

julho Hoje os convido a consagrar suas vidas como um presente para

Deus, sendo flores aos pés do Criador. Levem no rosto a alegria de servi-Lo e, em harmonia, manifestem o Amor de Meu
Filho. Vivam sob a Fonte de Amor do Salvador e, como bons
e humildes instrumentos, irradiem a paz do coração.
Saibam, queridos filhos, que apesar da maneira como o mundo
se comporta diante de Deus, Meu Imaculado Coração os faz
partícipes do novo caminho que Eu quero revelar-lhes, caminho de amor e de perdão.
Recordem-se de que vocês servem por absoluto amor a Deus, e
que Meu Filho os chama a beber da Fonte da Misericórdia por
todos aqueles que facilmente se esquecem da importância de estar em Deus. Por isso, filhos Meus, cada ação da vida deve estar
consagrada a Deus e neste espírito de paz vocês devem trabalhar.

Muitos receberão, no devido tempo, o último chamado de Deus,
o Pai do Universo, e um de Seus avisos será dado através da voz
de Meu Imaculado Coração, que chega ao mundo para elevá-lo
como consciência e coração.
Sejam bons discípulos de Meu Filho. Sejam verdadeiros mensageiros de Sua Divina Misericórdia. A Hora Divina marca o
momento de servir-se do Perdão de Deus e de reconciliar-se
com seus seres queridos. Cada ato de perdão atrai a pureza
original aos seus corações. A vida torna-se luminosa diante do
trono do Pai, porque nela existe uma nova morada, morada
visitada pelo Amor Compassivo de Meu Filho.
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Busquem a pureza para começarem a viver da Imaculada Paz
de Meu Coração.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

19

julho Queridos filhos,

Vocês esperam a chegada de Minha Palavra Maternal a cada dia?
Eu quero instruí-los para que seus corações reconheçam a Presença de Deus em toda a Vida Universal.
Eu quero fazê-los ver a realidade em que o mundo vive por falta
da oração do coração.
Eu quero despertar do sono os Meus soldados para que todas
as almas sirvam aos seus semelhantes através da oração.
Por isso, filhos Meus, hoje os convido a considerar sagrada
cada uma de Minhas amorosas palavras, palavras de Deus que
Eu lhes entrego em cada mensagem diária. Dessa maneira, suas
vidas poderão reconhecer que somente Eu, como Mãe de todos,
quero levá-los até onde se encontra Jesus para que se redimam,
na paz, suas vidas, suas ações e seus corações.
O Senhor, Deus Pai, promete um Manancial de Graças a todos
aqueles que escutam Sua Voz, emitida por meio de Seu Filho
Predileto e de Sua Serva Fiel de Nazaré.
Queridos filhos, o momento que vocês estão vivendo Comigo
é um último momento que não se repetirá, pois a vinda da Luz
do Céu Divino tenta despertar suas consciências e as de todos
os Meus demais filhos neste mundo.
348

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 348

24/06/2015 22:36:30

Julho de 2012

Guardem como um presente cada uma de Minhas instruções
e as semeiem para que possam brotar no tempo do retorno
de Meu Filho. Assim seus corações, treinados na oração do
coração, poderão dar testemunho da Presença de Cristo em
suas vidas e, em especial, dar testemunho a todos os que ainda
não creem na Misericórdia de Meu Filho.
E, finalmente, Meus queridos filhos, recordem-se de que suas
almas são abençoadas a cada dia pelo Espírito Santo por Meu
intermédio, e isso é porque Eu os amo.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

julho Meus filhos, dia a dia e sem perceberem, se distanciam de Deus.

Sobretudo aqueles filhos que renunciam ao Céu para entrar na
vida deste mundo.
Meu Imaculado Coração os chama, os reúne e clama a todos
por muita oração para que a Luz do Infinito Coração do Pai
possa preencher a todos.
Por isso queridos filhos, todos neste tempo e, em especial, os
mais fiéis devotos do Meu Imaculado Coração, deverão estar
em Meu Filho, acendendo a chama do coração para reunir-se
em oração e em vigília com o Mestre do Amor.
Meu Filho os chama à oração para que Seu Fogo Misericordioso possa redimi-los e reconciliá-los com o Eterno Deus das
Alturas. Enquanto o mundo corre, dia a dia Meus filhos devem elevar seus corações ao Alto e ao Eterno para encontrar o
verdadeiro Espírito de Deus.
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Tudo está ali, queridos filhos, bem perto de vocês. Por isso,
abram as portas de seus corações para que Meu Filho Jesus
possa reinar em vocês por toda a eternidade. Para que isso
aconteça, deverão estar em oração constante, dialogando
com Jesus e, em Jesus, dialogar com Deus. Assim suas vidas
corresponderão à Vontade de Deus e Seus Raios de Luz e
Piedade tocarão o coração de todas as criaturas.
Filhos Meus, é hora de sustentar com mãos firmes a santa
oração e multiplicá-la pelo bem do mundo. Por isso, pequenos
Meus, nunca se esqueçam do quão importante é começar o dia
no Senhor para que suas vidas sejam abençoadas.
Ao despertarem, recordem-se de que são dignos filhos de Deus
e que Ele os espera na eternidade para que seus coraçõezinhos
se fundam com Sua Luz Universal. Se assim fosse, filhos Meus,
o mundo poderia ser outro, e Minha Eterna Paz, a Paz de Deus,
estaria por mais tempo no coração de todos os Meus filhos.
Vivam na Misericórdia de Jesus e recordem-se de Suas preciosas
promessas para esta humanidade.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

julho Queridos filhos,

Louvado seja Jesus em seus corações e nos corações de todos os
Meus filhos no mundo!
Filhinhos Meus, hoje os chamo a praticar a humildade do coração, humildade que pode ser exercitada pela oração diária
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e que os conduzirá ao encontro da paz e da mansidão, que é
necessário viver no final destes tempos.
Por isso, unidos ao Meu Coração Imaculado, poderão encontrar a Luz de Meu Filho para o caminho que desde já os
convido a percorrer: o caminho da humildade. Um coração
humilde é um coração manso, aberto e receptivo a todos os
pedidos de serviço e de doação que possam chegar às suas vidas.
Vivam dos exemplos que o pequeno Jesus um dia manifestou
em cada uma de suas passagens aqui na Terra. Hoje os convido
a recordar, Meus pequenos, o nascimento de Jesus em Belém,
a apresentação ao Pai, o Menino Jesus em Meus braços, como
também o encontro de Jesus no templo. Queridos filhos, Eu
quero formá-los no caminho da humildade e cada um desses
exemplos vivos que Jesus transmitiu a toda a humanidade pode
ser um valioso instrumento espiritual de conversão.
Queridos filhos, vocês sabem que a humanidade ainda não é
humilde diante de Deus. Por isso, Ele Me envia por meio de
Jesus até vocês, para que se recordem de que já é o momento de
renunciarem a si mesmos, de se transcenderem e encontrarem
o verdadeiro Reino de Deus.
Eu os acolho a todos em Meus braços de maternidade.
Saibam, filhos Meus, que Meu Imaculado Coração se consagrou a Deus por todos vocês. Por isso, Eu os amo e os encaminho
para o novo tempo da Eterna Paz, Paz que o mundo deve viver
para poder estar dentro do Reino Eterno de Deus.
Em Jesus, louvado seja o Rei do Universo!
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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22

julho Filhos Meus,

Como sou Mãe que reconcilia e protege todas as almas, Eu os
faço recordar a importância de estar na Paz do Senhor porque Ele os conhece bem desde o nascimento, e Meu Coração
Maternal manteve nos braços cada uma de suas almas para
reverenciar o Amor Infinito do Criador.
Queridos filhos, por isso, hoje lhes digo: levantem-se de onde
caíram e caminhem com coragem até a Fonte de Meu Filho
Jesus porque Ele os lavará e curará todas as feridas internas.
Para que isso aconteça, pequenos filhos, seus corações devem
dar humildemente o “sim” a Deus e, com essa permissão, Jesus
os ajudará.
Recordem-se da importância da Divina Misericórdia porque
ainda está em tempo de se unirem, confiantes, ao Meu Filho
Jesus. Ele, como Sacerdote e Rei deste mundo, os chama a contemplar com simplicidade o misericordioso Coração de Deus,
que desde o início os criou à Sua imagem e semelhança.
Por isso, queridos filhos, não percam mais tempo, e como Mãe
do Amor Eterno Eu os convido a refletir sobre o tempo atual,
o tempo decisivo que estão vivendo.
Não temam! Eu estou aqui em nome da Graça de Deus para
conduzi-los como rebanho ao Grande Pastor dos pastores, ao
Divino Coração de Jesus.
Vivam os princípios espirituais que Meu Filho lhes deixou: a
confissão em Jesus, a comunhão diária e a oração constante
para estarem na Graça da vigília. Cada um desses princípios os
levará a estar em Deus e a viver a reconciliação que cada um de
Meus filhos deve exercitar a partir da essência do puro coração.
Caminhem rumo ao Meu Materno Coração; é hora de se elevarem como almas até aos pés do Criador. Caminhem, Meus
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queridos filhos, confiando plenamente em Jesus, Pastor de todos, e contemplem o novo horizonte!
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

23

julho Queridos filhos,

Hoje os chamo a viver na Graça Eterna de Deus, de Suas providências e de Seus esplendorosos dons, um deles, a Paz, Paz
Interna que Eu, como Mãe e Rainha da Paz, quero despertar
em seus corações.
Mas, se seus corações confiam pouco em Meu Propósito Maternal,
onde chegará Minha Paz a vocês?
Seus corações devem tornar-se recipientes novos, puros e cristalinos para que Meu Filho os preencha com Suas Misericordiosas Graças de Redenção e de Perdão.
Quando vocês, Meus pequenos, alcançarem o estado interior
de vazio de si, Eu poderei dizer que suas vidas, verdadeiramente,
estarão entregues à Vontade de Deus.
Enquanto o mundo enfrenta suas próprias misérias, Eu venho
aqui ao encontro de vocês para guiá-los à Eternidade.
Queridos filhos, só lhes resta nestes tempos orar mais, orar
muito. Vocês, como representantes desta humanidade, poderão
interceder Comigo por todos os demais filhos que devem receber a Graça da Reparação e da Redenção. Conto com vocês até
os últimos momentos de suas vidas. Meu Coração Maternal,
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assim como o Santíssimo Coração de Jesus, conhece bem a
origem de suas pequenas essências.
Queridos filhos, digo-lhes que é tempo de agir como verdadeiros soldados da oração consagrados à Luz de Meu Imaculado
Coração. Com harmonia, busco dia a dia corrigir suas vidas,
como uma bondosa Mãe, para que vocês encontrem o único
Portal Celestial que os levará aos pés de Deus.
Filhos Meus, hoje os chamo a viver com fervor cada oração,
porque o Coração de Meu Filho Jesus está escutando com atenção as súplicas deste mundo.
Confiem em Jesus! Confiem em Sua Insondável Misericórdia!
Meu Coração Imaculado cuida de vocês para que todos sejam
salvos em Jesus e por amor a Jesus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

24

julho Pequenos Meus,

Sigamos juntos pelo caminho da paz e da unidade porque desta
maneira estarão em Meu Reino, o Reino de Meu Filho Jesus,
o Paraíso, lugar ao qual seus corações devem aspirar para estar
junto a Deus.
Queridos filhos, abram o portal do coração para que Minha Luz
Imaculada possa preenchê-los e impregná-los com a Presença
do Espírito Santo. Abram os braços para que o coração de paz
que existe em cada um de vocês possa emergir do profundo da
alma, e ali Deus sempre possa reinar.
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Filhos Meus, esparjam a paz que Eu lhes estou entregando, paz
que é necessária ao coração de todos os Meus filhos deste mundo.
Para que a paz prevaleça, vocês devem ser como a água que brota do Manancial de Meu Coração Maternal.
Vocês devem ser fonte de oração para renovar a vida sob o Espírito Divino do Senhor. Devem ser a expressão da fé para este
mundo. Devem ser o Fogo do Espírito Santo que, pela oração,
possa despertar e curar o dolorido coração da humanidade.
Vocês, filhos Meus, são parte desta Criação, e Deus os criou
para servir na caridade e no amor aos semelhantes, instaurando
assim a nova fraternidade em toda a humanidade.
Sintam que tudo o que Eu lhes digo e o que emana de Meu
Coração, dia a dia, é verdadeiro. Com a oração e o amor seus
corações permitirão converter suas almas em simples instrumentos a serviço do Divino Pai Criador.
Abram novamente seus corações e só encontrem descanso nas
Mãos de Deus.
Deixo-lhes uma missão: orar para que o Manancial de Paz que
se encontra no Céu desça sobre a Terra.
Dessa forma, filhos Meus, suas vidas corresponderão aos Planos
de Deus para com vocês.
Caminhem na fé, pois tudo está sob o olhar de Meu Reino
Maternal.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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25

julho Queridos filhos,

Como Mãe das Nações, hoje os convido, como faço há tanto
tempo, a orar pela paz, a trabalhar pela paz. Invoquem, através
de cada oração do coração, a Divina Misericórdia para que
desça sobre todos os Meus filhos.
Pequenos Meus, neste dia de especial importância para o Senhor,
o Coração de Meu Filho está presente entre vocês a recordar-lhes que já é tempo de cada um observar com compaixão a
necessidade do próximo e ver a urgência em cada semelhante.
Por isso, filhos Meus, será importante que seus corações se concentrem na essência da caridade e da doação para que a Luz de
Cristo possa brotar do profundo de seus corações.
A humanidade ainda deverá aprender a viver a essência da
humildade. Todos vocês, Meus queridos filhos, podem converter
seus corações em preciosos instrumentos para o Criador.
Hoje, Meu Imaculado Coração está também sobre todos os
Meus amados filhos da América Central, filhos que contemplo
com muita compaixão para que o Raio Redentor de Meu Filho
emane de seus corações.
Abram os braços para receber o Amor da Mãe Universal das
Graças para que, assim, cada um de seus pequenos corações
se consagre aos desígnios de Deus. Esse é o motivo de Minha
Imaculada vinda até vocês.
Com Meu imenso Coração Maternal, hoje lhes peço: orem,
orem, orem para que todos possam estar cada dia mais próximos da Vontade de Deus!
Minha voz vem até vocês para anunciar-lhes o momento da
Misericórdia, como se a Ave do Espírito Santo estivesse com356
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penetrando-os com Seus Dons e Suas Graças. Vocês podem
ajudar com a oração para que esse Magnífico e Onipotente
Espírito de Deus esteja mais presente.
Quero ensiná-los a abrir o Cofre do Coração de Deus para
descobrirem o imenso e poderoso Amor que Ele tem pela existência de cada criatura sobre a Terra.
Da mesma forma como Meu Coração de Mãe peregrinou com
José uma vez ao Egito, hoje os convido a caminhar rumo à
consagração de seus corações.
Recordem-se de que Eu os aguardo para orar o rosário todos
os dias; isso os aproximará cada vez mais de Deus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

26

julho Meu Imaculado Coração Celestial guia e ilumina o longo e

amplo caminho de vocês neste mundo.
Queridos filhos,
Com suma reverência, permaneçam durante todo este abençoado dia do Senhor na essência infinita da gratidão. Se seus
corações sentem hoje uma sincera gratidão, poderei revelar-lhes
que Meu Materno Coração os ajudará por mais tempo como
humanidade.
O mundo necessita de imensa e inesgotável Misericórdia; por
isso, filhos Meus, abram os olhos e vejam Meu Filho Jesus
frente a vocês. Cristo aguarda, sem espera e sem demora, que
357
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seus pequenos corações se aproximem d’Ele para que suas vidas
possam reconhecer a grandeza de Seu Amor Redentor.
Meus filhinhos, isso é motivo para que adentrem confiantes no verdadeiro universo da oração, o qual deverão construir dia a dia em seus corações e no coração de todos os
Meus filhos.
Como o mundo espera por Misericórdia – a Misericórdia de
Deus – através de Cristo, Meu Filho, Eu os convido a tomar
consciência da vida de vocês aqui na Terra e do quanto esta
vida está, em entrega e amor, colaborando com os Planos
de Deus.
Filhos Meus, Minha missão mariana é adverti-los de que estes
já não são tempos normais; é tempo de orar com todo o fervor
do coração para assim poderem ser dignos da vinda do Sumo
Sacerdote do Amor, Jesus, o Salvador.
Filhinhos, se seus corações orarem e seus pensamentos se acalmarem em Minha Presença Maternal, Eu, como Mãe de todos,
poderei aproximá-los cordialmente da eterna Presença do Coração Divino de Jesus. Suas vidas devem ser como a expressão
das rosas em um jardim celestial porque, assim, voltarão a ser
dignos de receber a beleza do Amor de Deus para cada uma
de suas vidas.
Como Mediadora diante de Deus, hoje lhes trago o urgente
chamado à oração e à reflexão para que, de maneira consciente,
possam servir a todos em nome de Minha Eterna Paz.
Minha voz se anuncia a cada um de seus corações; estou aqui
porque os amo e os guio.
Sejam como Jesus, imitem o caminho da mansidão e da
humildade.
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Oremos! Somente oremos!
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

julho Meus filhos,

Com imenso gozo e alegria, hoje lhes digo que os Planos do Pai
estão se cumprindo através de cada um de vocês. Por isso, pequenos Meus, o motivo de Minhas palavras para o dia de hoje
é para que seus corações celebrem Comigo, porque os Planos
Celestiais estão se manifestando no coração de todos os que
escutam Meu chamado.
Como a humanidade necessita ainda de muita Misericórdia,
Eu lhes peço que prossigam com fidelidade pelo caminho da
consagração, um caminho eterno para Deus. Hoje quero agradecer a todos os soldados orantes, unidos ao Meu Imaculado
Coração, por responderem ao longo dos últimos oito meses,
como também destes últimos anos, a todos os Meus pedidos
de oração pelas almas no mundo e, em especial, por este amado
planeta de Deus.
Queridos filhos, Eu os convido a se aprofundarem nos mistérios
da contemplação do Santo Rosário para que cada uma de suas
almas encontre as chaves que os unirá ao Meu Filho, com cada
uma de Suas passagens que Ele lhes deixou como ensinamento.
Hoje os convido a guardar seus corações dentro de Meu Imaculado Coração. Como Mãe Co-redentora, depois de Cristo,
quero sustentá-los por muito tempo em Meus braços para que
cada uma das vidas de Meus filhos viva na Graça Eterna de Deus.
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Quero acompanhá-los desta vida até o Paraíso, pois conheço bem
a cada alma e sei do que cada um de Meus amados filhos necessita
nestes tempos.
Infinitamente na Presença de Jesus, louvado Rei do Universo,
hoje lhes digo: agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

julho Como Senhora das Rosas, quero levá-los ao Meu Jardim

Celestial para que todas as almas, reunidas como rosas, possam
permanecer no prometido Paraíso do Senhor.
Queridos filhos, lindas são essas promessas, razão pela qual
hoje os convido à conversão de suas vidas, ao perdão do passado e à reconciliação de seus corações com cada um dos semelhantes. Recordem-se, filhos Meus, de que em cada irmão
encontra-se Cristo, Meu Filho Ressuscitado. Por isso, Eu os
convido a ser consequentes com o Reino da Paz para que ele
esteja presente em cada um de Meus filhos.
Não temam pelo que ainda não mudou no mundo. É necessária
a oração do coração para encontrar a Luz do Pai.
Pequenas crianças, corram como essências puras até os pés do
Criador, porque se esse gesto for sincero, pela oferta da oração,
o Senhor Onipotente os preencherá com Suas Infinitas Graças
Reparadoras.
Hoje os observo e os coloco dentro do Reino Celestial. A toda
a grande humanidade, que não quer se transformar nem aceitar os Planos de Deus por viver sua própria decisão de vida,
360
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coloco-a no interior do Reino Celestial da oração para que,
junto aos Meus anjos guardiães, oremos pela salvação e pela
redenção de todos os Meus filhos.
Filhos Meus, a todos vocês cabe responder aos pedidos anunciados por nosso Deus em cada um de seus corações. Quero
fazê-los crescer em coração para que muitos de Meus filhos possam imitar esse simples caminho de consagração ao Santíssimo
Coração de Jesus.
É momento de reparar os grandes motivos que têm distanciado
as almas de Deus. Eu venho aqui, a cada um de vocês, como
Mediadora e Mãe de Jesus, o Redentor e Salvador.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

29

julho Enquanto Deus Pai mantém do Céu Seu sagrado olhar sobre

toda a humanidade, hoje chamo Meus queridos filhos, como
todos os dias, à reparação do coração por meio da oração. Um
imenso número de almas aguarda pelas orações de todos os
missionários marianos consagrados ao Meu Imaculado Coração, almas que, distantes da senda da santidade, se conduzem
por caminhos contrários aos destinados às suas vidas.
Por isso, filhos Meus, como Mediadora neste mundo de hoje,
Eu os chamo a contemplar a Face Misericordiosa de Jesus como
o único caminho para a redenção do coração. Estes tempos
distraem cada dia mais as almas e as conduzem a intenções
que distanciam seus corações do caminho que as leva a Deus.
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Hoje os chamo a orar com todo o coração para que Deus Pai escute
suas preces pela salvação de todos os Seus filhos deste mundo.
Com um espinho cravado em Meu Coração Maternal, hoje lhes
peço que por meio da oração reparem Meu Imaculado Coração
para que, como Mãe da Misericórdia, possa sustentar por mais
tempo todos os corações que se perdem.
Que todos os Meus filhos sejam conduzidos por Meu Coração
Materno para que todas as criaturas ergam os braços e clamem
por piedade.
Queridos filhos, é momento de se conscientizarem sobre a vida
de oração, oração que, pelo próprio poder divino que ela adquire,
poderá protegê-los nos momentos próximos de final de ciclo
neste mundo.
Vocês devem renascer através da oração como preciosos instrumentos nas Mãos de Deus. Todos os Meus filhos são chamados
a colaborar com o planeta. É necessário que saibam que alguém
desta humanidade deve interceder diante do Criador. Para isso,
Meu Filho lhes deu os pastores; orem por eles, para que o Espírito Santo os guie nestes momentos.
Agradeço-lhes por suas orações!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

julho Filhos Meus,

Vivam em perpétua aliança com o Sagrado Coração de Jesus.
Ele os ama acima de todas as coisas e os acolhe em Seus braços
de Misericórdia.
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Hoje os contemplo do Meu Coração Materno e com olhos
de Misericórdia lhes digo: não temam! Eu estou com vocês!
Estejam nos braços do Redentor porque Ele se anunciará vivo
e resplandecente em cada um de seus corações.
Não temam! Não temam, Meus pequenos! Deus quer o melhor
para suas vidas! Este é o momento em que Deus Pai os chama
à redenção, ao despertar da fé e do amor na essência de todos
os Meus filhos. Por isso, hoje os convido a entregar cada um
de seus medos e a confiar inteiramente nos Planos de Deus.
Deve haver paz nos corações de Meus filhos; por isso, hoje não
se esqueçam de que Meu Reino Maternal os acolhe para que
cada uma das almas chegue até o Reino Redentor do Amor
que Jesus, como sacerdote e como pastor, lhes tem preparado.
Quando Eu chego ao encontro de vocês silenciosamente, como
Mãe e Serva de Deus, é para que seus corações reconheçam que
sempre estou entre vocês.
É importante que, nestes tempos, vocês vivam em estado de
constante oração porque a oração os levará a reconhecer com
máxima clareza e sabedoria o verdadeiro e próximo caminho
interior a percorrer.
Queridos filhos, com seus braços abertos venham a Mim e,
estando em amor e em fé em Meus braços Maternais, poderei
preenchê-los com a essência do Amor de Deus, Amor Divino
que amorosamente trago do Céu.
Por isso, com alegria, caminhem rumo ao Propósito porque,
assim, estarão em Deus.
Eu quero conduzi-los cada dia à Paz do Coração.
Descansem suas almas em Meus braços maternais.
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Ânimo e esperança para todos!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

31

julho Em Meu Coração Espiritual e Imaculado vocês encontrarão a

proteção e o auxílio que Meu Amor Maternal quer derramar sobre
cada uma das ovelhas de Cristo.
Queridos filhos,
Com seus corações no Alto, Eu os convido a estar na paz e a
buscar esta Eterna Paz no profundo de suas almas. É tempo e
momento de preparar o coração para a chegada da Boa Nova
que Meu Filho decretará para cada uma de suas vidas.
Filhos Meus, olhando com compaixão para este mundo, peço-lhes: orem com o coração! Se não orarem com o coração, este
precioso instrumento que Deus lhes deu perderá sua força
espiritual. Ao mundo falta uma profunda e amorosa vida de
oração; por meio da oração, todos os Meus filhos podem ser
guiados, assim como o Espírito Santo guiou Meu Imaculado
Coração.
Meu Coração Materno conta com os corações abertos para
responder ao Meu chamado, um chamado que Minha voz
profere do Céu para toda esta humanidade, que está surda ao
chamado divino da conversão do coração.
Por isso, queridos filhos, Eu os convido a converter tudo o que
ainda necessita ser convertido pelo fogo misericordioso de Meu
Filho. Falo com amor para que suas consciências despertem e
não durmam quando amorosamente Minha voz se manifesta
a vocês.
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Peço-lhes que sigam o caminho da consagração ao Meu Coração porque, dessa maneira, vocês Me darão a permissão para
guiá-los ao estado de paz, que é momento de viver como premissa para suas vidas.
Queridos filhos, não se cansem de orar. Elevem constantemente a oração ao Alto. Deus, atento às súplicas de Meus filhos,
lhes responderá. Confiem n’Ele para que dessa maneira amem
a Vontade Celestial.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

agosto Em Jesus encontrarão o verdadeiro caminho rumo à paz. Por

isso, queridos filhos, abrindo Meus braços misericordiosos,
hoje lhes peço acima de todas as coisas: venham a Mim porque,
se assim o fizerem, Meu Imaculado Coração os ajudará.
Hoje, em especial, abro Meu Manto Protetor para que cada um
de Meus filhos, pela oração do coração, aí se coloque e os Raios
da Luz Eterna de Deus possam iluminá-los e mostrar-lhes
o justo e santo caminho que vocês são convidados a percorrer, imitando Meu Filho que o percorreu uma vez por toda
a humanidade.
Queridos filhos, encontrem a força na fé e na devoção ao Meu
Imaculado Coração. Quero fazê-los renascer como Jesus fez
ressuscitar o irmão Lázaro. Queridos filhos, chegou o momento de caminhar para que vocês possam ver a Luz Eterna da
Divina Misericórdia que Meu Filho lhes quer entregar.
Sigam adiante e não percam tempo, porque Meu Filho necessita de vocês fortes e valentes, como o voo das aves ao amanhecer.
Queridos filhos, hoje os convido a orar pela Luz no coração.
Eu os chamo a permanecer na alegria, pois isso lhes permitirá
despertar a Presença interna do Espírito Santo em cada um de
vocês. Conheçam os Dons do Espírito Santo por meio da oração.
Permaneçam em Meus braços! Confiem na entrega que Meu
Coração lhes faz neste dia.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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2

agosto Guardem Minhas Palavras Maternais em seus corações para

que nunca se esqueçam de que elas vêm do Senhor. Despertem
em vocês o Sagrado Espírito de Deus, e que suas vidas sejam
como uma grande Pomba de Luz que transmite paz aos que
não a têm e fé aos que a perderam.
Queridos filhos, vocês são Meus Missionários da Paz. Devem
lembrar-se disso; esta é uma missão de paz e de redenção que
Meu Imaculado Coração os convida a viver dia a dia.

Saibam que Eu estou aqui porque os amo e Meu Filho Jesus
Me envia ao mundo como mediadora entre as almas e Deus
Pai. Eu sou a Chama Maternal do Amor e do Auxílio e quero
ensiná-los a não perder tempo com as ações comuns. A cada
novo dia seus espíritos devem colocar-se diante da Vontade de
Deus para que seus corações reconheçam que são chamados a
viver no Eterno Reino de Deus.
Queridos filhos, com suprema compaixão por Meus filhos,
a quem contemplo entre Minhas mãos, hoje os convido a
reconhecer a importância da oração sincera, que possa socorrer
com sua Luz o mundo inteiro. Vocês, Meus pequenos, são
chamados a ser novos discípulos de Meu Filho, são chamados a
unir o Céu e a Terra por meio de uma honesta oração do coração.
É momento, Meus pequenos! Já é momento de abrirem os
braços e receberem a Graça Maternal que Meu Coração de
Paz está derramando! Muitas de Minhas crianças, que fazem
parte da humanidade, perdem o tempo precioso de suas vidas
imersas na ilusão. Eu as chamo com a Voz do Alto à reflexão
para que seus corações possam resplandecer no Trono da Eternidade de Deus.
Saibam bem, Meus queridos filhos, que necessito de vocês apesar de tudo, porque Meu Filho está chegando e Ele tocará cada
coração antes de serem chamados à consciência. Convido-os à
sincera preparação de suas vidas por meio da oração.
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Despertem, Meus pequenos!
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

3

agosto Queridos filhos,

Espero-os todos os dias para que, em grupos de oração, orem
o rosário pedindo Luz para o mundo e paz a todos os Meus
filhos. Espero-os em oração para que junto a Mim contemplem
a Face Luminosa e Redentora de Meu Filho.
Como sou Mãe da humanidade, chamo-os a fortalecer os grupos de oração por meio da oração do coração e da leitura de
Minhas palavras diárias.
Queridos filhos, quero que por meio da oração confiem na
existência e no poder da Divina Misericórdia. Vocês são convidados a permanecer muito próximos de Meu Filho para que
Ele, como Sacerdote Maior, os batize com Seus Dons de Paz.
Nestes tempos vocês são contemplados do Céu e Minha chuva
de Graças aguarda despertar no coração de todos os Meus
filhos. Para que isso aconteça, convido-os a se aprofundarem
no caminho da oração, já que Deus Pai quer preencher todas
as almas com Suas Misericórdias.
Eu os acompanharei como Guardiã das almas e Mestra da
oração. Todas as Minhas pequenas crianças são chamadas ao
tempo da reparação do espírito pelo poder da oração.
Tenham absoluta fé e, sob o Espírito Santo, caminhem em
direção aos Meus braços. Eu os confortarei como uma vez confortei a Jesus. Eu os amo!
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

4

agosto Minha Paz Eterna libera e perdoa as almas de todas as faltas.

Queridos filhos,
Derramando hoje a Graça do Perdão, peço-lhes: orem com o
coração e com todo o amor que Deus, ao longo de suas vidas,
depositou em cada um de vocês!
Filhos Meus, vivam na Fonte da Graça que Deus Me concedeu
para que, por amor e pela redenção de vocês, Eu a derrame
sobre toda a humanidade.
Por isso, queridos filhos, orem com constância e fé para que
os Anjos Guardiães do Senhor os guiem pelo novo caminho
rumo à fraternidade.
Hoje os convido a converter suas vidas em uma rosa pura.
Não temam! Eu estou com vocês!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

agosto Com alegria, envio Minhas bênçãos a todos os Meus filhos da

Argentina que, com profunda bondade, aguardam por Minha
Chegada Maternal àquela nação no dia 18 deste mês. Essa é
uma data mariana em que se comemora o aniversário de Minha
descida misericordiosa sobre Aurora, que se deu na manhã do
dia 18 de agosto de 2011.
372

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 372

24/06/2015 22:36:33

Agosto de 2012

Queridos filhos, com seus corações em festa, hoje os convido a
preparar suas moradas para receber o Coração Misericordioso
de Meu Filho. Sei que muitos de vocês já estão cansados por
tão longa caminhada, razão pela qual hoje os coloco sob Meu
Manto Restaurador para que suas almas sempre deem o “sim”
à Vontade de Deus.
Convido-os a recordar a importância de trabalhar no amor –
no Amor de Jesus – assim vocês saberão estender seus braços
para doar e ser caridosos com todos, sem fronteiras nem tempo.
Queridos filhos, por esse motivo e contemplando a ignorância
no mundo, convido-os à oração por toda a humanidade. Quero,
a cada dia, como Mãe Misericordiosa, abraçar o maior número
de filhos.
Sendo Mãe, conheço bem suas provas e aprendizagens, de modo
que neste dia os convido a persistir no Amor infinito de Deus.
Filhos Meus, é na fonte desse Amor transformador que diariamente os convido a permanecer; e também hoje os chamo
a preparar com alegria e gozo Minha chegada para o próximo
dia 8. Lembrem-se de que celebraremos as Graças que Deus
Me permitiu derramar sobre todos os Meus filhos, além das
Graças de Amor e Perdão que Eu poderei irradiar como Raios
de Luz a muitos filhos mais.
Vocês estão em Meus braços, e só lhes peço que não desçam daí,
porque Eu os quero entregar a Jesus, o Redentor.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

373

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 373

24/06/2015 22:36:33

Mensagens de Paz

6

agosto Queridos filhos,

Ao abraçar o mundo inteiro e irradiar a Luz de Meu Imaculado
Coração, hoje lhes peço: multipliquem a vida de oração para
que ela seja o condimento de suas vidas e para que desperte o
amor pela oração naqueles de Meus filhos que ainda não oram.
Vocês, Meus pequenos, ao longo destes quase oito meses de
instrução diária, têm sido convidados a participar da escola da
oração; e agora lhes peço que ela seja o verdadeiro motivo para
a vida de vocês e a de muitas almas.
Vocês são chamados a ser exemplo de vida de oração, de modo
que ela nunca deverá faltar no seu dia, porque a oração é o
diálogo permanente com Deus, o Criador. A oração é a relação fraterna com o Sagrado Coração de Jesus. A oração é o
caminho para que cada uma de Minhas crianças encontre a
paz para o coração.
Sem oração diária o mundo não pode ser reparado, razão pela
qual cada encontro com a vida de oração os levará a um estado
de reverência e amor pelo Infinito, o Deus Altíssimo. Se o
mundo, em sua totalidade, escutasse Meu chamado, a Graça
perdoaria muitas das causas que condicionam o caminhar de
muitas almas.
Por isso, filhos Meus, o esforço de vocês na vida de oração representará para os Céus o triunfo dos anjos na Terra.
Queridos filhos, neste dia e nestes tempos de importantes definições, Eu lhes digo: guardem um momento para Deus, porque
Ele espera encontrar-Se com cada um de vocês.
Em vocês, Minhas crianças, está a chave para abrir a Porta dos
Céus, e essa chave chama-se Vontade. Como Mãe da Esperança,
estou aqui para mostrar-lhes como abrir o cofre puro do Coração de Deus.
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Conto com vocês!
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

7

agosto Paz! Paz! Paz no coração de todos os Meus filhos! Venham ao

Meu Reino porque neste lugar de amor e paz Meu Imaculado
Coração os curará. Abram os braços e recebam de Meu Coração a chama que os iluminará para percorrerem o novo caminho junto ao Meu Filho, caminho que se chama Redenção.

Queridos filhos, que seus corações se alegrem, porque Minha
Paz Imaculada está com cada um de vocês. Saibam que todas
as suas orações contam muito no universo, mais ainda aquelas
que nascem da essência do coração.
Hoje lhes peço que a cada dia Me aguardem em oração. Se
assim for, Meus olhos misericordiosos os contemplarão, preparando a salvação de todas as essências de Deus.
O mundo aguarda por suas orações e Meus filhos que não
oram, também; por isso, contemplem com Misericórdia cada
um dos Reinos criados pelas Mãos sábias de Deus e saibam que
eles necessitam de todos os Meus filhos que estão sobre a Terra.
Queridos filhos, vocês possuem a chave primordial da oração
do coração, a que abrirá as Fontes dos Céus para que mais
Misericórdia desça.
Filhos Meus, vocês têm nas mãos a possibilidade de tomar a decisão de uma vida nova. Meu Filho Jesus, o Supremo Guardião
de todos os corações, os espera para que unidos em vigília e
oração possam ajudar o coração de todas as almas que estão
surdas e não escutam a voz de Meu Coração.
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Agradeço-lhes a persistência! Caminhem em direção à Luz,
esquecendo com amor o passado, para que o espírito de vocês
possa renascer.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

8

agosto Pediu-nos a Mãe Divina que a mensagem para este dia fosse

a da Aparição de 8 de agosto de 2012, ocorrida no Centro
Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai. (Ver página 599)

9

agosto Queridos filhos,

Que a confiança seja a próxima meta espiritual que os seus corações possam irradiar como dignos filhos de Deus. Pequenos
Meus, que essa confiança entre as criaturas e o Deus Supremo seja
a nova aliança redentora para toda esta necessitada humanidade.
Meus filhos, hoje os chamo a fortalecer, por meio da oração, a
mesma aliança que Meu Filho estabeleceu entre Seu Sagrado
Coração e Deus. Queridos filhos, que esse propósito para suas
vidas seja o motivo da presença de vocês na Terra, de modo
que, se mantiverem acesa essa chama espiritual de Deus, muitas
criaturas necessitadas poderão ser auxiliadas neste tempo final
pelos Grandes Anjos do Senhor.
Queridos filhos, é importante considerar em suas vidas o seguinte: construir em sua morada a união perfeita entre a alma
e Deus. E esta insondável confiança começará através da ação
do amor, um amor que Meu Filho lhes ensina a viver em suas
vidas, um amor reparador e redentor. Por esse motivo, hoje os
convido a abrir seus corações ante a Luz do Criador, Luz que
está sendo vertida sobre todos os Meus filhos da humanidade,
por meio de Minha Presença Maternal entre vocês.
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Filhos Meus, que com alegria seus corações se acendam novamente em gratidão para que suas vidas possam estar eternamente no Senhor.
Hoje os chamo a viver nessa confiança porque ela os levará à
fé e a fé os manterá na devoção ao Meu Imaculado Coração e
ao Sagrado Coração de Jesus. Que Nossos humildes Corações
sejam, para suas vidas, essência de perdão e de esperança nos
momentos que viverá a humanidade.
Se a oração fosse a Luz em todas as famílias da humanidade,
elas se tornariam famílias sagradas, membros da Fraternidade
nestes tempos.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

10

agosto Sigam orando todos os dias porque a súplica da humanidade está

sendo escutada.
Filhos Meus,

Com todos vocês no centro de Meu Imaculado Coração, hoje
os chamo a se prepararem por meio da vigília de oração, vigília
a que todas as Minhas crianças estão sendo chamadas a realizar
amanhã, dia 11.
Queridos filhos, Deus está recebendo de todos vocês verdadeiros impulsos de amor. Convido-os a continuar orando por
todo o mundo. Meu Imaculado Coração eleva as preces de
todos os Meus filhos, e Deus, em Sua Infinita Misericórdia,
contempla o amor de todos os Seus filhos.
Queridos filhos, sigam adiante! Sigam adiante e não detenham
a arte vitoriosa da oração! Este é o tempo de compartilhar e suas
377

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 377

24/06/2015 22:36:33

Mensagens de Paz

orações equivalem à caridade de muitas mãos. Com a chegada
de Meu Filho, todos poderão ser tocados pela Misericórdia
do Redentor.
É momento de difundir a importância de orar com amor pela
redenção de todos os Meus filhos. Vocês, Meus pequenos, receberam o maior instrumento da parte do Universo de Deus,
e esse instrumento se chama “oração do coração”.
E hoje, estendendo Meus braços misericordiosos e Meu Manto
de Luz sobre todos os que necessitam, peço-lhes que continuem pelo caminho cristão que a partir de seus corações se
está construindo.
Meu Filho, sob a Suprema Glória de Deus, contempla-os com
Seus Olhos de compaixão. Ele os convida a trabalhar pela Paz
Celestial e, em nome dessa Paz Celestial, é momento de ajudar
o mundo, os Reinos e a humanidade.
Que o Espírito Santo seja a chama de sabedoria no coração de
todos os Meus filhos. Sempre e quando Me permitirem, Eu os
acompanharei porque os amo.
No Amor Misericordioso, louvado seja o Redentor!
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

11

agosto Em um dia como este 11 de agosto, mas do mês de fevereiro de

1858, em Lourdes, Meu Imaculado Coração trouxe ao mundo
o manto universal da cura para todos os Meus filhos. À Minha
filha Bernadete pedi que cavasse uma fonte para que todas as
gerações se servissem dela na união amorosa que todas as almas
devem buscar com Deus.
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Hoje, nestes tempos de grandes definições, Eu os acompanho
já há cinco anos, contemplo-os e apenas lhes peço que sejam
fontes inesgotáveis de oração.
Queridos filhos, o mundo ainda não se prostrou aos pés do
Criador e, como Mãe da cura da alma, peço-lhes que continuem orando, orando com o poder do amor de cada um de
seus corações. Isso permitirá que o Universo de Deus atue sobre todas as consciências, mais ainda sobre todas aquelas que
necessitam da Luz Redentora de Meu Filho.
Queridos filhos, Eu os convido de maneira especial neste 11
de agosto a converter suas vidas em um estado de oração, em
um novo provérbio de Luz que possa irradiar-se para toda
a humanidade.
Eu os conduzo pelos novos caminhos dos pastores, pastores
que vocês devem amar e respeitar, porque Meu Filho os elegeu
para proclamar o Reino de Deus.
Queridos e pequenos filhos, está chegando o momento de unir
o que a consciência de todos os Meus filhos separou ao longo
do tempo. A única religação para todas as almas é o Coração
Divino de Meu Filho, pois é em Meu Filho que poderão
encontrar a Paz e o Perdão de Deus de que muitos necessitam.
A humanidade prossegue pelo caminho das ofensas e isso
repercute na vida do espírito; por isso, como intercessora de
todas as almas, chamo-os a orar com o coração para que mais
Luz possa acender-se naqueles que caminham pelas sombras.
Meu Filho é a Luz do Mundo e vocês são possíveis chispas do
brilho eterno de Seu Sagrado Coração.
Filhos Meus, é momento de vocês, através da oração, elevarem
os braços e clamarem por Misericórdia para que o Universo
Criador possa transformar o que a humanidade ainda não
consegue transformar.
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Saibam, todos Meus pequenos, que estão no último tempo da
Misericórdia e, tal como foi anunciado ao mundo por Meu
Filho, chegará o tempo da Justiça Divina. Amem a Lei para poderem amar o Universo de Deus. Recordem os mandamentos.
Renovem seus votos com o Criador.
Eu os guio e os coloco perto de Meu Filho.
Aceitam a vinda de Seu Reino?
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

agosto Queridos filhos,

Hoje lhes peço que seus corações não percam a Paz que Meu Filho está lhes entregando através de Minha Presença Maternal.
Filhos Meus, abrindo Meu Coração Perpétuo e Imaculado, peço-lhes que n’Ele ingressem para que Eu os possa elevar como
consciências até aos braços do Criador.
Hoje é um momento para que suas vidas se recolham no Coração de Deus por meio do exercício imperioso da oração do coração. Todos vocês, Meus queridos filhos, são corresponsáveis
por Minha missão mariana aqui na Terra; por isso lhes peço
não apenas abrir seus corações ao Meu chamado, mas também
para Meus pedidos pela salvação das almas de Deus.
Que suas vidas, nestes tempos, possam representar o caminho
que Cristo trilhou aqui na Terra. Por isso, queridos filhos, é
importante que todos vocês permaneçam sob a Luz do Espírito
Santo, porque é chegado o momento de aprenderem a amar, a
perdoar, a aceitar, a doar e a confraternizar suas vidas com cada
380
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um dos corações no mundo, também com aqueles corações que
vocês desconhecem.
Todos, como humanidade, estão dentro da grande barca de
Deus que, prestes a partir rumo ao Infinito, aguarda os últimos
rebanhos que são chamados a se elevar aos braços do Criador.
Queridos filhos, este chamado que Deus Me encomendou realizar em Minha vinda mensal tem um motivo espiritual que, ao
longo do tempo, Meu Coração de Paz está construindo dentro
de suas pequenas moradas.
A vida de oração permitirá que seus corações se unam entre si
e, sobretudo, se unam ao chamado que Minha voz lhes profere
dia a dia. O novo tempo ainda não chegou para Meus filhos;
muito se deve perdoar e reconciliar a partir do coração. Mas,
sim, Meus pequenos, chegou o momento da Boa Nova que Eu
lhes trago para que sejam partícipes do Reino de Deus.
Filhos Meus, a promessa é para todos quando apenas disserem
“sim” ao Paraíso.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem durante estes dias ao Meu chamado
pela humanidade.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

13

agosto Não Me cansarei de chegar a suas vidas porque, como Mãe da

Misericórdia, o merecimento para todas as almas do mundo
é a salvação.
Queridos filhos, com seus corações abertos, alcançarão a eternidade, pelo que hoje os convido a considerar como primordial
381
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a vida de oração. Dessa maneira, suas vidas estarão dentro do
Reino do Criador. Filhos Meus, como Senhora da Paz, hoje lhes
peço que orem, que orem com o coração porque todo o Universo de Deus está atento às súplicas de todos os Meus filhos.
Queridos Meus, sustentem com mãos firmes a oração para que
ela, como Luz no mundo, possa auxiliar os que mais necessitam. Abram as Portas dos Céus por meio da oração, pois tudo
está permitido quando ela nasce de forma pura, do coração.
Hoje permaneçam em Mim e não temam por nada. Já é momento de reverenciar a quem os criou por amor e por devoção. Ele
é seu Único e Onipotente Deus.
Queridos filhos, o tempo da Misericórdia está passando velozmente na vida de todas as almas; não tardem a chamar
pela Presença Divina que nasce no amoroso e doado Coração
de Meu Filho. Todos são convidados a viver na insondável
Presença de Jesus. O Sacerdote do Amor, com os braços abertos para o mundo, os espera e lhes diz que já é o momento
de preparar o Templo Interior para Seu retorno. As sagradas
palavras proferidas ontem pelo Redentor se tornarão realidade
nos tempos atuais.
Filhos Meus, aguardem dia a dia pela vinda silenciosa de Meu
Filho; Ele é a Estrela-Guia, o manancial que saciará a sede que
seus corações têm nestes tempos.
Bebam da Fonte e lavem seus rostos com a Água Divina que
brotou de Meu Filho, porque será nesta oferenda de Jesus onde
encontrarão a Lei do Amor.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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14

agosto Prezados filhos,

Hoje agradeço em especial a todos os servidores doados ao Meu
Imaculado Coração. Minha tarefa pela paz difunde-se pela espontânea e abnegada colaboração de muitos de Meus servidores
marianos no mundo.
A mensagem de hoje dedico com amor e agradecimento ao
grupo de almas doadas à missão da Mãe da Divina Concepção
da Trindade. Sem a dedicação total de suas vidas, muitas almas
não poderiam ter sido salvas. Saibam, Meus queridos filhos,
que Meu Coração não faz elogios, mas, sim, irradia amor e
agradecimento celestial pela tarefa que vocês, como filhos,
tornam possível nesta parte do mundo, nesta parte da América
do Sul.
Queridos filhos, por este motivo, a todo esse dedicado grupo
de almas estendo Meus braços para que a todos, segurando em
Minhas Mãos Maternais, Eu possa elevar ao Reino de Deus.
Filhos Meus, recordem-se de que a morada de vocês deve
repousar todos os dias porque Deus necessita que esse templo
esteja firme e forte, para que possam prosseguir com a tarefa
que Eu lhes confiei.
Como sou Mãe de todas as almas, hoje peço a todos os Meus
filhos que orem, que orem por todo esse grupo mariano de
almas para que a Luz do Espírito Santo o preencha, o guie e lhe
dê sabedoria espiritual em cada passo que dará Comigo nesta
tarefa de paz, nesta Minha Missão Maternal.
Agradeço por inteiro a todo esse grupo dedicado a levar adiante a Mensagem de Meu Imaculado Coração. Peço-lhes, Meus
filhinhos, colaborar sinceramente para que esta tarefa possa
continuar por muito tempo mais. Deus encomendou-Me vir
até vocês, e Jesus pediu-Me que Eu fosse uma grande protetora
de seus corações.
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Queridos filhos, continuem por este caminho. Deus hoje está
alegre pela doação de todos.
Bem-vindos ao Meu Reino, missionários de Maria!
Agradeço-lhes do Coração de Deus!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

15

agosto Meus queridos,

De braços abertos para o mundo, derramando imensa Misericórdia, hoje os chamo a contemplar de novo o flagelo do Coração de Jesus, ele que recebe ofensas da parte de muitas almas
que se negaram à vida do Grande Espírito de Deus.
Filhos Meus, peço-lhes orar todos os dias para que Meus demais filhos também possam receber a Graça da salvação. Vocês
já estão dentro da Graça de Deus, tendo a Mim todos os dias a
seu lado. Porém, queridos filhos, hoje devem saber que muitos
corações se desviam porque são tentados pelos embates e trapaças do inimigo. Por isso, Meu Imaculado Coração se dispõe
a lutar pela salvação de todos, antes que Meu Filho desça do
Céu pela segunda vez.
Queridos filhos, vocês podem ajudar-Me nesta missão de salvação, orando pelos que mais necessitam de Luz e Redenção.
Chegou o momento de auxiliar todos os corações que dia a dia
se perdem pelas modernidades do mundo.
Filhos Meus, vocês têm como aliança e como proteção a Cristo,
o Redentor; n’Ele poderão dar os passos rumo à doação e à caridade pelos demais.
Hoje lhes mostro uma realidade do mundo que muitos, por
ignorância, não querem ver.
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Eu os chamo a colaborar com toda a humanidade e com a casa
de vocês, que é este mundo.
Queridos filhos, abrindo os olhos ao chamado, vocês serão permeados pela Luz de Meu Espírito Maternal para com firmeza
caminhar rumo à missão orante que Meu Coração lhes pede.
Vocês, os mais despertos, podem ajudar a consagrar de novo o
mundo ao Criador.
Trabalhemos em nome da paz.
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

agosto Queridos filhos,

Não temam! Não temam por nada, porque Meu Coração conhece bem suas provas e desafios. Apesar de tudo isso, nunca
deixem de olhar para Jesus, porque Seu Sagrado Coração sempre os amparará completamente.
Meus filhos, creiam no poder de Seus Raios Misericordiosos;
sejam participantes do Dom absoluto de Seu Amor Redentor.
Queridos filhos, vocês têm o Grande Pastor ao lado; Ele é quem
pode escutá-los e acompanhar de Coração a coração. Por isso,
Meus pequenos, deixando para trás a dor do passado, Eu os
convido hoje a se renovarem pelo Fogo amoroso de Jesus.
Caminhem para Ele, porque Ele lhes indicará o novo caminho
ao Reino do Pai. Eu hoje lhes falo da importância de viver em
Jesus e de estar n’Ele todo o tempo que for possível.
Queridos filhos, permitam que Eu, como Mãe, os aproxime
do Grande Sacerdote do Amor e da Redenção para que suas
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vidas, aos pés de Meu Filho, possam ser como rosas aos pés do
Criador. Venerem o Rosto de Luz de Meu Filho e confiem que
tudo está em seu lugar porque, assim, reconhecerão a Vontade
do Pai, vontade que muitas almas não vivem por falta de amor.
A carência do mundo é a falta do Verdadeiro Amor do Coração. Por isso, queridos filhos, Eu os chamo a imitar o Amor
de Meu Filho para que cada coração encontre o alívio de sua
própria dor e a alegria para poder prosseguir pela senda da
própria escola.
Irradiem a cada momento o Amor de Jesus e sejam portadores
de esperança.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

17

agosto Meu Coração Maternal nutre de Luz todos os corações. Meu

Manto de Paz estende-se sobre o mundo. Minha presença entre
vocês é possível pelo verbo de suas orações.
Amo a todos os Meus filhos, mais ainda aqueles que necessitam
do perdão absoluto de Deus. Oro por todos os que se separam
de Deus. Oro por todos os que negam a Deus e pelos que não
creem na Misericórdia de Meu Filho.
Como Guardiã de todos os corações, Meus filhos, digo-lhes
que não temam por nada, que vejam no brilho de seus corações
a Presença do Reino de Deus. Eu os coloco dentro de Meu
Coração para elevá-los bem perto do Coração de Meu Filho
porque suas orações reparam todas as causas que acontecem
no mundo.
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Queridos filhos, que seus corações sejam instrumentos do
bem e do puro; que sejam expressão da vida de Meu Filho
Glorificado aqui sobre esta Terra. Dessa maneira, com a oração
diária entre suas mãos, vocês se tornarão obedientes ovelhas
que aprenderão dia a dia a amar e a perdoar.
Convertam o coração em um coração que confia e não temam
perder algo nem ser julgados. Recordem-se, Meus pequenos, de
que os verdadeiros rebanhos são os que mais sofrem tentações.
Por isso, a vocês que confiam na vinda de Meu Filho, Eu lhes
peço que abracem Seu Sagrado Coração para que, sob esse
espírito, colaborem na redenção e na conversão dos que não se
converteram diante do Criador.
Queridos filhos, oro pelos que ainda dispersos na vida do mundo não encontram a Deus. Oro pelos que, distantes da Misericórdia, são colocados sob o fogo da tentação e da perdição.
Como Mãe da Misericórdia, oro a Meu Filho para que nestes
últimos tempos todos encontrem a salvação e a paz no coração.
Eu lhes digo, Meus pequenos: orem Comigo! Orem pela
presença da paz!
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

18

agosto Meus filhos,

Creiam que Deus lhes perdoa todos os dias, mais ainda, Ele
lhes perdoa antes que vocês O ofendam.
Queridos filhos, já lhes disse que confiem na Divina Misericórdia. Misericórdia é Perdão. Misericórdia é Redenção.
Misericórdia é uma nova oportunidade de entrar no Reino
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de Deus. Misericórdia é absolvição total dada pelo Santíssimo Coração de Meu Filho. Creiam no tempo prodigioso da
Divina Misericórdia!
Deus necessita de todos os Meus filhos, de todos os seus instrumentos para realizar o Plano Divino na Terra. Enquanto
muitos de Meus filhos se distraem facilmente neste mundo,
vocês estão, dia a dia, cada vez mais em Meus braços Maternais
porque todos os dias os apresento diante de Deus, sob a Luz da
Divina Misericórdia, como Meu Coração uma vez apresentou
Jesus no Templo de Deus.
Queridos filhos, hoje os convido a meditar sobre a Divina Misericórdia, porque ela é o último manancial que se está derramando sobre o mundo e sobre todas as almas com faltas graves
diante do universo.
Filhos Meus, perpetuamente oro por todos vocês, para que,
como valentes almas em oração, possam corresponder ao
chamado do Criador, chamado anunciado pela voz de Meu
Imaculado Coração.
Meus filhos, Meus pequenos, neste dia Meu Coração recorda
quando, em uma manhã, cheguei ao Coração de Aurora, no
Uruguai. Que aquele dia lhes recorde o momento em que Deus
Me enviou para anunciar-lhes o tempo da salvação.
Queridos filhos, depois de estar um ano permanentemente
com todas as Minhas crianças, anunciando Minha Boa Nova,
hoje lhes peço que persistam e que, elevando os olhos ao Céu,
caminhem com humildade rumo ao Propósito de Deus.
Meus filhos, como Mãe os contemplo, como Mãe Celestial os
amo e lhes perdoo.
Agradeço-lhes a resposta ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
388
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19

agosto Queridos filhos,

Louvado seja Jesus em seus corações e em suas vidas!
Meus filhos, assim como no dia de ontem, com Minha Presença
Maternal em Buenos Aires, hoje os convido a considerar estas
últimas palavras, este último chamado que Meu Coração de
Luz pronuncia a cada uma de suas vidas.
Com isso quero dizer-lhes, Meus queridos filhos, que é muito
importante orar a Deus todos os dias, porque é a oração do
coração que os ajudará no tempo que virá. A vida orante é
para todas as almas, e a oração é um exercício permanente para
suas existências. A colaboração com o Plano de Deus deve ser
consciente todos os dias.
Queridos filhos, Eu os introduzo em Minha escola de oração
para que seus corações aprendam a amar a vida do espírito, do
Espírito de Deus. Um caminho para se chegar ao Altíssimo é
Meu Filho Jesus; vocês têm permissão total, como almas, de
clamar pela Presença de Jesus. Deus Pai lhes entregou Seu Filho
para dar a todos a salvação e o perdão total.
Agora o mundo encontra-se em outro ciclo, e Deus envia Seus
Mensageiros para anunciar este novo ciclo de mudanças. Filhos
Meus, vocês, em oração, nada perderão, apenas devem formar
fortes grupos orantes para que, dos Céus, Deus possa auxiliar
todas as almas.
Meu Coração Materno os convida a tomar consciência do tempo que a humanidade está vivendo, um tempo de descontrole,
de dor no coração. Eu os chamo a ser servidores da paz, por ser
muito necessária para a vida sobre a Terra.
Oremos, queridos filhos! Meu Coração os guiará!
Agradeço-lhes!
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

agosto Oração, muita vida de oração a Deus necessitam muitos de Meus

filhos nestes tempos. Os Céus estão abertos para receber as
preces de todas as Minhas crianças que orarem com a total
sinceridade do coração.
Queridos filhos,
Sendo Mãe da Reconciliação, hoje lhes peço que considerem a
vida do espírito, a expressão amorosa de suas almas para que,
assim, Deus reine entre vocês.
Filhos Meus, este é tempo de vigiar e orar, como disse Meu Filho
Jesus; e, nestes tempos, a vigília de oração será da maior importância para toda a vida espiritual do mundo. Vocês, queridos
filhos, devem ser precursores da oração, motivadores da oração,
para que as almas se coloquem dentro da vida de oração.
Saibam, Meus filhos, o Divino Céu agradece pela intercessão
consciente de uma alma deste mundo, cada vez que se coloca
em oração. Queridos filhos, quero lhes dizer que a oração é
escutada não somente no mundo inteiro, mas também em todo
o universo, de onde anjos e arcanjos assistem as almas. Por isso,
suas vidas devem ser um manancial inesgotável de oração para
que Deus Pai se sirva do serviço abnegado de cada um de vocês.
Quanto mais grupos assumirem a tarefa de orar por este mundo tão necessitado de Luz, Eu, como Mãe Misericordiosa,
poderei auxiliá-los e, assim, juntos, Me ajudarão a restaurar o
coração de muitas almas.
Este é o tempo da Misericórdia, da Piedade e da Redenção.
Este é o tempo do último chamado à reflexão e à conversão do
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coração. Este é o tempo de colocar-se em perpétua oração por
toda a humanidade.
Todos vocês, Meus queridos filhos, são chamados a orar pela
paz em cada coração.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

agosto Queridos filhos,

Ao seguir os passos de todas as almas da humanidade, hoje
os chamo a continuar em oração por todos os corações. A humanidade, todos os dias, deve abrir seu coração para receber a
Graça Eterna do profundo do Coração de Deus.
Queridos filhos, Deus os espera para que, a partir de Seu Reino,
todos os Meus filhos encontrem a verdadeira Fonte do Amor.
Como Mãe das Graças, sustento a humanidade em Meus
braços como a uma pequena criança. Como Mãe do Auxílio,
amparo os corações que se perdem. A oração de vocês ajuda
a aliviar o forte peso da dor e do sofrimento no coração de
muitos filhos.
Filhos, o Senhor os ama, o Senhor necessita de vocês, o Universo Celestial conta com sua amorosa colaboração. Por isso, filhos
Meus, assumam em suas vidas um espírito de colaboração e
fraternidade para que muitos de Meus filhos aprendam com o
exemplo de vida de vocês.
Suas almas devem expressar, nos tempos atuais, o Espírito de
Deus; dessa maneira, o Amor d’Ele estará mais próximo da
realidade de todos os corações. Busquem em cada oração dar
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um passo a mais em direção ao refúgio interior no Coração
de Deus.
Filhos Meus, é tempo de reparar, e essa reparação é perpétua,
tanto na vida da humanidade quanto na essência de todas as
almas que devem estar no Senhor.
Hoje quero compartilhar com vocês esta reflexão, já que o número de almas no mundo aumenta e todas elas devem ser conduzidas ao Meu Imaculado Coração e ao Sagrado Coração de
Meu Filho. Isso acontecerá através da honesta oração. O Céu
é para todos, mas em verdade, Meus filhos, cada alma ao fim
deste tempo define seu caminho.
Vocês são instrumentos da paz, e a paz deve ser vida em seus
corações.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

agosto Os braços de Deus, o Altíssimo, estão abertos para que todos

entrem no puro Coração de Amor. Com isso quero lhes dizer
que o universo aguarda diariamente a vinda de mais almas para
o Reino do Criador.
Meus filhos, um caminho para este encontro com o Universo
de Deus é a Estrela-Luz de Meu Filho. Em Jesus vocês perderão
os medos por consagrar suas vida à Vontade do Criador.
Muitas almas carecem da Presença do Amor de Deus porque
colocam em primeiro lugar a vontade pessoal. Meu Filho lhes
ensina como ser partícipes dessa Vontade Maior que poderão
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encontrar por meio da oração do coração. É pela oração que
encontrarão a verdadeira essência da Vontade de Deus porque
seus corações estão doados ao universo durante a oração.
Queridos filhos, hoje lhes peço que orem por todos aqueles que
vivem a própria vontade e que estão distantes do verdadeiro
Propósito de Deus, que é a vida eterna por meio de Seu Amor
Misericordioso. O mundo poderá ficar melhor a partir da aceitação de que Deus é o único caminho para a vida de toda alma,
porque é em Deus que toda a vida pode ser conduzida à Luz.
Meus filhos, saibam que chegou para o mundo o momento de
reconhecer a existência do Criador. Assim, um dos motivos
de tanta oração é a grande necessidade de salvação de muitos
de Meus filhos.
Como Co-redentora, peço-lhes contemplar todos os dias o
amoroso Coração de Deus. Cada vez que seus corações estiverem em Deus, o mundo estará mais salvo.
Agradeço-lhes!
Grata por considerarem Meu chamado em suas vidas.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

23

agosto Queridos filhos,

Em primeiro lugar, quero agradecer a todo este grupo mariano
pela sincera dedicação, em especial nessas últimas horas, na
viagem da cidade de Montevidéu ao Brasil.
A todos os Meus demais filhos, hoje quero entregar este exemplo, o exemplo da constante doação abnegada ao que podem
compreender como Vontade do Senhor.
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Por isso, queridos filhos, convido-os a caminhar por meio da
oração no Propósito de Deus, porque este Propósito é uma
ideia celestial que o Pai coloca naquela alma que decide estar
nos braços do Criador, para que seja acompanhada e guiada
por toda a eternidade.
Meus filhos, como Mãe Peregrina, que há tantos séculos segue
passo a passo a humanidade neste mundo, hoje os convido a
imitar o caminho do peregrino para que em suas vidas se revele
o Amor de Deus. Um peregrino consagrado ao Meu Imaculado
Coração é uma alma dedicada a uma vida orante em prol do
mundo. Um peregrino que se consagra ao Coração Sagrado
de Jesus é um espírito em harmonia, aos pés do Redentor.
Um peregrino consagrado a Deus é uma alma completa,
disposta a deixar de viver a própria vontade e a permanecer no
desconhecido, no Céu.
Queridos filhos, pela oração do coração, todos os dias suas
almas podem consagrar-se à Vontade de Deus. Como humanidade, isso lhes permitirá encontrar a paz, paz que falta na
vida de muitos de Meus filhos. Assim, encontrarão a essência
do Verdadeiro Amor de Deus no coração, pois a alma que ora
através da voz do seu coração está vivendo no Amor do Pai.
Hoje a todos os valentes peregrinos agradeço a resposta ao Meu
chamado, e na bênção de Jesus, Filho Único, dou-lhes Minha Paz.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

24

agosto Queridos filhos,

Despertem ante o chamado pela paz! Hoje lhes peço abrir o
coração para que mais Luz de Meu Imaculado Coração possa
entrar em suas vidas. Minha Luz Maternal os leva até a eterna
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Luz Redentora de Cristo. Minha oração os congrega como almas para que juntos oremos pela paz.
O mundo se transforma rapidamente, e é necessário criar colunas de oração que possam harmonizar a consciência da humanidade diante dos fatos que ela mesma produz com suas ações.
Digo-lhes, filhos Meus, que a vida de oração os manterá preparados para os tempos de mudanças. O importante é que seus corações sejam participantes da vida do Espírito de Deus para que
possam transmitir o Amor do Pai a todos os que dele necessitam.
Todos os Meus filhos orantes são chamados neste tempo à reparação da alma e do coração através da oração contínua. Seus
grupos de oração devem representar o Coração do Cristo Vivo
sobre esta humanidade, e esse Coração, formado por suas orações, deve expandir amplamente o amor para todo o mundo.
Eu os convido a serem portadores de Minha Paz; creiam nisso,
porque nestes momentos atuais a Paz do Senhor é necessária
para toda a humanidade.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

25

agosto Enquanto o mundo e a humanidade definem seu caminho à

eternidade de Deus, o tempo da Justiça Divina se aproxima para
reverter todas as causas que foram geradas na humanidade.
Por isso, queridos filhos, neste tempo de emergência, os chamo
a todos a ser pacificadores e difusores do Propósito de Deus
na Terra. Dessa maneira e pela oração do coração, haverá mais
tempo para a Misericórdia prosseguir trabalhando no coração
de todos os Meus filhos.
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Como Mãe da Justiça Divina, queridos filhos, Eu lhes peço
que não percam tempo e abram seus corações porque, assim
como em Medjugorje, esses são Meus últimos avisos para que
a consciência de todas as Minhas crianças reflita sobre a realidade deste tempo e desperte para ela.
Queridos filhos, não vejam a Justiça como um castigo; a Justiça
Divina colocará em ordem o que os homens desviaram da
Vontade de Deus.
Por isso, pequenos filhos, orem! Orem! Orem e somente orem
para que o Amor de Deus possa tocar a todas as Minhas crianças! Saibam que sua honesta e sincera oração do coração definirá, assim como aconteceu em Fátima, o próximo caminho
da humanidade.
Como Mediadora, peço-lhes que suas vozes orantes socorram
a humanidade, colocando cada uma de suas súplicas aos pés
do Criador.
Queridos filhos, Meu Filho Jesus é um grande mediador; por
isso, unam suas almas à Vontade de Meu Filho para que seus
corações encontrem um guia verdadeiro. Em Jesus, ressuscitarão a vida. Em Jesus, remediarão a dor do passado. Em Cristo,
seguirão pela senda da Misericórdia e da Redenção.
Não sintam medo, porque hoje Eu estou entre vocês e com
todos os corações do mundo, chamando-os a orar pela paz e
pela conversão de toda esta humanidade.
Redimam, por meio do perdão, todo o passado e, com alegria,
junto ao Meu Filho, saciem a sede de amor. Sejam consequentes uns com os outros, porque para o fim deste ciclo no mundo,
chegou a hora de manifestarem os sagrados ensinamentos que
Meu Filho lhes entregou:
- Amar é perdoar
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- Doar é entregar-se
- Confiar é viver na fé.
Agradeço-lhes por responderem neste dia ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
A Virgem Maria retomou a transmissão dizendo:

Filhos Meus, vi e considerei em Meu Plano de Amor, que em
razão dos tempos de emergência, Minha Voz deve seguir fazendo eco nos corações que ainda não Me escutam. Por isso, a partir de hoje, todas as aparições mensais serão públicas e abertas
a todos para que Minha mensagem reverbere nas consciências.

26

agosto Em qualquer circunstância da vida, lembrem-se querido filho,

querida filha, de que Eu sou a Mãe Celestial e Universal, sou a
Rainha da Paz e a Guardiã da Fé em todos os corações.

Por isso, filhos Meus, hoje os convido a contemplar Meu Imaculado Coração, o Sagrado Coração de Jesus e o Castíssimo
Coração de José para que suas vidas se elevem como chamas
de paz até aos pés do Criador.
Queridos filhos, a devoção a esses três Corações os resguardará
de todo mal, os preparará como almas, os aliviará de toda dor
e sempre encontrarão neles a Luz Eterna para seus corações.
Hoje os chamo a fortalecer a devoção do coração, não somente
para a vida, mas também para a pura essência de vocês, que, ao
fim de tudo, deverá chegar à eternidade.
Pequenos filhos, amorosamente, considerem como guias estes
três Sagrados e Imaculados Corações de Paz, Amor e Unidade,
pois assim a consciência de todos os Meus filhos poderá ser
reconduzida ao Amor e à Redenção.
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Como instrumentos do Criador, da Vida e da Existência Única,
vocês são chamados a reparar esses três Corações, porque um
ato de amor ao próximo, uma oração sincera e verdadeira e
uma ação de paz e caridade repararão as transgressões que
os três Corações recebem por parte de muitas almas, que, na
ignorância, se perdem pelo caminho rumo à Luz de Deus.
Por isso, queridos filhos, como Mãe Auxiliadora dos crentes
e dos não crentes, dos unidos a Deus e dos distantes de Deus,
dos devotos e dos incrédulos, peço-lhes que orem, para que,
sob a ação da Graça do Espírito Santo, cada alma e toda a
humanidade possa despertar e encontrar a verdadeira Vontade
de Deus, o Amor e o Perdão de todas as causas.
Hoje, Meus queridos filhos, Eu os chamo a despertar com
valentia deste tempo de aparente normalidade para que seus
corações, unidos a Cristo, Rei do Universo, atuem como Luz
no planeta, como alívio da dor, como amparo para o grande
número de almas que caminha sem orientação por este mundo.
Meus filhos, é momento de colaborar de coração a coração e
de alma para alma para que o Reino de Deus possa ter suas
vertentes na Terra.
Vocês têm, com a oração, a decisão nas mãos.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

agosto Queridos filhos,

Quando viverem na Vontade do Pai, reconhecerão, através da
oração, a imensidão de obras de Amor, Piedade e Misericórdia
que Ele realiza em todo este mundo.
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Quando viverem na Vontade do Senhor, reconhecerão suas
preferências e suas metas e saberão qual delas purificar.
Quando viverem na Vontade de Deus, sentirão o que é o Bem,
para que, imitando-O, suas vidas possam também conduzir
outras almas.
Quando viverem na Vontade de Meu Filho, reconhecerão a
quem, com tanto amor, lhes fala dia a dia e poderão dar valor
a tudo o que foi entregue a seus corações.
Quando muitos de Meus filhos viverem na Vontade do Pai, reconhecerão Minhas mensagens e assegurarão toda a instrução
maternal que lhes foi entregue mês a mês.
Quando a humanidade viver a Vontade do Espírito Santo,
todos saberão onde se encontram e que neste momento são
convidados a percorrer o novo caminho de Cristo.
Quando os corações viverem na Vontade de Deus, poderão
entregar a vida nas Mãos do Criador, e deixarão de controlar a
própria vida, permitindo que Deus expresse Seu Universo em
cada um de Seus filhos.
Meus filhos, se a humanidade já vivesse na Vontade do Senhor,
o conflito no mundo acabaria e a Paz Celestial estaria presente;
não haveria divisão entre as famílias e só reinaria a unidade;
tudo seria de novo construído para que Deus se fizesse presente
no coração de Seus filhos.
Mas, queridos filhos, as almas ainda não vivem na Vontade de
Deus porque temem pelo que o Amor, o Deus Eterno, possa
aspirar a fazer em cada essência. Se a humanidade já estivesse
na Vontade do Senhor, os planos mudariam e a Divina Misericórdia seria a Luz expandida em todos os rincões deste mundo.
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Enquanto as almas não viverem na Divina Vontade de Deus,
Eu lhes peço constante oração para que a alma reconheça o
caminho que está sendo chamada a trilhar, o caminho do
Amor Redentor.
Vocês, Meus pequenos, podem aspirar a viver na Insondável
Vontade de Deus, pois este sentimento agradará ao Coração
de Deus e Me ajudará nesta missão da Rainha da Paz.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

agosto Queridos filhos,

Uma alma dedicada à vida de oração é um coração aberto para
novos ciclos. Por isso, hoje lhes peço que sejam um instrumento
da oração viva para que Meu Filho se manifeste na essência de
seus corações.
Lembrem-se, queridos filhos, de que suas vidas deverão ser a
fonte da oração, de uma oração que deve brotar do coração.
Por isso, Meus filhos, vivam dentro da grande Fonte de Oração que é Meu Filho para que suas vidas possam reconhecer o
Amor do Redentor. Sendo ovelhas do Pastor, unam seus corações a cada coração irmão e mantenham as mãos unidas a
cada coração porque, se assim o fizerem, estarão renovando a
existência do amor em todo o mundo, um Amor Misericordioso que é irradiado por Jesus a cada coração desta Terra.
Queridos filhos, sejam então uma fonte, e que suas vidas não
se cansem de doar amor, unidade e esperança para os tempos
que chegarão.
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Meus filhos, transformando suas vidas em fonte inesgotável
de oração, permitirão que o Espírito Santo se aproxime da
realidade de cada vida, vidas que necessitam da Luz e do Amor
de Deus.
Por isso, Meu Imaculado Coração lhes diz novamente: orem!
Orem e orem, filhinhos Meus, para que toda a humanidade
receba a essência do Bem e da Paz!
Como Rainha da Paz, Eu os chamo a orar Comigo para que seus
corações, pela oração, tornem-se rosas de Luz para o Criador.
Hoje reflitam sobre a importância de doar-se por amor ao
próximo.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

29

agosto Hoje venho apagar de seus corações toda dor que tenha ficado

do passado, porque a Graça Eterna de Deus assim Me permite,
como Mediadora entre todas as almas.

Queridos filhos, abrindo hoje seus corações com alegria, louvor e cânticos ao Altíssimo, recebam neles Jesus, o Redentor.
Guardem em suas almas Seus Raios Misericordiosos para
que, como pequenas ovelhas, caminhem confiantes rumo
à eternidade.
Filhos Meus, hoje Meu Coração se regozija com a alegria e a
pureza que Ele vê em cada uma das crianças da Nova Terra.
Por isso, queridos filhos, louvemos ao Redentor e demos Graças
porque Ele Me enviou para lhes dar a Paz e o Amor de Meu
Imaculado Coração. A todas essas crianças que representam
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milhões de pequenas almas no mundo, hoje dou Minha especial Bênção Maternal, no luminoso sinal da Santa Cruz.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Filhos Meus, por ocasião do especial encontro na Comunidade
Nova Terra, quero lhes pedir de novo mais orações de seus corações, como nasceu muitas vezes, e que cada nova oração do
coração seja dirijida, em especial, a todas as crianças do mundo,
mais ainda àquelas que não têm pai nem mãe.
Meu Espírito de Mãe Imaculada quer abraçar a cada uma delas
para aliviar-lhes a dor e o abandono. Por isso, queridos filhos, é
importante considerar em suas vidas a oração que repara todas
as causas que necessitam de paz e de Luz.
Com seus olhos elevados aos Céus, Meus queridos filhos, neste
dia estou agradecida pela simples resposta de seus corações ao
Meu Imaculado Coração.
Louvado seja Jesus em todas as crianças do mundo!
Grata por responderem ao Meu chamado pelo Rio de Janeiro.
Na Luz Eterna de Meu Filho,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

agosto Queridos filhos,

Abrindo novamente Meus braços misericordiosos e com a oração
perpétua em Meus lábios, hoje os convido a viver Minha mensagem; hoje os convido a considerar cada uma de Minhas palavras,
aquelas que foram proferidas ao longo dos últimos meses.
Filhos Meus, se assim o fizerem, poderão ser instrumentos de
Deus, poderão ser a mensagem viva para cada coração deste
402

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 402

24/06/2015 22:36:34

Agosto de 2012

mundo. Isso permitirá que cada uma de Minhas palavras seja
plantada nos corações.
Queridos filhos, como intercessora de todas as almas, saibam
que a Mensagem Divina que Eu lhes entrego amorosamente,
todos os dias, é uma mensagem de Luz vinda dos Céus.
Filhos Meus, hoje quero não apenas despertá-los ao chamado
maternal, mas também fazê-los recordar que cada uma de
Minhas palavras chega a suas vidas para lhes trazer o Perdão,
a Reconciliação, a Misericórdia, o Amor Divino e a Redenção
nestes últimos tempos.
Sendo Mãe de Jesus, o Grande Sacerdote do Amor, quero ensiná-los a ler Minhas mensagens, quero ensiná-los a meditar
sobre elas e também quero ensiná-los a interiorizar Minhas
palavras em seus corações.
Queridos filhos, Meu Imaculado Coração já falou muito ao
longo dos séculos a esta humanidade. Falou para fazê-la recordar que Deus é sua única e verdadeira aspiração por toda
a eternidade.
Porém, Meus pequenos filhos, grande parte da humanidade
ainda está cega, fecha o coração ao dom da vida que Meu Filho
representa e, mais ainda, aceita pouco a Misericórdia.
Por isso, queridos filhos, suas orações devem ajudar a restaurar
todos esses acontecimentos, para que seus corações, como
mediadores, recebam uma Graça Maior de Perdão.
Filhos Meus, quando sentirem Minhas mensagens, suas almas
estarão em eterna oração. Enquanto o mundo muda rapidamente, sem se deter na reflexão, Meu Imaculado Coração está
ofertado a cada um de vocês para que, unidos em oração, mudemos na Graça de Deus o rumo da humanidade.
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Queridos filhos, lembrem-se de sentir Minhas palavras com o
amor de seus corações; permitam que a Luz do Espírito Santo
desça do infinito Coração de Deus sobre toda a humanidade.
Oremos neste tempo de emergência! Oremos pela presença
da paz!
Agradeço-lhes.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

31

agosto Como Senhora da Luz, hoje lhes trago do Céu o Amor Redentor

de Meu Filho.

Queridos filhos,
Que neste dia possam estar em Jesus, o Salvador; que suas orações sejam o socorro para muitos corações que necessitam de
Meu Auxílio Maternal.
Por isso, queridos filhos, hoje os convido a se formarem conscientemente em Minha escola de oração e de devoção, para que
na fé se revele, em suas vidas, a confiança absoluta na Vontade
de Deus.
Queridos filhos, no dia de ontem, Eu os chamei a orar por todas
as pequenas crianças do mundo; hoje os chamo a orar por toda
a humanidade. Saibam, filhos Meus, que suas orações podem
interceder amorosamente perante os Céus, e Meu Coração Materno recolhe cada uma das orações para ofertá-las ao Criador,
assim como o amor do coração de cada um de Seus filhos.
Queridos filhos, em tempos de emergência, chamo-os a formarem-se diariamente na oração do coração, para que, assim,
possam estar sob a Guia Misericordiosa de Meu Filho.
404
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Hoje o mundo continua necessitando de muita oração, da
participação ativa de cada grupo orante para que, desta forma,
Minha Luz Celestial possa preencher cada um de Meus filhos.
Como Mãe Divina e Imaculada Eu lhes digo novamente que
vocês têm na oração do coração a decisão definitiva nas mãos.
Corram sem demora para os braços de Meu Filho; Ele, como
Bom Pastor de todos os rebanhos, quer conduzi-los à conversão
e ao perdão. Ele aguarda pela permissão de vocês.
Agradeço-lhes por Me acompanharem nessa missão de paz
pelo Rio de Janeiro.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

setembro Queridos filhos,

Comemorando neste mês o aniversário de Minhas Aparições
no Brasil, hoje os convido a preparar seus corações para Minha
visita anual, na Colina das Aparições1, visita que será diferente
das anteriores. Vocês, Meus queridos filhos, neste ciclo final,
deverão dar o “sim” ao Criador para que Suas Obras de Paz possam prosseguir através de Sua Serva Fiel, a Rainha da Paz.
Meus filhos, nesta ocasião especial, Eu os chamo neste mês a renovar seus grupos orantes pelo crescimento da fé no coração e
pelo exercício semanal da oração.
Quero que cada grupo medite a respeito do que podem entregar ao Meu Imaculado Coração. Eu os convido a refletir sobre
o que tem acontecido com cada grupo ao longo deste último
ano que Meu Coração os tem visitado mensalmente.
Como Mãe do Senhor, Eu os chamo a se fortalecerem como
grupos orantes através do sincero voto de orar pela paz, e de
convocar mais almas para orar com vocês.
Queridos filhos Meus, vocês devem renovar-se no Espírito Santo.
Por isso, a cada novo encontro de oração entre as almas, Eu os
convido a sentir e a pedir a Presença deste inesgotável Espírito
de Amor e Sabedoria.
Meus pequenos, quando falo de renovação nos grupos de
oração, falo de cada um dos orantes converter-se em chama
viva do Espírito Santo.
Meus filhos, que seus grupos auxiliares de oração imitem o
cenáculo de Maria de Nazaré com os apóstolos. Dessa maneira,
o coração de seus grupos será Meu Imaculado Coração.
1.  L ocalizada no Centro Mariano de Figueira, em Carmo da Cachoeira, Minas
Gerais, Brasil
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Abram as portas de suas moradas à chegada de novas almas
orantes.
Queridos filhos, com humildade lhes digo que o Grande Raio
de Luz que Meu Imaculado Coração e o Sagrado Coração
de Cristo derramaram sobre o Rio de Janeiro pôde ser visto
plasmado em um grande arco-íris; esse é o sinal da Misericórdia
em resposta a todos os Meus filhos que oram, que oram a Deus.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2

setembro Queridos filhos,

Hoje, uma vez mais, em Minha visita espiritual a Medjugorje,
Eu lhes peço, Meus filhos, que reconheçam a presença da
Minha Paz em seus corações. Meu Amor quer converter suas
almas num jardim de rosas e num inesgotável manancial
de paz.
Meus Filhos, aceitando esse chamado por parte do Meu
Coração Materno, em vocês não existirá mais dor para que,
assim, nasça de novo o Amor do Redentor.
Queridos filhos, quero que suas consciências não reclamem
mais das dificuldades nem das provas da vida. Eu os convido
a permanecer em Meus braços Maternais para que caminhem
no sacrifício.
Meus pequenos, o mundo está carregando muita dor; por isso,
vocês devem ser verdadeiras emanações da Minha Paz sobre a
face da Terra.
Queridos filhos, para corrigir o passado, as provas ou a dor,
vocês devem entregar suas vidas nas Mãos do Criador. Dessa
410
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maneira, em nome de todos os que não oram, não adoram nem
amam a Deus, estarão fazendo uma importante entrega de seus
corações ao Altíssimo.
Caminhem nestes tempos sob a Coragem e o Amor de Cristo
porque seus corações missionários devem dar tudo pela
humanidade.
Sorriam para a vida que Deus lhes deu com tanto amor; agradeçam de coração e, dessa forma, sirvam em paz aos mais necessitados por meio da oração e do serviço do coração. Assim,
as torres da paz se erguerão a partir da Luz de seus corações.
Agradeço-lhes por estarem vivendo o Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

3

setembro Minha eterna e única aspiração é que todos os Meus filhos

ingressem no Reino de Meu Imaculado Coração para que
cada uma de suas vidas veja a Luz do Rosto de Deus sobre
a humanidade.
Queridos filhos,
Hoje os chamo a permanecer na aspiração de estar no Reino
Eterno do Paraíso e no Reino da Luz Misericordiosa de Meu
Filho.
Com a aspiração no Alto, por meio da oração do coração, seus
olhos se abrirão ao chamado pela paz e seus corações recordarão
que cada momento de oração é único nestes tempos finais.
Filhos Meus, dessa maneira, Eu os estou chamando para o ato
permanente da reparação do Coração de Deus, que é extremamente agredido pelas ofensas cometidas todos os dias pela
411
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humanidade. Essas ofensas comprometem o caminhar do coração de muitos de Meus filhos que estão distantes de Deus.
Essa distância é por não reconhecerem o único e Verdadeiro
Amor do Criador.
Como já lhes disse, estamos em tempos de emergência, em que
é necessária a oração contínua; coloquem o pensamento no
Alto, no Divino, nas moradas celestiais de Deus, porque esta
também é uma forma de orar com o espírito.
Filhos Meus, quanto mais orações fluírem de seus lábios,
maior será a possibilidade da vinda da Graça, da Misericórdia
e da Redenção.
Queridos filhos, saibam que em todo este trajeto orante está a
Luz de Meu Imaculado Coração sobre seus corações; por isso,
caminhem juntos rumo à Luz do Redentor. Cristo os espera
como ardentes missionários de Sua amorosa Paz.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

4

setembro Com Minhas mãos unidas em oração e contemplando a cada

um de Meus filhos, hoje os chamo à reflexão porque, como
Mãe, quero que compreendam quão importante é a preparação
de seus corações para o novo tempo que chegará.
Queridos filhos,
Minhas mãos não se cansam de orar perpetuamente pelas necessidades desta humanidade, nem de orar por todas as causas
que necessitam de uma maior intercessão.
412
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Que suas orações se tornem mediadoras entre vocês, Cristo,
Meu Filho, e Deus Todo-Poderoso; desta maneira e com uma
atitude reverente, aprenderão, Meus queridos filhos, a suplicar
a Deus por todo o mundo.
Muitas são as necessidades de piedade, perdão e Misericórdia para toda a humanidade, enquanto poucos são os que
abrem os ouvidos do coração e escutam Meu chamado sem
buscar milagres.
A todos os Meus filhos Eu peço que rezem! Rezem com o
coração! Rezem com todo o Amor Verdadeiro que possa nascer
de seus corações!
Agora é só orar, orar e orar para que um pouco mais de Graça
possa chegar a todos os Meus filhos. Vocês, Meus pequeninos,
devem ser como estrelas de Luz que vêm em auxílio da Terra,
que trazem a paz e a Luz aos recantos mais escuros do mundo.
Em tempos de mudança, muitos preferem não escutar; agora
Minha Voz Maternal os chama a abrir os olhos aos anúncios
do Céu.
Queridos filhos, que seus grupos de oração sejam fontes de
expressão do Meu Amor Materno para cada um de vocês, e
que esse Amor Divino, que recebem por meio da orientação
do Meu Imaculado Coração, possa estender-se a todas as almas
do mundo.
Toda a humanidade deve receber a Graça da salvação; por isso,
Meus filhos, oremos sem demora!
Estarei agradecida a vocês!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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5

setembro Quero que se lembrem de orar o rosário todos os dias pela paz

no mundo e pela conversão das almas que estão distantes do
Santíssimo Coração do Meu Filho.
Por essa razão, Meus pequenos, este é o convite e o chamado
primordial que Meu Imaculado Coração hoje faz a cada um
de vocês, assim como a cada grupo de oração.
Ao longo destes últimos meses em que Meu Coração Maternal
esteve entre vocês, surgiram muitos pedidos de oração. Hoje
também lhes peço que considerem como vigentes cada um deles,
já que ainda existe a necessidade em todo o mundo, necessidade
de uma verdadeira oração que possa nascer de seus corações.
Orando o rosário pela paz, vocês permitirão que a Luz Celestial se aproxime e preencha aqueles espaços do mundo que
necessitam de perdão e de uma rápida conversão.
Queridos filhos, Minha Voz Maternal não se cansará de lhes
dizer quão importante é estar consciente na vida de oração em
cada uma das situações que surgem no mundo.
A cada dia que o sol desponta em suas vidas, muitas situações surgem como uma realidade que se expande para toda a
humanidade. Por isso, Meus filhos, que em suas mãos viva a
oração, que a oração possa ser o prenúncio para muitos, o alívio
para outros e a esperança para os que a perderam. A oração
do coração colaborará para preparar a conversão de muitas almas, e dará sustentação para os momentos mais importantes
da humanidade.
Um convite para suas almas é estar em Jesus, é viver em Meu
Filho, porque Nele e com Ele seus corações se iluminarão na
Eterna Paz, e despertarão para o perdão.
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Oremos, porque só resta orar.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

setembro Abracem forte o chamado à conversão que Meu Imaculado

Coração pronuncia para cada uma de suas vidas. Reconheçam,
queridos filhos, que a conversão se dará pelo exercício da oração
do coração. Vivam sempre na aspiração de uma vida dentro das
Leis do Senhor. Que seu espírito e sua pequena alma permaneçam nesse Reino e que nada possa fazê-los decair.
Queridos filhos, Minha Voz Maternal os chama mês a mês
para fazer-lhes recordar a importância da conversão que deve
manifestar-se em seus pensamentos, em seus sentimentos e,
sobretudo, na vida essencial de vocês. E isso se iniciará por meio
do caminho da oração.
Eu quero levá-los a viver na Presença Divina que se chama
Amor no Coração. Pequenos Meus, para receber essa Graça
Celestial do Amor Divino, vocês devem sentir e agir em nome
desse Amor para que, fortalecidos pela oração, possam ajudar
a muitos de Meus filhos que perdem essa Essência Primordial
de Deus.
Assim, queridos filhos, vocês verão como se vê o mundo a partir
do Universo de Deus e verão, também, a grande separação que
existe entre as almas e Meu Filho. Ele lhes mostra o caminho
ao novo, ao sagrado e ao divino. Por isso, orem e não deixem
de orar para ajudar a todos aqueles que neste tempo decisivo
necessitam viver no Amor Divino.
415
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Filhos Meus, supliquem, aspirem a viver na essência desse
Amor, então a vida de vocês estará em Deus, será reparada e
será apagada qualquer dor de seus corações.
Em alegria, purifiquem os sentimentos e aceitem Meus braços
para que a Luz do Meu Coração Maternal lhes ilumine o
caminho para a redenção. O Amor de Deus deve ser o ponto
de partida para a oração de todos os Meus filhos, porque nesse
Amor encontrarão a Paz Celestial.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

7

setembro Deus Pai Todo-Poderoso deu-Me, como Filha da Misericórdia

e Rainha da Paz, permissão para socorrer a todos os pequenos
corações, a todas as almas da humanidade.
Queridos filhos,

Hoje quero dizer-lhes que é pela oração que mais Graças poderão ser vertidas sobre todas as almas do mundo. Para que essa
Misericordiosa Graça possa chegar, Deus necessita de filhos
em constante oração, que ajudem a reparar todas as causas que
ofendem o Amor de Deus e que provocam indiferença nos
corações da humanidade.
Filhos Meus, Eu os convido a fazer parte do rebanho orante de
Meu Filho, almas que vigiam em oração por outras almas para
que o mundo possa se converter e se salvar, e que possa tornar-se sagrado diante do trono de Deus.
Imersos no espírito poderoso da oração do coração, vocês
aliviarão suas provas e como mediadores rezarão pelos que não
416
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vivem em Deus. O coração de Deus continua sendo ofendido
e Meu Filho, por meio da Sua Divina Misericórdia, envia-Me
até vocês para revelar esta realidade.
Queridos filhos, saibam que já é hora da reparação, para que o
perdão possa se expressar na vida de cada alma. Pequenos
Meus, Eu os estou chamando para socorrer o mundo através
da oração do coração, e de uma doação pura que possa auxiliar
muitas almas a partir do exercício da oração.
Por isso, seus grupos orantes são chamados a construir de novo
a união entre a alma e Deus, razão pela qual, queridos filhos,
Meu chamado é urgente, antes do tempo do Juízo Divino.
Ingressem no Reino da Divina Misericórdia e, com compaixão,
aceitem beber da Fonte que a tudo repara; aceitem permanecer
no Coração que tudo sabe e a tudo cura; aceitem estar em Meu
Filho Jesus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

8

setembro Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado pela paz e

pela conversão dos corações que a cada dia se distanciam do
Amor do Criador.
Meus filhos, sabem na verdade por que são Meus queridos filhos?
Porque quero ensiná-los a amar em qualquer circunstância.
Porque quero abrir-lhes seu Templo Interior para a Glória de Deus.
Porque quero que abram seus olhos à Luz de Deus.
417
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Porque quero apagar o conflito e a falta de paz em todos os
Meus filhos.
Porque quero que orem Comigo e que lembrem quão importante
é unirem-se em oração.
Porque quero reconhecer seus corações assim como reconheço,
como Mãe, o Coração de Meu Filho.
Porque quero que as almas sejam unas, como Meu Filho e Eu
somos com Deus.
São Meus queridos filhos porque Jesus Me confiou o caminho
de vocês desde o início.
Porque quero que o mundo seja um Reino de Paz.
São Meus queridos filhos para que aprendam a perdoar, a se
reconciliarem e a viverem no Amor de Deus.
Porque necessito da sincera resposta de vocês na oração, assim
como na comunhão com Cristo.
Porque quero consagrar suas vidas para que a humanidade
se consagre.
Porque quero que sejam humildade em vida para saciar a sede
dos que estão sós.
São Meus queridos filhos porque quero que vivam na paz, porque na paz sempre encontrarão a Luz e o refúgio no Coração
de Deus.
Porque é necessário liberar as causas do passado a fim de nascer
para a Luz do novo.
Porque quero que estejam em Deus.
Porque quero que vivam como almas e que se despojem de
todo controle.
418
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São Meus queridos filhos porque quero revelar-lhes uma única
verdade, a verdade do amor que os levará a perdoar e, assim,
reconciliar seus corações.
Queridos filhos, todas as Minhas intenções se unem através da
oração; ela é o caminho que os levará à Verdade e à Vida que
representa Jesus.
São Meus queridos filhos porque os amo como corações e como
essências, e Deus observa a beleza que Ele criou em vocês pelo
poder do Seu Amor.
Meus filhos, quando estiverem vazios de si, Deus os preencherá com Seu Eterno Amor e a sua fé se tornará forte como
o ferro. Nada impedirá que a vida seja alegria, mesmo nas
árduas provas.
Quando estiverem em Deus, nada os separará d’Ele; porque
ali Jesus – Seu Bondoso Coração – e o Meu Materno Coração estarão com vocês, iluminando-lhes o caminho para
a Eternidade.
Abram seus Templos Internos ao Grande Coração de Deus e
estarão perpetuamente confiantes.
Eu hoje estou aqui porque vocês oraram Comigo, e essa Graça
desceu através de Minha Chegada Maternal a cada uma de
suas vidas.
Sejam corajosos e nunca detenham o pulsar do amor em
seus corações.
Estou celestialmente agradecida pela peregrinação interior
de vocês!
Alegria para seu dia!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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9

setembro O maior sofrimento que Meu Coração Maternal observa nesta

humanidade é a falta de amor no coração. Por isso, queridos
filhos, estar no Amor de Deus, viver no Amor de Deus e agir
no Amor de Deus é o que permitirá, neste final dos tempos,
fazer florescer a sabedoria na humanidade.

Queridos filhos, um caminho para encontrar o Amor de Deus
é abrir seus corações à oração, porque ela é a mediadora, ela
é a Luz Nova que está chegando às consciências de todos os
Meus filhos.
Filhos Meus, sendo Mãe, estou aqui entre vocês para ensiná-los a caminhar na arte da oração, na vida de oração para a
qual todas as Minhas pequenas crianças necessitam despertar
e realizar neste momento.
Vocês contam com Meu Filho Jesus, que é a expressão viva
da oração, da união perpétua com Deus Criador. Quando os
convido a orar pela paz e pela Luz na humanidade, Eu os estou
chamando para que seus corações se tornem misericordiosos,
para que imitem o caminho da humildade e da doação total
ao Criador.
Queridos filhos, por isso caminhem, caminhem e não detenham seus passos na vida de oração porque, assim, Meu
Imaculado Coração os acompanhará e Deus se servirá de
suas orações.
A Obra de Deus nestes tempos é a redenção de todas as almas,
e a oração que nasce do coração será a grande chave para a
salvação dos mais humildes e dos mais necessitados de paz.
Atendam ao Meu chamado e recordem-se de que estas são
Minhas últimas palavras neste ciclo da humanidade. Preparem
seus corações na constância da oração.
Agradeço-lhes!
420
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

10

setembro Meus filhos,

O tempo corre na vida de todas as almas, e hoje de novo os
convido a estar em Minha Paz.
Queridos filhos, para permanecerem nesse Reino, Eu os con
vido a viver na oração. Hoje, uma vez mais, reitero esse pedido
diante da necessidade de amor e de unidade entre os corações
de todos os Meus filhos. Quando, em verdade, aceitarem estar
no Reino Celestial da Paz, suas vidas alcançarão a harmonia
e a paz no coração.
Quando lhes falo que o tempo corre na vida de Meus filhos
é porque poucos se detêm a contemplar o Coração de Meu
Filho e orar a Ele. As almas se distanciam do manancial de vida
sem perceber, ainda mais quando muitos corações afirmam sua
própria verdade.
Sendo Mãe Auxiliadora de todos os cristãos e Rainha da Paz,
do Amor e da Salvação, peço-lhes que nunca se esqueçam de
viver na Presença de Jesus. Dessa forma, nascendo de seus corações um gesto amoroso para com o próximo, ajudarão a reverter a falta de consciência e a falta de aspiração a buscar a Jesus.
Como já lhes disse, queridos filhos, Ele os espera no silêncio
do coração; por isso, não se detenham no tempo e comecem a
orar a cada instante de suas vidas. O Senhor do Universo ficará
agradecido pela colaboração.
Queridos filhos, por isso hoje lhes digo que permaneçam no
Amor de Deus, porque o Amor de Deus será o escudo para a
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proteção de vocês, e esse Amor Divino servirá de auxílio para
suas decisões na vida.
Entreguem suas pequeníssimas vontades para que Cristo
Vivo encontre repouso em suas moradas. A Luz deve entrar
no coração de todos os Meus filhos, mais ainda naqueles que
devem iniciar o caminho da conversão do coração.
Oremos por todos eles.
Agradeço-lhes!
Vivam na humildade de Jesus.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

11

setembro Filhinhos Meus,

Almas ardentes no Criador, com alegria por Sua Misericórdia, louvado seja Jesus em todos os corações dos Meus filhos
do Paraguai.
Queridos filhos, pela Graça do Deus Altíssimo, hoje os visito
com muito amor para convidá-los de novo a proclamar a oração
do coração. Filhos Meus, envio Minhas Bênçãos Maternais a
toda a Nação Guarani, e hoje, como Mãe das Américas e como
Serva do Senhor, trago-lhes Minha Paz Maternal e consolo
para os aflitos.
Pequenos filhos, assim como em Guadalupe com Juan Diego
sobre o Tepeyac2 , hoje novamente coloco Minha coroa de
estrelas sobre cada um dos Meus filhos guaranis. Queridos
filhos, Meu chamado nestes tempos é um chamado à oração,
2.  Colina próxima à atual Cidade do México, onde a Virgem manifestou-se, em
1531, ao indígena Juan Diego.
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à reparação da vida dos povos e de toda a humanidade, como
também de cada uma das culturas americanas, e isso acontecerá
por meio da sincera oração de vocês.
Como Mãe do Único e Rainha do Céu, Meus filhos, hoje os
chamo a reafirmar, por meio da oração, a conversão a Deus, ao
Todo-Poderoso; isso permitirá que suas almas comunguem da
Presença de Cristo, o Redentor.
Queridos filhos, hoje chego ao Paraguai para dar-lhes Minha
Bênção Maternal e Minha Paz.
Como Mãe de todas as almas, suplico-lhes que orem pela salvação de todos os povos americanos para que, assim, como Juan
Diego, eles recuperem a humildade, a simplicidade e o amor
a Deus.
Filhos Meus, hoje, daqui do Universo Celestial, junto a Juan
Diego, lhes agradecemos por responderem aos Meus pedidos.
Guardo especial predileção por todos os Meus filhos do
Paraguai, pois a sempre Bem-Aventurada Virgem Maria sabe
do amor de vocês ao Seu Imaculado Coração.
Queridos filhos, rezem, rezem muito, para que Deus escute
a voz de seus corações. Rezem pelas comunidades guaranis.
Rezem para que a educação e a vida digna possam se expressar
em cada um desses Meus filhos.
Adoro-os com o Meu Coração a todos. Oremos pela presença
da paz em todo o Paraguai.
Agradeço-lhes!
A todos os grupos de oração do Paraguai, sou grata por escutarem o Meu chamado!
Em Cristo Vivo,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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12

setembro Meu Coração Materno chega a suas vidas para aliviá-los de

toda dor, sofrimento e incompreensão. O Sagrado Coração de
Meu Filho chega a suas vidas para redimi-los e conduzi-los ao
caminho da salvação.
Queridos filhos, chamando novamente a cada uma de suas
vidas, hoje o Senhor lhes pede que purifiquem seus corações de
qualquer sentimento que não pertença à Luz porque, se assim
o fazem, através do exercício da oração, suas almas ajudarão a
aliviar a grande ira que vive parte da humanidade. Este é um
sentimento que distancia os corações do Único, do amoroso
Coração de Deus.
Por isso, Meus filhinhos, que seus corações sejam corações de
criança: puros, cristalinos e verdadeiros; corações que, renovados em Jesus, amem novamente, criando assim uma ponte de
paz entre o Céu e a Terra, unindo o Divino Espírito de Deus
com o pequeno espírito de cada um de Meus filhos.
Queridos filhos, um caminho para que seus corações se curem
é imitar o pequeno e divino Menino Jesus que, com Sua pureza
e inocência, transmitiu à humanidade a essência do Verdadeiro
Amor. O pequeno Menino Jesus deixou sobre este mundo o
Espírito do Amor de Deus, graças à entrega a cada um de vocês.
Este é o amor que quero que Meus filhos cultivem em seus
corações; este é o amor que emana do Sagrado Coração constantemente. É o amor que Jesus doa sem se cansar, amor que
é tão compassivo. Ele mesmo consagrou cada um de vocês à
essência do Amor do Meu Imaculado Coração.
Reitero, Meus filhos, quando lhes falo de serem como criancinhas é para com esta atitude purificar a ira vivida no mundo. Se
vocês se renovarem no espírito de amor, a humanidade poderá
receber a Graça da compaixão.
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Queridos filhos, como Mediadora, Eu os chamo a orar, a orar pela
paz na mente e no coração de cada um de Meus filhos. Eu estarei
uma vez mais agradecida por cumprirem os Planos do Criador.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

13

Contemple a divina beleza na Criação

setembro

Queridos filhos, que de vocês brote a essência do amor e da
verdade para que seus corações estejam abertos à essência da
doação. Filhos Meus, nunca deixem de contemplar o Amor
de Deus em seus corações. Abracem a essência do perdão no
seu interior para que, assim, seja semeado em vocês o novo
Espírito de Amor.
Queridos filhos, nunca abaixem os braços; elevem a aspiração
ao Infinito; tenham aspiração a viver no Reino de Deus e
tenham aspiração a viver a Reconciliação e a Misericórdia de
Meu Filho.
Pequenos filhos, nunca percam a alegria de estar em Mim e
de vislumbrar em vocês o poder do Meu Amor Imaculado.
Aceitem estar no Meu caminho. Suas almas reconhecem de
onde provém Meu Coração Maternal; elas reconhecem Minha
presença antes mesmo de suas consciências.
Eu sou a Senhora dos Céus, sou a Rosa Mística, sou a Mãe que
socorre os peregrinos e sou o Coração Imaculado que se doa a
vocês para amá-los e perdoá-los.

425

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 425

24/06/2015 22:36:37

Mensagens de Paz

Queridos filhos, Minha voz anuncia-se ao mundo uma vez
mais para que Meus filhos não percam o caminho que leva à
salvação, ao resgate do coração.
Estou com vocês neste caminho de peregrinação rumo à eternidade. Que em suas vidas não pese a dor, a amargura nem a
desolação; que seus corações, permeados pelo Espírito Santo,
recebam a Paz, Paz que vem do Universo, Paz que os sóis e as
estrelas emanam, Paz que todas as galáxias irradiam, a Paz que
vem do Infinito e que vocês desconhecem.
De lá lhes chega Meu Coração Maternal para mostrar-lhes o
caminho que conduz a uma vida humilde e pacífica, um caminho rumo ao Universo, a tudo o que o Pai, Adonai, criou por
amor a vocês e para Sua Glória.
Queridos filhos, glorifiquem a Deus! Amem a Deus! Busquem a Deus em suas vidas, porque, dessa maneira, suas pequenas essências e todas as essências estarão no Reino Celestial
do Universo!
Muito além de suas vidas terrenas existe a eternidade, o eterno
presente, a Onipresença de Deus em todos os universos.
Por isso, Filhos Meus, orem, orem e orem! Que seus lábios não
se cansem de orar para que a Misericórdia de Cristo auxilie a
humanidade.
Agradeço a todos os Meus filhos pelo amoroso acolhimento
nesta Nação Paraguaia.
Amor e paz a todos,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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14

setembro Queridos filhos,

Recordem-se de que vocês vivem neste mundo para a redenção e a salvação. Não detenham os passos que Meu Filho lhes
está manifestando a partir de seus corações. Nos momentos de
prova e confirmação, não olhem para o passado, fortaleçam o
espírito pela oração do coração. Unam suas essências à Essência
Única de Deus para que Meu Imaculado Coração e o Sagrado
Coração de Jesus possam socorrê-los. Queridos filhos, hoje os
convido a viver na esperança, esperança de renascer como almas redimidas que querem ardentemente estar em Deus. Eu
os guiarei.
Meus filhos, enquanto suas vidas estiverem neste mundo, elas
devem aprender a perdoar, a transcender e a amar sobre todas as
coisas. Recordem-se, Minhas crianças, de que esta é a lição para
o discípulo do Meu Filho: amar em todas as circunstâncias.
Queridos filhos, hoje os chamo a confiar no Perdão e na Misericórdia, a reconciliar a existência com Deus. Meu Coração
Maternal os conhece muito bem, sabe o que sentem, pensam
e fazem, porque, como Mãe, venho ao mundo para corrigir
os erros dos corações através da Minha mensagem e de Meu
Amor Maternal.
Se caírem por algum obstáculo, queridos filhos, levantem-se
como se levantou Lázaro ao ser chamado pelo Amor de Jesus.
Recebam em suas vidas o Amor Redentor de Meu Filho para
que, no diálogo com Seu Divino Coração, Ele possa curá-los
a partir do interior.
Queridos filhos, comecem este dia orando pela redenção
da humanidade.
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Avante, Meus pequenos!
Confiem em Deus Todo-Poderoso, porque Ele os ama.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

15

setembro Orando o rosário todos os dias, as almas cada vez mais se co-

locarão aos pés do Senhor. Elas receberão o bálsamo da Misericórdia de Meu Filho e, dessa maneira, as faltas mais graves
lhes serão perdoadas pelo Amor de Deus.
Queridos filhos, por esse motivo, hoje novamente os chamo
a perseverar no propósito da oração para que seus corações se
distanciem das artimanhas do inimigo. Mantenham em suas
vidas um ritmo consequente com a vida de oração. Criem
momentos indispensáveis de oração para que suas almas
estejam presentes a cada momento da vida.
Quando Eu os convido a observar um ritmo de oração, os estou
chamando a manter uma consciente tarefa espiritual e interna
neste fim dos tempos. Seus corações e suas vidas devem sentir
sede de oração e de descobrir os Divinos Mistérios que a fé
desperta em seus corações.
Filhos Meus, para isso busquem a fonte de sua inspiração
interior em Jesus, e Seu Sagrado Coração lhes mostrará o
caminho correto para a redenção e a reconciliação em cada
uma de suas vidas.
Será importante, queridos filhos, manter constância na oração
porque isso os preparará para enfrentar os tempos que chegarão
para o planeta.
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Meus queridos filhos, hoje os chamo a ter como premissa este
Meu pedido que os levará a compreender onde se encontra a
essência vitoriosa do amor e do perdão.
Filhos Meus, como Mãe Divina, cada vez mais quero que todas
as Minhas crianças sejam levadas em conta para a salvação,
porque sei que todos deveriam viver na beleza e na Luz do
Amor do Paraíso.
A sincera oração de vocês formará a Nova Terra de Deus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

setembro Enquanto o mundo ainda não para a fim de contemplar o

Coração de Deus, o Pai Me envia a vocês para chamá-los hoje
à pratica da oração do coração. A oração de todos os fiéis dará
sustento para socorrer a humanidade. A oração dos devotos do
Meu Imaculado Coração unificará os corações com Deus. A
oração dos humildes e dos servidores despertará a devoção e a
fé nos momentos definitivos.
Queridos filhos, unidos por meio da oração, vocês estarão preparados como missionários para assistir à necessidade de paz
no mundo. Por isso, filhos Meus, orem muito e considerem o
sagrado exercício da oração para que suas vidas estejam guiadas
pelo Espírito Santo.
Meus filhos, unindo seus corações a cada grupo de oração, estarão se unindo com o Amor Crístico3 de Meu Filho. Por isso,
3.  Crístico: palavra que não consta nos dicionários. Veja Introdução, página 10.
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também hoje os convido a considerar a importante união entre
os grupos de oração para que dessa maneira suas almas sejam
uma só na fraternidade e na paz. Quando unirem seus grupos
de oração como um só grupo, estarão dando permissão para
que Deus Todo-Poderoso atue em cada um de vocês.
Pequenos filhos, como Mãe dos Peregrinos, hoje os conduzo
por um novo Caminho que muitos dos Meus filhos estão retomando, e esse Caminho se chama Jesus Cristo, o Redentor,
o Salvador. Ele deve ser a aliança interna de vocês, que devem
ter o propósito de viver com Ele pela oração.
Queridos filhos, permaneçam com esta missão presente, sabendo que Meu Coração os ajudará.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

17

setembro Queridos filhos,

Como Mãe das Graças, contemplo a necessidade de cada um
dos Meus filhos. Como Mãe e Rainha da Paz, Eu os convido a
colocar em suas orações todas as súplicas que Me enviam seus
irmãos para que, assim, a Luz do Pai e a Graça do Seu Amor
possam responder ao chamado de Seus filhos.
Meus filhos, com isso verão quão grande é a urgência da oração
em prol da humanidade, das nações e dos continentes. Queridos filhos, como servos de Cristo, hoje os chamo a orar por
todas as súplicas que fazem as almas todos os dias aos Céus.
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Orando e jejuando, ajudarão para que a Graça da Misericórdia
de Meu Filho possa difundir-se no coração de todos os Meus
filhos. Pequenas crianças, Eu os convido a amadurecer pelo
exercício da oração, porque é na oração que descobrirão a sabedoria que a consciência necessita para que nestes tempos ela
tome as decisões de paz.
Queridos filhos, como Rainha da Paz, peço que a cada momento da vida busquem a Jesus para aliviar as ofensas que Ele
recebe da humanidade. Filhos Meus, procurem, por meio da
oração, aliviar o Coração do Meu Filho e a partir do exercício
orante consolidar em seus corações a aliança com Cristo.
Queridos filhos, nestes tempos a paz deve reinar na morada
de todos os Meus filhos; vocês, com a oração, têm a chave que
abre a Porta do Universo Celestial de Deus.
Pela oração, encontrarão o caminho mais pacífico para suas vidas.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

18

setembro Quando abrirem o coração a Deus, vocês o abrirão por amor

aos seus irmãos. Ali começarão a compreender a ciência da
compaixão e seus corações serão tocados pelo brilho supremo
da Humildade de Deus.
Quando abrirem seus corações pelo exercício da oração, as
trevas da desordem se desvanecerão, e no caminho será visto o
Horizonte Misericordioso de Deus.
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Quando abrirem seus corações, será a humanidade que se
abrirá à Vontade de Deus. As almas se verão sinceras e puras
diante do Criador e, com um Amor Imenso, Sua Graça será
derramada sobre todos.
Quando viverem em Meu Imaculado Coração, prometo-lhes
que a paz rodeará a beleza de suas almas como um extenso
jardim de rosas, porque ali resplandecerá o Único Deus.
Quando estiverem no Coração de Meu Filho, suas almas se
pacificarão e viverão na Lei do Espírito Santo; será revelada,
na vida, a essência do amor e da verdade.
Se a humanidade abrisse o coração ao Meu chamado, muita
dor já teria acabado, reinaria a paz nos lares e nenhum filho de
Deus teria sua vida em perigo. Mas ainda são poucos os que,
espontaneamente, abrem o coração ao chamado da Minha voz.
Muitos são os soldados que deverão estar em vigília. O Pastor
deve cuidar do Seu rebanho. Lembrem-se de que todos são
chamados à oração constante.
Hoje os convido a abrir seus corações e se deixarem conduzir
pela nova orientação maternal. Quem aceitar ser Meu filho
será bem recebido no Reino da Paz e, num ato verdadeiro, se
abrirá o coração daqueles que ainda o têm fechado para Deus.
Isso é o essencial de hoje: abrir o coração para que reine o Amor
de Meu Filho entre vocês.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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19

setembro Se cada alma aceitasse estar em Meus braços Maternais, a hu-

manidade estaria guiada e acompanhada pela Luz do Espírito
de Deus em cada pequeno coração.
Para isso, queridos filhos, orem para que o Espírito Santo traga
sabedoria às consciências. Orem para que o Espírito do Amor
nutra os corações que estão vazios. Orem para que a Redenção
do Meu Filho vivifique cada uma das essências.
Se orarem, queridos filhos, haverá uma Graça Maior que
atuará para a salvação da humanidade. Queridos filhos, hoje
derramo sobre vocês Meus Raios Misericordiosos para que
sejam guiados pelo Insondável Espírito da Paz.
Meus filhos, Minha voz pode expandir-se como Graça e como
chamado através dos bons exemplos de caridade e de amor que
suas vidas puderem expressar. Por isso, pequenas crianças, lembrem-se de que vieram ao mundo para viver os ensinamentos
do Meu Filho. Aceitem viver no Amor Sacerdotal de Jesus e,
com alegria, comunguem de Sua Presença Celestial.
Queridos filhos, cada ato de amor em nome de Jesus ajudará
a curar a ignorância e a soberba dos corações que estão cegos
diante da Presença de Deus.
Por esse motivo Eu os convido a orar porque devem saber que
todos podem receber a Graça do Perdão e da Reconciliação.
Queridos filhos, estamos num tempo de imensas obras através
do poder infinito da oração. A oração que nascer de seus corações será a base para construir a ponte por onde a humanidade
poderá se elevar a Deus, o Amor Eterno.
Estendam os braços e através de suas mãos doem caridade, doem,
sem restrições, o Amor de Meu Filho, o Redentor.
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Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

setembro Comecem cada dia sob a presença da Minha Paz e, em oração,

supliquem pela conversão do mundo. Meu Coração Materno quer
ver as almas em constante oração. Meu Coração Materno quer
ver as almas que a cada momento recordam a oração do coração.

Filhos Meus, o caminho para a paz permanente é possível; por
isso, Eu os convido hoje a orar pela paz no coração dos que não
a têm. Rezem por todos os Meus outros filhos, pelos que estão
distraídos, pelos que estão distantes de Deus e pelos que não
creem em Meu chamado materno.
Queridos filhos, a oração que nascer dos grupos ajudará na
formação do novo caminho para a humanidade. Por isso, Meus
pequenos, cada oração que for pronunciada e doada com o
coração será recebida nos Céus como uma rosa, como uma
oração pura e verdadeira.
É importante, Meus queridos filhos, que em todo esse exercício
de oração esteja presente o Sagrado Coração de Jesus, porque
Seu Amor Misericordioso deve ser para vocês a aspiração e a
chama de paz para o mundo.
Queridos filhos, abrindo os braços para o Meu chamado, seus
corações receberão o auxílio de que necessitam. Permitam,
queridos filhos, que o Espírito Santo da sabedoria e da verdade
conduza a vida e a essência da tarefa em cada grupo de oração.
Contem Comigo, filhos Meus, como Mãe e Guardiã dos
corações aqui na Terra.
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Que o Espírito de Deus os abençoe neste dia, sob o sinal da
Cruz Luminosa de Cristo.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

setembro Sintam o sutil perfume de Minhas orações pela humanidade.

Guardem em seus corações a essência da fé. Despertem em
seus corações o chamado à esperança. Socorram Comigo a
humanidade, por meio da oração do coração.
Queridos filhos, aceitem Minha Boa Nova porque Jesus quer
habitar para sempre em seus corações. Meus filhos, hoje os
chamo a orar pela salvação dos Reinos da Natureza e pela
salvação da humanidade. Vocês guardam neste mundo o maior
tesouro que Deus lhes deu: a Natureza, Sua Criação.
Por isso, queridos filhos, orem pela salvação de cada um dos
elementos da Criação. Que suas orações cheguem aos Céus
para que sejam ouvidas pelo Coração de Deus.
Está em suas mãos a possibilidade de Misericórdia para o
mundo. Está em suas mãos a oração, caminho para o novo e o
bom, esperança de um mundo melhor, que deve viver sob as
Leis do Amor e da Paz.
Pequenos filhos, para que tudo isso seja possível, vocês têm
a presença do Meu Coração Auxiliador, de Meu olhar materno sobre cada um de vocês. Como Rainha da Paz, peço
que fortaleçam o caminho de oração que, amorosamente,
estão realizando.
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Saibam, queridos filhos, que cada momento de oração auxilia
uma alma desta humanidade.
Quando Eu os chamo à oração, Eu os estou chamando a uma
tomada de consciência diante da necessidade de Misericórdia.
Como Senhora das Graças, dou-lhes Minha Bênção Maternal
e os convido a seguir adiante.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

setembro Queridos filhos,

Abraçando a Estrela da Paz Universal, que anuncia o novo
tempo, hoje os convido a incluir, na tarefa de oração de vocês,
a toda a humanidade para que ela possa caminhar dentro do
novo ciclo; a todo o planeta para que a Luz de Deus possa
seguir iluminando-o; a todo o universo para que juntos
comunguemos com toda a Criação.
Meus filhos, um pedido especial é que orem por todos os Meus
filhos na Índia, porque Meu Coração Maternal já iniciou o
caminho de salvação em todo o mundo, antes do retorno de
Meu Filho.
Queridos filhos, por esse motivo, hoje seus corações devem
centrar-se nesses importantes pedidos maternais para que,
assim, os planos de Deus se manifestem em cada setor desta
humanidade.
Meus filhos, suas orações colaborarão com o ciclo do Novo
Tempo que chega; assim, seus corações e suas almas poderão
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estar preparados para a Boa Nova de Cristo, que surge pela
segunda vez.
Queridos filhos, Eu os convido a ingressar no ciclo das mudanças profundas na consciência para que o seu verdadeiro espírito
de paz desperte a tempo diante dos acontecimentos.
Pequenos filhos, para que isso aconteça, suas vidas devem estar
unidas em oração ao Universo Criador de Deus e, assim, suas
aspirações pelo Infinito serão verdadeiras. Desse Universo provém o Espírito Santo; daí nasce a Fonte da Sabedoria para toda
a Criação.
Por isso, queridos filhos, que seus corações se abram ao novo,
porque chegou o momento de unir os corações no amor e na
tarefa, preparando seus belos Templos Internos para receber
Meu Filho, o Salvador.
Agradeço-lhes por responderem dia a dia ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

23

setembro Queridos filhos,

Hoje os chamo a ingressar por seus corações na Luz Eterna de
Meu Filho. Hoje os chamo a viver o atributo da reverência e
da devoção ao Santíssimo Coração de Jesus.
Queridos filhos, por meio do ato permanente da oração do
coração, poderão aproximar-se do Universo do Amor de Deus.
É por meio de Cristo que poderão chegar a Deus, ao Céu, ao
Universo do Criador.
Cristo, queridos filhos, é a Porta Celestial que neste tempo
decisivo se abre diante da realidade de todas as almas. Quando
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seus corações ingressarem no Reino de Jesus Cristo, suas vidas
poderão participar da ação da caridade e da doação.
Filhos Meus, num tempo que corre rapidamente para a humanidade, Eu os convido a vivenciar o Coração de Jesus, convido-os a fazer parte do Coração de Cristo e de Seu amoroso
caminho redentor.
Queridos filhos de Deus, hoje os estou chamando a se converterem em novos discípulos de Meu Filho pelo sincero ato
da oração porque, na força da oração e unidos como corações
do Pai, auxiliarão em nome da paz o planeta e a humanidade.
Meus filhos, por este motivo, hoje é o momento de suas
consciências darem o “sim” definitivo para a consagração de
seus corações ao Sagrado Coração de Meu Filho.
Como a pequenas crianças, Eu os estou guiando. Como almas,
Eu os estou elevando para perto de Meu Filho. Como corações
em redenção, Eu os estou amando.
Queridos filhos, aceitem com o coração este importante convite para viverem definitivamente em Jesus, porque, em Cristo,
a vida de muitas almas poderá encontrar um sentido e, assim,
vocês encontrarão a amorosa Vontade que Deus tem para cada
um dos Meus filhos.
Queridos filhos, suas orações contam muito para que possa
descer a Graça Celestial. Ainda é tempo!
Orem por todos os religiosos.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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24

setembro Meus filhos,

Neste tempo importante, recordem-se da única Estrela-Guia
que os ilumina, que os rege, que os ama, que os conduz ao
Universo Infinito de Deus. Recordem o Mestre dos mestres.
Recordem em suas vidas o Instrutor, o Pastor, a Essência do
Amor de Deus.
Meus filhos, amem a Jesus Cristo, vivam em Jesus Cristo e por
Jesus Cristo!
Queridos filhos, hoje os chamo a orar pela paz, paz que é
urgente nas essências e nas almas de todos os Meus filhos. Hoje
os convido a servir ao Criador com o coração, a se doarem a
Deus com o coração e a permanecerem nos braços de Deus, o
Pai Onipresente e Eterno.
Queridos filhos, pequenos filhos, não temam! Por nada temam! Abracem a Jesus. Sintam Seu Insondável e Magnificente
Coração de Misericórdia. Sustentem suas vidas sob Seus Raios
e vigiem em oração pela existência de cada irmão.
Meus filhos, se aceitarem dar a vida, a alma e a existência a
Cristo, o que perderão? O que encontrarão em seus corações?
Hoje Eu lhes direi. Queridos filhos, suas vidas em Cristo, em
Meu Filho, encontrarão o consolo, o alívio, o amor, a confiança
em Deus, a eternidade.
Queridos filhos, como Mãe da Divina Eternidade, peço-lhes:
confiem! Confiem no Meu Chamado Maternal e Universal
porque Deus só Me pede que seus corações estejam resplandecentes e consagrados aos pés do Criador.
Minha alma materna busca almas que aspirem a encontrar a
paz, o perdão e a redenção. Filhos Meus, Minha voz reverbera
silenciosamente em seus corações por um único motivo: viver
em Cristo, aguardando Sua chegada celestial.
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Em união a todos os Meus filhos, agradeço-lhes a resposta ao
longo deste último ano.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

25

setembro Sou a Senhora vestida e rodeada pela Luz do Grande Sol.

Sou o Espírito Imaculado guiado pela sabedoria do Espírito
Santo.
Sou a Mãe do Universo, sou a Rainha da Paz.
Sou a emanação do Amor, da Unidade e da Fé para todos os
Meus filhos.
Sou o refúgio para os que estão sós, sou a manhã que desperta
em cada uma das vidas.
Sou a Estrela da Manhã, sou a Aurora que reúne os rebanhos
de Cristo.
Sou a Imaculada Concepção que traz o Consolo ao desesperado, o Amor ao que nada possui, a Fé ao solitário e a Redenção
a quem tenha se negado.
Sou a ponte para o Alto, sou a Mãe da Perpétua Oração de Deus.
Sou parte do Verbo Divino, sou o testemunho do Criador.
Sou Sua Serva, sou Sua Servidora, sou parte de Sua Luz para
o mundo.
Queridos filhos, Eu sou a Mãe da Divina Concepção da Trindade, Eu sou para vocês a Nova Flor, sou o Aroma Sutil da
Fonte de Deus.
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Eu sou a Mãe do Redentor, sou a Servidora de Cristo.
Sou para Meus filhos o manancial que cura as feridas, Eu sou
o Bem-Aventurado e Imaculado Coração.
Eu sou a Rosa Mística, sou o Espírito da Paz.
Mas, Eu serei ainda mais sobre este mundo e, no universo, por
meio do amor, da compaixão e da humildade de vocês.
Filhos Meus, hoje os convido a ser parte do Grande Espírito de
Deus. Eu os convido a viver no Coração do Altíssimo para que
a humildade, a sagrada devoção e a reverência possam nascer
de suas pequeníssimas almas.
Eu serei para vocês a Mãe das Graças. Unidos à Minha Maternidade estarão unidos ao Eterno Pai que conduz cada alma,
cada um de Meus pequenos filhos.
Queridos filhos, que de suas essências brote a sabedoria para
compreenderem com o coração a quem, por Amor e Graça, os
visita todo mês.
Assim como Eu quero estar com vocês, Meu Filho quer ser
parte de seus seres.
Que maior Amor existe senão aquele que nasce perpetuamente
de Deus?
Queridos filhos, hoje os estou chamando a contemplar a
imensidão e a magnitude, a grandeza e a expansão universal
do Amor de Deus sobre todos os universos.
Queridos filhos, hoje lhes digo e lhes faço recordar que cada
um de vocês é parte da divina expressão do Amor de Deus,
porque pela oração permitirão, neste tempo definitivo, que
nasça e desperte em vocês o Amor do Criador.
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Hoje sejam apenas Amor, Amor Divino e Amor Imaculado.
Hoje sejam apenas paz, almas na Paz de Deus, e sirvam a Deus
com alegria.
Bem-aventurados os humildes e os perseverantes em Meu Filho,
porque encontrarão o Reino de Deus no coração.
Eu sou a Mãe do Santíssimo Coração do Criador; como parte do
Amor, Eu os amo e os abençoo na unidade do Espírito Santo.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

26

setembro Em Meus braços, levo o mundo. Em Meu Coração, guardo

a humanidade. Em Minha oração, socorro a humanidade.
Assim, auxilio todas as almas. Com Meus olhos contemplo a
alegria de alguns corações e a dor dos corações feridos.
Por isso, Minha missão é trazer o Céu à Terra, por meio das
orações dos Meus soldados. Minhas Graças são derramadas
hora a hora, segundo a segundo, sobre este necessitado mundo.
Minhas mãos oram perpetuamente por vocês. Meu Imaculado
Coração eleva-se até o trono celestial de Deus para pedir, como
mediadora, por toda a humanidade.
Enquanto o tempo, as mudanças e os acontecimentos passam
rapidamente na vida de todas as almas, Meu Coração quer
levá-los a um profundo estado de paz. Quero revelar a Meus
pequenos a essência da Divina Misericórdia de Jesus. Quero
que Meus pequenos aprendam a estar em Meu Filho sem
nada temer e, assim, caminhar com alegria ao encontro de Seu
Misericordioso Coração.
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Sendo Mãe, protejo os corações e desperto o poder da fé para a
vida. Assim como o amanhecer, trago a esperança, a renovação
em Jesus, o início de um novo caminho para Deus.
Dia a dia contemplo que a necessidade da humanidade aumenta, por isso, dos Céus, Deus, o Altíssimo, envia-Me aos Meus
filhos para ajudá-los a encontrar o Amor do Criador.
Pequenas almas de Deus Pai, hoje, como Mãe da Divina Misericórdia, derramo uma vez mais o Raio do Perdão e da Reparação sobre seus corações. Mas, para que suas vidas sintam
a insondável fonte da reconciliação, vocês devem dar o “sim” a
Deus, ao Pai do Amor e da Compaixão.
Queridos filhos, hoje os estou chamando a converter suas vidas
em perdão, em paz, em Misericórdia eterna para todos.
Hoje os estou chamando a fazer algo por esta humanidade
porque ela, por suas próprias ações, se separa da Paz de Deus.
Hoje os estou chamando a reforçar o poder da oração em
suas vidas.
Hoje os estou chamando ao jejum, à meditação dos mistérios
do Santo Rosário.
Hoje lhes peço que seus corações se tornem misericordiosos e humildes para que Jesus se manifeste em cada um de
Seus discípulos.
Hoje os estou chamando ao despertar do sono desta humanidade.
Hoje os estou chamando a serem ativos servidores de Deus em
seu próximo, em suas famílias, em seus mais queridos amigos
e em toda a humanidade.
Porque hoje Meu Coração os chama a estar em Cristo Salvador
para que a Graça de Deus auxilie o mundo.
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Hoje os chamo a abrir olhos à realidade dessa humanidade e
a se comprometerem com a oração perpétua por todas estas
causas que necessitam da Misericórdia do Redentor.
Queridos filhos, hoje lhes peço que acendam a Chama do
Espírito Santo em seus corações para que Minha Imaculada
Paz se difunda pelo mundo, porque no final de tudo Meu
Imaculado Coração triunfará!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

setembro Sendo Mãe do Universo, trago-lhes o Dom do Espírito Santo e

a Luz das estrelas. Sendo Mãe do Universo, entrego-lhes Minha
Paz para que desperte nesta hora o amor em seus corações.
Hoje os convido a se distanciarem dos abismos da vida e a
darem o salto maior para a Luz da Fraternidade.
Queridos filhos, o mundo carrega muita dor e por isso, por
meio das orações e das boas ações, devem levar o emblema da
Minha Eterna Paz para que acabem os conflitos nos corações.
Não devem baixar os braços, mas sim, elevá-los em direção ao
Universo do Criador e clamarem uma vez mais pela Divina
Misericórdia; assim Deus os escutará.
Hoje os chamo a despertar a humildade no coração por meio
da Luz Divina de Jesus, porque só através d’Ele suas vidas poderão aprender os passos da humildade.
Queridos filhos, chamando em suas vidas a essência da humildade, vocês poderão saber qual é a tarefa que Deus envia a seus
corações. Hoje Deus lhes revela, por meio do Meu Imaculado
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Coração, a tarefa da oração do coração para que possa viver em
vocês a Paz Celestial.
Hoje os convido a ser oração na vida e nas ações para que, por
meio da oração, sejam dissolvidas todas as causas que necessitam de perdão e Misericórdia. O momento atual merece a
colaboração de todos os servidores marianos consagrados ao
Meu Imaculado Coração.
Filhos Meus, enquanto suas vidas puderem refletir boas ações,
a fé despertará como Luz em muitos dos Meus filhos, e a humanidade terminará de lutar entre si por suas ambições.
Quando sentirem falta de paz, observem, queridos filhos, como
está seu exercício de oração.
Agradeço-lhes!
Vivam em Minha Eterna Paz, só paz!
Grata por responderem ao Meu chamado, apesar das circunstâncias.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

setembro A Meus pequenos, Eu abençoo, no poder amoroso de Jesus,

para que seus corações encontrem o refúgio seguro dentro do
Templo Celestial de Deus.
Queridos filhos, hoje os convido a orar com a voz interna de
seus corações, porque nesse exercício encontrarão a arte de
viver a contemplação do coração. Hoje os chamo a exercitar
a oração contemplativa, que significa, Meus queridos filhos,
deixar o coração, a mente e o espírito nas Mãos de Deus.
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Esse exercício simples os ajudará na harmonia e no silêncio de
que vocês e o mundo tanto necessitam, um silêncio que os leve
a encontrar a paz.
Queridos filhos, como Mãe da Divina Oração, Eu os preparo
para os momentos em que a oração deverá ser o sustento para
suas vidas. Por isso, é tão importante a oração proferida com o
amor do coração; assim suas almas estarão dialogando com o
Altíssimo a cada momento.
Eu os convido a socorrer o planeta e a humanidade pela oração do coração. Eu os convido hoje a encontrar um sentido
para suas vidas por meio da oração, a união de vocês com o
Eterno Pai.
Dessa maneira, queridos filhos, seus corações servirão como
instrumento de paz, amor e esperança para os corações que
ainda permanecem fechados ao chamado de Deus.
Suas vidas devem comungar a cada momento com Meu Filho.
Suas vidas consagradas a Jesus serão vidas divinas nos braços do
Criador, porque a insondável Misericórdia deve ser a esperança
de uma nova saída para os que buscam com o sentir do coração.
Sobretudo, oremos pela paz e permaneçam em Minha Paz
Maternal.
Agradeço-lhes, queridos filhos!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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29

setembro Queridos filhos,

Diante das Graças recebidas durante todos esses dias, Eu os
convido a viver o amor e a fraternidade para que todos os Meus
filhos possam nascer para a nova humanidade.
Queridos filhos, para que isso aconteça, Eu os convido a persistir no exercício da oração do coração; para isso, vocês contam
com a assistência e o auxílio de Meu Imaculado Coração, que
os guia no caminho de oração.
Meus filhos, recordando a importância da oração neste final
dos tempos, seus corações poderão receber a assistência espiritual do Espírito Santo de Deus. Saibam que contam com
a sabedoria do Pai, por meio da oração, para tomar corretas
decisões em suas vidas.
Quero ajudá-los a crescer em consciência para que o verdadeiro
coração do Amor possa chegar a cada alma da humanidade.
Quero prepará-los como Meu Coração Maternal preparou o
caminho para a vinda de Jesus. Quero que caminhem diretamente para o Coração Divino de Meu Filho, recordando a
importância da comunhão com Seu Sagrado Coração.
Meus filhos, como Mãe os acompanho nesta peregrinação
rumo ao universo, a peregrinação que suas vidas estão realizando neste momento.
Lembrem-se de que a oração é a base para que a vida do espírito de todos os Meus filhos possa despertar a tempo e
em consciência.
Queridos filhos, neste tempo em que a realidade do mundo
necessita de suas orações, Meu Coração os está chamando a
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servir a Deus pela oração do coração, pela plena confiança em
Meu Filho.
Com a humanidade em Meus braços, hoje lhes digo, queridos
filhos, caminhem para o perdão do coração para que possa
brotar nas essências Minha Imaculada Paz.
Estou com vocês durante estes dias de maneira especial e maternal.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Descansem em Meus braços, confiando na Luz do Redentor!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

setembro Para este dia, queridos filhos, Eu os convido a se recolherem no

Meu Presépio Maternal. Hoje os chamo a ficar perto do calor
de Meu Imaculado Coração, de Meu Amor Materno, assim
como esteve Jesus em Seu nascimento.

Hoje lhes peço que unam suas essências à Minha Essência
Maternal para que em suas vidas possa despertar o Verdadeiro
Amor ao Criador.
Queridos filhos, hoje os convido a ficar dentro do poder da
oração para que suas almas despertem os dons espirituais que
a oração oferece como fruto para as almas.
Meus filhos, quando os chamo a permanecer dentro do Meu
Presépio Maternal, Eu os estou chamando a ser humildes e
simples para que Deus encontre suas moradas puras e cristalinas. Para isso, seus corações devem estar consagrados ao Meu
Imaculado Coração.
O mundo ainda não mudou, e por isso suas orações do coração permitirão que muitas situações encontrem a Luz de
Meu Filho.
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Pequenos filhos, hoje não só os estou chamando ao despertar
da consciência, mas também a encontrar, através de Mim, com
Jesus, o Redentor. Meu chamado se anuncia para que Meus
soldados encontrem o caminho para a Minha Imaculada Paz.
Meus filhos, hoje os chamo a amadurecer o coração e reconhecer
a Deus em cada uma das coisas, porque o Pai os espera para
batizá-los com Seu Espírito de Paz. Confiem no sacerdócio de
Meu Filho. Comunguem com o Seu Misericordioso Coração.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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“Queridos filhos, hoje os chamo a
presenciar o insondável manancial
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1o

outubro Queridos filhos,

Enquanto o mundo se agita neste final dos tempos, a humanidade deve mergulhar no oceano da oração para que os Grandes
Anjos do Senhor possam auxiliar a todos os corações. Antes
que soem as trombetas dos anjos do Céu, vocês deverão estar
preparados mediante a oração do coração, firmes na fé e confiantes no Manancial da Divina Misericórdia.
Hoje os convido de forma urgente a ingressar no Santíssimo
Coração de Meu Filho, porque dessa maneira suas vidas estarão
protegidas pelo grande espírito da Misericórdia do Redentor.
Queridos filhos, hoje os convido a tomar consciência a partir
do coração, porque os tempos chamam a humanidade a viver
a conversão do espírito e da vida.
Como Mãe do Perpétuo Socorro, o Senhor Me envia a despertar do sono a cada um de Meus filhos e a colocá-los a todos na
tarefa celestial que o Senhor, mês a mês, está revelando a cada
coração, por meio de Minha Presença Maternal.
Pequenos filhos, vocês não podem passar um dia sequer sem
viver a oração do coração porque, assim, suas vidas abrirão os
corações à aproximação dos anjos guardiães, enviados sob a
Luz de Meu Imaculado Coração para guiar a todos os Meus
pequeníssimos filhos.
Chegou o momento de abrir a consciência aos sinais universais
inusitados, que tentarão despertar aqueles que têm se separado
da magnífica Vontade de Deus.
Meus filhos, todos os consagrados ao Meu Imaculado Coração
devem ajudar que outros filhos possam vislumbrar a Luz do
trono de Deus, quando o Único Filho do Pai vier, em Glória,
das nuvens.
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Queridos filhos, tudo está dito. Chamo-os e peço-lhes oração,
oração e mais oração do coração.
Agradeço-lhes por responderem aos Meus pedidos.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2

outubro Meu Coração Imaculado irradia Amor ao mundo.

Queridos filhos,
Hoje os convido, de maneira especial, a unir seus corações à Luz
de Meu Amor Materno, que também brota no centro de devoção de Medjugorje.
Por esse motivo, Eu os convido a orar por todos os Centros
Marianos, onde Minha Face Imaculada e Auxiliadora está
presente para a vida de todas as almas.
Como Rainha da Paz, hoje os chamo a orar amorosamente por
todos os peregrinos que se esforçam, unidos ao Meu Imaculado
Coração, por viver a ciência da fé e a devoção do coração.
Meu Coração Maternal desce uma vez mais sobre este mundo,
como também desce, dia a dia, através de Meus anúncios, nas
mensagens diárias.
Hoje, Meus pequenos, Meu Imaculado Coração se reflete sobre
a aldeia mariana de Medjugorje.
Por isso, Eu os estou convidando a ingressar no Reino e no
Espírito de Minha Paz que estão presentes em Medjugorje. Ali,
já há 30 anos e há 5 anos na América, Deus Me envia até vocês
para ensiná-los a viver em comunhão diária com Meu Filho e a
viver na reconciliação e na paz. As almas facilmente se esquecem da essência desses importantes atributos para o coração.
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Queridos filhos, hoje os convido a permanecer no coração
devocional de Medjugorje porque, assim, vocês encontrarão
Minha Presença Maternal em suas vidas.
Lembrem-se de que Deus contempla o exercício de suas orações, que Deus espera de todos os Seus filhos maior esforço e
doação do coração para que se cumpram os desígnios de Sua
amorosa Vontade.
Por isso, queridos filhos, vivam Medjugorje como escola de oração
para viverem a Paz de Meu Reino Maternal.
Agradeço-lhes por estarem mais um mês respondendo ao Meu
chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

3

Um urgente chamado maternal

outubro

Queridos filhos,
Com o rosário em Minhas mãos, oro para que Meus filhos despertem a tempo.
Oro por todas as almas que se distanciam de Deus.
Oro para que o mundo alcance a Graça da Paz.
Oro por todos aqueles que não oram.
Oro para que a fé possa despertar a tempo em seus corações.
Oro para dissolver as dificuldades que muitos filhos estão
vivendo.
Oro por este tempo de prova e confirmação.
Oro para que todos os Meus filhos se perdoem e se redimam
por intermédio de Meu Filho.
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Queridos filhos, perpetuamente oro por este tempo definitivo
em que as almas pedem para estar no rebanho de Meu Filho
ou pedem para estar fora do rebanho de Meu Filho.
Por isso, como Mãe Intercessora, oro para que ninguém se perca,
nem sequer a menor das essências.
Oro para que todos alcancem o perdão.
Oro neste tempo de Misericórdia porque está brotando a
Justiça Divina.
Oro para que Meu Amado Filho, Jesus, esteja entre vocês.
Oro, suplicando-Lhe, que Ele os guie novamente.
Oro por tudo o que observo neste mundo.
Oro pelo novo ciclo que chegará.
Oro para que a reconciliação possa viver em cada criatura como
uma emanação do espírito da paz.
Oro para que a confiança no Único possa fortalecer-se naqueles
que se entregaram ao Plano Divino.
Oro com esperança por toda a humanidade.
Oro para que todas as Minhas crianças tomem consciência de
que já não são tempos normais, que é necessário rezar com o
coração todos os dias e não esquecer facilmente do alimento
que o poder da oração provê.
Oro por todos vocês para que o Espírito Santo desça sobre cada
um de Meus filhos.
Oro pelos que não escutam Meu chamado e pelos que desmerecem as palavras de Meu Imaculado Coração.
Oro para que se manifeste a Verdade em suas vidas.
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Como Rainha da Paz, oro pela salvação de vocês.
Por isso, hoje, queridos filhos, oremos por todas as intenções,
porque é necessário que seus corações estejam em constante
serviço. Oremos pela Presença da Paz de Deus, pois será ela
que sustentará o mundo.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu urgente chamado pela paz.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

4

outubro Hoje quero ver em todos os Meus filhos a alegria infinita de ser-

vir a Deus com o coração e de aspirar a viver no Reino Celestial
da Eternidade.
Por esse motivo, queridos filhos, hoje os convido a trabalhar
em nome da paz e da esperança misericordiosa que Meu Filho
quer despertar em seus corações. Mediante a sincera oração do
coração, suas moradas se prepararão para receber o advento do
Espírito Santo sobre a Terra.
Por isso, Meus filhos, a oração diária é importante nestes tempos, já que a humanidade deve reconciliar-se com Deus por
meio do profundo diálogo orante que nasce do coração.
Queridos filhos, hoje também lhes peço que se recordem de
cada uma das passagens de Jesus por esta Terra e cada um
dos simples ensinamentos que Ele lhes deixou para que todos
possam viver a conversão do coração.
Abrindo Meus braços misericordiosos, irradio Minhas Graças
a todos para que Minhas pequenas crianças possam caminhar
na honestidade e na verdade do coração.
Queridos filhos, sejam verdadeiros e não percam tempo, para
que, assim, possam transformar seus corações porque Cristo
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Jesus estará aproximando-se de suas vidas para mostrar-lhes a
Vontade do Senhor.
Meus filhos, hoje os chamo a abrir as portas de seus corações
e a permanecer na Luz Infinita do Criador.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

outubro Queridos filhos,

Com Meus braços estendidos, irradiando Amor a toda a Argentina em um novo encontro de filhos e peregrinos, Eu lhes
dou Minha Bênção Maternal.
Queridos filhos, neste tempo de Graça e Justiça, peço-lhes que
orem mais com o coração, que guardem um espaço para Deus
e que seus corações e suas vidas se expressem amorosamente
diante do Criador. Abram as portas de seus lares a Deus
para que sejam irradiados pelo Amor de Seu Onipotente e
Compassivo Espírito Divino, o da Santíssima Trindade.
Queridos filhos, quando os chamo à oração, estou chamando-os, como Mãe, à preparação de seus corações para o novo ciclo.
Meus filhos, por isso os chamo diariamente a estar em Jesus e
a buscar Jesus em cada momento de suas vidas, porque Cristo
lhes promete a redenção do coração, o renascimento bondoso
de almas novamente consagradas ao Seu Sagrado Coração.
Diante das provas destes tempos, queridos filhos, Eu os chamo
a fortalecer a união com Deus o máximo que suas vidas possam, porque, assim, estarão sob a Luz do Espírito de Amor de
Meu Filho.
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Queridos filhos, para poder crescer diante da Vontade e dos
Planos de Deus, vocês devem crer no poder da oração neste
tempo decisivo, porque ela os auxiliará nas diferentes situações
de suas vidas.
Queridos filhos, uma vez mais Meu Imaculado Coração vem
à Argentina para encontrar corações consagrados à esperança
do Redentor, corações humildes e misericordiosos.
Oremos, Meus pequenos filhos, oremos.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

outubro Queridos filhos,

Com imenso gozo e alegria no Coração, dou Minha Bênção e
Paz Maternal a todos os Meus amados filhos da Argentina. Por
este motivo, filhos Meus, reúno a todos no Sagrado Coração
Divino de Cristo para que suas almas reafirmem a aliança com
o Universo do Amor e da Paz.
Queridos filhos, hoje é uma oportunidade a mais para recordar-lhes a confirmação de cada um de vocês ao universo e à vida
de oração, necessária e fundamental neste final dos tempos
para a humanidade.
Queridos filhos, como Rainha da Paz em Medjugorje e no
mundo, hoje lhes peço que rezem no manancial que existe em
seus corações.
Hoje de novo lhes peço oração para evitar guerras, perseguições
e desordens na vida da humanidade.
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Hoje, queridíssimos filhos, peço-lhes oração para evitar o sofrimento, a dor e o desespero que Meu Imaculado Coração
presencia dia a dia neste mundo.
Hoje os chamo a orar pelo alívio de Meu flagelado Coração, que
é lastimado pelas graves ofensas da humanidade.
Queridos filhos, hoje os estou chamando a despertar suas pequenas consciências diante dos acontecimentos que se desenrolam
no mundo.
Como Mãe das Graças, hoje lhes peço que coloquem seus corações sob os Raios Misericordiosos e Redentores de Meu Amado
Filho, porque é em Cristo que encontrarão o Alívio, porque é em
Cristo que encontrarão a Luz e o Perdão, porque é em Meu
Filho que encontrarão a Reconciliação que suas vidas e as vidas
da humanidade necessitam.
Por isso, Meus pequenos, que em vocês despertem a esperança
e a alegria de servir a Deus, pois saibam que muitos de Meus
filhos devem viver a redenção do coração.
Meus filhos, neste dia de encontro Comigo em Lujan, Santuário de amor e de fé, peço-lhes que por meio da oração unam-se
a Jesus, chamem por Jesus e que O busquem, para que Seu
Divino Espírito de Amor esteja com vocês, visite-os, guie-os e
os proteja de tudo.
Queridos filhos, uma vez mais Eu lhes digo: sou grata por responderem ao Meu chamado a todos os corações peregrinos
da Argentina!
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

460

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 460

24/06/2015 22:36:42

Outubro de 2012

7

outubro Queridos filhos de Meu Filho,

Descansem suas vidas e seus corações em Meus braços Maternais. Levem em suas almas a unidade amorosa com o Deus
Eterno.
Filhos Meus, hoje de novo os chamo à oração porque um mundo e uma humanidade sem oração são uma realidade sem Deus.
Queridos filhos, unida aos seus corações, Eu os convido a fortalecer o espírito e o exercício da oração para que vocês sempre
encontrem refúgio no Reino do Pai por meio da fé e da devoção
ao Altíssimo.
Como Mãe da humanidade, peço-lhes unir seus corações através do exercício orante nos grupos de oração. Cada grupo de
oração não somente deve estar consagrado ao Meu Imaculado
Coração, como também deve irradiar a Luz e o Amor que tem
recebido dos Céus.
Cada grupo de oração deve manter o espírito da paz e da
vontade de se reunirem como almas que querem dialogar com
Deus; o grupo deve tecer a rede da paz entre o Céu e a Terra.
Meus filhos, vocês são servidores consagrados à Luz de Meu
Imaculado Coração, por isso lhes peço que neste tempo decisivo sejam consequentes com Meus pedidos e fortes no propósito
de viver diariamente uma vida consagrada por meio da oração
do coração.
Todos os grupos de oração devem ser pilares de Cristo, devem
pulsar no ritmo universal do Coração de Meu Filho; sempre
devem renovar-se convidando novos corações a participar da
vida de oração.
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Queridos filhos, em vocês está permitir que a salvação seja uma
realidade. Em vocês está o amor que os unirá com Meu Amado
Filho.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

8

outubro Queridos e amados filhos do Pai,

Todas as ofensas geradas no mundo são perdoadas diariamente pela Insondável e Poderosa Misericórdia Divina, que brota
como um manancial do Sagrado Coração de Jesus.
Por isso, hoje, Meus pequenos, vocês devem entregar-se na fé
a esse infinito mistério de perdão e reparação para os corações
que caíram nas faltas que ofendem a Deus.
Para que o mundo e as almas alcancem a paz e a harmonia universal, necessárias neste final de tempo, Meu Filho precisa de
humildes e espontâneos soldados da Misericórdia.
Queridos filhos, o Rei Universal do Amor de Deus, Jesus Cristo,
aguarda diariamente que novos soldados, através da oração,
do serviço e da fraternidade, possam ser Seus instrumentos
para que Sua Misericórdia se difunda pelo mundo. Os corações
ainda não compreenderam o verdadeiro mistério dos Raios
misericordiosos de Jesus; por isso, hoje os convido a difundir
essa importante Graça que Meu Filho está derramando sobre
o mundo inteiro.
Minhas crianças, na Sua Dolorosa Paixão, irradiaram-se os
mais altos Estados de Amor que brotaram do Coração ferido
de Jesus. Agora, ressuscitado, Ele os chama à conversão de suas
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vidas e a beber da própria Fonte de Cristo, que a tudo sana
e cura.
Queridos filhos, é hora de despertar ante essa magnífica e esplendorosa Graça de Redenção e de Perdão, da qual Meu Filho
os está chamando a ser partícipes.
Que suas vidas sejam somente Misericórdia. Que seus atos
sejam misericordiosos. Que suas palavras e seus pensamentos
sejam impregnados pela Divina Misericórdia. Que o Fogo do
Amor de Jesus os converta em instrumentos de Sua Insondável
Misericórdia.
Queridos filhos, ainda estão em tempo!
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

9

outubro Meus filhos,

Que hoje seus corações possam compreender e venerar a Graça
Especial que suas vidas estão recebendo pelo exercício da oração e em nome do Amor de Meu Filho.
Queridos filhos, por isso Eu os convido a orar mais com o coração para que Deus Pai os escute e Meu Coração Materno
possa continuar vindo ao encontro de suas vidas. A missão que
Deus lhes confia é orar pela salvação de todas as almas, porque
neste tempo, queridos filhos, todos terão uma última Graça:
viver a Conversão.
Antes do Divino Juízo Universal aproximar-se do mundo,
vocês, Meus pequenos, deverão estar em profunda e verdadeira
oração para que lhes nasça a vontade de orar todos os dias.
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Por isso, queridos filhos, é muito importante a renovação dos
grupos de oração por meio de encontros mensais para fortalecer entre os grupos o ânimo de servir a Deus e de serem menos
invadidos pelas realidades do mundo.
Cada grupo de oração deve ser a Luz de Cristo no mundo, e
para que essa Luz ilumine na escuridão, as chamas de Cristo,
que são cada uma das almas, deverão estar unidas nesta missão
e ser humildes de coração, pois, assim, o Espírito Santo poderá
guiar e abençoar a existência de cada grupo orante.
Meus filhos, hoje lhes comunico esta importante missão de
final de tempos para todos os grupos orantes. Saibam, Meus
queridos filhos, que Meu Maternal Coração estará entre vocês, acompanhando-os no momento de iniciar o exercício
de oração.
Queridos filhos, já é tempo de nascer dos corações a fraternidade para que a tarefa de orar em grupo, entre almas irmãs, possa
ter repercussões universais. Porém, para que isso aconteça, é
necessária muita humildade e estar vazio de si porque, assim,
seus encontros de oração serão vitoriosos e estarão unidos ao
Meu Propósito Maternal de salvação.
Hoje, queridos filhos, agradeço a cada um dos orantes e devotos
por estarem respondendo ao Meu urgente chamado pela oração
e pela paz.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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10

outubro Enquanto a humanidade ainda busca satisfação na vida, Meu

Coração Materno chama todas as almas para o novo e último
rebanho de Cristo.
Como mediadora diante das almas que encontraram o caminho espiritual para Deus, quero que elas possam auxiliar outras almas que se desviam rapidamente do caminho da fé e do
Amor de Deus.
Por isso, Meus filhos, peço hoje a todos os orantes que não
percam tempo, e orem com muita aspiração ao Alto e aguardem
pela Infinita Misericórdia de Meu Filho.
Espero de Meus soldados o despertar da consciência e que se
ofereçam a colaborar para que a maior parte da humanidade
possa viver um tempo mais de paz. E como o tempo passa
rápido, Eu lhes peço que orem com o coração, atentamente,
para que algo possa mudar na humanidade.
Queridos filhos, rezem, rezem, rezem e rezem! Rezem com
a voz de seus corações para que a Piedade e a Compaixão de
Deus toquem os corações que se separaram da Lei do Senhor.
Recordando o ensinamento dos mandamentos de Moisés, hoje
lhes peço que os tenham presentes em suas vidas como as primeiras regras básicas para um bom filho de Deus.
Queridos filhos, ao longo do tempo, a humanidade tem sido
chamada a mudar a partir do coração; por isso, abram os olhos
e vejam a Luz Misericordiosa que Meu Imaculado Coração está
irradiando a todos.
Recordo-lhes da importância de viverem na fidelidade ao
Meu Filho para que seus corações sejam guiados e estejam
protegidos nestes tempos finais.
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Agradeço-lhes por responderem nestes tempos à voz de Meu
chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

11

outubro Com alegria e regozijo, coloco cada um de Meus filhos no

Reino Celestial de Deus.
Queridos filhos,

Hoje celebremos, com o coração, a vinda da Rainha da Paz a
Aurora, Seu predileto lar.
Como Mãe da Nova Aurora, hoje dou a todos Minha Bênção
Maternal e agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado
pela paz.
Como instrumentos nas Mãos do Altíssimo, hoje os convido a
consagrar suas moradas ao Pai Celestial. Saibam, Meus pequenos, que Ele aguarda pelo amor de almas puras e verdadeiras
que queiram viver na única Fonte do Amor, que a tudo perdoa
e a tudo repara.
Hoje os estou chamando a serem partícipes da Divina Misericórdia através de Meu Imaculado Coração. Queridos filhos,
chamo a todos para que deem um passo a mais com absoluta
confiança nos Planos de Deus.
Filhos Meus, como Divina Concepção, peço-lhes que orem para
que muitos de Meus filhos, nestes tempos críticos, também possam ser tocados por Meu chamado interior. Hoje também
lhes recordo que cada chamado a que vocês respondem tem
repercussões mundiais neste final dos tempos. Cada chamado
respondido por seus humildes corações ajudará na redenção
da humanidade através da vinda vitoriosa de Cristo à Terra.
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Meus soldados, que seus corações sempre estejam prontos
para tudo, para o que Deus quiser nestes momentos. Saibam,
Meus pequenos, que vocês estão trabalhando por meio da oração para que a salvação seja possível até mesmo para a alma
menos merecedora.
Queridos filhos, cada oração que fluir com amor do coração,
Eu lhes prometo que ela será escutada e respondida sob a Vontade Superior de Deus.
Queridos filhos, como mediadora entre os corações, grata por
escutarem Minhas súplicas!
Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

outubro Como Mãe dos cristãos e dos não cristãos e em nome da Luz

de Meu Filho, dia a dia, tento retirar muitas almas do imenso deserto interior em que vivem pela falta de fé e de amor
no coração.
Nestes tempos, queridos filhos, sejam seus corações ativos precursores de Meu chamado pela paz e pela salvação das criaturas.
Queridos filhos, como Mãe e Porta do Céu, hoje lhes peço que
busquem a Deus dentro de seus seres internos, que busquem
o Amor do Pai, o Espírito Imaculado da Paz, porque este
Espírito lhes permitirá crescer e os fortalecerá para as decisões
na vida, na mente e no espírito de cada um.
Hoje Eu os estou chamando a preparar conscientemente suas
moradas para que Jesus, o Rei do Universo, o Mestre dos mestres, em pouco tempo encontre repouso em moradas puras e
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cristalinas, onde possa derramar Sua Absoluta e Insondável
Misericórdia.
Queridos filhos, o mundo vive grandes provas na fé e na vida
de muitos corações; por este motivo, Eu lhes peço que, através
do verdadeiro exercício de suas orações, incluam os milhões de
filhos que tenho sob Meu resguardo para que eles ingressem
na definitiva Lei do Perdão e da Misericórdia.
Como lhes disse, queridos filhos, este é um último ciclo para
a confirmação dos corações diante dos Planos de Deus. A humanidade pode viver no novo Plano de Deus, que os levará a
permanecer no verdadeiro estado de paz e reconciliação.
Meus filhos, é muito importante manter aceso o fogo da oração
do coração, oração que os une ao Sagrado Espírito Divino de
Meu Filho. Mas para que isso aconteça, queridos filhos, seus
lábios devem pronunciar apenas palavras de amor e de paz,
palavras que brotem do coração, palavras que aliviem o grande
sofrimento em que vivem muitas almas solitárias.
Filhos Meus, hoje de novo lhes suplico e lhes falo com o imenso
Amor de Meu Imaculado Coração porque, como vocês sabem,
estes já são os últimos anúncios que Deus Me envia para transmitir a todos os corações.
Diante do novo tempo que chegará, Filhos Meus, que seus
corações, pensamentos e sentimentos sejam misericordiosos,
para que dentro de vocês Reine Deus, reine para sempre o
Amor de Meu Filho.
Guardem em vocês a gratidão para que ela irradie humildade
e Misericórdia.
Grata por responderem ao Meu chamado.
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Agradeço-lhes!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

13

outubro Queridos filhos,

Recordem-se neste tempo do Portal para o Céu que uma vez
Meu Imaculado Coração abriu em Fátima; um Portal de Paz
e Redenção para toda a humanidade; um Portal de Fé e Esperança para todos os Meus filhos.
Por isso, hoje, filhos Meus, diante de tantas mudanças na humanidade, Eu lhes peço que retornem em consciência e com o
coração ao Santuário Mariano de Fátima, em Portugal, e de lá
vejam surgir novamente Minha Paz para o mundo todo.
Cada Centro Mariano consagrado ao Meu Imaculado Coração
é visto do Céu como um pedacinho de Minha Morada Maternal sobre a Terra; é visto como a Presença do Altíssimo entre
Seus amados filhos, as criaturas.
Por esse motivo, queridos filhos, elevem os olhos ao Portal da
Paz, que representa Meu Imaculado Coração, e vejam nascer
em vocês o Amor do Redentor.
Que cada um de Meus filhos seja um novo e renovado portal
para a paz e a fraternidade. Que cada pequeno filho afirme em
sua vida a Presença Misericordiosa de Jesus.
Hoje celebrem, uma vez mais, o aniversário das Aparições em
Fátima.
Peço a todos os Meus filhos que elevem suas orações por todos
os peregrinos e os não peregrinos, por todos os que vivem na fé
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e pelos que a perderam, por todos os que comungam de Meu
Filho e por todos aqueles que se esquecem d’Ele.
Queridos filhos, que hoje cada um de vocês leve Fátima, o Santuário Mariano Interior, em cada um de seus corações. Que suas
vidas voltem a se erguer diante da Luz do Pai para que as essências
encontrem o caminho do perdão e do amor.
Filhos Meus, neste dia, levem a Paz que Meu Coração Maternal
derramou uma vez em Fátima, e que o encontro com o santuário
interior em vocês, com a Casa de Deus, permita-lhes reconhecer
qual é o verdadeiro estado que Meu Amor quer que cada um
de vocês viva neste tempo.
Filhos Meus, com reverência lhes digo: despertem diante deste
último chamado que Minha voz pronuncia ao mundo, um
chamado que lhes fala da oportunidade de redenção que seus
corações podem viver; um chamado celestial que lhes promete
um encontro verdadeiro com Minha Imaculada Paz.
Como Senhora do Santíssimo Rosário, abençoo-os todos os dias
e peço aos Meus pequenos: oremos pela paz no interior de cada
um de Meus filhos!
Celebrem Comigo a presença de Fátima: o Centro Mariano
de Amor.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado todos os dias!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

14

outubro Queridos filhos,

Depois daquele 13 de outubro de 1917, em que o Sol de Deus
mostrou Sua Verdadeira Face, a vida de muitas almas mudou
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para o bem do Plano Divino; a guerra entre os corações se deteve e Meu Espírito Maternal pôde estabelecer um tempo mais
de paz.
Meus filhos ainda necessitam de milagres, porém, hoje lhes
digo a todos: que depois de tantas Graças derramadas por
Jesus, do Seu Sagrado Coração e do Meu Imaculado Coração,
a maior Graça nestes tempos é que Eu, a Bem-Aventurada
Virgem Maria, Rainha da Paz, esteja entre seus corações,
chamando-os em nome de Meu Filho a viver a conversão, o
perdão e este tempo de Misericórdia.
Filhos Meus, por isso hoje os convido a recordar e a guardar em
seus corações o grande milagre de Amor que Deus manifestou
através de Meu Imaculado Coração na presença luminosa do
Sol. A grande semente de Luz foi semeada no coração dos que
tinham fé e no coração dos incrédulos. A semente de Minha
Luz Maternal foi semeada nos crentes e nos ateus, e ninguém
ficou sem receber, por uma vez mais, a Graça de Deus, Seu
Perdão e Redenção.
Por isso, queridos filhos, hoje os estou chamando a meditar, por
meio da oração, sobre estes mistérios que certa vez, em Fátima,
fizeram-se visíveis aos olhos de todos os Meus filhos.
Deus Me chamou para derramar Sua Infinita Graça num tempo
em que a humanidade outra vez caminhava para a perdição.
Porém, o Amor Misericordioso da Senhora do Santíssimo
Rosário interveio para harmonizar os acontecimentos que se
deram no mundo.
O Anjo da Paz trouxe para a humanidade o sinal da conversão
e da penitência. Ele preparou o caminho de salvação de toda a
humanidade e isso se deu através de Sua intervenção espiritual
sobre todas as almas.
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Assim, queridos filhos, chegou depois a Senhora mais brilhante
que o Sol para difundir no mundo o importante chamado pela paz
e o perdão.
Hoje, novamente, Eu desço do Céu para abrir seus corações a este
importante ciclo, no qual a humanidade deverá consagrar-se à
Vontade de Deus.
Quero dizer, Meus pequenos, que cada alma deverá confirmar
o grau de seu Amor a Deus, pois isso permitirá que outras Leis
do Criador atuem sobre o mundo. Pelo exercício da oração,
os corações serão irradiados por Meu Amor, como aconteceu
em Fátima.
Eu os convido, queridos filhos, a recordar os feitos das Aparições
em Fátima, porque, como lhes disse, suas vidas assim entrarão no
santuário interior para viverem na fé e no amor.
Que o Sol de Deus, que uma vez iluminou o mundo através de
Sua Fonte Universal, ilumine seus pequenos corações. Caminhem pela senda de Meu Filho.
Oremos pela paz.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

15

outubro Meus pequenos,

Guardem em seus corações todo o caminho de amor e conversão
que vocês têm vivido por intermédio da Serva Fiel de Deus. Por
este motivo maternal, hoje os convido a recordar que já faz onze
meses de encontros e mensagens diárias para o mundo.
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Hoje os estou chamando a serem exemplos vivos de Minha
Mensagem Maternal por meio da caridade e da doação.
Queridos filhos, Eu os chamo a fazer parte de Meu exército
mariano da paz e a difundirem Minhas palavras por meio de
suas orações. Ainda está em tempo de viver na Misericórdia de
Meu Filho; está em tempo de perdoar com o coração.
Meus filhos, hoje também chamo todos os que escutam Meu
urgente chamado pela Paz e pelo Bem a difundir Minhas palavras de apoio e auxílio a todos os corações do mundo.
A meta de vocês, assim como a Minha, deve ser aliviar o coração cansado, o coração ferido e o coração caído. Pela oração,
acender a Chama do Espírito Santo e confiar no nome de Meu
Filho, em toda a sabedoria que vocês receberão para crescer
como consciências e como corações.
Meus filhos, hoje é motivo para celebrar com o coração os onze
meses seguidos em que Meu Amor Maternal, Minha Esperança, Minha Graça e Minha Misericórdia se derramam do
mais profundo de Meu Coração Materno para todos os Meus
amados filhos.
Sigam unidos ao Meu Espírito de Paz e, através da oração
permanente do rosário, estejam todos os dias unidos a Jesus,
o Rei do Amor.
Que seus corações, nestes últimos onze meses, tenham podido
ser parte de Meu Grande e Divino Filho, Jesus. Que a partir de agora suas vidas estejam entregues ao Plano de Deus
como reparação de todas as ofensas que Ele recebe por parte
deste mundo.
Sejam misericordiosos e amem aos seus irmãos, porque também eles são Meus filhos.
473

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 473

24/06/2015 22:36:42

Mensagens de Paz

Por todo este tempo de Misericórdia, Eu lhes agradeço por
responderem ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

16

outubro Queridos filhos,

Aos olhos de Deus, a alma sempre ama.
Aos olhos de Deus, a alma vive sua fé.
Aos olhos de Deus, a alma caminha e se eleva.
Aos olhos de Deus, a alma está em Deus.
Aos olhos de Deus, a alma reconhece o caminho para Cristo.
Aos olhos de Deus, a alma bebe da Fonte do Amor de Deus.
Aos olhos de Deus, a alma cresce e encontra fortaleza no
Coração de Deus.
Aos olhos de Deus, todas as almas são iguais e todas estão unidas ao Princípio Criador de Deus, porque aos olhos de Deus
vivem-se os grandes mistérios do Coração de Deus.
Queridos filhos, hoje convido todos a permanecer sob o olhar misericordioso de Deus, porque aos olhos de Deus seus corações se tornarão inseparáveis da vida de oração, e o Grande e Divino Espírito
de Deus lhes dará a conhecer a humildade que necessitam para
cumprir com Sua Única Vontade.
Filhos Meus, quando os convido a estar sob o olhar de Deus, é para
que reconheçam que não estão sós no caminhar e que, unidos ao
Seu Coração, serão guiados pelo Amor e pelo Espírito Santo.
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Pequenos filhos, muitos corações ainda não estão sob o olhar
bondoso de Deus. O Pai está perto de cada um de Seus amados filhos, e vocês, em nome do Amor, podem ajudar a que o
mundo inteiro esteja sob o Seu olhar.
Cada filho desta humanidade deve abrir o cofre do coração
para chegar até o olhar de Deus.
Meu Pai, o Altíssimo, está em seus corações e, por isso, Eu os
convido a buscá-Lo dentro de seus seres porque muitos filhos
se esquecem facilmente de Deus no coração. A atenção de estar em Deus aliviará o martírio que Ele recebe pelas ofensas
constantes da humanidade.
Se a humanidade estivesse na Misericórdia de Deus, ela seria
uma humanidade misericordiosa. Ainda está em tempo de
encontrar a Fonte do Amor de Deus em seus corações porque
Minha Aspiração Maternal é que vocês aprendam a amar como
amou Jesus.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

17

outubro Meus filhos,

Como Rainha e Mãe da Paz, hoje os convido a buscar em seus
corações a união interna com Jesus para que através da oração
vocês ajudem Meu Filho a levar a cruz do mundo.
Como o cirineu, carreguem por amor a dor do mundo. Que
suas orações sejam o alimento que a tudo sacia e a água que
aplaca a sede de muitos de Meus filhos.
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Hoje quero dizer-lhes que a cruz da humanidade deve ser
apoiada na perseverança dos grupos de oração que, unidos ao
Santíssimo Coração de Jesus, cumpram com o chamado de
aliviar o Coração de Cristo.
Uma pequena parte de suas vidas, por meio da oração e como
um serviço, pode colaborar com o próximo. Refiro-Me hoje,
queridos filhos, à disposição interior de doar-se aos outros. Esse
estado interior lhes permitirá reconhecer a humildade, que é
preciso viver nestes tempos. Pela falta de humildade no coração
humano, muitos fatos acontecem, eventos que condicionam o
caminhar harmonioso de Meus filhos.
Por isso, buscando em vocês a Jesus, o Amor Redentor, encontrarão a essência da doação, e quando esta doação for um exercício
diário, unido à oração, seus corações começarão a vislumbrar
a Luz da humildade.
Esse caminho de humildade, de vazio de si, todos os Meus filhos
estão sendo chamados a vivê-lo, por amor a Deus e pela reparação dos grandes conflitos e da soberba que vive a humanidade,
na qual uns aos outros pouco se amam.
Queridos filhos, Eu os estou chamando a formarem-se como
bons instrumentos de Deus para que Seu Sumo Sacerdote, Jesus,
possa verter Suas Graças Misericordiosas sobre os corações
puros e sobre os corações caídos.
É hora de estar em Jesus todos os dias.
Oremos.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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18

outubro Queridos e amadíssimos filhos Meus,

Em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome do Espírito Santo,
em nome do Amor Redentor de Meu Filho e diante dos Coros
Celestiais, sob o Poder de Deus no universo, sob a Luz Misericordiosa de Meu Imaculado Coração, Eu, a Bem-Aventurada
Virgem Maria, Rainha da Paz, Mãe da Divina Concepção da
Trindade, neste momento e durante esta hora, refletindo o
Amor Materno de Meu Imaculado Coração, mas com lágrimas em Meus imaculados olhos, anuncio-lhes com reverência
e paz o seguinte chamado celestial de atenção para todos os
Meus abençoados filhos na Terra.
Digo-lhes que a sempre Virgem Maria, Rainha do Céu, viu
uma falta importante da parte de Seus filhos diante de Deus.
Por isso, em nome da paz, Eu os absolvo e lhes digo, queridos
filhos, que a Rainha da Paz, a Mãe do Mundo, manifestará Sua
Face de Amor para todos no Centro Mariano de Figueira, nos
dias 25 e 26 de outubro, celebrando assim o mês do Santíssimo
Rosário, numa cerimônia de oração que se estenderá até os dias
25 e 26 de novembro de seu tempo, do ano de 2012.
Esta decisão divina é em resposta à Vontade de Deus, o Altís
simo, e pelo que viu nosso amado Pai Celestial ante a falta
de consideração espiritual e material de Meus filhos para com
Minha tarefa de contato com vocês.1
Filhos Meus, isso significa que Minha voz e Meu eco se pronunciarão por mais um tempo pela intercessão que Meu Filho
Jesus Cristo realizou diante do trono de Deus. Quero que entendam com seus corações que da parte de vocês, Meus pequenos, tem sido escassa a colaboração para com Minha Obra
Divina nesta parte da América.
1.  Refere-se à tarefa da Mãe Divina com os videntes.

477

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 477

24/06/2015 22:36:42

Mensagens de Paz

Quero dizer-lhes, Meus filhos, que de seus corações faltaram a
doação e a providência para que Minha tarefa pudesse abraçar
cada rincão deste mundo.
Por isso, queridos filhos, pela falta de amor na consciência diante de tudo o que ao longo do tempo Eu lhes tenho derramado
por Graça e com Amor, quero dizer-lhes que as aparições previstas para os últimos dias de outubro e novembro acontecerão
no Centro Mariano de Figueira. Isso significa que Eu lhes peço
uma amorosa colaboração para que Minha Mensagem prossiga
tendo eco no mundo.
Por esse motivo, como Mãe e como Maria Auxiliadora, intervenho com Amor por todos vocês para que a sabedoria do Espírito
Santo desperte em suas consciências. É hora de crescer com maturidade, meus adultos filhos, porque isso permitirá que seus corações
estejam sob a Lei da Divina Misericórdia.
Jesus os espera para que suas consciências meditem e se confessem com Seu Sagrado Coração. Eu os convido, nestes tempos
finais, a amar a Lei da Divina Providência porque, para compreender os mistérios do Céu, eles devem ser amados mais do
que a tudo que suas vidas conhecem neste mundo.
Queridos filhos, em nome da Luz do Céu, agradeço-lhes por responderem a este urgente chamado à meditação e à reflexão de
suas consciências.
Na Fé professada por Meu Filho Jesus, espero-os no Centro Mariano de Figueira para juntos celebrarmos o mês do Santíssimo
Rosário, porque a paz é urgente na vida de todos os Meus filhos.
Meus soldados Me seguirão?
Grata pela sua atenção interior.
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Ama-os eternamente,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

19

outubro Queridos filhos,

Levando toda a humanidade em Meus braços, hoje dirijo
Minhas palavras celestiais a todos os Meus filhos dos Estados
Unidos e da Venezuela, solicitando-lhes oração para que a Bem-Aventurada Graça possa descer sobre ambas as nações.
A pedido de Meu Filho Jesus, hoje lhes dou Minha Bênção
Maternal e os chamo a seguir caminhando pela paz em seus
corações e no mundo inteiro. Por esse motivo, hoje envio Meu
Amor Eterno a cada um dos grupos de oração dos Estados
Unidos e da Venezuela. Envio-lhes Meu Consolo Maternal e
anuncio que Minha prometida chegada a essas nações, segundo
os planos do Altíssimo, será realizada no Centro Mariano de
Figueira, no Brasil.
Quando lhes digo que levo a humanidade em Meus braços, é
porque ela necessita da guia e da proteção de Minha Maternidade. Quando lhes digo que Eu aparecerei em glória e em
espírito durante os meses de outubro e novembro no Centro
Mariano de Figueira, é para que seus corações sintam que não
os abandonarei, porque os amo além de seus pensamentos e
de sua razão.
Hoje quero recordar-lhes uma parábola que Cristo deixou para toda a humanidade. É uma mensagem que lhes permitirá
compreender por que Deus quer e pede que suas consciências
cresçam neste último tempo definitivo.
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Meus filhos, recordem-se de que uma vez Jesus disse que, num
tempo passado, houve uma mulher muito pobre que doou tudo
o que tinha para que o templo pudesse prosseguir com sua
tarefa. Mas era tão pouco o que ela havia deixado que sua ação
não foi considerada pelos homens. Jesus, Meu Filho, convida-os
a reconhecer que é mais importante a ação de doar do que o
valor em si daquilo que cada um de vocês possui.
Qual é o mistério desta parábola?
Queridos filhos, o mistério é que no Reino dos Céus guardam-se os verdadeiros e sinceros valores espirituais que enriquecem
o coração de todas as almas e não os bens que Meus filhos
guardam e acumulam na Terra.
Hoje, filhos Meus, quero que aprendam a amar aquilo que não
se tem, ou seja, amar o verdadeiro espírito da Providência de
Deus. Jesus disse aos Seus discípulos: “Deixe tudo o que tem
e siga-Me”. Meu Filho lhes queria dizer que cada um de vocês
deve doar-se por inteiro à Vontade de Deus e confiar que Ele
lhes dará os maiores bens que existem nos Céus.
Queridos filhos, o motivo de Minha ausência na Venezuela
significa que faltou da parte de Meus filhos um correto equilíbrio na colaboração e no sustento de Minha tarefa universal.
Deus não os abandonará, e Meu Materno Coração estará transmitindo a mensagem mensal para outubro e novembro de 2012.
Mas quero hoje que meditem sobre o quanto seus corações apoiam
com sinceridade Minha tarefa universal para que ela assim se cumpra em cada nação.
Deus não Me deu a permissão de fazer grandes milagres; por isso,
para que Minha Mensagem e Minha Luz se derramem em cada
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nação à qual Deus Me pede para ir, deve existir da parte de vocês
uma total colaboração para que os videntes cumpram com a tarefa
que Meu Coração lhes encomenda em cada nação.
Queridos filhos, vocês estão sendo convidados a viver na fé e na
entrega a Deus; por isso, Eu estou agora com vocês. Não temam
por nada, mas já é hora de crescerem em coração.
Vocês, Meus pequenos, acompanharão a voz de Meu chamado?
Abençoo o esforço que tenho visto por parte dos grupos dos
Estados Unidos e da Venezuela. Rezemos muito, pois os tempos estão mudando!
Agradeço-lhes!
Grata por ouvirem Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

20

outubro Bem-aventurados filhos,

Em resposta ao urgente chamado realizado no dia de ontem
aos Meus filhos, para quem já há cinco anos Eu apareço como
a Bem-Aventurada Mãe da Divina Concepção da Trindade,
anuncio-lhes que Meu Amado Filho, Cristo Jesus, hoje
Me envia aos seus corações para dizer-lhes que Deus Todo-Poderoso observou, do Seu Coração, a resposta de vocês ao
chamado celestial de atenção.
Queridos filhos, diante da urgente necessidade de conversão e
redenção de todas as criaturas de Deus, hoje os chamo à oração
contínua e, em especial, Eu os chamo para que durante todo este
mês suas vidas ofertem tempo e aprofundem a meditação de cada
um dos santos Mistérios do Rosário.
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Ali, encontrarão as chaves para a conversão de seus corações,
que são: a paz, a entrega, a confiança em Deus, a caridade, o
perdão, o Amor de Meu Filho, o sacrifício e a ressurreição junto à glorificação de Cristo.
Filhos Meus, neste mês do Rosário, quero que se dediquem
especialmente a unir seus corações a cada uma das passagens da
vida de Jesus e da vida silenciosa de Meu Imaculado Coração.
Pequenos Meus, que neste tempo desperte em suas consciências
o chamado à Redenção e à Entrega a Deus, chamado que Minha
voz profere dia a dia através das mensagens diárias.
Queridos filhos, sob a Graça de Deus, já estamos próximos de
completar um ano contínuo, sem interrupções, de bem-aventuradas mensagens diárias de Meu Imaculado Coração, da
Rainha da Paz, que tenta guiá-los pelo caminho do Bem e da
Paz no coração.
Após um ano contínuo de Graças recebidas, hoje quero que em
resposta a elas vocês unam suas vidas aos ensinamentos chave
de Cristo.
Por este motivo vitorioso de Meu Imaculado Coração em cada
uma de suas vidas, hoje Eu lhes anuncio, em nome do Amor
Misericordioso de Cristo Jesus, que amanhã, 21 de outubro
de 2012, Meus filhos videntes estarão honrando-Me com
uma singela oração e uma comunhão interna no Santuário de
Aparecida, santuário que amo com predileção pela expressão
humilde da fé dos Meus filhos peregrinos do Brasil.
Por isso, queridos filhos, a Honorável e sempre Virgem Maria,
Senhora Aparecida do Brasil, convida-os e chama todos os Seus
filhos para que, junto aos Meus filhos videntes, realizem essa
singela peregrinação ao Santuário de Aparecida e que, pela
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oferta de orar cinquenta contas do Santo Rosário e da comunhão interna com Cristo, reparem Meu Imaculado Coração.
Em resposta aos eventos acontecidos entre vocês e Deus, Eu lhes
prometo que, quem participar com um sincero espírito de reconciliação e perdão diante do Altíssimo, a Mãe Maria, Rainha
da Paz, do Céu lhes irradiará o poder da Divina Misericórdia
e suas vidas serão absolvidas diante da Lei.
Queridos filhos, levei rosas em Minhas mãos até o trono de
Deus, e o Pai da Fonte do Amor e da Compaixão aceitou Minha oferta por todos vocês. Este exercício de fraternidade que
lhes peço realizar permitirá que uma vez mais seus corações
estejam limpos e puros diante de Deus.
Por uma vez mais, queridos filhos, Meu Imaculado Coração
triunfará!
Grata por responderem a este chamado celestial.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

21

outubro Guardem hoje em seus seres o Amor Imaculado de Meu Cora-

ção e pela oração, confiantes, chamem pela Presença interna
de Deus.
Queridos filhos,
Que este dia, domingo, seja dedicado à reparação do Coração
do Senhor por meio da oração. No exercício da oração do coração, serão revelados os atributos que ajudarão a todos vocês
nestes tempos, atributos como a Fé, o Amor, o Perdão, a Misericórdia e a Redenção.
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Queridos filhos, como Mãe da humanidade, peço-lhes oração
para que Meu Filho interceda e alivie a dor de muitos corações.
Cada oferta sincera que nascer de seus corações dia a dia permitirá que os Planos do Altíssimo cumpram-se na vida de todas
as almas.
Filhos Meus, em amor e devoção, peço a todos os Meus filhos
da cidade de São Paulo, no Brasil, que elevem os olhos ao Reino
Misericordioso de Deus e que, assim, pratiquem em suas vidas
os ensinamentos maternais que Meu Coração derramou ao
longo deste último ano.
Por meio do exercício da adoração ao Coração Sagrado de Meu
Filho, todos os Meus filhos de São Paulo estarão unidos ao
Meu Imaculado Coração.
Por isso, queridos filhos, hoje Deus lhes pede crescer em consciência a partir do coração e unir suas almas com os diferentes
estados que a oração lhes irradiará, estados como a unidade, o
amor e a fraternidade.
Neste mês do Santo Rosário, que seus corações descubram em
cada Mistério as chaves da salvação.
Agradeço aos Meus filhos de São Paulo por responderem ao
Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

22

outubro Queridos filhos,

Neste mês do Rosário, até o dia 26 de novembro, Eu lhes peço
que, por amor ao Deus Criador, reúnam-se em grupos de oração e rezem pelo menos as primeiras cinquenta contas do Santo
484
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Rosário pelo mundo e pela humanidade, unindo assim este
pedido ao que já fiz por todas as nações do mundo.
Filhos Meus, por meio deste pedido maternal, Meu Imaculado
Coração intercederá a favor de todas as almas que necessitam
de paz e perdão nestes tempos, com a missão celestial de que
todos os Meus filhos despertem do sono em que vivem normalmente e comecem a viver para Deus, em Seu Amor e em
Sua Misericórdia.
Para que isso possa acontecer na maioria de Meus amados filhos, a oração do coração de todos os grupos que se consagraram à Mãe Divina será considerada de importância universal.
Queridos filhos, quando as almas estão conscientes dos pedidos que Deus envia através de Meu Imaculado Coração, esta
ação amorosa de responder ao chamado repercute em toda a
vida do planeta e da humanidade.
Pelo exercício do rosário, durante estes dias de outubro até
novembro, suas vidas estarão se preparando em consciência
para o novo, para os tempos que chegarão para o mundo.
Meus filhos, abrindo o coração, vocês permitirão que esta
tarefa se torne sagrada e verdadeira, assim como é descansar,
alimentar-se e viver para Deus. Cada ação da vida neste tempo deve ser sagrada para que Deus se sirva dos bons exemplos
daqueles de Seus filhos que aprendem as leis da convivência e
da fraternidade.
O novo mundo será integrado por grupos de almas que aprenderão a viver as leis, assim como viveram e obedeceram os antigos povos do deserto junto a Moisés. Deus tem preparada
para cada alma uma mensagem especial de amor e uma missão.
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O exercício da oração diária permitirá que a cada momento seus
corações contemplem a Vontade de Deus.
Queridos filhos, que este mês do Santo Rosário seja um mês
preparatório, uma verdadeira escola de oração para todos.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

23

outubro Queridos filhos,

Se buscarem viver na essência de Minha Paz, vocês encontrarão
o Reino de Deus sobre a Terra, e entre os corações se dissolverão
os conflitos que nascem nas próprias consciências.
Nestes tempos, principalmente, estejam unidos de irmão para
irmão, através da oração, e deixem-se conduzir pelo poder que
ela tem quando é pronunciada com amor.
Queridos filhos, recolhidos neste dia dentro de Meu Coração,
busquem a Presença de Meu Filho, pratiquem os ensinamentos
de Jesus através da oração diária, do serviço e da fraternidade.
Não é momento de que algum coração, algum filho do Pai,
deixe de cumprir sua tarefa diária de oração, porque, sem perceber, estaria se afastando do propósito e começaria a viver sob os
princípios humanos – mesmo aquela alma que seja consagrada.
A oração é o sal de suas vidas, é o condimento que provê a humildade e a sabedoria nestes tempos. Filhos Meus, enquanto caminharem por este mundo, vocês abrirão uma pequena porta para
o Céu para encontrar a paz e a mansidão, através da oração diária.
Sejam misericordiosos em todos os momentos, ainda que seus
pensamentos e sentimentos digam algo diferente.
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Unam-se ao Coração de Meu Filho para que todas as ovelhas
que d’Ele se separaram encontrem de novo o caminho. Vocês
são parte do Plano de Deus, Plano que está se cumprindo com
esforço nesta parte da América através dos anúncios de Minha
Imaculada Face.
Como Mãe do Alívio, dou-lhes Minha Bênção e os convido a
recordar o caminho de humildade para seus corações, para que,
assim, sobre este mundo haja mais paz e harmonia.
Agradeço-lhes!
Grata por orarem o rosário todos os dias!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

24

outubro Meus filhos,

No advento de um novo tempo para o mundo, tempo de mudanças e aprendizagens, hoje lhes peço mais oração, oração que
brote como manancial de seus corações, oração que socorra o
mundo, oração que alivie o grande peso da humanidade. A
oração sempre lhes trará clareza, sabedoria e discernimento
nos momentos que chegarão para a humanidade.
Suas vidas já vivem um tempo distinto. É necessário, queridos
filhos, estar atento e vigilante à consciência e ao coração.
Enquanto o mundo continua repetindo erros que se tornam
irreparáveis, Meu Coração Materno chega à humanidade para
trazer Luz e Misericórdia.
Sei que alguns de Meus filhos julgam a veracidade de Minha
existência e de Minhas aparições a vocês. Por isso, queridos
filhos, hoje lhes digo que a Bem-Aventurada sempre Virgem
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Maria, Mãe Universal e Rainha da Paz, está entre vocês já há
alguns anos.
Deus Me deu a permissão de enviar Minha mensagem salvadora a todos os Meus filhos; por isso, muitos corações foram
partícipes de Minhas aparições ao longo do último ano.
Queridos filhos, diante da fome na humanidade, diante da
guerra que desperta entre corações irmãos, diante da perda de mais crianças e adolescentes, diante do caminho de
perdição que muitos jovens estão percorrendo e diante de
muitas coisas mais, que agora vocês desconhecem, Eu lhes
digo: rezem! Rezem! Rezem e rezem como se fosse a última vez! E a partir deste dia, reconheçam a Graça Celestial
que vocês estão recebendo pela amorosa intercessão de Meu
Imaculado Coração.
Filhos Meus, agora vocês já são adultos na vida de oração; por
isso, com maturidade e caridade orem pela Paz e pela Misericórdia para cada rincão deste mundo.
Este é Meu último e decisivo chamado à humanidade: oração!
Oração e oração, para que mais almas possam ser partícipes da
Presença do Mestre e Salvador!
Queridos filhos, vocês têm em suas mãos e em seus lábios o caminho da Salvação, da Graça e da Misericórdia. Vocês têm em
suas vidas o poder infinito da oração. Vocês devem amar a
oração e senti-la no âmago de suas almas.
Queridos filhos, vocês estão em Meu Coração; por isso estão
sendo despertados do sono deste mundo pelo Amor Universal
da Rainha da Paz.
Vocês estão em Mim.
Agradeço-lhes!
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Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

25

outubro Queridos filhos,

Pela comemoração de Minhas Aparições mensais nos dias 25
em Medjugorje, hoje os convido e os reúno em nome de Jesus
para que seus corações contemplem a existência do Centro
Mariano de Figueira.
Ao final de 25 anos de instrução necessária para suas vidas e
amorosa para suas almas, hoje lhes anuncio que a Bem-Aventurada Mãe Universal, Mãe da Divina Concepção da Trindade, caminhou silenciosamente junto a vocês por esta senda de
ensinamentos e aprendizagens.
Queridíssimos filhos, quero que hoje compreendam em seus corações que Deus Pai se manifesta não somente através de Minha
Imaculada Voz, mas também por meio de todos os que de coração se doam para concretizar o Plano Divino na Terra.
Por isso, filhos Meus, Deus Pai é a Grande Árvore da Sabedoria,
suas raízes e seus ramos são a expressão do Universo Infinito e
suas folhas são a emanação das almas sobre este amado planeta.
Queridos filhos, para que isso exista em toda a vida criadora,
há em suas vidas a presença da Mãe Universal, da Rainha da
Paz, da Estrela da Manhã, que anuncia o novo tempo antes da
chegada de Seu Filho.
Queridos filhos, por isso suas vidas e suas essências sempre
estão unidas à Essência do Coração de Deus. Como Mãe do
Mundo, como Senhora dos Céus, venho ao encontro de vocês
para revelar-lhes o verdadeiro mistério de sua fé e de suas vidas;
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esse mistério se chama Amor ao Todo, Amor ao Único, Amor
à Vontade de Deus.
Por isso hoje, com o Rosário da Paz em Minhas abençoadas mãos,
de novo os convido à oração porque dia a dia muitas almas se
perdem e não encontram o caminho para a Luz.
A vocês, Meus queridos filhos, que estão despertos para a vida
do espírito, neste tempo somente lhes bastará servir: servir
ao doar-se, servir ao amar, servir para reparar o Coração de
Meu Filho.
Mediante a maturidade interior e com a oração como exercício
primordial, vocês estarão dando passos seguros à consagração
de seus pequenos corações.
Meus filhos, neste 25 de outubro e depois de muitos acontecimentos causados pela presença de Meu Imaculado Coração,
Eu os chamo ao despertar de suas consciências para que sob a
Vontade de Deus surjam novos e doados servidores marianos
da paz. Esses soldados da paz têm o espírito de amar a oração,
de estar em serviço interno pelas almas e de encontrar na Vontade de Deus a aspiração de alcançar a Eternidade.
Filhos Meus, despertem ao chamado e escutem em seus corações a Voz do Único e Grande Senhor.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

26

outubro Como a Estrela do Céu e do Universo, seus passos são guiados

pela Luz de Meu Imaculado Coração. Assim também seus
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pés caminham na senda ao encontro de Meu Filho. Este é um
caminho que se constrói na pacificação e na fé do coração.
Queridos filhos, hoje os chamo a alegrar seus corações e a não
temer por nada, porque sua Mãe Celestial está com vocês, está
ao seu lado observando o caminhar de cada alma, observando
a definição de cada coração diante dos Planos de Deus. Porque
cada um de vocês guarda no coração algo que é reverenciado
pelos anjos do Céu. Isso tão apreciado que vocês guardam, chama-se: pureza do coração.
Ainda que dia após dia o mundo se esqueça de fortalecer o
espírito por meio da oração e do Amor ao Deus Criador, hoje
os convido a buscar dentro de vocês a pureza imaculada do
coração. Por amor, Deus lhes entregou o Seu Filho Predileto,
que lhes deixou o caminho da verdade e da salvação.
Por isso, queridos filhos, hoje reverenciem, adorem e glorifiquem a Presença do Filho de Deus em suas vidas.
Neste dia de importante reparação do Coração de Cristo, peço-lhes que, por amor, entreguem suas vidas a Jesus e que encontrem no Amor Misericordioso de Cristo a porta para a salvação
e a redenção.
Meus filhos, novos instrumentos de Cristo, novos fogos de Seu
Misericordioso Amor devem despertar nestes tempos, porque
as almas, como chispas do Amor de Cristo, ajudarão na salvação das essências através do serviço e da consagração.
Hoje, queridos filhos, quero que se recordem de que vocês são
essências preciosas de Deus e que além da sua compreensão e
da sua razão existe a expressão do Amor do Pai em cada uma
de Suas criaturas. Se ao menos as almas se lembrassem de
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que são essências criadas por Deus, os passos na consciência
poderiam estar unidos à Sua Vontade.
Queridos filhos, como Mãe da Redenção, deixo hoje Minha coroa
de estrelas a cada um de seus corações para que, guiados por Meu
Amor Imaculado, reconheçam o valor de sua fé e da confiança
absoluta em Deus Criador.
Hoje também lhes digo que por nada temam e caminhem, caminhem na oração, porque ela será seu escudo para os momentos
importantes. Unindo dia a dia seus corações na fraternidade,
vocês poderão levar gravada em seus seres a Eterna Paz Celestial do Senhor.
Difundam o poder misericordioso da oração e que suas vidas
revelem aos que estão distantes de Deus os ensinamentos e as
transformações que Cristo fez em suas consciências.
Sejam novos pastores da oração e por meio do exercício orante
sejam Comigo guardiões de todas as almas. Rezemos pela presença da Misericórdia de Deus no mundo.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

27

outubro Queridos filhos,

Como Mãe do Céu, hoje os convido a um encontro interno com
Meu Filho por meio da adoração à Sua Sagrada Água e ao Seu
Divino Sangue. Contemplem esses dois princípios de glorificação de Jesus para que seus corações preencham a alma sob
os Dons de Cristo.
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Também hoje, filhos Meus, meditem e sintam o dom da transfiguração porque, na união com Cristo, compreenderão a Sabedoria de Deus. Que o Espírito Santo participe de suas vidas
e, unidos à Sagrada Água e ao Divino Sangue de Jesus, bebam
da Fonte da salvação e dos prodígios em nome da humanidade.
Queridos filhos, hoje os chamo a considerar em suas orações
todos os Dons do Senhor, o Altíssimo, Dons que se manifestam por intermédio de Seu Filho Predileto.
Na união sincera com Jesus, ajudarão a equilibrar muitas almas
que devem alcançar, nestes tempos, a Luz e a conversão através da paz. Uma alma que está verdadeiramente no caminho
da conversão é permeada pelo Amor Misericordioso de Meu
Filho. Ele é quem em verdade as guia e as conduz às Portas
do Céu.
Queridos filhos, vivam hoje a união com Cristo de coração a
Coração e de espírito a Espírito, porque, nesse exercício espiritual de unidade, concretizarão em seus corações a amada e
honorável Vontade de Deus em suas vidas.
Sejam partícipes do tempo da Divina Misericórdia e, por meio
da oração, propaguem o Espírito da Paz a todos aqueles que
dela necessitam.
Hoje novamente formo instrumentos que vivem no caminho
da salvação e que, unidos a Cristo, devem irradiar o amor interno do coração. As almas clamam por auxílio, ainda que muitos
corações estejam cegos a este chamado interior.
Por isso, hoje os chamo à oração por todos eles para que seus
irmãos também sejam participantes do tempo misericordioso.
Sejam vigilantes na oração do coração.
Agradeço-lhes!
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Grata por responderem ao Meu chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

28

outubro Quando sentir solidão, Eu estarei com você.

Quando vir que a vida é um naufrágio, Eu estarei com você.
Quando duvidar de sua fé, Eu o fortalecerei.
Quando sentir que carrega muito sobre si, Eu o aliviarei.
Quando buscar ao Meu Filho, Eu O mostrarei e darei a você
de beber da Fonte da Misericórdia e da Redenção.
Quando vir que tudo está vazio, Eu o preencherei com o
Espírito de Meu Amor.
Quando ninguém puder socorrê-lo, sob Meu Manto Eu o colocarei para que, junto aos anjos do Céu, louve a Deus, a Fonte
do Amor e do Perdão.
Quando sentir alegria, Meu Coração estará com você.
Quando sentir tristeza ou desespero, chame por Mim, porque ali
Eu estarei e o colocarei em Meus braços, assim como fiz com Jesus,
para irradiar-lhe a Luz de Deus; assim, você já não sentirá solidão,
sentirá o Consolo Materno de Meu Coração.
Quando cultivar a oração em seu coração, ali estará Deus, porque
as almas necessitam ainda do Perdão.
Quando não encontrar o caminho, clame por Meu Coração e
Eu irradiarei a Luz de Meus olhos para que você caminhe até
Meu Filho, o Redentor. Assim, você será como uma ovelha que
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aspira à orientação do Grande Pastor e, junto aos corações de
todo o mundo, suplicará por redenção.
Este será o momento em que seu coração se guardará dentro do
Sagrado Coração porque, assim, estará protegido de toda dor.
Agora, neste dia, aspire a estar em Deus e em vigília, em eterna
oração pelas almas.
Creia no poder da Misericórdia e eleve suas súplicas como flores aos Céus porque, assim, Eu as recolherei para entregá-las
com amor ao Criador, como uma oferta de uma alma em redenção. E quando vir de novo o amanhecer, lembre-se de que
está nascendo a Luz de Deus para cada ser.
Grata por responder ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

29

outubro Queridos filhos,

Recordando o milagre das Bodas de Caná, hoje lhes peço que
através da oração seus corações sejam convertidos, assim como
Jesus converteu a água em vinho. O mistério desse milagre se
encontra no amor que vocês possam ter perante o Pai.
Por isso, filhos, neste dia, acompanhem Jesus na conversão da
humanidade, que necessita de Misericórdia e de Perdão.
Queridos filhos, que suas vidas espelhem o ensinamento de Jesus
em espírito e em essência. Que seus braços estejam abertos, livres
e preparados para receber os que mais necessitam de Misericórdia.
Pequenos filhos, hoje os chamo a viver este milagre das Bodas
de Caná em seus corações para que, assim, suas consciências
495

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 495

24/06/2015 22:36:43

Mensagens de Paz

vivam o grande exemplo de conversão que Meu Filho realizou
em nome do Amor de Deus.
Quando Jesus converteu água em vinho, estava nos instruindo
sobre como o Amor de Deus converte o impuro em Puro, o
irreparável em Reparável, as faltas em Misericórdia, a escuridão
em Luz. Por esse motivo, queridos filhos, que hoje suas orações
sejam uma nova conversão de Caná, uma demonstração do
amor que cada um de vocês guarda por Deus.
Mas este amor que guardam deve irradiar-se em irmandade para
todos porque, assim, todos se unirão à grande rede do amor e
da fraternidade.
A redenção de vocês começará ao reconhecerem que são parte
de Deus e que Deus é parte de vocês, porque neste simples exercício estarão colaborando na elevação espiritual da humanidade.
Por isso, é importante orar todos os dias, mais ainda nestes
tempos de exigentes mudanças em cada um de Meus filhos.
Porém, se estiverem sob a Luz do Espírito Santo, seus corações
receberão novamente a Graça do Perdão.
Estejam em Minha Paz e busquem estar em Minha Paz Maternal.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem neste dia ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

30

outubro Queridíssimos filhos de Córdoba e de toda Minha amada

Argentina,

Como Rainha da Paz, hoje venho ao encontro de vocês numa
Aparição Extraordinária de Minha Imaculada Face.
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Que este dia seja de glória, gozo e alegria para todos, para que
estejamos juntos e unidos ao Celestial Júbilo de Deus e, através da oração do coração, possamos dizer “sim” à Salvação e à
Redenção das almas.
Queridos filhos, Deus Pai Me envia à cidade de Córdoba para
dar Minha Grande Bênção Maternal e, por este motivo, Meu
Imaculado Coração escutou a voz amorosa das orações e do
chamado de vocês.
Quando as almas respondem “sim” ao Plano Divino, os acontecimentos que estão escritos no livro de Deus transformam-se
pela intervenção de Meu Imaculado Coração e do Sagrado
Coração de Meu Filho e isso acontece porque, como tantas
outras almas, vocês vivem o poder interior da oração.
Por isso, queridos filhos, que seus corações continuem orando,
criando novos grupos de oração que respondam a Meus pedidos e, assim, fortalecer a fé em cada um de vocês.
Como Mãe da Divina Misericórdia, hoje abençoo a todos por
este caminho de fé e devoção que seus corações estão vivendo
em honra à Senhora da Imaculada Paz.
Filhos Meus, de Norte a Sul, Minha Mensagem está chegando
a todos. Hoje também lhes peço que seus corações sejam fiéis
difusores de Minha mensagem e de Meu chamado, porque
muitas almas que se distanciaram de Deus devem voltar a orar,
e muitas almas que desconhecem o Amor de Deus devem sentir no profundo de seus corações o Pai Celestial.
Queridos filhos, para que isso aconteça, a oração fiel deve continuar todos os dias, e devem assim abrir o coração para receber
aqueles que mais necessitam de Deus.
Queridos filhos de Córdoba e das províncias irmãs, hoje os
convido a participar da nova vida do espírito por meio do ser497
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viço abnegado ao Plano de Deus. Por isso, todos os grupos
orantes da Argentina são chamados a colaborar, por amor, no
surgimento da Nova Comunidade Crística da Irmandade, 2
estendendo assim seus braços e doando-se através de suas mãos.
Por isso, são convidados a ser obreiros deste Plano de Amor.
Nas serras de Córdoba, da Minha Casa de Oração, deve surgir
um ponto de Luz. Por isso, todos são chamados a se formar na
escola da oração e a responder aos pedidos maternais de Meu
Coração. Todos vocês são parte da Casa de Oração, porque o
mundo dela necessita para alcançar a Graça do Perdão.
Bom serviço fraterno a todos os Meus filhos da Argentina!
Agradeço-lhes por estarem neste dia respondendo ao Meu
chamado!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

31

outubro Queridos filhos,

Que hoje desperte em vocês a alegria de viver e de estar em Deus
porque, assim, estarão em comunhão interna com o Criador.
Queridos filhos, hoje lhes peço que por meio da oração do coração comunguem novamente da Presença de Meu Filho para
que todas as almas se unam a Deus e despertem ao chamado
destes tempos.
Filhos Meus, como Mãe das Graças, hoje lhes irradio Minha
Paz e os aproximo a todos do Grande Coração de Deus. A meta
de hoje, pequenos filhos, é continuar peregrinando através
da oração, porque o mundo necessita do amoroso e doado
auxílio de vocês. A redenção de todos os corações do mundo é
2.  Localizada no Centro Mariano do Espírito Santo, Capilla del Monte, Córdoba,
Argentina.
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primordial nestes tempos, e cada um de Meus filhos guarda em
seu coração o potencial interior para cumprir com esta missão
orante que Meu Coração lhes encomenda dia a dia.
Queridos filhos, diante das Portas do Céu, hoje lhes peço
que reverenciem o Universo, porque muitos de Meus filhos se
esquecem de olhar o Infinito para encontrar a paz. O inimigo
distrai a humanidade com modernidades e isso desconecta
Meus filhos da oração.
Hoje os convido a amar o exercício primordial da oração para
que ao menos alguns de Meus soldados ajudem no despertar da
nova consciência do espírito e do coração que cada filho deve
ter nestes tempos frente o Altíssimo.
Deus lhes agradecerá a postura orante no final destes tempos.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado pela paz.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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1o

novembro Queridos filhos,

Abrindo a Fonte da Misericórdia Universal de Meu Filho para
o mundo, hoje os chamo a unirem-se ao Princípio Criador do
Amor, porque a humanidade necessita despertar e ir ao encontro deste Amor no coração.
Vocês, Meus pequenos, têm na oração diária a chave fundamental para que essa Fonte de Amor, que nasce de Deus, possa
ser vertida sobre a humanidade neste ciclo.
Filhos Meus, como Mãe do Perdão e da Paz, hoje lhes peço que,
abrindo seus corações, caminhem ao encontro amoroso com
Meu Filho, pois assim permitirão que Sua Graça Redentora se
faça presente no coração de todos os homens.
Pelo exercício da oração vocês participarão com Jesus da salvação dos corações e, assim como foi com os discípulos de Cristo,
seus corações orarão de par em par a fim de fazer brilhar a Luz
nas essências.
Queridos filhos, hoje os estou chamando a caminhar através
da oração, porque muitos de Meus filhos devem reconhecer
que sem a oração do coração não se é nada neste tempo. Tento,
como Mãe, dia a dia, ensinar-lhes a amar o exercício da oração
do coração porque, assim, muitos de seus irmãos poderão ver
os efeitos poderosos da oração interior.
Filhos Meus, por este motivo, vocês são chamados a participar
com consciência do caminho da consagração, que começará
com o seu compromisso interno com a oração e, em consequência, resultará numa união perfeita com o Sagrado Coração de
Meu Filho.
Queridos filhos, vocês podem estar às vésperas do nascimento
de um novo fruto que, nas Mãos do Criador, poderá servir de
auxílio e apoio aos mais necessitados.
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A meta de vocês nestes tempos é a doação interior. Caminhem
em direção a esse propósito do coração!
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

2

novembro Queridos filhos,

Como Senhora da Divina Defesa, hoje os chamo a orar pela
proteção dos Centros Marianos, e em especial por Meu Centro Mariano Nacional de Lujan, que nestes dias tem vivido
situações-limite.
Por isso, Meus filhos, com a bandeira da paz em Minhas mãos,
Eu os convido, por amor, a peregrinar pelos lares mais necessitados dessa região e, através do serviço e da doação, suprir o
que Meus filhos da região de Lujan mais necessitarem.
Queridos filhos, Meus Centros Marianos estão em suas mãos
e Deus contempla a honorável Graça que todos os Meus filhos
possam ofertar e realizar por meio do serviço de ajuda e de
oração aos mais necessitados. Hoje não somente os convido à
oração, mas também a servir no fim destes tempos.
Meu Filho os chama a ser misericordiosos, e já chegou a hora
de entregar tudo ao Senhor pela salvação das almas.
Filhos de Meu Filho Jesus, ovelhas de Seu amoroso rebanho,
como Mãe Universal e Mãe do Perpétuo Socorro, Eu os estou
chamando a orar pelos Centros de Paz e também a servir de
maneira abnegada e verdadeira aos Meus filhos que durante
estes dias têm sofrido as consequências da inundação em seus
lares e famílias, mas sobretudo no interior do coração. Com
504

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 504

24/06/2015 22:36:44

Novembro de 2012

reverência, Eu os chamo a tomar consciência e a colaborar com
Minha tarefa universal de salvação.
Queridos filhos, Meu Manto Protetor de Misericórdia e Amor
está sobre vocês. Oro por vocês perpetuamente. Oro por vocês pedindo a Deus por sua salvação, por sua Misericórdia. O
tempo corre rapidamente e a humanidade deve orar mais para
impedir acontecimentos irreparáveis.
Por isso, Meus filhos, estou com vocês, caminhando como
Mãe, passo a passo, ao seu lado e como Guardiã da Fé para
seus corações.
Queridos filhos, estamos no tempo da purificação da mente e
do coração; por isso, os convido a orar sinceramente, porque
desta forma estarão resguardados sob Minha Luz Maternal.
Queridos filhos, abrindo Meus braços para socorrer todas as
almas, em especial ao santuário de Lujan, peço-lhes neste dia
que peregrinem servindo a Deus e doando seu amor aos irmãos, fiéis devotos do Meu Imaculado Coração.
Peço-lhes que se dirijam a Lujan nestes dias levando o Amor
de Meu Filho Ressuscitado e, também, que suas mãos doem
caridade e humildade aos que foram afetados pelo temporal
que se abateu sobre essa região.
Queridos filhos, vocês terão duas tarefas para cumprir diante
de Deus:
- Servir aos irmãos de Lujan e orar com eles para que os corações de Meus filhos sejam reparados. Agradecerei a todos por
responderem a este importante chamado.
- Encontrarem-se Comigo em Minha Aparição Mensal, que
neste mês será realizada na cidade de Buenos Aires, dia 3, às
19h30, quando Meu Coração Maternal preparará seus corações e suas mãos para continuarem servindo em Lujan, em
505
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nome de Cristo. Esta tarefa de serviço se estenderá até que seus
corações assim o indiquem.
Queridos filhos, vocês Me ajudarão?
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade,
Senhora da Divina Defesa

3

novembro Amados filhos,

Novamente Minha Misericórdia está sobre toda a Argentina
e, especialmente, sobre Buenos Aires, esta necessitada cidade
do mundo.
Queridos filhos, por meio da oração do coração, hoje os chamo
ao despertar da consciência para o final destes tempos, porque
um novo ciclo se aproxima e seus corações deverão estar preparados para recebê-lo. Para alguns, esse ciclo será como uma
Boa Nova que mudará o estado da consciência, mas para outros
trará mudanças profundas que os levarão a definir o caminho
a seguir nestes tempos.
Por isso, queridos filhos, vocês que vivem o dia a dia nesta cidade de Buenos Aires, assim como outras almas em diferentes
cidades do mundo, devem orar com fervor, a partir do coração,
para que a Graça de Deus e a Misericórdia de Meu Filho difundam-se nos corações mais necessitados de amor e de redenção.
Filhos Meus da Argentina, no dia de ontem, Eu os convidei a
peregrinar a Lujan de uma maneira diferente; desta vez, para
um serviço verdadeiro e abnegado, pois saibam que as grandes
colônias de almas também deverão ser sustentadas pela oração.
Para isso, são necessários grupos de oração que, consagrados ao
Meu Espírito Maternal, persistam e caminhem com fé em Meu
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Filho. Cada grupo deverá começar a exercitar a fraternidade
porque, assim, em seus núcleos de trabalho e de tarefas encontrarão Minha Paz Universal.
Quero formar para estes tempos soldados despertos, que deixem para trás as comodidades da vida e, como sinceros discípulos, sejam instrumentos nas Mãos de Deus no final dos tempos.
Vocês, por meio da oração, têm a chave para definir a salvação
de toda a humanidade. Por isso, há 31 anos em Medjugorje,
Meu Coração Materno pronuncia e clama por oração, oração
e oração! Isso é o que vocês deverão ingerir como alimento
espiritual nestes tempos, permitindo assim que Meu Coração
redima os caminhos que desviam milhões de almas, os caminhos da modernidade e do conforto.
Estou aqui, queridos filhos, em nome do Altíssimo, para abrir
seus olhos, aspirando, como Mãe do Céu, a que suas consciências amadureçam e possam socorrer a própria humanidade
por meio da oração.
Filhos Meus, alguém deve fazer algo pelo mundo, porque a cada
dia ele se acende em chamas por suas próprias ações e esse alguém
são todos os Meus fiéis soldados, os soldados de Meu Coração!
Hoje chego ao mundo para abrir as Portas dos Céus às suas vidas
para que a esperança e a Misericórdia sejam cultivadas no maior
número de almas.
Queridos filhos, Deus os está escutando. Por isso, continuem
orando todos os dias. Estarei universalmente agradecida a vocês.
Que este mês de novembro seja para todos vocês uma preparação
da Minha próxima chegada a Buenos Aires, em dezembro.
Grata por responderem ao Meu chamado pela humanidade.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
507
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4

novembro Queridos filhos,

Nestes tempos, deve-se ter um coração puro e para se viver
com um coração puro, deve-se orar com todo o amor puro; e,
para se orar com todo o amor puro, deve-se estar dia a dia no
Coração de Meu Filho.
Ao final destes tempos, as almas debilitam-se pelas influências
que recebem por parte do inimigo e dos diferentes estados da
humanidade. Isto gera consequências às vezes irreparáveis em
muitos corações que, dentro da vida de ilusão, creem estar no
caminho correto.
Como Mãe Protetora, Eu os convido dia a dia à oração para
que neste tempo decisivo seus corações percebam e sintam o
que é verdadeiro, sadio e bom para a vida. Se caírem na normalidade deste rápido tempo, não desanimem, mas também
despertem em seus lábios o poder da oração. E, quando sentirem que não podem caminhar, chamem pela Luz de Meu
Imaculado Coração.
Se as almas lessem Minhas mensagens, Minhas palavras as fortaleceriam e, por intermédio da oração, elas poderiam caminhar no amor e na coragem. As almas que neste tempo habitam
o mundo não são as mesmas almas de ontem. Estes tempos
de mudanças e transformações deverão ser apoiados por sua
amorosa e fervorosa oração do coração.
Queridos filhos, desta maneira vocês se ajudarão a si mesmos e
auxiliarão a muitos corações que clamam por alívio e perdão.
Deus os aguarda para caminhar ao Seu lado, neste final dos
tempos, e chegar até as profundezas dos abismos para que as
almas deste mundo voltem a se erguer e a se reconciliar com
o Altíssimo.
Vocês, Meus queridos filhos, estão no tempo da definição do
caminho espiritual de milhões de consciências. Por isso, a
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oração será o perfeito amparo neste momento e Meu Coração
Materno irá socorrê-los sempre que Me chamarem.
Queridos filhos, hoje lhes dou Meu Perdão e Minha Luz Celestial, pois os amo e sei o que é melhor para cada um de vocês.
Espero-os sempre em oração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

5

novembro Queridos filhos,

Preparando a véspera de Minha chegada ao Centro Mariano
de Aurora, Meu Coração Materno lhes anuncia que, por Graça
e Amor de Jesus, estarei entre vocês e em oração na Casa de
Adoração, no dia 10 de novembro de 2012.
Este encontro, queridos filhos, tem como motivo especial resguardar e proteger alguns acontecimentos no mundo. Vocês,
como filhos Meus, são chamados a colaborar Comigo por meio
da oração, em um encontro especial no dia 10 de novembro,
às 21 horas.
Queridos Meus, por esse motivo, vocês deverão Me aguardar
em oração com cânticos e alegria para que Meu anúncio especial
possa ser proferido. Dirigirei Minhas palavras especialmente ao
coração das Comunidades-Luz, fortalecendo-as para os tempos
que virão.
Assim, Meu Coração Materno irradiará Luz a cada um dos
Centros Marianos recentemente consagrados ao Meu Imaculado Coração.
São eles:
- Centro Mariano de Figueira
509

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 509

24/06/2015 22:36:45

Mensagens de Paz

- Centro Mariano de Aurora
- Centro Mariano do Espírito Santo.
Queridos filhos, o dia 10 de novembro será um dia especial porque Meus quatro primeiros videntes, os que viveram a experiência das primeiras aparições em Aurora, Paysandu, no Uruguai,
relatarão a todos, às 18 horas, o que cada um deles viveu nas
primeiras aparições e o que de Meus pedidos foi realizado ao
longo dos últimos cinco anos.
É a primeira vez, depois de cinco anos, que Meu Coração Materno anuncia a todos o relato dos videntes referindo-se à primeira aparição no Uruguai, que se dará no coração do lugar
das aparições, em Aurora.
Nesse dia lhes anunciarei algo importante para todos relacionado ao novo ciclo de Minha presença entre seus corações.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Oremos pela paz no mundo!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

6

novembro Como Senhora da Fé, busco que seus corações estejam vigilan-

tes quando chegar o esperado momento do resgate dos corações
e da salvação das almas. Seu caminho de oração lhes permitirá
encontrar a essência em cada um de Meus filhos e, em especial,
descobrir aquilo de que suas almas mais necessitam.
Filhos Meus, abrindo o Manancial da Misericórdia, Eu os levo
até Meu Filho para conduzi-los pelos caminhos da paz.
Queridos filhos, como o mundo corre rapidamente, é necessária
muita oração para poder suportar as mudanças que surgirão à
510

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 510

24/06/2015 22:36:45

Novembro de 2012

vista de todos, mudanças que definirão o “sim” ou o “não” em
todas as almas.
Vocês são chamados a caminhar próximo ao Meu Filho, para
que possam ver a necessidade em todos os corações que aguardam pelo Perdão e pela Misericórdia de Deus.
Queridos filhos, é hora de continuar orando, pois isto aliviará o
Coração de Cristo e, assim, vocês estarão próximos ao Seu Amor
Universal. Agora, devem seguir os passos do Retorno de Cristo
para que suas moradas estejam unidas ao Seu Sagrado Coração.
Muitos corações esperam pelos Novos Cristos e Minha ordem
ecumênica, Ordem Graça Misericórdia, é parte dos soldados
da oração, porque hoje todos são chamados a compartilhar o
caminho cristão do final dos tempos.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

7

novembro A todos os Meus filhos dou Minha Paz e hoje os chamo a con-

fiar em Deus, porque ao final destes tempos sua fé deve estar
madura e ser impregnada por suas orações.

Filhos Meus, levem em seus corações o Amor de Meu Filho,
porque é no Amor de Meu Filho que suas vidas encontrarão a
confiança de que todos necessitam diante do mistério de Deus.
Queridos filhos, enquanto o tempo muda, suas orações devem
ser proferidas como um alimento para a vida; por isso, que de
suas mãos surja a oração doada e irradiada do coração. Busquem a Fonte que nutre todas as coisas; que ela seja a água que
sacia a sede de seus corações e a sede dos corações que estão
solitários na vida.
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Sua comunhão com Meu Filho através da oração lhes revelará
o poder que tem o amor quando desperta nas almas.
Queridos filhos, seus corações devem ser templos redimidos e
consagrados ao Deus Vivo, ao Deus Todo-Poderoso, que tudo
sabe, que tudo ama e a tudo conhece.
Por isso, filhos Meus, que suas consciências, dentro da confiança de Deus, abracem o Amor do Altíssimo para que, junto aos
anjos do Céu, auxiliem toda a humanidade. Que seus corações
nada temam, mas com coragem caminhem para o cumprimento do amado Propósito de Deus.
Queridos filhos, abram os braços a todos para que o coração
lhes mostre quão simples é amar com devoção.
Meus pequenos, o amor de cada um de vocês dará vida ao que
parece estar perdido e trará a cura ao que parece estar dolorido.
O Amor de Meu Imaculado Coração é a referência primordial
para suas vidas. Quem está em Meu Filho também está em
Meu Coração, está na Grande Consciência de Deus.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

8

novembro Queridos filhos,

Espero que, ao longo deste último ano de Mensagens Diárias,
vocês tenham aceitado viver na Graça de Deus. É uma revelação misericordiosa que Minhas Palavras Maternais tenham
acompanhado a cada um de vocês por todo esse período, durante o qual seus corações tiveram que crescer e amadurecer
ante a realidade do final destes tempos.
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Filhos Meus, por isso hoje os chamo a aprofundar em seus corações a gratidão a Deus; gratidão porque, através de Meu Filho
e Sua amorosa intercessão, Deus permitiu-Me vir diariamente
ao encontro de vocês por meio das mensagens.
Queridos filhos, vocês sabem que o mundo está sofrendo muito
e que, a cada novo dia, inumeráveis almas se perdem, condenando-se ao caminho do purgatório.
Por isso, Eu os chamo a viver a oração do coração, porque sua
oração será a única esperança para a salvação de muitos corações, sobretudo daqueles filhos que, na ignorância de suas
vidas, ofendem a Deus.
Amorosamente lhes peço que rezem sob a Luz de Deus e que
a Ele encomendem todas as almas que for possível, por meio
do poder da oração. Aqueles que ainda não oram é porque
carecem do Amor Materno e necessitam saciar a sede que suas
almas sentem há muito tempo.
Queridos filhos, este é um tempo definitivo; um tempo de mudanças; por isso os convido a tomar consciência de sua tarefa de
oração, para que mais Luz do Universo de Deus possa socorrer
e salvar almas condenadas.
Filhos Meus, sustentem nas mãos a oração do rosário e que
cada nova oração que realizarem seja uma oferta e uma súplica
à Misericórdia de Jesus.
Em Meu Filho está o caminho. Em Meu Filho encontram-se
a redenção e o perdão para vocês.
Estejam despertos à oração!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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9

novembro Queridos filhos,

Que suas palavras não julguem os demais corações; que seus
lábios somente orem pela paz e pelo amor no mundo inteiro.
Filhos Meus, que seu sentimento seja uma emanação do Amor
de Meu Filho porque, por intermédio de Jesus, encontrarão a
fonte de todo amor e perdão.
Que suas vidas, neste final dos tempos, sejam apenas amor e perdão, e que suas virtudes sejam transmitidas através das boas obras.
Vocês são Meus filhos e todos os Meus filhos devem ser portadores da paz no coração e irradiá-la pela caridade e pela doação.
Caridade e doação são o que falta entre os irmãos do mesmo
mundo; por isso, Meu Materno Coração vem até vocês para
ensinar-lhes que o Verdadeiro Amor nasce como uma flor ao
despontar do sol.
Queridos filhos, que seus braços e suas mãos sempre estejam
abertos para acolher os mais carentes e os que mais necessitam
de Deus.
Filhinhos, hoje os convido a imitar-Me. Hoje os chamo a ser
representantes verdadeiros de Minha mensagem para o mundo, porque, como Mãe, sei que seus corações podem ser fiéis
representantes de Minhas palavras no planeta.
Vocês estão sob Minha Graça quando Eu amorosamente os
visito mês a mês. Mas e o mundo, onde está agora? Ele vive a
Misericórdia de Deus?
Queridos filhos, como servidores e almas em oração, vocês são
chamados a ser partícipes e difusores da Divina Misericórdia,
porque com muito amor, um amor puro e cristalino, vidas e
corações são transformados.
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Em suas mãos está o futuro do mundo e de toda a humanidade.
Na oração, no jejum e na vigília está a fortaleza da vida para
cada coração.
Filhos Meus, estejam em Meu Coração Maternal porque a
Senhora da Paz quer fazê-los humildes perante Deus para que,
junto aos anjos, todas as almas vivam a salvação e a conversão
e louvem pelos séculos dos séculos a Deus.
Orem pelos pastores porque neles Meu Filho quer sempre estar.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

10

novembro Do Coração do Universo venho hoje ao encontro de vocês. Em

nome de Jesus, Minha Alma Maternal vem curar e restaurar
corações.
Queridos filhos,
Hoje os convido novamente a ingressar em Meu Imaculado
Coração para que suas moradas, apesar de tudo, possam encontrar, ver e sentir a Presença Onipotente de Deus. Se vocês tão
apenas ingressassem em Meu Imaculado e Materno Coração,
suas pequenas vidas estariam saciando a grande sede que Meu
Filho tem por todas as almas.
Filhos Meus, que hoje seus corações sejam mananciais de onde
emanem amor e devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Queridos filhos, que suas essências sejam como águas inesgotáveis
que, convertidas em rios de Misericórdia, saciem, por meio do
serviço, a sede de amor e de paz de todas as almas do mundo.
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Como Mãe do Universo e da Terra, hoje chego para manifestar-lhes Meu Amor, em um tempo de fortes mudanças na
consciência e na vida de todos os Meus filhos.
Filhinhos, diante das graves faltas cometidas pela humanidade
dia a dia, hoje os convido a considerar sua vida de oração como
um exercício reparador do Reino dos Céus. Por isso, que suas
vidas nunca se esqueçam de encontrar a criança interior, pois
assim Meu Filho derramará sobre vocês os Dons e as Graças
de Redenção e de Misericórdia.
Se o mundo orasse apenas um pouco mais, a Luz do Altíssimo
seria outro manancial que acalmaria a sede de todos os Seus
filhos. Porém, enquanto existirem corações fechados ao Meu
Chamado Maternal, aos Meus filhos só caberá crescer como
cresce uma semente no interior da terra. Porém, a essa semente
não poderá faltar a Água de Vida, o manancial inesgotável que
faz emergirem os verdadeiros corações nas criaturas.
Veneráveis filhos Meus, estou aqui para ensinar-lhes a caminhar
sob o Amor de Deus e para que seus olhos não percam de vista
a Misericórdia no horizonte.
Queridos filhos, hoje os convido a amar a Criação como Deus
a manifestou para todos; e isso começará por seu amor à grandiosidade dos Reinos do Senhor.
Orando com fervor por este mundo, Eu os chamo a permanecer durante este dia em Meu Reino Maternal de Amor, porque
vocês necessitam dele, como também a humanidade. Por isso,
hoje, inundemos de amor os corações vazios e sem Deus!
Está em tempo de mudar o coração! Para isso, Eu estou com vocês!
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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11

novembro Queridos filhos,

Com os Raios da Misericórdia de Deus sobre o mundo, Eu os
convido a sentir em vocês o Amor de Deus, porque a humanidade, ao final deste tempo, deve curar-se e redimir-se para que
se cumpra o plano divino sobre a Terra.
Hoje necessito que vocês tenham total confiança em Deus,
confiança absoluta, porque Ele os conhece bem, conhece-os
desde o nascimento e conhece também os passos que deram
na vida. O Senhor os está convidando a viver na redenção, um
princípio fundamental para o fim destes tempos.
Queridos filhos, hoje estou aqui entre vocês para demonstrar-lhes o Amor de Deus e também para dizer-lhes que, nestes tempos, muitas almas necessitam da devoção e do fervor
de vocês.
Queridos Meus, hoje os estou chamando a tomar consciência do tempo que chegará. Saibam que Meu Filho necessita
de apóstolos e discípulos fortes na oração. Quero que compreendam quão importante é a salvação das almas; saibam
que juntos ao Meu Filho vocês têm essa tarefa neste mundo,
nesta humanidade.
Pequenos filhos de Meu Pai, que neste dia seus corações estejam no Alto e que prevaleça Jesus em suas essências, para que
encontrem a fé que os fortaleça e lhes permita dar os passos
seguros em direção ao Senhor.
Para isto, Meus filhos, vocês têm a chave da oração, e essa oração do coração deve expandir-se pelo mundo, assim como o
amor de seus corações.
Como Rainha da Paz, Eu os convido a ingressar em Meu Reino
todos os dias porque é necessário que as almas se convertam, que
alcancem a eternidade, e em vocês existe um potencial precioso de reconversão através de seu amor a Deus.
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Queridos filhos, estou derramando Minha Luz sobre o mundo
novamente.
Peço-lhes que peregrinem Comigo orando com o coração durante todas as horas deste dia, porque não somente estarão Me
acompanhando em Minha Tarefa Maternal, como também
seus corações estarão unidos a Deus, abrindo as Portas do Céu
à Terra, por meio da amorosa resposta aos Meus pedidos.
Queridos filhos, que em vocês se acenda o Fogo do Espírito
Santo para que, unidos ao Redentor, louvem a Deus eternamente enquanto seus corações estiverem sobre a Terra.
Queridos Meus, agradeço-lhes neste dia por estarem respondendo a este importante chamado à Redenção da humanidade.
Agradeço-lhes!
Meu espírito estará em seus corações sempre que o permitirem.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

12

novembro Queridos filhos,

Que seus lábios nunca se cansem de pronunciar louvores e bem-aventuranças ao Coração de Deus porque, assim, em nome da
humanidade estarão louvando toda a Criação.
Filhos Meus, que neste dia seus corações se regozijem porque
Meu Filho está presente em suas vidas e Ele, nesta hora, necessita de todo o seu Verdadeiro Amor.
Meus pequenos, levem neste dia em suas mãos o Meu estandarte da Paz para que a chama poderosa de seus corações irradie
fé e devoção para aqueles filhos que as perderam.
Em tempos de conversão, Eu necessito de vocês firmes e corajosos para que aqueles que ainda não creem em Meu chamado
518
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possam retornar aos braços de Deus através de Meu Coração.
A hora da salvação definitiva é para todos, e vocês, como Meus
amados filhos, contam com Minha Ajuda Maternal.
Queridos filhos, saibam que, depois de haverem caminhado
tanto Comigo ao longo de todo este tempo, existe um único
e precioso motivo para que todas as almas encontrem a Deus
nesta última hora. Assim como Meus braços levaram a Jesus ao
Templo de Deus, hoje Eu os apresento a todos, para que Meu
Pai derrame Sua Misericórdia e Sua Piedade sobre vocês. Cada
passo que dão nesta vida significa muitos passos para outras
tantas almas que devem se unir a Deus Criador.
Queridos filhos, por isso, elevem incansavelmente suas orações
ao Alto e que seus corações abertos sejam receptores de Meu
Amor Imaculado.
Pequenos Meus, com Meus olhos de Misericórdia os contemplo
porque, da Eternidade, no Reino dos Céus, Minha tarefa é, por
amor, levá-los ao encontro de Meu Filho.
Agradeço-lhes novamente neste dia por estarem caminhando
ao Meu lado; Meu Coração já caminha ao lado de vocês há
muito tempo.
Agora, Minha Luz chegou aos seus corações para despertá-los
à realidade celestial.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

13

novembro Meus filhos,

Rezem, rezem muito, para que a cada momento do dia Deus
os escute e, assim, Seu Magnífico Espírito de Amor possa agir
por meio de todas as criaturas.
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Queridos filhos, rezem, rezem muito para que suas almas e as
almas em todo o mundo recebam o consolo e a Misericórdia
que elas aguardam receber.
Rezem e não se cansem de rezar, porque na oração encontram-se a fortaleza e o diálogo amoroso de seus corações com Deus.
Rezem, rezem pelo tempo de mudanças que chegará, para que
cada coração neste mundo escute com humildade os amorosos
pedidos de Meu Imaculado Coração.
Rezem para que as Portas dos Céus se abram e para que os
anjos estejam presentes com seu amor e serviço sobre a Terra e
isso permita mudar o coração de muitas consciências. Quando
alcançarem uma oração harmoniosa e amorosa, vocês estarão
percorrendo o caminho à contemplação do Altíssimo e seus
seres serão como chispas de Luz em todo o universo.
Rezem pelos que não rezam. Rezem pelos que não amam. Rezem por toda a humanidade, porque a oração do coração os
guiará, assim como uma mãe guia seu pequeno filho.
Por isso, queridos filhos, Meu Coração Maternal e devocional
está entre vocês para ensiná-los a andar pelo caminho da oração
e da conversão.
Ao longo de todos estes últimos meses, vocês conheceram a
Face da Rainha da Paz, da Mãe de Deus. Mas ainda devem
amar a oração diária até que seus corações reconheçam que a
oração de todos os grupos transformará o mundo.
Quando em Lourdes fiz o chamado à penitência, Eu estava
chamando o mundo à reflexão, ao despertar da consciência
diante de suas ações.
Em Fátima, chamei o mundo à oração diária e era para que as
almas tecessem, por meio do rosário, uma nova rede de paz e
redenção que pudesse auxiliar o mundo.
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Em Medjugorje, chamei-os ao jejum e à oração e, assim como o
faço em Aurora há cinco anos, Eu estou pedindo à humanidade
um pouco mais de sacrifício e de esforço para que ela possa
equilibrar-se diante dos acontecimentos que estão fora da Lei
de Deus.
Em Salta, Argentina, Eu os chamei a curar o coração mediante
a adoração ao Coração Eucarístico de Meu Filho. Eu os estava
chamando a todos para que considerassem a importância da
união diária com Meu Filho, o Redentor, através da comunhão
com Seu Santo Corpo e Seu Sagrado Sangue.
Hoje, queridos filhos, Eu os chamo ao despertar do novo tempo em vocês, à preparação de seus corações por meio da oração,
da adoração, da confissão, do jejum e da devoção aos Sagrados
Corações de Jesus e de Maria.
Filhos Meus, depois de tantos chamados e advertências à humanidade, hoje os chamo a viver a conversão e a redenção pela
oração e pela paz.
Queridíssimos filhos, vocês são parte do formoso projeto de
Deus e também podem ser expressão de Minha Paz e da Divina
Paz de Meu Filho.
Crianças de Meu Pai, agora, reconhecendo o poder de Meus
Pedidos Maternais, novamente os chamo à oração do coração
porque a oração socorrerá o mundo inteiro.
Agradeço-lhes!
Grata por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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14

novembro Queridos filhos,

Aproxima-se o dia do aniversário de Minhas Mensagens Diárias,
quando Deus concedeu-Me a Graça de guiá-los e acompanhá-los.
Filhos Meus, por isto, através de todas as instruções que Meu
Coração lhes tem entregue, Eu os convido a exercitar novamente a leitura do coração, ou seja, a leitura de todas as Minhas
mensagens através de seus corações. Eu os convido a viver Minhas mensagens e a praticá-las de maneira simples e humilde.
Queridos filhos, o início dos anúncios de Minhas palavras diárias teve origem em Medjugorje, quando Meu Coração Materno preparou Meus videntes para que cumprissem a tarefa que
foi levada adiante, em nome de Deus, ao longo deste último ano
de aparições.
Neste dia quero convidá-los, unidos aos Meus 31 anos em Medjugorje, a caminhar na fé e na conversão, porque se vocês dia a dia
transformarem seus corações, estarão transformando o abismo
da humanidade.
Queridos filhos, a conversão, a penitência e o jejum de vocês
ajudarão na salvação de almas que estão em faltas irreparáveis
e, sobretudo, permitirão a chegada da Divina Misericórdia.
Quando Eu os chamo à conversão, à penitência e ao jejum, Eu
os estou chamando a dar um pouco mais da parte de seus seres
sem viverem grandes privações, mas, sim, doando do coração
tudo aquilo que se pode transformar e redimir.
Chamo-os à oração, pois assim seus corações estarão se elevando como uma ave se eleva até o alto de uma montanha.
Queridos filhos, que seus pés subam o monte da gratidão e da
devoção para que seus corações se unam aos Sagrados Corações
de Jesus e de Maria.
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Em Medjugorje, há um ano, no dia 15 de novembro de 2011,
Minha voz anunciava o surgimento da obra da Mãe da Divina
Concepção da Trindade. Hoje é uma obra muito ampla, graças
à resposta de Meus soldados.
Mas a todos vocês, queridos filhos, que Me acompanham mês a
mês em Minhas aparições, peço que auxiliem e que colaborem
para que esta obra co-redentora, que está unida ao Mestre Jesus,
possa expandir-se ainda mais, assim como se difundiu a de
Medjugorje há 31 anos.
Filhos Meus, quero lhes dizer que toda a obra que a Bem-Aventurada Virgem Maria vem realizando na América do Sul
deve ser apoiada com a pequena colaboração de todos os Meus
filhos. Peço-lhes uma colaboração verdadeira do coração, uma
entrega a Deus a partir de seus seres internos, porque uma obra
na Terra acontece e se manifesta por meio daqueles que nela
trabalham e que necessitam de recursos para realizá-la.
Assim, Deus cuida de Seus obreiros e, ao mesmo tempo, da
Obra.
Filhos, tudo está unido por um mesmo elo e suas orações ajudarão a que Minha obra co-redentora possa prosseguir tocando
em doloridos e sofridos corações.
Queridos Meus, Eu os convido a Me acompanharem como
Mãe Peregrina para que a Luz possa chegar aos que negam o
Amor Misericordioso de Meu Filho.
Trabalhemos através da oração para que a Obra de Deus se
cumpra no Sul da América.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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15

novembro Queridos filhos,

Hoje se cumpre, por Vontade de Deus, um ano ininterrupto de
Aparições e de Mensagens Diárias de Amor.
Por esse motivo, queridos filhos, hoje lhes digo que a Bem-Aventurada sempre Virgem Maria anunciará, por um tempo mais, Suas palavras de Amor e de Redenção a todos os
Seus filhos.
Queridos filhos, neste dia, anuncio-lhes que Deus Me solicitou
que, a partir de hoje, Eu lhes transmita Minhas instruções aos
sábados e nos dias de aparição.
Filhos Meus, depois de um ano contínuo de Graças recebidas,
Meu Coração Maternal lhes pede que olhem para dentro de
seus corações e que, do interior de seus seres, cresçam por meio
de Minha Paz Redentora.
Por isso, queridos filhos, que hoje seja para vocês um dia de
síntese para que guardem no coração tudo o que Deus lhes
entregou através de Meu Imaculado Coração. A partir deste
dia, nos encontraremos diariamente por intermédio da oração
do coração, porque o mundo aguarda receber a Misericórdia
de Meu Filho.
Aos Meus filhos, que um ano atrás Me acompanharam a
Medjugorje, agradeço por haverem peregrinado com devoção
e amor, porque este estado de amor irradiado por seus corações
diante de Deus, em Medjugorje, permitiu que Ele Me enviasse a
vocês para guiá-los durante todo um ano de grandes mudanças.
Queridos filhos, neste dia, fica como tarefa, para todos os grupos de oração e para todas as almas, orar semana a semana para
assim aguardarem os sábados de Minha Mensagem Semanal,
que será transmitida em uma aparição aos Meus videntes.
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Filhos Meus, chegou o momento de crescer e amadurecer a
partir do coração para que os soldados de Meu Filho estejam
preparados para o tempo que chegará para a humanidade.
Queridos filhos, novamente os coloco a todos em Meus braços
para ofertar a Deus a voz de suas orações, orações que têm
ajudado na conversão da humanidade.
No próximo ano de 2013, vinda dos Céus, Eu os visitarei através de Minha Maternidade nos dias 13 e 25 de cada mês, para
juntos acompanharmos a descida do Espírito Santo, que ajudará a humanidade.
Pequenos filhos, hoje alegrem seu dia, porque durante um ano
Meu Imaculado Coração triunfou pela resposta de vocês ao
Meu materno chamado. Os coros celestiais, junto aos seus corações, estão louvando ao Único Deus durante todo este dia.
Agradeço-lhes por haverem respondido, durante todo este ano,
ao Meu chamado pela paz!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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Aparição Extraordinária
da Mãe Divina

janeiro
2012

Comunidade-Luz Figueira,
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil

Ontem, enquanto um pequeno grupo orava à Mãe Divina, Ela
apareceu e disse:

Queridos filhos, amanhã, aparecerei às 7h15, após o estudo,
para desejar um bom dia a todos os Meus filhos e a todos
os residentes de Minha Comunidade Figueira, depois de
tantos meses.
Assim, Ela anunciava uma Aparição Extraordinária e convidava todos os presentes na Comunidade a participar. Comunicou também que a mensagem desta aparição seria a
Mensagem Diária daquele dia.
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Mensagem para o dia 25 de janeiro de 2012
Queridos filhos,
Eu desejo um bom dia aos seus corações. Meus Planos de
Paz seguem seu curso. Conto com a colaboração de todos
vocês por meio das orações. O Senhor Me concedeu vir
esta manhã para estar presente em seus corações e lhes doar
Minha Paz e Meu Amor.
Quero que não aflijam mais seus corações, que sigam Meu
caminho, que confiem em Mim e que se lancem em Meu
Coração, onde estarão protegidos.
Queridos filhos, devemos seguir trabalhando pela paz; o
planeta necessita disso e seus corações também. Ainda não
aconteceu tudo; por isso devemos orar para fortalecer o
529
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coração e a alma nesta última hora. Hoje derramo Minhas
Graças Especiais sobre todos aqueles que as quiserem
receber.
Queridos Meus, tenham confiança em Mim. Eu estou com
vocês, lado a lado, em seus caminhos. Aguardem em paz a
vinda do novo; em breve, compreenderão o que lhes digo.
Nesta última hora, tudo mudará. Por isso, queridos filhos,
deverão estar abertos para receber o novo. Isto é algo que
hoje não posso dizer, mas que seus corações irão sentindo
momento a momento.
Queridos filhos, não entristeçam seus corações porque,
assim, estariam colaborando com o inimigo. Devem abrir
seus corações à paz, ao chamado de Minha Paz. Quando
vocês viverem a paz, o mundo terá paz e tudo logo acabará.
Como há séculos, Eu estou entre vocês, acompanhando-os.
Pequenas crianças, recebam Meu Coração com humildade.
Venho a este encontro para amá-las e protegê-las para que
consagrem suas vidas ao Senhor, cada qual em seu lugar e
em seu momento. A vinda do Novo Espírito, do qual já lhes
falei, será neste final dos tempos. Por isso, devemos orar
para que Ele venha e os envolva, proteja-os e lhes traga paz.
Queridos filhos, não percam mais tempo! É hora de fazer
brotar os dons que o Senhor lhes entregou. Por isso, necessito de vocês fortes e totalmente doados. Não guardem
nenhum ressentimento em seus corações, porque é hora
do Juízo do Senhor. Os véus do mundo cairão e muitos
se surpreenderão.
Por isso, queridos filhos, venho anunciar-lhes Minha Paz
para que possam vivê-la e irradiá-la aos seus irmãos. Passaram-se muitos meses desde a última aparição nesta região,
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mas saibam que Meu Coração permaneceu aqui, assim
como em Aurora.1
Nada está separado na Lei do Senhor. O mundo deverá viver
sua lição de humildade para poder reconciliar-se com Deus
e, assim, nascerá o novo.
Venho como a Mãe de todos para anunciar-lhes a chegada
de Meu Filho, que baterá à porta de seus corações. Deverão
estar preparados, Meus pequenos, porque Ele o fará sem
que se deem conta. A Voz do Senhor será escutada em muitos corações, que sentirão a paz neste tempo de conflitos
e de guerras.
Recordem-se, queridos filhos, de que tudo é por amor ao
Senhor; tudo o que acontece é pelo bem de todos. Mas
cada um aprende colhendo o que semeia. É hora de dar
o fruto que está guardado. Por isso, Eu os convido, Meus
pequenos, a que o façam agora e que não temam, porque
Eu aí estarei. Sintam Minha Paz neste momento; tudo é
perfeito para o Senhor e no Universo do qual Eu venho.
Agradeço a espera de todos vocês durante todo este tempo;
por isso, o Senhor Me concedeu a Graça de estar em fevereiro novamente aqui, entre vocês e seus irmãos.
Meus queridos filhos, Minha mensagem não é apenas para
vocês, mas também para os que não estão aqui e que necessitam de Deus. Vocês, Meus pequenos, já O encontraram.
Agora já é hora de abrir a porta para seus outros irmãos que
necessitam do Altíssimo e que necessitam de Minha Paz.
Vocês são os precursores de Minha mensagem que deve
ser doada com amor e sem interferências. Assim, queridos filhos, estarão trabalhando Comigo, como pequenos
obreiros de Deus.
1.  Região localizada no norte do Departamento de Paysandu, Uruguai.

531

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 531

24/06/2015 22:36:47

Mensagens de Paz

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Recebam a Graça de Minha Paz.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –

27

Aparição
da Mãe Divina

janeiro
2012

Centro Mariano de Figueira,
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Mensagem para o dia 27 de janeiro de 2012
Queridos filhos,
Venho agradecer-lhes pelos dias compartilhados. Será
necessário orar para compreender Minha mensagem. Hoje
Eu os procuro em Meu Coração, lugar em que sempre
deverão estar para poder viver no Senhor.
Não se preocupem, queridos filhos, se não compreendem
Minhas palavras; elas serão traduzidas a diferentes idiomas
para que todos possam compreender Minha mensagem, a
mesma que hoje estou fazendo brotar.
Queridos filhos, descansem em Mim. Estou entre vocês
compartilhando este momento de oração com todos. O
Senhor Me encomendou pedir-lhes que continuem orando.
Vocês sabem, queridos filhos, que isso é necessário. Assim
o mundo poderá ser reparado quando todos confiarem em
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Meu chamado e cumprirem o que lhes peço. É tão simples,
queridos Meus, jejuar e orar. Isso poderá ajudar o mundo.
Cada um sabe o que pode dar sem fazer grandes sacrifícios, mas, sim, grandes entregas; o Senhor o verá como uma
oferta ao Seu Coração.
Hoje venho pedir-lhes, queridos filhos, que se reúnam
em oração, cada um no lugar em que reside, às 13 horas.
Orem 150 contas da Ave-Maria em honra à Anunciação.
Procurem reconhecer Minha mensagem, que já foi escrita
e verbalizada. Nessa hora, muitas almas poderão ser reparadas por Meu Imaculado Coração e todos os conflitos
que se encontram em seus corações poderão ser dissolvidos.
Quem confiar nesta Graça a receberá.
Assim Eu lhes poderei dar Luz para o caminho e poderão
encontrar a fraternidade que devem viver nestes tempos,
para que o mundo alcance a paz. É necessário render-se aos
Céus para encontrar o chamado e descobrir a tarefa divina.
Cada um tem um dom a despertar, isso Eu já lhes disse.
Por isso, queridos filhos, vocês sabem que não podem
perder tempo; é hora de agir com o coração e é hora de
deixar para trás os conflitos. Assim, suas famílias poderão
ser cumuladas por Meu Espírito, Meu Espírito de Paz, e
esta mesma presença de Meu Imaculado Coração poderá
chegar a todos.
Queridos filhos, Eu os necessito fortes na confiança e na
sinceridade de seus corações para com Deus. Muitos mistérios serão revelados nestes últimos tempos, em especial para
todos aqueles filhos que quiserem descobrir Meus sinais
na oração. Releiam Minhas palavras diariamente. É necessário contemplar Meu mistério, o que lhes estou trazendo
neste momento.
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Agradeço-lhes a paciência infinita do coração por tentarem
viver na paz. Lembrem-se primeiro de irradiá-la a partir de
seus corações para que Eu possa estar com vocês. Assim,
essa paz poderá irradiar-se em suas palavras e em suas ações
e, então, tudo será impregnado por Minha Luz e poderão
encontrar o novo caminho para o Senhor, que Eu lhes
estou fazendo descobrir. Desta forma, estarão às portas de
Sua Misericórdia e para todos aqueles que a queiram vivê-la
as faltas serão redimidas.
É necessário, queridos filhos, ter um coração transparente,
livre de manchas e de faltas para que Minha Pureza possa
ajudá-los. Se descansarem sob Meu Manto, tudo poderá
acontecer e muitas almas poderão ser salvas por meio
de seus exemplos. Não percam, nestes tempos, nem um
minuto de estar em Mim para que Eu possa levá-los até
Meu Filho, que os aguarda com alegria.
Queridos filhos, Eu os amo e os amparo.
No próximo mês, um novo passo virá e, em breve, o
conhecerão.
Estão dispostos a Me acompanhar?
Meu Sol Universal está entre vocês, acompanhando seus
corações. Eu necessito de vocês junto a Mim para que lhes
possa mostrar o caminho. Lembrem-se de se unirem a Mim
em oração.
Que a bênção desta água2 seja o batismo e a purificação
para seus corações e os livre de manchas.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –
2.  Refere-se à água da chuva que caía naquele momento.
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26

Aparição
da Mãe Divina

março
2012

Morro do Cristo Redentor,
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil
Respondendo ao pedido da Mãe Divina, iniciamos a procissão às 8h30 e a oração às 9 horas. Reunimo-nos, cerca
de duas mil pessoas, e quando chegamos aos pés do
Cristo Redentor, começamos a orar para nos sintonizarmos com nossa Mãe Celestial.
Depois de uma hora de oração, Sua energia aproximou-se
de forma notória, até que, em determinado momento, a
aparição teve início.

Frei Elías del Sagrado Corazón: Vamos aprender uma oração
que a Mãe Divina transmitiu, uma oração muito simples, enquanto nos dirigimos ao lugar onde Ela se encontra. Permaneceremos em oração enquanto caminhamos, até que Ela indique o
local e comece a transmitir Sua mensagem. A oração é a seguinte:
Sacratíssimo Coração de Jesus,
eu confio em Ti.
Enquanto todo o grupo orava, Frei Elías del Sagrado Corazón e Madre María Shimani de Montserrat, com outros
irmãos que colaboram na aparição, deslocaram-se entre
o público até o lugar por Ela indicado.
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Mensagem para o dia 26 de março de 2012
Queridos filhos, Minha glória celestial seja em seus corações.
Agradeço-lhes por terem respondido mais uma vez ao Meu
chamado. Estou agora com cada um de seus corações. Por
isso, neste dia, queridos filhos, Eu lhes trago a Presença de
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Meu Filho, uma forma simples de poder vivê-Lo e presenciá-Lo em seus corações, em suas vidas e, o mais importante, em suas famílias.
Fortaleçam-se, queridos filhos, não só por meio da oração,
mas penetrem o Coração de Meu Filho para que Ele possa
resguardá-los e protegê-los nesta hora de provas. Se caminharem Comigo, queridos filhos, Eu sempre os levarei pelas mãos, os abraçarei forte e os elevarei até o Reino em que
Cristo se encontra. Antes que Ele retorne, seus corações já
deverão estar preparados, não só no perdão, mas também
no amor, na reconciliação entre vocês.
Hoje lhes trago, queridos filhos, a Presença da Glória do
Pai para que possam converter seus corações em chama
pura, que seja viva e resplandecente diante de Meu Coração. Eu aceito suas ofertas; por isso, abram seus corações,
não apenas para sentir Meu Coração, mais ainda para que
Minhas palavras penetrem profundamente em suas almas
e dali emerja o Templo Interior, que devem sempre buscar,
sobretudo nesta hora de mudanças.
Queridos filhos, aceitem viver no Templo de Deus. Ele os
necessita ali, e ali Eu poderei buscá-los a qualquer hora do
dia, porque Eu os quero ver em oração, não só por suas
famílias, mas também por todas as crianças, anciãos e enfermos e também pelo mundo, que necessita de paz, que
necessita de conversão. Por isso, Eu lhes revelo, queridos
filhos, que a conversão de seus corações já começou.
Comecem a viver a verdade para que a pureza possa emergir, aquela pureza que hoje Eu lhes entrego por amor e para
a redenção de suas vidas. Aceitem viver em Meu perdão,
queridos filhos, para que suas famílias possam reconciliar-
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-se e sentir a presença de Meu Coração como um símbolo
de paz em cada um de seus lares, em todas as cidades e,
especialmente, no mundo.
Aqueles que não Me escutam ainda têm tempo; por isso,
Eu os convido a estar em oração, a viver uma oração do
coração para que o Céu possa responder, não só por meio
de Minha Presença Maternal no coração deste mundo e da
humanidade, mas também por meio da Presença de Deus.
Essa Presença necessita afirmar-se em seus corações para
que cada um encontre o caminho que Ele está revelando a
vocês através de Mim e de Meu Imaculado Coração.
Se vocês se consagrarem a Mim, muitas almas mais se
consagrarão e Eu poderei dizer que Meu Coração está
triunfando em um tempo de purificação, purificação que
o mundo viverá pela Lei de Deus para a redenção de todos
os corações e, sobretudo, de Meus filhos, aqueles pequenos
a quem vocês chamam Reinos.
Todos estão em processo de redenção; por isso, aceitem Minha chama misericordiosa para que, unidos a Mim encontrem a paz, o amor e a reconciliação, que serão necessários
para o Perdão de Deus e para apagar o passado.
Assim poderão nascer, Meus filhos, como novas almas que
contemplam o Pai nesta hora de transição, quando os Céus
se aproximam mais da Terra e todos os anjos que pertencem a Deus ajudam o mundo, auxiliam os corações, os que
necessitam e todos os que se afastaram muito de Meu Coração Maternal.
Oremos, queridos filhos, por todos aqueles que agora necessitam da Luz para poder prosseguir. Agora abro Minhas
mãos, estendo Meus braços para receber suas orações. Meu
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Coração escuta e Minha voz ressoa como um eco profundo
em cada uma de suas vidas.
Amados filhos, que uma parte do Céu permaneça perpetuamente em seus corações.
Grata por responderem ao Meu chamado.
A Paz do Pai se aprofunde em seus corações, para que eles
se abram e conheçam a Luz Eterna que Eu lhes trago por
amor e por verdade. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –
Madre María Shimani de Monserrat pediu para se cantar
Ave Luminosa.

Madre María Shimani de Montserrat: Agora, Frei Elías del
Sagrado Corazón vai fazer um relato sobre o que ocorreu.
Frei Elías del Sagrado Corazón: Antes da aparição, no céu,
surgiu a imagem do planeta, em tamanho pequeno, com manchas em várias partes. Em certo momento, apareceu um grupo de
anjos que o rodeou. Sobre ele havia um cálice. Depois surgiram
dois anjos, cada um levando um cálice. O conteúdo desses três
cálices era uma água transparente, que foi derramada sobre a
Terra, banhando-a. Nesse momento os anjos retiraram com as
mãos as manchas do planeta.
Em seguida aconteceu a aparição que foi bem forte. Ela se apresentou como a Rainha da Paz e havia um sinal atrás d’Ela.
No mais alto do céu, inesperadamente, apareceu Cristo, como o
Sagrado Coração, e começou a projetar Sua Luz sobre os presentes e sobre a cidade. Naquele momento, formou-se uma tríade:
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uma pomba representando o Espírito Santo. Sob a pomba estava
Cristo e, abaixo d’Ele, a Mãe Divina.
Depois, a Mãe Divina elevou-Se e colocou-Se à direita de Seu
Filho, dizendo-nos:
Meu Filho Me concedeu uma Graça Especial para hoje,
porque Meu Filho é uma parte de Deus.
Nesse momento disse que essa Graça Especial era para poder
aproximar-se um pouco mais de Seus filhos desta humanidade.
Então, Ela desceu, aproximando-Se do lugar onde estávamos.
Antes de transmitir Suas palavras, mostrou um escudo em Seu
braço esquerdo e o movimentava da direita para a esquerda. Nele
estava impresso um símbolo: uma cruz cristã prateada e a letra
“M”; o símbolo do escudo aparentava muito poder.
Depois a Mãe Divina fez desaparecer o escudo e começou a nos
contemplar e a orar silenciosamente. Às vezes, baixava o olhar e
nos observava com muito amor; e, como disse, trouxe um pedacinho do Céu, que colocou sobre todos.
Obrigado.
Madre María Shimani de Montserrat: Parece que isso não
termina aqui, porque nesta noite nos reuniremos na Colina das
Aparições para esperar a Mãe Divina.
Hoje, a pedido d’Ela, será inaugurado o Campanário da Colina
das Aparições.
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13

Aparição
da Mãe Divina

abril

2012

Jardim de Maria, Centro Mariano de Aurora,
Paysandu, Uruguai
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Mensagem para o dia 13 de abril de 2012
Queridos filhos,
Meu Coração está sendo colocado no mundo para libertar
da miséria a humanidade e para que toda dor possa ser
curada pela presença de Minha Luz Universal.
Queridos filhos, agradeço-lhes por estarem mais uma vez
aqui. Abram os braços para receber os demais filhos que
também necessitam de Mim e que devem curar sua dor.
Por isso, honrem a presença de Meu Imaculado Coração,
porque é o Coração de Deus que está diante de vocês, e
honrem o Sagrado Coração de Meu Filho que também está
diante de vocês.
Oremos, oremos pela paz para que ela seja alcançada no
interior de cada coração. Assim, a paz existirá no mundo e
as guerras se deterão e tudo o que o inimigo quer construir
será eliminado pela força poderosa de Meu Coração.
Mas, para que Eu possa interceder pela humanidade, todos
vocês devem estar unidos ao Meu Coração diariamente.
Assim, poderei conduzi-los por caminhos corretos que os
levarão até Meu Filho, até este amado encontro que cada um
de vocês deverá realizar com o Sumo Sacerdote do Amor.
Vivam a comunhão com Meu Filho internamente em seus
corações e, então, Eu poderei dizer que uma parte de Meu
540
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Plano de Paz terá sido realizada no mundo, porque cada
um de vocês está vivendo em Meu Filho, tendo a vivência
do fogo de Seu Amor e a chama de Seu Coração.
Queridos filhos, abram os braços novamente para que o
Reino de Minha Paz possa descer. Saibam, filhos Meus, que
esta tarefa da paz é diária em cada um de Meus filhos, em
cada célula desta humanidade, que deve voltar a redimir-se e pedir perdão a Deus para voltar a nascer pelo Fogo
de Meu Espírito, pelo Fogo Misericordioso de Meu Filho
e pelo descenso do Espírito Santo.
Hoje estou alegre com vocês porque são almas de Deus que
estão sendo conduzidas de novo até Mim. Por isso, queridos filhos, devem renovar-se a partir do coração para que
possam ver Minha Chama, Minha Chama de Paz e Minha
Chama de Amor em todo este mundo, que necessita do Pai
e que deve reverenciá-Lo nesta última hora.
Tenho hoje em Minhas mãos a oração da paz, que coloco
sobre o mundo diariamente. Venho revelá-la, pois ela poderá conduzi-los diretamente ao Meu Filho e colocá-los dentro de Seu Coração, que é flagelado e que deve ser curado
pelo amor de todos vocês e por suas orações. Desta forma,
queridos filhos, repararão Seu Coração, que é o coração da
humanidade, que ainda dói.
Senhora das Graças,
Espírito da Paz,
brota como chama
em nossos corações.
Amém.
Com essa oração, reverenciarão Meu Coração Imaculado
e Meu Espírito da Paz lhes terá em conta para a salvação.
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Que o mundo possa redimir-se unindo os corações a Mim,
porque, saibam que sendo Mãe da Paz venho em auxílio de
todos, mais ainda daqueles que têm se distanciado de Mim,
que também são Meus filhos. Eles necessitam de Meu
Coração para poder prosseguir no caminho da redenção.
Bebam de Minha Inesgotável Fonte de Misericórdia; é a
mesma Fonte de Meu Filho, que está sendo derramada
sobre esta humanidade e que deve encontrar em Deus um
novo espírito, uma nova reconciliação para o coração de
cada um de Meus filhos.
Quando o mundo alcançar a redenção, Meus Planos de
Paz já serão outros e todos poderão viver Minha Harmonia
Universal, que aguarda descer dos Céus à Terra. Por isso,
ao longo dos tempos, só lhes tenho pedido oração, porque
as faltas de Meus filhos são muito grandes e todos devem
reconciliar-se pedindo perdão a Deus. Se assim o fizessem,
a paz reinaria, aquela que foi anunciada há muito tempo.
Mas, se ainda assim Meus filhos não Me escutarem, o que
mais poderá fazer Meu Coração a não ser repetir as mesmas
palavras que convidam todos à conversão e ao encontro
com Deus no Reino de Meu Coração, para que Minha
Chama siga brotando em cada um de Meus filhos?
Sigam Comigo na oração, porque a esta escola de oração
quero levá-los a todos para que confiem suas vidas totalmente a Mim e, assim, estarão confiando em Meu Filho.
Porque, saibam, queridos filhos, que Meu Filho está perto
de vocês, não está tão distante como dizem; só devem abrir
os corações para que Ele os encontre e tenha repouso, o que
é necessário para aliviar Seu Coração.
Se abrirem os corações ao Meu Filho, a Eternidade lhes
será mostrada e, desta forma, muitos outros filhos poderão
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alcançá-la; muitos que estão perdidos neste mundo, aqueles
que não creem na oração. Por isso, a força de Minha Fé e
o Poder de Meu Coração Imaculado devem triunfar uma
vez mais; assim, a missão de Minha Paz se concretizará.
Hoje quero abençoar as Minhas crianças, as verdadeiras
crianças que chegam ao Meu Reino na pureza de sua inocência e na sinceridade de seus corações. Por isso sorriam,
queridos filhos, porque não só Meus filhos, os que são
adultos, estão em Meu Coração, mas também todos os
pequenos, que também necessitam de Mim. Eu os levarei
a todos ao Reino de Meu Pai, para que possam viver na
paz. Hoje os coloco em Meus braços de maternidade para
uni-los a Deus.
Deixem aos pés desta árvore qualquer miséria do coração
para que Meu Fogo Misericordioso e Meu Amor Imaculado possam purificar suas vidas. Entreguem a Deus aquilo
a que chamam dor. A oração repara, a oração os conduzirá
e os levará ao Meu encontro, porque Meus olhos de paz,
Minha Luz Misericordiosa iluminará o novo caminho que
cada um de vocês, diante de Deus, deverá percorrer em sua
própria redenção.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Que o Espírito Santo seja vida em seus corações.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –
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Aparição Extraordinária
da Mãe Divina

abril

2012

Centro Mariano de Figueira,
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil

Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Oremos pela paz no mundo, principalmente pelos lugares
que ainda não a têm.
Todos rezaram a oração do Anjo da Paz algumas vezes:

Meu Deus, eu creio em Ti.
Eu Te adoro, eu Te espero e eu Te amo.
E Te peço perdão pelos que não creem em Ti,
não Te adoram, não Te esperam e não Te amam.
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Queridos filhos, com esta oração, a paz será alcançada. Por
isso, devem rezá-la diariamente porque, assim, estarão intercedendo Comigo diante de Deus por esta humanidade,
sobretudo por todos aqueles lugares que necessitam de Minha Paz e que ainda não a encontraram.

Mensagem para o dia 26 de abril de 2012
Queridos filhos,
Hoje os convido a permanecer na Fonte de Meu Coração
porque, assim, Eu lhes asseguro que estarão em Minha Paz
e não viverão confundidos como vivem muitos de Meus
filhos. Por isso, hoje os convido, queridos filhos, a estar na
verdadeira reconciliação; assim seus corações estarão perto
de Deus e verão os Caminhos da Luz, que virão em auxílio
da humanidade, por intermédio de Meu Coração.
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Hoje também os convido a permanecer no Reino do Criador. A cada dia que amanhece, devem dirigir-se ao Reino
do Pai para encontrar a paz, a fortaleza no coração para
o que ainda devem mudar em cada uma de suas vidas. Se
em verdade estão em Mim, queridos filhos, Eu os ajudarei
a transformar seus corações, a fechar as feridas e a abrir o
coração para a Boa Nova que trazem Minhas palavras, Meu
Amor e Minha Presença no mundo.
Hoje estou, por um especial pedido do Pai, orando com
cada um de vocês não só para escutar suas orações, mas,
também, as súplicas de seus corações. Eu sou um ouvido
aberto, um Coração aberto, uma Mãe que reconhece cada
dor que deve ser transformada por Meu Amor. Saibam que
Minha Maternidade consiste em estar com todos os Meus
pequenos filhos. Se estiverem Comigo na verdadeira oração, Eu os poderei ajudar e caminharão como criancinhas
dando os primeiros passos rumo ao trono do Criador, ao
qual deverão retornar depois desta vida.
Eu só peço, queridos filhos, àqueles que ainda não podem
viver a consagração ao Meu Imaculado Coração, que confiem na vinda de Meu Filho, que está muito próxima, mais
do que podem imaginar nesta realidade do mundo. Por isso
esperem-No em oração, em profunda vigília do coração
porque, assim, em verdade estarão unidos a Ele e ao Seu
Propósito Maior quando Ele retornar.
Confiem nos passos que cada um de vocês está dando
lentamente; a conversão deve ser profunda para que possam
libertar-se das faltas que não só ferem Meu Coração, mas,
também, o Coração de Meu Filho.
Através de Meu encontro mensal e de Minha vinda aqui a
esta Nação, Eu os estou preparando, queridos filhos, para
o que há de chegar a cada uma de suas vidas no retorno de
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Meu Filho, aquilo que já está escrito e que, sobretudo, já
foi dito em Suas Palavras de Amor.
Por isso, aferrem-se às Contas da Contemplação3 porque,
assim, estarão unidos a Deus, unindo o Céu e a Terra, a
Terra com o Céu, por meio de Meu Imaculado Coração.
Recorram às Contas da Contemplação quando cada um
de vocês Me chamar para estar em oração por esta humanidade, que está muito dolorida, e que deve preparar-se nesta
última hora para sua redenção.
Isso ocorrerá, queridos filhos, antes do Juízo que cada alma
viverá diante de Meu Filho. Não O vejam como a um verdugo, mas como a um grande Coração que os chama a viver
em Seu Amor e em Sua Fraternidade. Se vocês viverem a fraternidade, que é outra chama no coração, muitas coisas
não acontecerão, porque será algo verdadeiro que, diante
de Deus, será confiável para que Seu Propósito de Paz possa
continuar sobre este mundo.
Hoje acolho-os a todos em Meu Coração para que possam
sentir Meu olhar, Minhas mãos, Meus pés de peregrina, o
calor de Meu Coração. Eu os aproximo de Mim, queridos
filhos, para que possam sentir também Minha Chama, que
eternamente ora por esta humanidade necessitada de Mim
nesta hora final.
Quando Eu chegar a Portugal, no próximo mês, quero dizer-lhes, filhos Meus, que os estarei esperando em profunda
oração de coligação com Meu Coração e, em especial, com
Fátima.
Hoje, também, guardem em seus corações Meu silêncio
interior para que a perturbação possa dissolver-se nos co3.  Instrumento de oração com 72 contas, também conhecido como Orândio.
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rações que sofrem e, assim, Minha Luz possa entrar, queridos filhos, porque Eu estou aqui para servi-los, amá-los
e protegê-los.
Esperem em paz cada mudança no coração porque Eu sei
do que cada um necessita e o que Deus quer para vocês neste tempo de purificação. Por isso, abracem este tempo que
se inicia porque Minha Luz está entrando neste planeta,
preparando o Reino de Meu Filho, que virá ao encontro de
todos, daqueles que O quiserem ver e daqueles que não O
quiserem ver.
Pois hoje, Eu lhes digo, queridos filhos, que Sua Face resplandecerá para todos os olhos que nunca O viram; as promessas que Ele fez serão cumpridas, como Eu também as
cumpro, como um dia foram escritas por João.4
Meu Coração quer reinar em vocês para que possam, como
puros instrumentos, servir-Me por meio da oração e da paz,
e aliviar o sofrimento em que o mundo vive.
Eu encontro seus corações quando em verdade querem estar Comigo; assim, queridos filhos, estarão unindo Meu
Céu com seus céus internos e viverão Minha perfeita unidade, que necessitam aprender a viver e a fazer crescer em
seus corações.
Também lhes digo, filhos Meus: se ocorrer alguma situação
em seus corações, não Me abandonem. Eu os levarei ao Meu
Filho e Ele lhes fortalecerá o coração para que continuem nessa transformação que suas vidas estão percorrendo.
Tampouco temam pelo que encontrarem em seus corações.
Permitam que suas almas se expressem para encontrar o
verdadeiro caminho que nesta hora devem percorrer até
4.  Refere-se ao livro do Apocalipse, na Bíblia.
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Meu Coração e, em especial, até o Coração de Meu Filho,
porque Ele os espera em perpétuo silêncio.
Agora, queridos filhos, quero dar Minha bênção especial
a um Núcleo que sempre confiou em Meu Coração e que
forma a Sagrada Família para este novo tempo. Por isso,
Eu convido, queridos filhos, Meus filhos da Nova Terra5
a se consagrarem ao Meu Imaculado Coração. E todos
vocês, filhos Meus, alegrarão este momento com o cântico
Misericórdia para este Planeta.
Aproximaram-se, então, as crianças, os jovens e outros membros da Comunidade Nova Terra.
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Pequenos filhos, nunca se esqueçam de que Deus os ama
assim como são e que Ele conhece, através de Meu Imaculado Coração, a verdade do amor em seus corações.
Agradeço-lhes por responderem uma vez mais ao Meu
chamado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –

Frei Elías del Sagrado Corazón: Antes da aparição, um sinal se
apresentou no alto do céu; apareceu um coração cor de sangue, que
estava sustentado por um grupo de anjos. Esse coração tinha uma
coroa de espinhos ao seu redor e dele brotavam gotas de sangue e
os anjos o curavam colocando pequenos lenços ou panos úmidos
sobre as feridas. E, apesar de estar sangrando, emitia Luz para
o planeta. Esse Coração vinha de Cristo.
5.  Nova Terra: Centro Mariano do Menino Rei, Teresópolis, RJ, Brasil.
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Ao mesmo tempo, surgiu outra cena dentro dessa mesma cena.
Viam-se anjos que afastavam desse Coração algumas energias
ou alguns sofrimentos que provinham da humanidade, porque
era um Coração que já estava sobrecarregado, assumindo muitas
coisas que não eram dele, muitas coisas que não lhe pertenciam.
E, apesar do sofrimento, esse Coração aliviava o planeta com
sua presença.
Chegou o momento da aparição. A Mãe Divina veio como a
Rainha da Paz. O primeiro gesto que fez foi colocar-nos dentro
de Seu ser; foi um ato inesperado, feito sem pensar, e logo começou
a nos dirigir Suas palavras.
Hoje a Mãe Divina desceu muito lentamente, enquanto ia falando conosco, até chegar a um metro do solo. Sua presença e Sua
consciência estavam muito próximas dos irmãos que estão aqui
na frente, e a Luz que irradiava Sua aura, de forma harmoniosa, ia penetrando a aura de todos, sem interferir em nenhuma
aprendizagem ou experiência que cada um está vivendo. Ela só
estava irradiando Sua Paz, que estava permeada com a energia
da reconciliação; era uma permissão que Ela recebia do Pai para
irradiar essa energia.
Vestia um manto celeste, uma túnica rosa, um cinto dourado
e estava descalça. No momento em que chamou os irmãos do
Crer-Sendo, da Comunidade Nova Terra, expandiram-se as 12
estrelas de Sua coroa, que se projetaram pelo planeta de oeste a
leste, chegando à Ásia e a parte da América do Norte. Dessa
maneira, todo o planeta foi sendo irradiado por essa coroa de
estrelas, enquanto Ela falava conosco.
Em outro momento da aparição, Ela se dirigiu novamente a este
grupo e aos que não estavam presentes, referindo-se ao convite
que fez ontem para que visitemos Nossa Senhora Aparecida.
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Hoje Ela o fez publicamente, para ser transmitido a todos vocês,
e recomendou que quem puder ir ao Santuário de Nossa Senhora
Aparecida não deixe de fazê-lo.

1o

Aparição
da Mãe Divina

maio
2012

Monastério da Divina Trindade,
São Paulo, SP, Brasil
O grupo reuniu-se no Monastério da Divina Trindade,
como foi pedido pela Mãe Divina.
Antes de começar o trabalho de oração, Madre María
Shimani de Montserrat compartilhou algumas reflexões
com os presentes.

Madre María Shimani de Montserrat: Antes de iniciarmos
as orações que preparam a chegada da Mãe Divina, queríamos
compartilhar algumas reflexões com todos.
Temos sentido que nunca compreendemos bem o alcance das
palavras da Mãe Divina; se tivéssemos compreendido, nossa
atitude seria outra. Mas desta vez, vamos fazer um esforço para
colocar em nossa consciência e em nosso coração a importância
da ação orante diante da Justiça Divina, pelo que esta grande
cidade tem gerado até o dia de hoje.
A Mãe Divina veio até este lugar por uma permissão especial do
Criador e é necessário fazer um esforço para que Sua vinda dê os
frutos que Ela e nós esperamos.
Neste momento em que o planeta está se preparando para enfrentar mudanças importantes, todas as nossas ações, como consciências missionárias da paz que somos, devem ser realizadas
como um grande compromisso; é necessário refletir se estamos
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colocando nosso tempo e nossa dedicação a serviço da Hierarquia
ou se seguiremos envolvidos com nossos assuntos pessoais. Porém,
se tivermos a atitude correta, sempre poderemos, com equilíbrio,
levar adiante nossa vida. Verdadeiramente necessitamos refletir
sobre a proposta que a Hierarquia fez aos habitantes desta cidade.
Queria enfatizar que esta situação não é comum e, pelo que temos
escutado da Mãe Divina durante estes anos, podemos dizer que
foi uma promessa surpreendente por parte de Nossa Senhora
e, com todo nosso respeito e amor, diria que muito audaciosa:
oferecer-nos a possibilidade da Justiça Divina descer com mais
harmonia e mais leveza sobre esta região.
É a primeira vez que a Mãe Divina transmite à humanidade
tantas instruções e revelações. Necessitamos dar valor ao que
está acontecendo; se neste momento não estamos totalmente
conscientes, com um pouco mais de tempo e quando algumas coisas
tiverem acontecido, talvez compreendamos o que significaram
para a humanidade as aparições destes tempos.
É um chamado à consciência. Sabemos que Ela já está em nosso
coração. Agora necessitamos abrir nossa consciência e aderir ao
Seu chamado com muito mais convicção e com o amor de nosso
coração. Isso vai ampliar nossa fé e nossa determinação em colaborar com a Hierarquia no Plano de Resgate para que a humanidade receba com equilíbrio e paz o que necessita aprender.
Sentimos que Ela quer se aprofundar na assistência a esta cidade,
para que algumas situações, que não seriam boas para ninguém,
sejam desativadas.
Assim, para colaborar de forma mais consciente com nossa Mãe
Divina, nós, como integrantes da humanidade e como habitantes
desta cidade, vamos dizer um “sim” para que a energia de Nossa
Senhora e do Espírito Santo chegue até aqui e prossiga com essa
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assistência e com a desativação de energias que comprometeriam
o desenvolvimento normal desta parte da humanidade.
Depois destas reflexões, vamos iniciar a sintonia, colocando em
cada palavra, em cada cântico, nossa consciência, nosso coração
e nosso amor.
Começaremos, como Ela nos ensinou, abrindo a porta ao Espírito
Santo para nos acompanhar na tarefa de hoje.
Quando cantarmos Ave Luminosa, saibamos que estamos invocando o Espírito da Luz, o Espírito de Amor, o Espírito da
Verdade, o aspecto feminino da Trindade que conhecemos como
Espírito Santo.
O grupo entoou Ave Luminosa e começou a orar.
Depois de cerca de uma hora, a Mãe Divina se aproximou.
Frei Elías del Sagrado Corazón e Madre María Shimani
de Montserrat colocaram-se de pé. Passados alguns minutos, Madre María Shimani de Montserrat transmitiu o
pedido da Mãe Divina para todos saírem do salão, pois
a Aparição seria no jardim.
Quando todos chegaram ao local, Frei Elías del Sagrado
Corazón começou a transmitir as palavras da Mãe Divina.

Mensagem para o dia 1o de maio de 2012
Queridos filhos,
Com imensa alegria, vocês Me recebem nesta casa; espero
que também em todas as demais casas assim possam Me
receber, glorificando o nome de Deus e trazendo a paz à
Terra por meio da oração.
Queridos filhos, hoje os convido a estar em Minha Paz,
porque este voto deve renovar-se dia a dia para que possa
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prevalecer, e a mesma Paz, que é Minha Paz, possa conduzi-los durante as horas difíceis que o mundo viverá durante
sua purificação.
Mas hoje não tenham medo, queridos filhos; guardem seus
sentimentos no centro de Meu Coração. Assim, entre corações, estaremos unidos ao Propósito que Deus tem para
o mundo, graças à resposta diária que seus corações dão ao
Meu chamado.
Também lhes agradeço a perseverança e a oração constante,
necessárias a todos os Meus filhos que se perdem minuto a
minuto, hora a hora, momento a momento, em cada parte
do mundo. Assim, se unirem suas forças dentro de Meu
Imaculado Coração, Eu poderei guiá-los e Meus passos os
conduzirão a Deus.
Hoje guardem também em seus corações a importância do
silêncio para que possam escutar a instrução do Senhor,
o chamado de Meu Filho, anunciado por Sua Serva Fiel.
Meus olhos misericordiosos os guiarão aos caminhos mais
infinitos, onde não haja a obscuridade, mas só a Paz e o
Amor de Meu Coração.
Hoje também recolho as preces de todos os Meus filhos
que estão em outras partes do mundo, honrando o Coração
de Deus e persistindo na fé nesta hora de provas. Por isso,
tampouco devem temer, queridos filhos, pois saibam que
Meu Imaculado Coração poderá levá-los pelos caminhos
que Cristo percorreu até chegar ao Pai. Essa é a meta de
seus corações na consagração que cada um de vocês pode
viver nesta hora.
Oremos! Oremos, filhos Meus, porque é necessário para
seguir caminhando rumo a Deus.
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Senhora das Graças,
Espírito da Paz,
brota como chama
em nossos corações.
Amém.
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Saibam, queridos filhos, que Meu Coração está aqui para
que possam renovar a confiança em Deus. Meu Manto estende-se sobre o mundo enquanto Meu Coração está aqui
presente e ingressa nesta humanidade. Filhos Meus, bebam
da Fonte do Amor e da Paz que Meu Coração lhes traz
para que possam apagar qualquer dor de seus corações.
Saibam, também, que Eu conheço cada situação interior;
por isso, confiem suas situações ao Meu Coração para que
Eu as possa escutar, perdoar e curar diante de Deus. Assim
poderão renovar suas vidas vivendo o ministério de Meu
Filho, na vinda e no retorno de Seu Amor e de Sua total
Paz.
Também quero contar-lhes que guardo algo especial para
vocês; algo sobre Minha vinda a este local até o fim deste
ano. Meu Coração estará aqui no dia 24, e nos dias 25 e
26 estará em Figueira.
Saibam também, queridos filhos, que todos devem seguir
Meus passos, os que Meus pés estão sinalizando para este
próximo tempo nas diferentes partes do mundo, como em
Portugal, na Argentina e na Nicarágua.
Quando Eu já não estiver mais aqui, vocês poderão estar
em Mim, e então estaremos unidos, compartilhando o mesmo coração e o mesmo Propósito que Deus tem para cada
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uma de suas vidas. Com a oração, descobrirão o que Meu
Coração lhes inspirará a cada momento. Resolvam a vida
orando: este é o verdadeiro caminho que os levará à paz.
Escutem a voz da Serva que quer acompanhá-los nos passos que estão dando. Hoje o compromisso está na vida de
oração; assim, estarão em Mim, e Meu Coração Imaculado
estará em vocês. Por isso, confiem nessa promessa.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado e por
suas orações feitas para todos os Meus filhos necessitados
de paz.
Guardem as estrelas de Minha Coroa para que elas possam
servir-lhes de Luz no caminho.
Agradeço-lhes de Meu Coração Maternal.
Meu Imaculado Coração para cada um de vocês.
Grata.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –

Frei Elías del Sagrado Corazón: Durante a aparição prevaleceu o silêncio, um silêncio que falava sem que Ela de fato falasse.
Era um silêncio que transmitia muita paz, confiança e segurança de que Ela estava aqui. Estava muito alegre por todos nós e
nos convidou a perseverar na oração, a não baixar os braços e
a prosseguir.
O primeiro pedido que fez foi para este Núcleo transformar este
local num jardim de rosas em honra ao Seu Imaculado Coração.
Ela disse que qualquer pessoa, qualquer irmão que chegar aqui e
vir o jardim de rosas, poderá identificá-lo com a Mãe Divina e já
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estará então preparado para entrar na Casa de Oração. É uma
tarefa interna com o Reino Vegetal que Ela nos está oferecendo.
Hoje a Mãe Divina também fez a liberação de algumas energias
da cidade, que foram sendo retiradas à medida que transmitia
Suas palavras.
Como Mãe que é, conhece a situação interior de cada um de nós.
Estamos diante d’Ela cristalinos como a água, na qual tudo se
pode ver. Enquanto falava, ia indicando:
Veja aquele que necessita um pouco mais de atenção. Agora vou dirigir Meu olhar àquele filho que necessita mais
de Mim.
Ela anunciou que a próxima aparição em São Paulo será no dia
24 de junho e será pública. Também nos disse que as aparições,
a partir de 25 e 26 de maio, em Portugal, serão transmitidas ao
público pela internet.
Disse ainda que voltará aqui até o final do ano, a menos que o
Pai Lhe solicite ir a outro lugar. De qualquer forma, convidava-nos a estar unidos a Ela, através da oração, em qualquer lugar
onde fosse realizar Sua peregrinação.
Madre María Shimani de Montserrat: Bem, vemos que nossa
tarefa se amplia. Ela quer voltar para seguir assistindo a cidade
de São Paulo, o que será muito importante para todos. Assim,
vamos preparar Sua casa, porque esta é Sua casa, para recebê-La
no dia 24 dos próximos meses.
A única coisa com que temos que nos ocupar é que a Mãe Divina
possa ingressar em nosso coração para nos ajudar nos tempos que
virão; deixemos que Ela desperte em nós esta devoção ardente que
quer ativar; será uma grande experiência.
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Vamos fazer um esforço para que nossa oração tenha o poder que
Deus lhe deu e que nós ainda não descobrimos. Permitamos que
esse Poder de Deus atue no planeta e possamos superar, com união
e fraternidade, as provas que virão. Deixemos, assim, que nossa
fé na Hierarquia aumente cada vez mais e, então, todos veremos
melhor como os acontecimentos vão se dar.
Frei Elías del Sagrado Corazón: Em certo momento da aparição, Ela disse outra coisa importante:
Peço-lhes que hoje seja um dia de oração.
Ela pediu que fizéssemos, cada um em seu lar, os quatro Mistérios
do Rosário para que, por meio dessa tarefa o Coração de Deus
fosse reparado, e nos disse que essa tarefa continuaria até o final
dos dias.
Agradeço a todos.

14

Aparição Extraordinária
da Mãe Divina

maio
2012

Núcleo Coração Sagrado,
Madroeira, Portugal

Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

As crianças são as primeiras a entrar no Céu; entram antes
dos adultos.
Naquela hora, escutavam-se risos de crianças que brincavam no parque do Núcleo.

Permaneçam hoje Comigo, aqui e neste momento.
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Mensagem para o dia 14 de maio de 2012
Queridos filhos,
Com alegria agradeço novamente a resposta de todos.
O Senhor está compartilhando Suas Bênçãos de Paz
e de Amor com cada um de vocês e com suas famílias;
em consequência, filhos Meus, com todas as famílias
do mundo.
Quero que hoje considerem Minhas palavras uma pauta
para começarem a viver a oração como algo importante
para cada um de vocês.
Hoje necessito que não estejam apenas aqui, mas também
no mundo, levando Minha Paz e Meu Amor através da
oração e da entrega que cada um de vocês pode fazer a Deus
nesta última hora. Desta forma, queridos filhos, estarão
respondendo à necessidade de alívio dos sofrimentos e dos
corações do mundo. Assim, Minha Paz poderá satisfazer
todos os corações que urgentemente necessitam de Paz e
de Luz para ressuscitarem da própria vida que cada um de
Meus filhos leva longe de Deus.
Quero que saibam também que neste dia Meu Coração
Imaculado acende pequenas almas para que possam viver a
redenção e o encontro com o Amor, o Amor Verdadeiro de
Meu Filho, que hoje também se anuncia a vocês por meio
de Minha presença em Portugal.
Queridos filhos, é importante viverem em comunhão com
Meu Filho para que a mente receba a sabedoria do Coração
do Cristo em cada decisão que deverão tomar em suas vidas
neste tempo de mudanças.
Se estiverem unidos ao Meu Coração, Eu poderei acompanhá-los e seguir seus passos quando vocês abertamente
Me permitirem.
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Saibam que quando estive aqui em Fátima, há tanto tempo,
foi por Vontade do Senhor e para a conversão dos corações;
corações que ainda hoje devem continuar se convertendo
para a Glória de Deus antes de Seu Juízo. Saibam que a
Misericórdia está às portas de cada um de vocês. Basta que
clamem por ela através de Cristo.
Hoje também lhes digo que muitas faltas, que cada um de
vocês conhece no profundo do coração e da alma, foram
perdoadas no decorrer destes últimos dias por Minha misericordiosa Presença, graças ao Fogo do Amor e da Devoção
Infinita que tenho por Meus filhos.
Também saibam, filhos Meus, que Eu apenas aguardo que
encontrem a humildade e a verdadeira pureza no Senhor,
nestes tempos que se aproximam, quando, então, Ele virá
ao encontro de todos.
Seus corações, pequenas crianças, devem estar preparados
não somente pela prática da Minha oração, mas também
da comunhão, da confissão e da participação de suas vidas
diariamente diante de Deus, diante de Sua Majestade e de
Seu Esplendor. Eu falo aqui de Seu trono de Paz e de Luz,
que todos os Meus filhos devem encontrar.
E para que este dom se multiplique em cada um de Meus
filhos, vocês apenas devem estar em oração, uma oração
profunda que construa dia a dia, de Coração a coração, a
união Comigo, para que ela possa atrair, por Minha intercessão, todas as Graças de que Meus filhos, o mundo e as
nações necessitam nestes tempos, mais do que qualquer
outra coisa.
Saibam também que Minhas palavras, que são autorizadas
por Deus, estão terminando, mas Meu Imaculado Coração
seguirá servindo a cada uma das almas para que elas
alcancem o perdão e a conversão nesta hora.
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O Senhor Me permitiu verter as últimas fontes de Misericórdia para transformar os corações de toda a humanidade,
mais ainda daqueles que estão distantes do Pai e que devem pedir perdão para que Eu possa levar todos ao Reino
Prometido, anunciado por Meu Filho Jesus, em Jerusalém.
Essa promessa do Reino do Pai deve estar viva em seus corações, junto à oração e à doação ao próximo. Assim poderão encontrar a Luz no caminho, a paciência no coração e
a paz na vida, aconteça o que acontecer no mundo, e posso dizer-lhes que estarão unidos ao Meu Coração, apesar
de tudo.
Muitos mais deverão chegar ao Meu Encontro Maternal.
Para isso, filhos Meus, vocês deverão estar preparados, não
abrindo apenas o coração, mas também os braços, como Eu
faço há tanto tempo, há tantos séculos com este mundo,
para que Meu Coração possa chegar a todos, sem limite
nem restrição, para que a vida se consagre totalmente ao
Pai. Só isso Eu lhes peço: consagrar o coração porque, assim, consagrarão a vida ao Meu Filho, que espera por todos.
Isso é tudo o que hoje Eu quero lhes dizer.
Porém, há algo mais que lhes peço: não percam o que Eu
lhes dei nesses dias. Sigam unidos a Mim, dentro de Meu
Coração. Isso é possível quando a alma vive na humildade
e aprende a amar com os sábios exemplos da caridade e da
doação da vida aos outros. Estarão, assim, imitando Meu
caminho de servidora, ao qual quero levá-los rapidamente
para entrar no Reino do Senhor.
Por Misericórdia pelos filhos que Meu Filho Me entregou,
sustento com Minhas mãos as orações que perpetuamente
anuncio e pronuncio diante do trono do Pai.
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Guardem a paz para as horas mais importantes deste mundo e, assim, poderão ajudar a difundi-la para aqueles filhos
que dela necessitarão.
Obrigada! Obrigada! Obrigada!
Paz! Paz! Paz para o mundo!
Esta é Minha perpétua oração.
Agradeço-lhes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –

Frei Elías del Sagrado Corazón: Na aparição de hoje, a Mãe
Divina se mostrou meditativa. Ela apareceu como a Rainha da
Paz; trazia um véu branco, uma túnica rosa e, como sempre,
sustentava as contas em Suas mãos. Estava acompanhada por dois
anjos, que se manifestaram como relâmpago e que preparavam
Sua vinda no horário indicado.
Geralmente, antes de começar a falar, Ela baixa o rosto e sorri.
Sua presença irradiava uma energia muito maternal. Hoje de
novo nos contou que estava acolhendo e recebendo todos os peregrinos; em especial, os da nação portuguesa.
Pela segunda vez, falou sobre o acontecido em Fátima. Disse
que aquele fato teve uma importância universal e que, apesar
de tudo o que se passou e foi visto em Fátima por uma parte
da humanidade, naquele momento não foi compreendido em
profundidade. Ela se referia a todos os níveis da nação portuguesa
e do planeta que a consciência da Mãe Divina foi tocando
e impregnando.
Ao se referir a Fátima, convidava-nos, sobretudo, a recordar o
período de Suas aparições e das ações que Sua consciência realizou
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com outras que, naquele momento, não se manifestaram, mas
que colaboraram com aquela Sua chegada ao planeta.
Houve um momento na aparição em que Ela nos disse que
devíamos estar não apenas com o coração aberto, mas também
com os braços abertos. E então, Ela abriu os Seus braços e mostrou
Seu Imaculado Coração. Explicou-nos que por este sinal – estar
de braços abertos – que Ela nos dava hoje, nosso coração sempre
iria se abrir e o amor surgiria. Convidava-nos de uma forma
simbólica a repeti-lo com todos.
Hoje também Ela se referiu à importância do jejum e, como boa
Mãe, relembrou-nos que os dias de jejum são as terças-feiras e os
sábados. Disse que levava em conta a doação de cada um diante
do jejum e que, em verdade, não importa a maneira de jejuar
de cada um, mas que nos lembrava deste exercício porque isso
ajudava em Sua missão mariana na Terra, sobretudo na missão
que Ela tem com as almas em diferentes partes do mundo.
Ao final da aparição, quando se retirava, Ela abençoou de uma
forma especial este lugar e os presentes. Depois foi se elevando ao
Céu, convertendo-se em uma esfera de Luz, que pousou em um
outro ponto. Ali, Ela apareceu de novo como a Rainha da Paz
e quando desapareceu definitivamente, de forma muito sutil,
formou-se uma chuva de pétalas de rosas que cobriu toda a serra.
Madre María Shimani de Montserrat: Gostaria de fazer uma
reflexão sobre duas coisas: primeira, quanto mais preparados e
concentrados estivermos, maior é a possibilidade que Ela tem de
trabalhar em cada um de nós. Nossas mentes e nossas consciências
inferiores necessitam de certa vibração e de certo trabalho para
estarem alinhadas e manterem o contato interno com a Consciência da Mãe Divina; se estamos distraídos, isso não acontece;
quando não fazemos uma boa tarefa de preparação, Ela não pode
trabalhar tanto conosco.
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A segunda reflexão que gostaríamos de fazer é que hoje Ela disse
que aqueles equívocos importantes que cada um sabe que cometeu, aquilo que está guardado profundamente será perdoado por
Sua Misericórdia durante estes dias em que estaremos com Ela.
E nos disse também:
Não percam o que lhes dei nesses dias.
Madre María Shimani de Montserrat: Alguém tem alguma
pergunta?
Pergunta: Maria fala por meio de expressões de Seu Rosto ou
também usa de telepatia?
Madre María Shimani de Montserrat: A Mãe Divina usa de
vários recursos para se comunicar. Às vezes Ela fala no silêncio,
às vezes, pronuncia palavras.
Frei Elías del Sagrado Corazón: Complementando, Ela move
os lábios.
Madre María Shimani de Montserrat: E, às vezes, utiliza Seu
poder criador, o poder de Sua mente, para transmitir informação.
Emprega tudo o que tem disponível.

21

Aparição Extraordinária
da Mãe Divina

maio
2012

Núcleo Coração Sagrado,
Madroeira, Portugal

Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Mensagem para o dia 21 de maio de 2012
Queridos filhos,
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Se estão em Meus braços, estão Comigo e, assim, amanhã,
estarão no Coração de Meu Filho, antes que Ele retorne
para dar-lhes Sua Boa Nova, pela segunda vez, a toda esta
humanidade.
Sorriam hoje à vida e, assim, queridos filhos, permitam
que Meu Raio de Paz chegue a mais almas através de seus
corações. Isso é tão simples, é o que Eu lhes peço hoje:
viver a verdade, a paz e a serenidade que Meu Imaculado
Coração traz às suas vidas. Vivam em Minha alegria, e,
assim, poderei levá-los ao Templo de Meu Filho, à Casa
do Pai.
Hoje também quero pedir-lhes que continuem orando com
o coração. O mundo está sendo muito ajudado, porque
os olhos bondosos de Deus estão sobre cada uma de suas
vidas, contemplando cada uma de suas horas e as de todos
os Meus filhos que necessitam da paz e da salvação para
voltarem a nascer diante do Amor do Criador.
Quero hoje corrigir duas coisas em cada uma de suas vidas:
Primeiro, não devem permitir que o coração sofra e, para
isso, hoje os convido a viver na perseverança da Luz, na
Unidade e no Amor que o Coração de Meu Filho lhes
promete para este momento.
Segundo, hoje também lhes peço que, na oração, permitam
fazer brotar em seu interior o fogo imaculado que Meu
Coração lhes verte em cada momento. Dessa forma, filhos
Meus, estarão chamando a todos aqueles que necessitam
de salvação e de proteção nestes tempos.
Vejam hoje de novo em Minhas mãos as contas da oração. Este exercício deve ser contínuo e, assim, permitirão,
queridos filhos, que os mistérios do Pai, que os levarão à
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consagração, possam revelar-se em suas vidas, cada um a
seu momento. Para que isso aconteça, a oração é primordial
porque não somente os levará à paz, quando vocês persistirem, mas também poderão encontrar Meu Coração presente no caminho de suas vidas.
Por que hoje lhes repito tudo isso?
Queridos filhos, chegou a hora de perseverar no caminho
de transformação que cada um de vocês está vivendo diante da Face e do Coração de Meu Filho. Por isso, creiam e
vivam em Sua Misericórdia para que Seus Raios possam
alcançá-los, convertendo seus corações.
É necessário também contemplar o Coração de Deus para
acalmar as ofensas que Ele recebe deste mundo. Mas também, hoje, creiam no Poder de Minha Graça Imaculada,
que vem socorrer a todos os Meus filhos nestes tempos de
conversão e de definição na vida espiritual de todos.
Se permitirem que Eu tome suas mãos, poderei levá-los a
um encontro verdadeiro e misericordioso com o Senhor
Jesus.
Nesta hora de mudanças que muitos de Meus filhos vivem
dentro deste mundo, Eu os convido somente à oração e a
ativar a chama do coração para que possam estar unidos ao
Meu Reino, ao Reino do Pai, que hoje também lhes trago
com muita compaixão.
Eu tenho a todos vocês muito presentes dentro de Meu
Ser e de Minha perpétua oração, contemplando o coração
de Meus filhos, a todos os que devem caminhar para a
redenção, a fim de que o Plano do Pai se cumpra ao menos
em algumas almas. Para isso, é necessário encontrar o fogo
no coração, a Chama do Espírito Santo, que os permeará
quando for invocada na oração.
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Assim poderão ver como o mesmo Espírito, que desceu sobre Mim e os apóstolos quando estive na Terra, desce sobre
vocês. Este mesmo Espírito poderá vir em auxílio de todos
os corações que aceitem a conversão e a transformação de
todas as faltas cometidas, por meio do Espírito Santo e do
Fogo do Amor de Meu Filho.
Saibam, porém, que Meu Filho derrama os Raios de Sua
Compaixão e de Sua Misericórdia; mas ainda é necessário,
filhos Meus, que os corações se abram verdadeiramente
para viver o encontro prometido com Deus, que os levará
até a Eternidade, ao Paraíso.
Sirvam a Deus na oração e no amor que possam nascer de
seus corações, porque por este caminho encontrarão a paz
e estarão Comigo na missão de paz para o mundo.
Servir é amar, é doar-se a Deus, é compartilhar da verdadeira fraternidade, a que se vive nos Céus, a qual pode descer
à Terra por meio de vocês, Meus muito queridos filhos.
Hoje estou sobre o mundo, trazendo em especial a conversão a todas as criaturas que ainda não despertaram no perdão e no amor do coração; criaturas que ainda vivem faltas
irreparáveis que Meu Imaculado Coração tenta equilibrar
por meio do Amor e de Minha Luz vitoriosa, faltas dos
Meus filhos, aqueles que amo, mas que estão perdidos e que
necessitam de Deus. A colaboração de todos vocês, mesmo
pequena, permitirá Minha intercessão por todos eles.
Deixo-lhes hoje a Presença de Meu Coração para que possam recordá-Lo e adorá-Lo e, assim, chegar ao Meu Filho,
porque saibam que Ele sempre os espera na oração e no
silêncio, muito necessários para a paz dentro do grande
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ruído em que o mundo vive, mundo que ainda não ora e
no qual são muito poucos os que respondem ao chamado.
Mas a hora da conversão, da oportunidade diante do Pai,
chegará para todos ao fim deste tempo; e neste exercício
de Salvação, de Conversão e também de Redenção, Meu
Imaculado Coração estará presente ajudando Meus filhos,
elevando-os e assistindo-os com Meu Coração Maternal.
Que a vitória celestial do Pai, que o poder de Seu Amor
Compassivo e Misericordioso, que desce por meio de Meu
Filho a todos vocês, possa convertê-los e prepará-los para o
novo, para a Boa Nova, para a Hora da Paz, da Harmonia
Universal.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado, porque
nesta resposta a humanidade e o mundo têm sido muito
ajudados.
Agradeço-lhes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –

Frei Elías del Sagrado Corazón: A Mãe Divina sempre diz que
o silêncio nos ajuda a recordar as coisas, especialmente diante de
uma aparição e de tudo o que Ela nos entrega como Luz.
Nossa Mãe nos visitou hoje como Rainha da Paz; vestia um
manto celeste com uma túnica rosa; tinha a mão direita sobre
o peito e com a mão esquerda sustentava um rosário de muitas
contas que até agora não nos disse quantas são.
Antes que Ela aparecesse, durante a oração, vimos relâmpagos
que permeavam toda esta área e mais além. Neste momento,
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alguns grupos de anjos, em exércitos, aproximaram-se. Estavam
num estado de contemplação e de oração constante, preparando
o local. Também utilizavam nossas orações para fazer um serviço
durante a preparação da chegada da Mãe Divina.
Hoje também aconteceu algo semelhante ao ocorrido em outras
aparições, que pode dar-se com maior ou menor intensidade
dependendo da profundidade de nossa oração, da abertura
interior e intensidade que colocamos nela. Em determinado
momento, enquanto havia relâmpagos, desceu um canal de Luz
sobre a copa da árvore que está à nossa frente; geralmente, isso
é uma indicação de que a consciência da Mãe Divina está se
aproximando. É importante ter presente que a condição para a
aproximação da Mãe Divina se dá pelo trabalho prévio que os
anjos fazem, criando canais de Luz.
Em certo momento, os anjos começaram a reunir-se num ponto
do Céu, formando círculos concêntricos; a cada vez, mais anjos se
aproximavam. Parecia que durante a oração eles se mantinham
observando algo que os congregava. No centro desta reunião de
anjos havia algo que por um bom tempo não se via, até que, em
certo momento, revela-se um grande cálice dourado, que tinha em
seu interior muitas hóstias, muitas hóstias consagradas. Então,
cada um dos anjos, que eram muitos, tomou uma hóstia deste
cálice e dirigiu-se para fora do planeta. Eles as foram colocando
sobre a Terra, cobrindo todo o globo com hóstias consagradas.
Noutro momento, quase ao final da oração, os anjos mostraram
cruzes cristãs de madeira. Eles foram posicionando-se no Alto, à
nossa direita e à nossa esquerda, e contemplavam o canal de Luz
que eles haviam formado sobre a árvore.
Hoje, como em outras aparições, o vento movia com muita harmonia as vestes da Mãe Divina; isso aconteceu particularmente
quando Ela chegou.
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Ela manifestava um estado contemplativo, e, ao mesmo tempo,
uma grande devoção, devoção para conosco, Seus filhos, e para
com toda a humanidade.
Enquanto transmitia Suas palavras, via-se por detrás d’Ela um
Céu aberto, Céu que em cada aparição se faz presente e onde se
manifestou a Presença do Pai como energia de Luz, que às vezes
mudava de cor, entre o rosa, o branco e o celeste; e às vezes todas
essas cores se manifestavam ao mesmo tempo.
Suas palavras se tornavam mais claras à medida que nos aproximávamos d’Ela, o que gerava em nosso interior, ao escutá-La,
muita paz e harmonia.
Como vocês ouviram, a Mãe Divina falou sobre a oração, pois
com tudo o que está acontecendo na humanidade, é por meio
da oração que Ela está realizando uma intercessão especial, pois
disse que são muitos os acontecimentos que estão sendo gerados.
Por isso, Ela deixou dois pedidos: o primeiro é continuar com a
oração; o segundo é escrever num papel uma intenção e colocá-la
em uma cesta, no local onde Ela aparecerá em Fátima nos dias
25 e 26 de maio de 2012. Àqueles que comparecerem e assim o
fizerem, Ela prometeu irradiar todas essas intenções e interceder
por todas essas vidas.
A Mãe Divina disse que já sabe qual será a intenção de cada
um, que Ela em verdade já a conhece, mas é necessário fazer esse
exercício para poder nos desprender de algo.
Gratidão a todos.
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25

Aparição
da Mãe Divina

maio
2012

Fátima, Portugal

Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Mensagem para o dia 25 de maio de 2012
Quando aceitarem Meu chamado, viverão a eternidade,
mas primeiro devem vivê-la aqui na Terra para depois
chegarem aos Céus.
Hoje venho pedir-lhes que continuem orando como têm feito todos esses dias, pois as almas mais empedernidas estão
sendo resgatadas pela Luz de Meu Imaculado Coração e pelas
orações vitoriosas dos corações que, com humildade e amor,
se abrem ao Meu chamado e respondem a ele pela oração.
Também venho pedir a todos os que estão aqui presentes e
a todos os Meus filhos que Me ouvem que, quando se reunirem hoje em Aljustrel, orem diante da Minha imagem do
Santíssimo Rosário. Orem para reparar Meu Coração e o
Coração de Meu Filho, que são muito agredidos por todas
as ofensas que não param de ser cometidas e que brotam
dos corações que não querem ouvir a Deus e que se fecham
ao Coração Primordial do Pai.
Também venho dizer-lhes que continuem por este caminho de transformação que seus corações estão vivendo,
pois, assim, através da oração e da humildade do coração,
poderão ajudar a outros filhos que necessitam de mais paz
e conversão neste momento.
Quero convidá-los a elevar as almas ao Céu, com o exercício
da oração permanente, por intermédio de Meu Manto de
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Proteção, para que Meu Coração Maternal esteja todos os
dias e totalmente com vocês.
Contemplem o Rosto de Meu Filho, a Face de Sua Misericórdia, antes de Seu retorno. Suas orações preparam a
chegada d’Aquele que prometeu voltar a estar na Terra para
terminar de convertê-la ao Propósito de Deus, à Vontade
de Deus, ao Grande Reino da Paz, que se vive nos Céus e
que deve descer à Terra dolorida.
Se vocês persistirem em fazer tudo o que lhes peço, alcançarão a Graça do Perdão de todas as faltas, aquelas que
estão escondidas e que Meu Coração Imaculado conhece
profundamente. Saibam, queridos filhos, que cada falta
para com Deus pode ser perdoada quando seus corações se
abrem à reconciliação que Meu Coração está anunciando
neste tempo final. Se estiverem nos braços misericordiosos
de Meu Filho Jesus, vocês serão salvos de toda tentação,
perseguição e dor.
Devem converter o que ainda não se converteu. Saibam,
filhos Meus, que vocês, como humanidade, são observados
pelos olhos de Deus, por Seus olhos de Compaixão e Misericórdia, que neste momento contemplam seus corações
necessitados de redenção e de perdão total do passado.
Aceitem Meu chamado porque, como em Medjugorje,
são Meus últimos avisos para aqueles que querem ouvir
o profundo sinal de conversão que vem de Meu Coração
Maternal para todos os Meus filhos e para aqueles que
ainda não querem ser Meus filhos.
Isso é tudo o que lhes quero dizer hoje, especialmente
nesta manhã. É necessário, Meus filhos, ouvirem de novo
Minhas palavras, porque há seis meses Minha voz as
proclama diariamente para cada um de seus corações.
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Recebam esta Graça Especial da Reconciliação para que
amanhã, nos braços de Meu Filho e junto aos Meus passos
de Peregrina, possam seguir pelo caminho da redenção do
coração. Assim poderão viver no coração a Graça da Misericórdia que Meu Coração e Meus Raios de Paz anunciam
ao mundo há tanto tempo.
Por isso, filhos Meus, é necessário que Minha voz seja ouvida de século em século porque, assim, Minha Consciência
Maternal os acompanha na oração, na adoração e no silêncio que eleva cada um de vocês ao Reino de Meu Pai.
Reconciliem seus corações, perdoem e comecem com
alegria a viver em Meu Coração Imaculado.
Grata por responderem ao Meu chamado.
A Luz de Deus brote em seus corações como uma chama
de redenção e de paz.
Agradeço-lhes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –

Frei Elías del Sagrado Corazón: Antes da aparição, algo
importante aconteceu: dois anjos guardiães da Virgem apareceram e colocaram sobre a copa da árvore que está em frente a
nós, neste jardim, uma grande quantidade de rosas douradas,
que se abriam durante a oração e se viam cada vez mais nítidas
e brilhantes.
Os anjos também colocaram sobre a copa da árvore uma estrela
dourada de seis pontas e, à frente da estrela, um cálice. Parecia
uma oferenda dos anjos à humanidade.
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Enquanto essa imagem era mostrada, abriu-se uma porta no
Céu, por onde ingressou Nossa Senhora.
Estava vestida de branco e irradiava para nós a Luz de Seu Imaculado Coração, que tinha alguns espinhos. Apesar disso, Ela
estava alegre pela resposta ao Seu chamado.
Em certo momento, levantando a mão esquerda, disse: “Olhe
para o lado”, e um pouco mais acima e à Sua esquerda, apareceu
Jesus. Ele concedeu uma bênção fazendo o sinal da cruz e, depois
de alguns momentos de silêncio, desapareceu, levando Consigo
um incontável número de almas retiradas do planeta, ascendendo a planos superiores.
Hoje, como em uma aparição anterior, a Senhora transmitia
no silêncio Sua mensagem, que penetrava no profundo de nosso
coração. Era um silêncio que continha um chamado, um alerta
para se tomar consciência da realidade deste momento do planeta, deste tempo, que não é normal. Este alerta que nos transmitia era para nos mantermos na oração e confiarmos que, assim,
permitiremos que muitos de nossos irmãos, que não conhecemos,
sejam ajudados.
Madre María Shimani de Montserrat: De agosto de 2011 até
hoje, há 10 meses, portanto, Ela se apresentou duas ou três vezes
por mês em aparições públicas e privadas, nas quais fez muitas
revelações e deu instruções precisas para este momento planetário.
Uma das últimas revelações que Ela fez, e está confirmando a
cada aparição, é o retorno de Cristo. Ela afirma e reitera que a
promessa que Cristo fez está a ponto de ser cumprida e nos deu
alguns indícios de como será.
Também nos explica, com muitos detalhes, o que cada um de nós
deve fazer para superar a transição, uma purificação planetária
que todos vamos viver, conhecida como o Grande Juízo da
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humanidade. Será um evento físico, mental e espiritual para
toda a humanidade, em que a balança da Lei se manifestará a
cada um de nós.
Ela nos ensina, em cada aparição, e em cada transmissão de
mensagem, como estar dentro de Seu Coração e do Coração de Seu
Filho para podermos superar e suportar em harmonia e equilíbrio
todas as provas que enfrentaremos. Mas se não colocarmos nossos
corações em Seu Coração, nos veremos envolvidos em tudo o que
a humanidade viverá. Podemos passar por esta transição de uma
forma harmoniosa ou de uma forma desesperada. Esta é uma das
ofertas que Ela tem para nós.
Também nos tem explicado, durante todo este tempo, que agora
é o tempo da Misericórdia; o que significa que podemos colocar
nossas misérias no Coração de Deus, colocando-nos primeiro no
Coração da Mãe Divina e no Coração de Cristo para que essas
misérias possam ser perdoadas e nós possamos ser reabilitados
perante os olhos de Deus.
Quando a purificação se tornar difícil, então começaremos a
compreender o que a Mãe Divina estava querendo dizer. Por
isso, desde já, precisamos preparar nossos corações e nosso interior
para podermos passar por esta purificação. Estamos sendo amorosamente avisados por Ela; todos esperamos poder devolver este
Amor que Ela nos dá.
Por isso, insistimos com vocês que tentem ler e estudar o material
existente no site,6 porque é a oportunidade que temos de seguir
em paz ou de nos deixarmos levar pela corrente de dissociação
que algumas consciências viverão. Depois, não poderemos dizer que ninguém nos disse, que não fomos avisados por nossa
Mãe Divina.
Sabemos que para muitos de nós é um pouco difícil sair do mundo
normal para ingressar num mundo espiritual mais profundo.
6.  Site oficial: www.divinamadre.org
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Sabemos que a vida material nos tira toda a atenção e energia,
mas é necessário sermos mais conscientes do que verdadeiramente
está acontecendo.

16

Aparição
da Mãe Divina

junho
2012

Buenos Aires, Argentina
Madre María Shimani de Montserrat fez uma introdução
antes do trabalho de oração, especialmente para aqueles
que vinham pela primeira vez.

Madre María Shimani de Montserrat: Boa tarde a todos,
sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem vindo até aqui
para compartilhar conosco este momento com Nossa Senhora,
nossa Mãe Divina.
Para aqueles que participam pela primeira vez de uma aparição
e para os que não conhecem a razão que nos trouxe até aqui a
Buenos Aires, queremos contar que estávamos em Lujan, nos
dias 12 e 13 de junho, dias de aparição de Nossa Senhora ali,
quando, para nossa surpresa, no encerramento, Ela nos informou
que havia recebido uma permissão especial para realizar uma
Aparição Extraordinária no centro de Buenos Aires. Então,
saímos às pressas, em busca de um lugar para nos reunirmos, e
aqui estamos.
A Mãe Divina nos explicou que as Aparições Extraordinárias
decorrem de uma permissão especial, celestial, que Ela recebe
de nosso Pai para atender à necessidade das consciências, à
necessidade das almas, como também para responder a todos
nós. Durante esses dias de encontro oramos, conversamos muito
sobre estes tempos, sobre a necessidade que todos temos de nos
reencontrarmos com Deus e sobre o trabalho que Nossa Senhora
está realizando para que possamos encontrar o caminho correto.
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Assim, nosso coração pôde se abrir e, com essa abertura, nossa
Mãe Divina teve como chegar até aqui, até o centro da cidade
de Buenos Aires.
Quando uma Consciência Evoluída desce dos planos superiores
até os planos inferiores, onde nos encontramos, descem com Ela
hostes de anjos; mas outras coisas também acontecem, como energias que não são boas, que não são da Luz, serem liberadas dos
espaços, das consciências e das cidades.
Como recentemente nos disse em Suas aparições em Lujan, Ela
tem o propósito de liberar a nação Argentina. Ainda que desconheçamos o que acontece nos planos celestiais, e nunca saibamos o
alcance da tarefa que Ela está realizando, sabemos que situações
inimagináveis podem ser liberadas e evitadas pela presença de
uma consciência divina como a de Maria.
Pela união que possamos viver com Ela nesta noite e do “sim”
que lhe possamos dar, Ela seguramente assistirá e ajudará esta
cidade tão necessitada.
A tarefa da Mãe Divina consiste no Resgate Planetário, para o
qual procuramos nos unir a Ela da forma mais consciente possível. Tentamos colaborar em tudo o que podemos com absoluta
fé, apesar de não termos uma grande compreensão de todos os
acontecimentos que se dão no planeta e no universo.
Temos visto ser necessário querer transformar-se e alcançar a
fraternidade, que é uma experiência que a humanidade necessita começar a viver. É preciso querer e, além de querer, deve-se
fazer algo para que isso aconteça. Temos visto muitas mudanças
nas pessoas e como elas têm encontrado paz, proteção e clareza
para tomar decisões. Tanto assim, que elas começam a resolver
seus problemas internos e as famílias começam a se organizar. A
constatação dessas mudanças é que nos mantém unidos a Ela,
porque sabemos que o que se passa é real, sabemos que Ela vem e
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pode aliviar nosso coração e mudar nossa vida para sempre. Por
isso, nós nos comprometemos a ajudá-La nessa tarefa e a colaborar com tudo o que seja necessário. Esperamos que todos vocês
também A acompanhem, porque Ela está disponível para todos.
Gostaria de lhes fazer uma sugestão de como nos unir à nossa Mãe, em união interna. Temos de atravessar um espaço que
nós criamos entre Ela e nosso coração. Esse espaço é algo que nós
mesmos criamos, que não é real, porque para Ela não existem as
distâncias. Para poder ultrapassar essa região de vazio que existe
entre nós e Nossa Senhora, temos de aplicar a vontade para ir
buscá-La onde Ela estiver, que é no fundo de nosso coração. Mas,
como não vamos muito lá, não conhecemos bem o caminho.
A imagem que está aqui,7 bela como todas as Suas imagens, inspira nossa consciência a ir ao Seu encontro. Enquanto oramos
podemos contemplá-La e tentar mergulhar em Seu olhar. Devemos buscá-La incansavelmente até encontrá-La, até atravessar
essa região obscura que existe entre nosso coração e Seu Coração.
Portanto, em vez de orarmos no vazio e repetir por repetir palavras, agora contemplemos Sua imagem para encontrá-La em
nosso coração. Tentemos alcançá-La atravessando esse espaço que
necessita ser dissolvido. Esse exercício irá abrir nosso coração e
permitirá alcançar o propósito de nós nos encontrarmos com Ela
verdadeiramente dentro de nós. Mas esse é um propósito pelo qual
necessitamos trabalhar e, para isso, existe esta imagem, para que
nós A busquemos ali. É como algo que nos chama, mas que na
realidade vamos encontrar no fundo de nosso coração.
Assim, convidamos todos a praticar esse exercício, e que no dia de
hoje consigamos encontrar nossa Mãe Divina e sempre lembrar
onde podemos encontrá-La.
7.  Refere-se a uma pintura representando Nossa Senhora, que estava no local onde
se realizava o encontro.
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Agora vamos iniciar nossa tarefa de oração e cânticos e depois
da aparição faremos os relatos e os comentários para que todos
compreendam o que aconteceu.
Grata a todos.
Com cantos e orações foi ali preparada a chegada da
Mãe Celestial; e em um determinado momento, percebeu-se Sua presença de forma muito intensa.
Durante o último cântico, Imaculado Coração de Maria,
fizeram-se ouvir catorze badaladas de um sino de bronze,
e Frei Elías del Sagrado Corazón e Madre María Shimani
de Montserrat se aproximaram do local onde apareceu
a Mãe Divina. Depois de alguns minutos Ela começou a
transmissão e Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu
as palavras d’Ela:

Mensagem para o dia 16 de junho de 2012
Queridos filhos,
Com imensa alegria os chamo a viver no gozo do Meu
Amor. Se assim o fizerem, estarão confirmando o compromisso que têm com Deus e com Meu Filho.
Meus queridos filhinhos, Eu os convido a estar em Mim
diante de qualquer circunstância da vida e lhes entrego hoje
mais uma Boa Nova: a alegria no coração. Se a receberem,
estarão respondendo ao Meu chamado e ao chamado de Deus.
Hoje abro sobre o mundo Meu Manto, em toda sua extensão, para trazer-lhes a Paz.
Estou aqui por um compromisso que tenho com cada um
de vocês, o de salvá-los. Por isso lhes peço que aceitem Meu
chamado para encontrar a paz, e, assim, uma nova porta
se abrirá em suas vidas. Esta porta que Eu lhes anuncio é
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a redenção, a conversão do coração, o encontro com Meu
Filho, muito necessário que devem vivê-lo.
Hoje quero de vocês apenas uma resposta, que é a de aceitar
viver Minha Oração Universal para ajudar as almas; assim,
encontrarão um caminho verdadeiro para a conversão.
Eu sempre os tenho presentes em Meu Coração Maternal,
mas devem saber também que é necessário dar um pouco
mais ao Nosso Senhor.
Fiquem Comigo e encontrarão a verdadeira porta até os Céus.
Só lhes peço contemplar Comigo cada oração e, assim, acenderemos um coração a mais; e dessa forma, queridos filhos,
serão fiéis ao Meu chamado universal. É por isso que é necessário serem fortes na oração para encontrar a paz, da
qual muitos carecem.
Saibam que é uma Graça da Divindade Eu estar aqui, entre
vocês, uma Graça Especial. Com esta Graça, guardem seus
corações no Meu Manto para que Eu possa guiá-los até
Jesus.
Oremos agora para afastar as dúvidas do chamado que hoje
estou fazendo. A oração os elevará, a oração os transformará
em algo que vocês desconhecem.
O vidente Frei Elías del Sagrado Corazón percebeu nesse
momento, que Jesus estava presente.

Frei Elías del Sagrado Corazón: A Mãe Divina está, agora,
presente com Seu Filho, Jesus.
E Jesus, mostrando Seu Sagrado Coração, nos diz:
Só lhes peço que confiem em Minha Divina Misericórdia,
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que chega através de Minha Mãe, porque, assim, encontrarão a paz. Se fizerem o contrário, estarão negando Minha
segunda vinda.8
Meus Raios Misericordiosos querem chegar até vocês
perpetuamente.
Eu lhes entreguei um dom especial. Estão fazendo jus a ele?
Não somente o Meu Manto está sobre o mundo, mas também o d’Ela, que Me trouxe ao mundo. Confiem no anúncio que lhes estou enviando pelo Seu Imaculado Coração
e aliviarão, dessa forma, a coroa de espinhos que o mundo
Me entregou.
Por isso, orem. Abram os corações e escutem o chamado
de Minha Mãe; Meus Raios são Seus Raios; Meu Coração
é Seu Coração. Viemos ao mundo trazer-lhes a paz, agora
estamos voltando para trazer-lhes a redenção.
Escutem o que o Pastor lhes fala. Esta é Sua última promessa!
Confiem no que Ela lhes tem dito ao longo dos séculos,
porque Eu também estou ali em Suas palavras. Se se elevam
aos Seus braços Maternais, elevam-se também ao Meu Coração. Por isso, renunciem a tudo o que não seja bom para
suas vidas e renovem-se por intermédio de Minha Mãe.
Viemos de um lugar dos Céus para trazer-lhes o bom e o puro. Não quero que vocês sejam espinhos em Meu Coração,
mas que sejam Luz difundida para o mundo. Consagrem-se à Serva Fiel, Maria.
8.  Refere-se ao tão anunciado retorno de Cristo.
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A Mãe Divina volta a falar:
Escutem a voz de Meu Filho, doce e redentora. Ele quer
liberá-los daquilo que vocês ainda não puderam liberar-se.
Tudo começa por meio do ato de orar com o coração para
encontrar Meu Filho.
E Jesus diz:
A Trindade está presente neste momento na expansão da
Minha Luz nestas almas. Por isso quero que contemplem
o que estão vivendo para que o possam compreender com
o coração.
Do mesmo modo como Me transfigurei uma vez, no Monte Tabor, quero transfigurar hoje seus corações e isso se
iniciará estando nos braços de uma boa Mãe.
A Mãe Divina fala:
Como o Senhor Meu Filho lhes disse, devem ser como
crianças para encontrar a paz.
Jesus diz:
Luz Eterna para o mundo.
E a Mãe Divina acrescenta:
Agora compreendem como nada está separado para Deus,
o Absoluto?
Por isso, sejam como contas9 em Minhas mãos para estarem Comigo em oração. A partir de agora os espero em
um trabalho diário.
9.  Refere-se às contas do rosário.
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Orar é amar. Orar é perdoar. Orar é redimir, é encontrar
Deus no coração.
Agradeço-lhes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –

Frei Elías del Sagrado Corazón: Hoje a Mãe Divina veio como
Nossa Senhora das Graças.
Pouco antes de Sua aparição, já percebíamos a presença de Santo
Expedito, que veio com uma legião de anjos, acompanhando
Nossa Senhora.
Hoje novamente a Mãe Divina nos convidou para trabalhar com
grupos de oração. Ela quer consagrar toda a Argentina ao Seu
Coração Imaculado, assim como está consagrando a cidade de
Salta.
Ela acolheu a todos os presentes e a aqueles que não estão aqui.
Disse que hoje Sua presença era mais forte porque não estava
trabalhando somente conosco, mas com toda a cidade.
Ela tinha os braços abaixados, irradiando Luz pelas palmas de
Suas mãos.
Trazia uma faixa azul cujas extremidades eram mais largas
e que caíam até Seus pés. Trazia também um colar de contas
bem longo.
Quando começou a transmitir Sua mensagem, fez um gesto especial: retirou Seu véu. Perguntamos a Ela: Por que a Senhora
está fazendo isso?
Ela respondeu: É para saberem que Sou virginal.
582

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 582

24/06/2015 22:36:49

Aparições da Mãe Divina e relatos dos videntes

Frei Elías del Sagrado Corazón: Nesse momento, estendeu Seu
Manto por toda esta sala e havia alguns pequenos anjos, querubins, que A ajudavam a estendê-lo. Tanto a parte do Manto
que se estendia à Sua direita, como a parte que se estendia à Sua
esquerda, irradiavam muita Luz.
Logo veio Seu Filho, o Cristo. Apresentou-Se como o Sagrado
Coração e parecia ter mais de trinta anos. Esteve todo o tempo
com a mão esquerda sobre Seu Coração, que se iluminava. Usava
uma túnica branca e um manto vermelho e, quando começou a
falar, Seu Sagrado Coração pulsava e irradiava muita Luz a
todos. Seus cabelos caíam ao lado esquerdo e Seu Rosto estava um
pouco inclinado para baixo, como em contemplação. Seus olhos
eram celestes e cristalinos.
Acompanhou Nossa Senhora por um tempo, até que em seguida
Ele se despediu e se foi. E a Mãe Divina continuou realizando
Suas tarefas.
l

l

l

Hoje quando Ela apareceu, muitas legiões de anjos, que estavam
em diferentes níveis, foram se colocando sobre a cidade de Buenos
Aires. Eles iam liberando, transformando, harmonizando tudo.
Havia um arcanjo que estava conduzindo essas legiões, que vinha
antes de Nossa Senhora. Esse arcanjo, forte e poderoso, foi logo
indicando às legiões, silenciosamente, onde deveriam trabalhar.
Madre María Shimani de Montserrat: Hoje a Mãe Divina
revelou querer vir à Argentina no primeiro sábado de cada mês.
Frei Elías del Sagrado Corazón: Nós Lhe perguntamos por que
queria aparecer nesses dias e Ela respondeu que quer consagrar a
Argentina, assim como o Uruguai e o Brasil.
Madre María Shimani de Montserrat: Nessas aparições Ela
quer ajudar-nos em nossos processos de liberação e conversão. Será
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uma oportunidade única para todos nós, muito importante para
compreendermos o alcance do que realmente pode acontecer se os
grupos de oração e todos nós fizermos um bom trabalho ao longo
dos próximos anos; assim, poderemos evitar muitos desequilíbrios
que as nações talvez tenham que viver.
Ela quer colocar em nossos corações a fortaleza que necessitaremos
para equilibrar certos acontecimentos vindouros.
Necessitamos formar novos grupos de oração e nos fortalecer nessa
prática.
Nós acompanharemos permanentemente essa tarefa a partir do
Centro Mariano de Aurora.
Muito grata a todos.

30

Aparição
da Mãe Divina

junho
2012

Núcleo Coração Sagrado, Comunidade Figueira,
Carmo da Cachoeira, MG, Brasil
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina.

Mensagem para o dia 30 de junho de 2012
Queridos filhos,
Com imensa alegria os convido a reparar Meu Coração. Hoje, em especial, manifesto Meu Coração Imaculado para que
possam contemplá-lo.
Queridos filhos, quero dizer-lhes que estou unida a vocês e
a todos aqueles que, neste momento, escutam Meu chamado. Hoje venho trazer-lhes a Graça Especial da Reparação
para seus corações, por meio de Minha Reparação Interior.
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Vejo que muitos de vocês têm o Escapulário da Paz. Sabem
o que isso significa, Meus filhos amados?
Significa que estão respondendo ao Deus Criador e aos
Céus; e também, filhos Meus, significa que Minha tarefa
de paz se materializa na Terra pelo simples fato de que hoje
todos vocês estão unidos a Mim na oração.
Como Senhora do Santo Rosário, Eu os convido a rezar
todos os dias. Com esta simples resposta que seus corações
darão, Eu poderei ajudar a todos aqueles que, nesta hora,
necessitam de uma Mãe Celestial.
Hoje também quero dirigir Minhas Bênçãos especialmente a todos vocês, filhos Meus. Se guardarem esta bênção
que emana do Meu Coração, esta paz poderá ser difundida
entre as criaturas. Saibam, queridos filhos, que, acima de
todas as coisas da vida, vocês, quando oram Comigo pela
paz, são instrumentos de Meu Coração.
Vocês sabem, queridos filhos, que a paz não está presente
no mundo. Por isso, Eu necessito de vocês fiéis à Minha
oração para que Eu possa comparecer diante de Deus a
favor deste mundo.
Hoje também quero deixar-lhes uma instrução que nasce
do Meu Coração: vivam o Amor que Meu Coração está
doando a todos vocês neste tempo. Dessa forma, Meus
pequenos, Meu Coração poderá peregrinar pelo mundo
por mais tempo.
Hoje Eu os tenho todos em Minhas orações; todos são todos
e, em especial, aqueles que não escutam o Meu chamado.
O Senhor Jesus, Meu Filho, está presente neste momento
em suas vidas; aceitem, filhos Meus, Seus Raios de Misericórdia. Seus Raios estão passando pelos planos deste
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mundo; porém, muitos ainda não o veem. Por isso, Ele Me
envia até vocês para que Eu anuncie Seu Retorno.
Minha Bênção também hoje se dirige a todos os que negam
a Deus; por todos eles, Eu os convido a estar em oração.
Lembrem-se de que Deus está atento às súplicas de todos
os Meus filhos.
Frei Elías del Sagrado Corazón: A Senhora, neste momento,
mostra um sinal em cada uma das palmas de Suas mãos e diz
que estes sinais revelam que Ela carrega o mundo. A Mãe Divina
continua dizendo:
Com estes sinais Eu lhes digo, queridos filhos, que todas as
cicatrizes que gera o mundo nos Céus estão desaparecendo
pela oração de todos vocês. Isso quer dizer que antigas
feridas que foram gravadas no Coração de Deus agora
podem ser reparadas por todos vocês.
Oremos.
Frei Elías del Sagrado Corazón: Ela coloca as mãos em sinal
de oração e repete:
Sangue de Cristo, lava-me.
Sangue de Cristo, lava-me.
Frei Elías del Sagrado Corazón continuou transmitindo as
palavras da Mãe Divina.

Estou desatando os nós dos corações que estão sufocados.
Queridos filhos, é simples vocês falarem com Deus quando
se permitem. Hoje Eu estou aqui como a Senhora que desata os nós para aliviar o coração de Meus filhos. Grandes
nós criados pelo mundo poderão ser liberados quando todos orarem Comigo a oração do coração. Existem outros
colaboradores que dos Céus desatam os nós para a Terra.
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Saibam, queridos filhos, que as realidades celestiais não
estão distantes de suas vidas; por isso Eu estou aqui, simplesmente, e com amor, para ajudá-los.
Muitos daqueles que estiveram na Terra, vivendo por Cristo,
desataram grandes nós na humanidade, permitindo que o
Reino do Pai se aproximasse cada vez mais da Terra. Revelo-lhes, filhos Meus, que a colaboração de todos os Meus filhos que viveram em Cristo e que hoje estão Comigo no
Céu ajudou a abrir as Portas do Céu.
Pequenas criaturas, saibam que estou aqui há muitas gerações; hoje, como a Rainha da Paz; antes, como a Imaculada
Conceição, como a Senhora das Graças, como o Santíssimo Coração de Maria e outras tantas presenças com que
Deus Me enviou para mostrar-lhes. Em cada uma delas,
queridos filhos, existe a mesma essência, a mesma essência de Amor que estou derramando em Medjugorje para a
Europa; a mesma essência de Amor que estou derramando
aqui, como a Divina Concepção da Trindade, para toda
a América.
Minha Presença é única e maternal para todos vocês.
Alegrem seus corações para que Eu possa estar aqui hoje em
suas vidas. Lembrem-se, filhos Meus, que será necessário
neste tempo estar na fé, a fé prometida por Cristo a todos
vocês. Dessa maneira, estarão nos braços de Deus.
Lembrem-se, filhos Meus, de terem pensamentos puros
e sentimentos cristalinos como a água. Dessa maneira,
Comigo, estarão no trono do Pai.
A promessa que hoje lhes deixo é a de poderem estar com
Meu Filho. Meu Imaculado Coração, por meio de suas
respostas, poderá triunfar para que Ele seja uma presença
verdadeira em suas vidas, dia a dia.
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Filhos Meus, abram seus corações cada vez que Eu estiver
com vocês nas aparições para que Eu possa regar a semente
que semeei em seu interior e ela possa crescer e amadurecer.
Hoje vocês estão na abundância de Minha Fonte, mas
os corações de muitos de Meus filhos vivem em grandes
desertos. É esta dor que carrego ao longo do tempo, dor
que fala por todos aqueles que não escutam.
Vocês aqui, assim como muitos de Meus filhos que seguem
Cristo, são missionários da oração. Neste tempo, no mundo,
chamo-os à perpétua reparação com a oração. Dessa forma,
sempre estarão Comigo, em Meus braços.
Saibam, também, filhos Meus, que Deus os escuta no silêncio e o Coração de Meu Filho e Meu Coração estarão
sempre aí presentes, no silêncio; silêncio que deve despertar
em seus corações, porque, assim, encontrarão Minha Paz.
Orem hoje também, queridos filhos, pelos anciões, os adultos
que se encontram sós. Eu lhes agradecerei por essa resposta;
todos necessitam de Deus para poder viver a eternidade.
Cantemos para louvar o Coração de Deus.
Todos entoaram o cântico Imaculado Coração de Maria.

Frei Elías del Sagrado Corazón: A Mãe Divina está dizendo,
neste momento, que dará uma bênção especial a todos os outros
filhos que respondem ao Seu chamado. Para isso, antes de despedir-se neste dia, Ela irá chamar aqui uma irmã que Nossa
Senhora sabe que confia n’Ela.
Frei Elías del Sagrado Corazón continuou transmitindo as
palavras da Mãe Divina.
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Que o Reino de Minha Paz possa ser essência em seus
corações.
– Fim da Aparição –

Frei Elías del Sagrado Corazón: Hoje, durante a aparição, a
Mãe Divina estava em uma companhia especial. Ela se aproximou como a Rainha da Paz, ainda que, em alguns momentos
da aparição, Ela desatasse nós.
Antes da aparição, aconteceram algumas coisas importantes.
Quando o Sol estava se pondo, surgiu um exército de anjos com
a presença de um arcanjo. O arcanjo, erguendo uma grande custódia, disse:
Aceitem a Redenção! Vivam a Redenção!
A custódia tinha uma hóstia dividida em duas partes; ele
tentava repará-la, uni-la novamente. À medida que orávamos,
esse arcanjo elevou nossas orações e as dirigiu à custódia, a esta
hóstia partida, e disse que todas as orações estavam reparando
uma parte de Cristo.
A companhia especial era Padre Pio, que apareceu junto à Mãe
Divina. Enquanto transmitia Sua Mensagem, Ela lhe pediu
que abençoasse e fizesse curas internas nos presentes. Padre
Pio seguia com precisão as orientações que Nossa Senhora lhe
dava, manifestando total obediência. O que ele fazia era dar
uma bênção por meio de uma oração, colocando sua mão sobre a
cabeça ou sobre o peito das pessoas.
Em outro momento, antes da transmissão da mensagem, a
Mãe Divina nos mostrou o Santo Sudário. Os anjos que A
acompanhavam trouxeram um tecido que, quando Ela indicou,
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foi aberto da esquerda para a direita e estendido como um grande
Manto. Vários anjos seguravam as bordas desse valioso tecido.
Quando já estava aberto, viu-se nitidamente o corpo de Jesus
gravado sobre ele. Um dos anjos que segurava o Santo Sudário
disse que eles guardavam, nos Céus, uma cópia do verdadeiro
Sudário que esteve sobre o corpo de Jesus.
Esse Sudário, que com tanto amor e cuidado seguravam, iluminou-se e irradiou uma Luz muito poderosa. E neste momento, os
códigos que guardava se projetaram sobre este lugar.
Depois, o corpo de Jesus gravado no Sudário desapareceu e no
Sudário apareceram várias imagens, como as de um filme, onde
se viam diferentes momentos da vida de Jesus em Jerusalém. Por
exemplo: momentos da vida pública, o momento da paixão e
da crucificação.
Ao mesmo tempo, este grande Sudário absorvia e recebia todas
as nossas orações, que auxiliavam muitas situações ocorrentes no
planeta; situações que de alguma maneira começaram a resolver-se. Nossa Senhora mostrou isso para que pudéssemos compreender
o poder da oração.
No início da aparição, a Mãe Divina nos fez um pedido e um
convite, dizendo:
Queridos filhos, hoje lhes trago uma Graça Especial, uma
nova permissão que Deus Me concedeu para estar entre vocês.
Meu Coração está na Nova Terra. Será que vocês Me receberiam nessa Comunidade?
Em nome de todos os irmãos presentes, Lhe respondemos que
“sim”. Então, Ela, mais séria, mas sem perder a alegria, disse:
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Em verdade, querido filho, é uma Graça Especial que derramarei sobre a população que se encontra no Rio de Janeiro.
Queridos filhos, Eu Me aproximarei de todos aqueles filhos
que foram resgatados, porque Meu Coração está com eles
e Minha Graça Especial também está com eles.
Lembre-se de dizer, querido filho, que muitas dessas crianças deverão continuar orando para que possam estar logo
Comigo.
Explicou que, no exercício de oração que farão as crianças, ajudarão
outras crianças às que Ela quer chegar neste tempo.
Perguntamos onde apareceria, e Ela respondeu:
Nas novas terras, na Comunidade Nova Terra. E quero
algo mais para este dia – e abrindo Seus braços, iluminou
Seu rosto, e olhando-nos com um sorriso nos lábios, disse:
quero 33 rosas brancas e algo ainda mais especial; que as
crianças cantem para Mim antes da aparição. Quando cantarem, elas Me permitirão ajudar outras almas.
Madre María Shimani de Montserrat: Parece que nossa Mãe
não quer deixar nenhum lugar sem Luz. As permissões que Deus
Lhe dá são o resultado de nossa resposta. Portanto, estejamos
atentos onde Nossa Senhora continuará colocando Seu Coração.
Teremos que ter as malas sempre prontas.
Muito grata a todos por responderem ao chamado de nossa Mãe.
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12

Aparição
da Mãe Divina

julho

2012

Casa da Adoração, Centro Mariano de Aurora,
Paysandu, Uruguai
Frei Elías del Sagrado Corazón: Em total harmonia, todos
nos daremos as mãos para fazer uma oração. A Mãe Divina
disse que utilizará a oração para conceder, neste momento,
uma absolvição.
Repetiremos a oração do Pai Celestial três vezes. A Senhora pede
que, enquanto fizermos esta oração, pensemos na força de Seu
Imaculado Coração.
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Mensagem para o dia 12 de julho de 2012
Como Senhora do Santo Rosário, peço-lhes que prossigam
de mãos dadas.
Isso é o que quero construir neste tempo: a paz, a paz que
falta nos lares, a paz que falta no coração de Meus filhos.
O mundo, queridos filhos, está dividido, e vocês são Meus
instrumentos de paz. Eu necessito de vocês firmes e perseverantes para que Meus Planos de Paz possam ser cumpridos nesta parte do mundo. A unidade é importante nestes
tempos e deve brotar do coração. Como já foi dito, hoje
volto a lhes dizer: como Senhora do Santo Rosário, Eu os
convido a orar o rosário todos os dias.
Hoje trago um cinturão azul, que nos une com o Céu
Divino. Esta é a unidade que Deus quer construir em seus
corações através de Meu Filho.
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Nestes tempos, é necessária a sinceridade para se poder
viver na paz e, assim, seus corações serão transparentes
diante do Reino de Deus. Permitam que Meu Raio de
Misericórdia os transforme e os reconstrua em novas moradas para Meu Filho.
Quando Eu anuncio Seu Retorno é porque Ele retornará,
ainda que poucos creiam nesse mistério que está escrito.
Quando Eu os convido a orar, é para se prepararem para
este momento. Dessa forma, queridos filhos, não só estarão
unidos a Mim, mas também a Deus e ajudarão a difundir
Meu chamado.
Convido-os a viver a mensagem diária todos os dias. Aprofundem-se em Minhas palavras entregues ao longo destes
sete meses; há um caminho que Eu construí por meio delas
e poucos estão vendo. Por isso, devem ler, interiorizar e
sentir Minhas palavras com o coração, para que possam
compreender os mistérios que hoje lhes estou revelando.
Hoje novamente deixo sobre vocês Minha coroa de estrelas para que se recordem de que elas serão guia neste tempo
final. Estas doze emanações do Espírito Santo as trago do
Meu Coração. São o que vocês podem compreender, Meus
pequenos, como atributos para seus corações.
Esta Luz que Deus Me entregou hoje Eu a entrego a vocês,
pois quero construir verdadeira confiança em seus corações,
o que há muito tempo estou tentando nesta humanidade;
confiança que transcenda as diferenças que existem entre
Meus Filhos para que eles possam, finalmente, viver a
unidade.
Eu venho até vocês, filhos Meus, para recordar a importância da unidade acima de todas as coisas deste mundo. Vocês
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temem muito o Reino de Deus porque não o conhecem. É a
falta de amor em Meus filhos que desperta os medos nestes
tempos. O Amor de Meu Coração os leva à unidade, e por
isso Eu os convido a viver dia a dia este mistério.
A unidade não é separação, a unidade é pureza. Isso é o
que vocês devem despertar em suas vidas. Quando não há
pureza é porque não há unidade, e falta, nesse sentido, a
oração que deve brotar dia a dia em seus corações. Dessa
forma, estarão unidos a Deus, algo muito importante
nestes tempos, Meus queridos.
Por isso Eu estou aqui. Eu os guio, Eu os amo. Antes que
vocês viessem a esta Terra, Eu comecei a amá-los, e os amo
muito mais, desde que existem como almas para o Reino
de Deus.
A promessa do Paraíso é para todos. É uma verdade, não
uma ilusão. Eu os convido a ter esta aspiração neste tempo
presente, aspiração que será fortalecida na oração. Poderão
chegar a este Paraíso prometido quando mais de dois se
unirem em oração. O que lhes disse Meu Filho é verdadeiro, mas Suas Palavras parecem ter sido esquecidas pelos
corações dos homens, pela falta de amor.
Eu os convido a permanecer no Amor acima de todas as
coisas, no Amor de Meu Filho, o que lhes permitirá, filhos
Meus, alcançar o Propósito que Deus planejou nos Céus
para esta humanidade.
Neste tempo de emergência, devem estar firmes, devem estar Comigo para poderem prevalecer diante dos acontecimentos que se darão na Terra. Porém, não deverão temê-los,
porque Eu estou aqui como a Rainha da Paz para recordar594
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-lhes que a Eternidade é a promessa que Deus Me concedeu
para cada um de vocês, Eternidade que os levará à paz. Se
viverem em Minha Paz, se trabalharem por Minha Paz, se
orarem por Minha Paz, apesar de tudo, Minha Paz estará
como um grande reino de amor no íntimo de seus corações.
Alivio hoje o sofrimento de muitos para que possam curar-se. É por isso que hoje lhes pedi, filhos Meus, que orassem
Comigo as três orações ao Pai Celestial, de coração. O coração é um lugar ao qual sempre devem regressar, e disso
nunca podem se esquecer, apesar dos sentimentos que este
mundo desperta, sentimentos que desviam Meus filhos do
verdadeiro caminho que Deus lhes confia neste tempo.
Recebo diariamente muitas perguntas no lugar do Céu
onde Me encontro; por isso hoje lhes digo, Meus filhos: só
a oração os protegerá. O Espírito Santo será o grande mediador para cada uma de suas vidas, e este impulso de Luz
chegará por intermédio de Meu Imaculado Coração, que
hoje novamente lhes trago para que possam adorar o que
Deus fez em Sua Serva Fiel, em Sua Peregrina de Nazaré,
na Mãe Maria, Mãe de todos.
Preparo-os hoje para o amanhã, e amanhã os prepararei
para o que logo chegará a este mundo, que deverá purificar-se na paz do coração para que sempre possam estar em
Deus.
Hoje lhes entrego um presente espiritual: a Rosa Mística
de Meu Coração, para que possam contemplá-la e sustentá-la em suas mãos enquanto orem. Dessa forma, filhos
Meus, estarão Comigo em cada um dos símbolos, em cada
um dos sinais que lhes tenho revelado ao longo deste último ano e do ano anterior, sinais que Deus Me concedeu
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para presentear a todos vocês; sinais que preparam seus
corações silenciosamente para quando Meu Filho chegar.
Não quero ver o mundo em um novo calvário. Meu Filho
já passou por isso por todos vocês.
Eu os convido a estar na paz, somente na paz, a sempre
buscarem a Paz de Meu Coração. Essa é a verdadeira Graça
que hoje lhes posso entregar.
Saibam, queridos filhos, que muitos de Meus filhos que
estão no mundo sofrem pela falta de paz, e seus corações
estão inquietos porque neles não está Deus.
Eu os chamo a orar por eles e colocá-los próximos do trono
de Deus. Vocês serão, assim, Meus servidores, os que poderão interceder por todos os que são muito esquecidos, interceder em especial por seus agravos, que ofendem a Deus.
Eu sou a Mãe da Misericórdia. Sou a emanação do Raio de
Meu Filho, que quer iluminar o caminho de todos, mais
ainda de todos aqueles que estão na escuridão e que há
muito tempo não veem a Deus.
Lembrem-se de que tudo que estou fazendo com vocês tem
um sentido para a vida, é um Propósito de Deus sobre o
qual devem refletir para compreender. Por isso, Eu os convido a orar para que a sabedoria entre em suas consciências
e ali resida Meu Filho eternamente.
Frei Elías del Sagrado Corazón: Vamos pronunciar uma
oração que Nossa Senhora está fazendo por todas as almas que
necessitam de Luz.
Estou Contigo, Senhor, porque confio em Ti.
Estou Contigo, Senhor, em Tua Misericórdia.
Amém.
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Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Grata por responderem ao Meu chamado.
Que o Reino de Deus seja a Luz em seus corações.
Agradeço-lhes por responderem com perseverança aos
Meus pedidos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –

Frei Elías del Sagrado Corazón: Hoje a Mãe Divina trouxe
em Seu Manto um pedaço do Céu e, com esse símbolo, pudemos
compreender que Maria é uma grande reconciliadora de almas.
O exercício que nos pediu realizar com a primeira oração foi
presenciado por dois seres angélicos, que se apresentaram como
dois arcanjos, mas não nos disseram quem eram. Se vocês se
lembram, Ela disse que iria absolver-nos e que o faria em nome
de Cristo.
Algo que Ela nos disse no início da aparição, e deu ênfase, foi que
trabalhemos, sincera e verdadeiramente, como obreiros de Seu
Plano, do Plano que Ela propõe para este tempo.
Durante a maior parte da aparição, realizou um trabalho
interno e profundo, sem que soubéssemos o que aconteceu.
Externamente só se conseguiam ver formas de relâmpagos de luz
branca que se refletiam dentro e fora da sala.
A Mãe Divina colocou Sua presença e Sua consciência sobre o
Jardim de Maria , onde se encontra a laranjeira das aparições.
Pediu-nos para concretizar e finalizar o projeto do Centro de
Oração, tanto a fonte como os caminhos, para o dia 8 de agosto.
Ela disse que nesse dia algo importante acontecerá e que só então
saberemos do que se trata.
597

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 597

24/06/2015 22:36:49

Mensagens de Paz

Hoje Nossa Senhora veio vestida de branco e, como Ela disse,
tinha um cinturão azul. Atrás d’Ela se via o que podemos
compreender como um sol, um sol resplandecente, vivo, que
iluminava tudo e que permaneceu durante toda a aparição.
Quando Ela recitou a última oração, a energia gerada foi irradiada a todo o planeta, principalmente a todos os Seus filhos da
Ásia, Oceania e Europa. Enquanto orávamos como um decreto,
a oração ia chegando a todos eles. Ela mostrou que a energia
emanada dessa oração apagava muitas sequelas internas em
todas as almas que ali se encontravam.
Hoje Ela nos falou a respeito de Suas aparições que acontecerão
até o final do ano:
Em princípio, irei lá até dezembro, mas há um último lugar que Eu visitarei até o final do ano: Santiago do Chile.
Este foi um momento muito forte, porque Ela mostrou algo na
nação chilena e disse que iria ao Chile para resgatar muitos de
Seus filhos que necessitam também de ajuda, como nós. Ela se
referiu principalmente à consciência indígena, que não sabemos
se é física ou não, mas que será ajudada.
Madre María Shimani de Montserrat: A Mãe Divina nos
disse tudo que tínhamos de ouvir. Chamou-nos a atenção para
que vivêssemos a unidade, o que significa que não estamos conseguindo. Trabalhemos então essa energia para que nunca nos
falte, porque é a base do trabalho que Ela necessita fazer conosco.
Devemos estar atentos e vigilantes para não perder, sem querer,
o tesouro que Deus nos tem entregado.
Coloquemos tudo isso no coração e estejamos mais atentos.
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8

Aparição
da Mãe Divina

agosto
2012

Jardim de Maria, Centro Mariano de Aurora,
Paysandu, Uruguai
Madre María Shimani de Montserrat: Bem-vindos à celebração dos cinco anos de aparições de nossa Mãe Divina. Fizemos um
longo percurso nesses cinco anos, o que só poderia ter acontecido
sob a proteção d’Ela. Tudo isso de que vocês podem usufruir hoje é
obra de Seu Amor. A única coisa que podemos fazer é agradecer a
Deus pela possibilidade d’Ela estar conosco, guiando-nos, dando
este impulso à humanidade.
Esperamos poder abrir o coração e receber as Graças que Ela tem
para cada um de nós.
Como vimos na abertura do Encontro, ontem à noite, hoje, 8
de agosto, é um dia muito importante por iniciar um novo ciclo
anual. O ano de 2012 traz os últimos momentos em que a Divindade tenta colocar em nossas consciências códigos de Luz que
nos ajudem nos momentos de transição. Por isso, é tão importante
o que vamos viver; mesmo que não tenha nada de fenomênico, é um evento espiritual sem precedentes. Precisamos colocá-lo no coração e deixar que nosso espírito possa aderir à energia da Mãe Divina, e assim, nos planos internos, muitas coisas
poderão acontecer.
Agora vamos orar e cantar, e à medida que o tempo passar, perceberemos como vai se consolidando um estado no qual construiremos um caminho de Luz, que vai daqui até os Céus, um caminho
pelo qual a Mãe Divina chegará com Seus anjos para nos transmitir Sua mensagem, numa data tão importante como a de hoje.
A pedido da Mãe Divina, Frei Elías del Sagrado Corazón
solicitou que duas monjas se aproximassem da árvore

599

0.PT_Mensagens de Paz_completo_frC_p5.indb 599

24/06/2015 22:36:49

Mensagens de Paz

das aparições. A Mãe Divina pediu que repetíssemos por
algumas vezes a seguinte oração:

Vem, Jesus,
vem à nossa vida
e seja o pão de Vida Eterna.
Amém.
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Mensagem para o dia 8 de agosto de 2012
Estou aqui hoje para celebrar a comunhão com o Rei do
Universo. Por esse motivo, filhos Meus, agradeço-lhes
a resposta.
Meu Coração Maternal está com cada um de vocês, e isso
significa que o Reino de Deus está no planeta, mais ainda
naqueles que precisam da Luz Celestial.
Queridos filhos, hoje vocês não comemoram a Minha
presença, mas a Presença de Deus em seus corações. Hoje
os convido a recordar essa Presença permanentemente; esta
aspiração os fortalecerá nos tempos que virão.
Queridos filhos, hoje os contemplo em Minhas orações e
o Senhor também ouviu suas preces. Esta é uma resposta
muito positiva neste tempo final; muitos de Meus filhos
estão sendo ajudados neste mesmo momento.
Vocês estão dentro do Reino de Minha Paz, assim como
outros de Meus filhos; por isso os convido neste tempo a
persistir na oração.
Com imensa alegria, queridos filhos, novamente lhes agradeço! Agradeço-lhes! Que Minha Paz Eterna esteja em seus
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corações para que Eu possa fazê-los encontrar a Cristo. O
Rei do Universo os espera a cada dia; por isso não só abram
o coração, mas também os braços para receber a Luz que
provém d’Ele e que com Amor Ele doa ao mundo.
Hoje lhes deixo um sinal, um símbolo para a eternidade:
o rebanho de Meu Filho. Cada um de vocês é parte desse
rebanho, mesmo aqueles que se distanciam dia a dia d’Ele.
Minha Tarefa Maternal é fazê-los retornar a Cristo. Cada
uma de suas orações conta para a salvação. Contemplem isso
como algo verdadeiro porque Deus sempre os ouvirá quando as súplicas forem verdadeiras e nascerem do coração.
Hoje os convido novamente à oração, a continuar orando pelo
mundo. O mundo necessita disso e vocês o sabem. A Graça
que hoje lhes entrego, vocês não a conhecem, porque ela nasce
do coração. Essa Graça que Eu lhes quero ensinar chama-se
Amor de Meu Filho, Amor Redentor e Amor Salvador.
Queridos filhos, continuem por este caminho para que em
alguns anos mais suas vidas se transformem no almejado
Templo, onde Deus espera entrar.
Contemplo neste momento a muitos que precisam de ajuda e a todos eles digo: orem, orem com o coração, porque
estarão em comunicação Comigo e com Minha Flor Maternal. As orações de todos os Meus filhos serão colocadas
aos pés do Senhor para que, assim, Eu possa interceder e
no momento certo possa ajudá-los.
Confiem no que estão fazendo; não temam transformar
suas vidas; temam, sim, não poder consagrá-las ao Senhor.
Isto é o que Eu lhes peço: uma transformação sadia, que
nasça do coração e que se expresse como um instrumento
precioso na vida de todos os Meus filhos, que necessitam
muito de Deus.
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Por isso, Eu, como mediadora das almas, convido-os a estar
em Mim para que Deus possa estar em vocês. Quero que
sigam peregrinando Comigo por meio da oração, por meio
do perdão entre vocês e, acima de tudo, no amor que, neste
tempo tão importante, deve prevalecer em suas vidas e em
suas essências.
Neste dia, trago todos à contemplação de Meu Imaculado
Coração, que os poderá iluminar em cada decisão de suas
vidas e em cada passo que vocês se animarem a dar na
consagração do coração.
Nas palavras simples, queridos filhos, encontram-se os grandes mistérios. Saibam que ao longo de todo este tempo – e da
mesma maneira que Meu Coração faz em Medjugorje – Eu
quero ensinar-lhes como estar em Deus, apesar das circunstâncias da vida, confiando no desconhecido, naquilo que
vocês não podem tocar, mas que provém de Deus.
Queridos filhos, confiem no desconhecido para que a verdade possa expressar-se em suas vidas, verdade que se chama
Fé e que os levará ao Alto.
Hoje estou com vocês e estou com o mundo, derramando
Minhas Graças silenciosamente. Abram suas mãos e os
corações para que o pulsar do Meu Imaculado Coração
seja a chama que flameja eternamente em seus interiores.
Agora, neste tempo de definição, Eu lhes peço que se reúnam e orem Comigo para que Meu Coração possa guiá-los, e a chama eterna de Meu Filho, Seu Sagrado Coração,
possa acompanhá-los a cada passo que derem na vida.
O silêncio lhes promete um conhecimento maior da essência de Deus; por isso o silêncio, queridos filhos, também
é oração.
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Hoje venho aqui para absolvê-los e abrir-lhes a Porta do
Reino de Meu Pai.
Oremos.
Frei Elías del Sagrado Corazón: Vamos repetir a seguinte oração que a Senhora está nos ensinando neste momento. É uma
oração muito simples.
Escuta-me, Redentor,
porque confio em Ti.
Amém.
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Minha escola de oração os ensina a orar com determinação.
Coloquem seus espíritos nas palavras para que elas possam
ser ouvidas.
Lembrem-se de que as orações e o canto abrem os Céus
para que a cura de Deus desça.
Agora, em agradecimento a cada um de vocês, derramarei
um pouco mais de Minha Luz para despedir-Me.
Madre María Shimani de Montserrat: A Mãe Divina está
pedindo que cantemos Maria, Virgem Mãe.
Frei Elías del Sagrado Corazón transmitiu as palavras da
Mãe Divina:

Saibam que, como Mãe, Meu maior propósito é a paz em
todos os Meus filhos.
Agradeço-lhes!
E lembrem-se de que nunca devem se separar de Deus.
Busquem-No em seus corações, pois aí Ele vive.
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Grata, queridos filhos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
– Fim da Aparição –

Madre María Shimani de Montserrat: Eu queria comentar
com vocês que a Mãe Divina primeiramente chamou duas irmãs
aqui à frente porque elas faziam parte do grupo que recebeu
Nossa Senhora pela primeira vez há 5 anos, em 8 de agosto de
2007. Trouxe-nos muitas lembranças da simplicidade como
nos reunimos naquela ocasião, quando estivemos com Ela pela
primeira vez. Ela nos disse que esta manifestação era como que
uma resposta a isso que, entre todos os que aqui estamos, temos
levado adiante, confiando n’Ela, e Ela em nós.
Frei Elías del Sagrado Corazón: Durante a preparação, houve
alguns acontecimentos que queremos relatar. Em certo momento,
surgiram no alto várias coroas de estrelas douradas. Em outro,
houve uma grande assistência dos anjos da guarda a todos os
presentes. Os anjos liberaram muitos nós que existiam em torno
das pessoas. Viam-se cordas com vários nós que, com muita delicadeza, foram sendo desatados.
Também, durante a preparação, tivemos a visita especial do Mestre, de Cristo, como Sagrado Coração de Jesus, que veio acompanhando Nossa Senhora. Ele trazia nos braços uma representação
do planeta Terra e mostrou o planeta, apontando com a mão
esquerda para alguns continentes, especialmente o continente
americano, que se via iluminado por uma energia dourada. Explicou-nos que a tarefa de oração permitiu que este continente se
acendesse. Neste momento, Nossa Senhora desapareceu e Cristo
fez uma tarefa especial conosco. Ele abriu o Reino dos Céus e
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Aparições da Mãe Divina e relatos dos videntes

uma energia cor celeste começou a descer sobre Sua cabeça, como
uma grande coluna de luz. Esta coluna se expandiu, irradiando
sua energia a todos, e tocou todo este lugar e outros lugares mais
longínquos.
Depois Nossa Senhora reapareceu. Ela desceu dos Céus com muitos anjos guardiões e imprimiu em nossas consciências a imagem
de Sua Glorificação, fazendo descer esta Luz dos Céus e aproximando-se mais. Dois dos anjos guardiães que estavam junto a
Ela traziam um cálice cada um.
Com esta imagem, compreendemos que estava acontecendo uma
cerimônia, uma comunhão interna com Sua consciência.
Em certo momento, Ela indicou aos anjos que se colocassem em
diferentes partes do campo.
Nossa Senhora veio vestida de branco, mas por três vezes mudou
de traje. O segundo era rosa, e o terceiro, cinza; com este, Ela
apareceu no final, quando nos abençoou com Sua Luz.
Madre María Shimani de Montserrat: Vamos agradecer
cantando a mesma música que entoamos naquela noite de 8 de
agosto de 2007: A Mulher que nos guia.
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“Amados filhos, que uma parte do céu
permaneça perpetuamente
em seus corações.”
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Centros Marianos na América Latina
Maria, a Mãe Divina, pediu que fossem fundados quatro Centros
Marianos na América do Sul.
Os Centros Marianos são locais de oração e vigília permanentes,
onde monges, colaboradores e peregrinos se reúnem para contemplar, orar e renovar a devoção ao Seu Imaculado Coração, a fim
de que a Paz reine na humanidade e no planeta.
Centros Marianos fundados até o momento:
• Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
• Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
• Centro Mariano do Espírito Santo, Córdoba, Argentina
• Centro Mariano do Menino Rei, Teresópolis, Brasil

Mais informações:
w w w.divinamadre.org/pt-br/centros-de-oracao
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Irdin Editora
Tem como propósito difundir obras de natureza filosófico-espiritual para esta época de transformações globais e de grande
necessidade de busca interior. São ensinamentos que nos convidam a ampliar a consciência, desvendar os mistérios da história
do nosso planeta e ingressar em caminhos de paz.
Sem finalidade lucrativa, a Irdin é uma editora mantida por colaboradores voluntários.
Para mais informações, acesse:
w w w.irdin.org.br
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“Contem sempre com Minha presença, Meu auxílio
e Minhas palavras gravadas em seus corações,
em seus espíritos e nos livros de suas vidas. Quando Eu
já não puder estar aqui entre todos vocês, descobrirão
que Meu Verbo é eterno, e encontrarão sempre em
Minhas mensagens as chaves para transcender os
acontecimentos da vida e para viver
em eterna renovação.
Agradeço-lhes a resposta ao Meu chamado.”
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

Neste livro estão reunidas as mensagens que foram transmitidas
pela Virgem Maria, Mãe de Jesus, no período de um ano,
aos monges videntes da Ordem Graça Misericórdia, Madre
María Shimani de Montserrat e Frei Elías del Sagrado Corazón.
O objetivo desta obra é levar a cada coração a mensagem de
Maria Santíssima, também conhecida como Mãe da Divina
Concepção da Trindade. Ela nos fala da necessidade de todos
conhecerem Suas mensagens, que expressam a importância
de orarmos pela paz nos corações e entre as nações.
Ao final da leitura, vocês se sentirão inspirados a responderem
a um chamado genuíno pela Paz e pelo Bem e a tornarem-se
um instrumento nas Mãos de Deus.
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Mãe da Divina Concepção

