Voz e eco da

Mãe Divina
Mensagem para domingo, 13 de maio, 2012, 18h
Aparição da Mãe Divina no Encontro de Oração na cidade do Porto,
Portugal

Como no dia anterior, o grupo reuniu-se às 17h para começar a sintonia
inicial. Após uma hora de oração, Frei Elias coloca-se em pé e dirige-se ao
local onde se manifestou a Mãe Divina. Em silêncio, escuta algumas
instruções dadas por Ela e logo as transmite à Madre Shimani.
Madre Shimani: Nossa Senhora está fazendo um pedido a todos. Ela diz
que tem uma tarefa de liberação muito importante a fazer e que não pode ser
feita aqui dentro. Ela pede, portanto, que saiamos em direção ao bosque
próximo deste edifício.
Que saiamos orando, em silêncio, devagar e com calma. Lá fora vamos
nos colocar o mais perto possível uns dos outros para poder escutar; depois,
quando retornarmos, compartilharemos o que for dito pela Mãe Divina para
que todos possam saber. Perguntamos a Ela se isso não poderia ser feito
aqui; Ela respondeu que não e que esse era Seu pedido.
Podemos ir, em absoluto silêncio.
O grupo vai até o local indicado, um bosque a uns duzentos metros do
edifício em que se realizava o encontro, manifestando uma pequena
peregrinação silenciosa.
Chegando lá, o grupo organizou-se em círculo, entre as árvores, e
voltou a orar a “Ave Maria”.
Assim que todos chegam, entoa-se “Maria Virgem Mãe”, enquanto
tocam-se as 33 badaladas que a Mãe Divina pediu.

Frei Elias: A Mãe Divina diz:
O que hoje verão aqui, não verão até chegarem ao Céu.
Hoje lhes trago uma Graça de Meu Coração, que quero compartilhar
com cada um de vocês. Queridos filhos, Meu Coração da Paz e Meus Raios

de Misericórdia irradiam-se para o mundo todo nesta data especial, quando
Meu Imaculado Coração uma vez triunfou nesta parte do mundo.
Mas Ele ainda deverá triunfar através de suas orações e de cada uma
de suas preces, as que seus corações puderem expressar ao profundo de
Meu Coração.
Saibam, filhos Meus, que hoje Eu estou com vocês, derramando Minhas
Graças para seus corações, suas consciências e suas vidas. Cada qual
receberá o que merece, o que corresponde a cada um diante de Deus.
Quero que sigam este caminho até Fátima com imensa alegria, ardendo
em devoção no coração e na consciência, porque assim poderão receber o
que Eu tenho para cada um de Meus filhos e que vem do Centro Maior
chamado por vocês de Céu, Universo. É deste Centro que emana a verdade
de Meu Coração e do Coração de Meu Filho, que está em total serviço para
cada um de vocês.
Se desta forma respondem ao Meu chamado e aos Meus pedidos, Eu
poderei dizer-lhes que, de uma forma simples e humilde, ajudarão o grande
número de Meus filhos que não conhece o coração desta Mãe e conhecem
menos ainda o Coração de Deus. Este deve ser reparado através da oração
do coração e da alegria em suas vidas por estarem Comigo, pois assim
estarão, queridos filhos, com Meu Filho no Céu.
Hoje estou orando especialmente pela Europa, mais por aqueles lugares
onde Deus não pode chegar, onde se precisa de redenção através da oração
e de Minha Imaculada Misericórdia para cada um de Meus filhos.
Vocês são Meus soldados, os que devem transmitir a verdadeira
mensagem, através dos exemplos de caridade e de amor aos seus
semelhantes. Desta forma, farão triunfar Meu Coração, porque não somente a
oração os transformará, mas também Minha Presença maternal em suas
vidas.
Permitam que o Raio Misericordioso de Meu Coração possa conduzi-los
neste novo ciclo que o mundo viverá em sua purificação e em seu Juízo
diante do Universo. Por isso não temam, queridos filhos, e saibam que estão
sob Meu Manto e sob Minhas Estrelas. Assim, Minha Coroa da Paz e cada
uma de Minhas Estrelas serão a luz que os iluminará, trazendo a paz nas
horas críticas.
Não devem colocar seus corações e suas consciências no que ainda
não aconteceu. Saibam que, como estou em Medjugorje, hoje estou aqui de
novo no coração de Lis. Trago-lhes Minha Paz para que a possam reconhecer

e interiorizar em seus corações. Desta forma tão simples, queridos filhos,
participarão de Meu Reino, porque Eu poderei chamá-los “Meus Orantes da
Paz”, “Meus Servidores da Paz”, assim como a cada um de Meus filhos que
respondem ao Meu chamado há tempos no mundo.
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contar Comigo em qualquer coisa que necessitem, mas que deverá
corresponder à Vontade do Pai, para que estejam dentro da perfeita unidade
que a humanidade deve aprender a viver neste último ciclo.
Convido-os para que não só vivam a oração, mas que também seus
corações convertam-se em oração, para que as luzes internas, a chama do
Espírito Santo, possam guiá-los e acompanhá-los em cada uma de suas
aspirações, que deverão ser verdadeiras diante do propósito de Deus para o
fim deste tempo. Assim, o Juízo na Terra será mais leve e vocês poderão
compartilhar com alegria e gozo a vinda de Meu Filho à Terra pela segunda
vez, cumprindo os preceitos da Promessa que fez ao mundo uma vez.
Permitam que um pedaço de Meu Céu entre em seus corações durante
esta hora, para que seus olhos e suas vidas possam sempre reconhecer os
passos que devem ser dados nesta hora definitiva, para a qual os convido a
viver, através da consagração ao Coração de Meu Filho, ao Coração do Pai
Eterno e ao Meu Imaculado Coração. Ele é uma vertente de Graças que
nunca se acaba e que quer derramar-se até os últimos momentos sobre cada
um de Meus filhos.
Eu sei agora o que cada um de vocês pode precisar para suas vidas,
mas para isso deverão orar com o fervor do coração, para que a consciência
possa entrar com amor e humildade ao Reino, que é o mesmo prometido por
Meu Filho para Seu Retorno.
A oração os transformará quando nela persistirem e somente buscarem
estar na Paz e transmitir essa Paz para todos os filhos aos quais não posso
chegar agora, pois seus corações fecham-se à Minha Voz.
Agora compreendem porque Minha Voz os está guiando?
Vocês são os servidores que pouco a pouco se consagrarão ao Meu
Filho e, desta forma, responderão à Vontade que o Pai tem para a humanidade
neste último ciclo.

A Mãe pede neste momento que se ore a “Ave Maria” por três vezes,
nos seguintes idiomas: Italiano, Inglês, Alemão, Francês, Português e
Espanhol. Pede-se aos presentes um representante para cada idioma e que
se aproximem ao centro do círculo para orar.
Madre Shimani: Ela quer fazer, através desta oração, uma liberação
para cada nação e região da Europa.
Uma pessoa oferece-se para orar no idioma Catalão e a Mãe Divina
permite.
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se ore o “Pai Nosso” por três vezes em português.

Frei Elias: A Mãe Divina diz:
Agradecida desde o Infinito Coração de Meu Filho. Saibam que estarei com
cada um de vocês durante todos estes dias. Unam-se a Mim na oração do
coração, para que Minha pureza virginal possa conduzi-los nos novos passos
que, como crianças, estarão dando a partir deste novo tempo que começa
para vocês.
A Paz do Senhor esteja com cada um de Meus filhos no mundo.
Agradeço-lhes e tomem, como guia, uma de Minhas Estrelas da Coroa do
Senhor, para que sempre lhes ilumine o caminho.
Grata por responderem ao Meu chamado.
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Em agradecimento entoa-se “Ave Luminosa” por algumas vezes.
Madre Shimani: Obrigada, Mãe, por quanto nos dás.
Todos repetem e voltam ao salão, em silêncio.

Dentro do salão realiza-se o relato da Aparição e algumas reflexões.

Madre Shimani: Durante esta Aparição ocorreram algumas coisas singulares.
Agora Frei Elias vai relatar como os acontecimentos foram-se dando e tudo o
que aconteceu nos diferentes planos de consciência onde nossa Mãe Divina
trabalha. E Madre Shimani vai tentar explicar esses acontecimentos.
Frei Elias: Hoje foi uma das Aparições mais intensas ao longo destes últimos
meses.
Como ontem, hoje a Mãe Divina veio vestida com uma túnica branca e com um
manto azul.
Quando chegamos ao bosque, já estava tudo preparado; durante a Aparição
sucederam-se uma série de acontecimentos dirigidos por Ela, de acordo com
uma permissão que afirmou possuir.
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Quando começamos a orar as primeiras dez “Ave Maria”, abriu-se um cenário
diferente. Ela apareceu e irradiou uma imensa e grande gratidão a todos os
presentes, que até hoje nunca havia visto. Chamou-me profundamente a
atenção, pois somos um grupo relativamente pequeno diante da quantidade
de seres humanos no planeta. Apesar disso, Ela sentia uma grande gratidão
pela resposta que demos ao Seu chamado.
Logo a Mãe abriu Seus braços e, sorrindo, baixou um pouco Seu rosto para
mirar-nos. Atrás dela havia um Céu aberto e dentro desse Céu havia vários
outros Céus, que podemos compreender como um arco-íris, cada cor desse arcoíris abria um Céu mais profundo.

Agora, Madre Shimani nos explicará de que se trata.
Madre Shimani: Quando uma Hierarquia Divina como a Mãe quer conectar
um espaço bem material como o nosso com algo Celestial de onde Ela vem,
em realidade quando quer unir o Céu e a Terra, o que faz é abrir uma série de
portas multidimensionais. Isso significa que une vários planos de várias
dimensões. Neste caso, as portas eram em forma romboidal, de diferentes
cores, por isso parecia um arco-íris que se projetava ao infinito. Isso traz a
possibilidade de o que está nas dimensões superiores e celestiais poder
entrar por essas portas e projetar-se com intensidade nos planos mais
densos. É como se abríssemos a porta da frente de nossa casa e também

todas as portas dos diferentes quartos, até a porta do fundo, para que o ar
circule e chegue a todos os espaços sem dificuldade.
Frei Elias: Podemos dizer que hoje estivemos todos sob o Manto da Mãe,
muito perto, porque Ela desceu até muito perto de nós. Hoje especialmente se
fez sentir.
Depois do que acaba de ser relatado, deu-se outro movimento: através
desses Céus abertos havia muitas presenças angélicas que estavam
colaborando com a tarefa da Mãe Divina. Em certo momento, Ela abriu Seus
braços e irradiou luz das palmas de Suas mãos, sorrindo, com um olhar
sereno e pacífico, trazendo tranquilidade e segurança. Com a luz que irradiou,
criou uma esfera de luz dentro da qual todos nós estávamos.
Através dessa esfera Ela levou-nos a Fátima.
Madre Shimani: Que significa dizer que Ela levou-nos a Fátima?
Primeiro Ela rodeou com sua proteção, com uma espécie de esfera de
energia, todos os nossos corpos, todo o nosso ser e tomou uma parte de
nossa consciência, o aspecto mais sutil, aquele com o qual normalmente não
temos contato. É como se Ela chamasse nossas almas e as contivesse em
uma esfera e as levasse a Fátima.
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foi a Fátima junto com Ela.
Frei Elias: E nesse momento, de repente, estávamos no Santuário, junto a
todos os peregrinos que hoje lá estão.
Madre Shimani: Essa é a forma com que Ela pode trabalhar todos de uma
vez.
Frei Elias: Nesse momento orou-se a “Ave Maria” nos diferentes idiomas.
Com Sua Graça, a Mãe foi tocando cada uma das nações europeias, e
também tocou com Sua Luz muitas almas que estavam em uma situação
irreparável. Dessa forma Ela chegou a todo o planeta e foi a resposta de todos
nós que permitiu que isso acontecesse.
Madre Shimani: Vamos explicar também que quando chegamos e pusemonos a cantar, Ela fez uma grande liberação de todos nós.
Frei Elias: Sim, quando chegamos, a Mãe, através da esfera de luz que criou,
foi retirando muitas coisinhas de nós.

Madre Shimani: Coisonas! (todos riem) Coisas inimagináveis para nós, que
têm a ver não só com o que está se passando conosco neste momento, mas
também que, a cada um – como Ela disse na própria Aparição – coube-lhe a
liberação que seu coração permitiu e o que sua consciência merecia frente a
Deus, por toda a vida que havia levado. Isto é muito importante para nós,
porque códigos nossos muito antigos podem ter sido tocados, coisas que nós
não poderíamos fazer por nós mesmos. É como se tivéssemos uma folha
toda escrita: a Mãe colocou-a num balde com água e sabão e retirou-a limpa;
em alguns é possível que quase limpa, mas é como começar um ciclo novo.
Por isso Ela anunciou que, a partir de agora, começávamos um ciclo novo.
Frei Elias: Isto que vivemos terá consequências ao longo do tempo, que não
sabemos o que será e que cada um recebeu segundo sua abertura.

Outro acontecimento que ocorreu dentro da Aparição foi a manifestação da
consciência superior de quem conhecemos como João Paulo II e Padre Pio.
Em dado momento da Aparição, João Paulo II surgiu caminhando por cima
dos pinheiros e perguntamos: Mãe, o que está acontecendo? “Fique tranquilo
filho, está tudo na Paz”, Ela disse. Nesse momento, Ele levava uma cruz
papal que segurava com sua mão direita. Essa cruz não tinha Cristo
Crucificado, era uma cruz dourada e, fazendo o Sinal da Cruz, deu sua
benção a todos os presentes.
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dos anjos, certos movimentos como os já relatados vão sendo gerados. Esses
movimentos não só repercutem nos presentes, mas também em toda a região
e em toda a esfera do planeta. Muitas das coisas que se percebe não
podemos compreender, pois estamos aprendendo. Assim, devemos aprender
a viver a humildade que a Mãe Divina ensina-nos, ativando a energia da
obediência, muitas vezes obedecer sem compreender, porque é assim que
Ela nos pede. Assim, poderemos acompanhá-la dentro da mensagem que Ela
nos dá a cada Aparição.
Certas vezes Ela explica o que acontece dentro desses movimentos e, outras
vezes, não; mas ainda assim nos mantemos na fé de que está tudo certo.
Madre Shimani: Como não temos sido instruídos em nossa vida normal sobre
o que se passa nos Céus, às vezes, quando se veem alguns acontecimentos
ou alguns movimentos energéticos, é preciso esperar um tempo para poder

compreender o que esse evento mostrou. Às vezes compreendemos no
momento ou às vezes a Mãe nos explica. Por isso, como dizíamos no dia em
que compartilhamos nossa história, a Frei Elias cabe ver um aspecto do
processo e à Madre Shimani cabe ver outro, para que se complementem e
possamos trazer a vocês a maior quantidade possível de informações.
Outra das coisas que nos comunicou nossa Mãe no dia de hoje é que
amanhã, depois da procissão que vamos fazer a Fátima, Ela vai encerrar este
ciclo de Aparições da primeira quinzena do mês com uma Aparição às 18h na
Comunidade Coração Sagrado. Que estão convidados todos os que queiram
participar, não é uma obrigação, mas se alguém desejar participar, está
convidado.
A Mãe sempre tem alguma surpresa para nós, que sempre depende da nossa
resposta.
A única coisa que pedimos é que trabalhem para não perder o que lhes foi
dado, porque provavelmente neste momento haja pessoas que não entendam
ou talvez, em realidade, não tenham sentido nada. Não se preocupem, pois
não é necessário sentir algo especial para que a Mãe Divina trabalhe; Ela
trabalha mais além de nós, porque há um rincão dentro de nós que lhe deu
alguma permissão para fazer algo.
Então, guardemos em nosso coração e em nossa consciência o que
aconteceu hoje, pois dentro de um tempo vamos compreender de verdade e
vão ver que, quando voltarmos a nos reunir, vocês se darão conta do que
aconteceu neste 13 de maio de 2012.
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