ORDEM GRAÇA MISERICÓRDIA

Aparições de Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

Aparição Extraordinária da Mãe Divina.
Aljustrel, Fátima, Portugal.
Domingo, 20 de maio de 2012, as 19h

O grupo mais próximo das Aparições foi a Aljustrel para orar o rosário. Durante a
última dezena dos Mistérios Gloriosos, os elementos da natureza começaram a manifestarse de uma forma diferente e a presença da Mãe Divina fez-se próxima.
Terminado o Santo Rosário, aparece a Mãe Divina.
Frei Elías põe-se em pé e dirige-se até o local da Aparição, chamando todo o grupo
para acercar-se, por pedido da Mãe Divina.

Frei Elías: A Mãe Divina disse:
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Como Rainha dos Patriarcas, envio esta mensagem extraordinária a todos:
Queridos Filhos,
A Graça e o Amor de Deus serão vossa fortaleza quando Meu Coração
Imaculado já não esteja entre vós.
Segui rezando, segui orando, para que o mundo alivie-se a partir do Coração de
Deus. Agradeço-vos por vossa resposta e a de todos. O Senhor está atento à voz
dos servidores da oração.
Hoje venho aqui como a Rainha dos Patriarcas, que anuncia a Boa Nova para o
mundo, para Meus filhos nesta humanidade.
Hoje também estive convosco pela manhã (nas orações matinais) e também
agradeço vossa colaboração.
Levo hoje sobre Meu manto três estrelas que anunciam a vinda do Espírito, do
Grande Espírito de Deus. Não coloqueis em vossos corações nenhum mau
sentimento, o Senhor vos protege e vos guia. Estou convosco, queridos filhos,
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confiai nisso.
Hoje venho aqui para dizer-vos como está o Universo de Deus. Vossa oração é
o que permite a chegada das Graças. Como Eu Sou a grande porta-voz do
Coração de Deus, as orações permitem grandes milagres através da intercessão
de Meu Coração.
Hoje abro Minhas mãos de Luz sobre vós para que assim vos coloqueis debaixo
de Meus raios de maternidade e de amor. Sabei que Meu Coração ampara
aqueles que Me buscam; por isso Eu estou aqui, por uma Graça especial de
Deus, que compreendereis após todos os acontecimentos.
O mundo deve viver a confirmação ao Reino de Deus; por isso vossa permissão
e a de todos os Meus filhos será muito importante para que Meu Plano cumprase em vós.
Sabei também que estou aqui doando Meu Coração para que encontreis repouso
e alegria, fé e esperança, amor e compaixão.
Também hoje Eu vos peço que continueis orando, para que as altas marés do
mundo possam cessar através de Minha contemplação e adoração a todos os
Meus filhos. Permiti que o Raio de Minha Paz seja o centro de vossa existência,
para que Meu Filho, que está chegando à porta de cada vida, possa encontrar o
Seu servo nesta hora tão definitiva.
Colocai vossos corações sobre Meus braços, para que, como fiz com Jesus,
possa resguardar-vos e dizer-vos que isso é o que mais quero fazer.
Se agora estais aqui em Fátima, tudo tem um fim para Deus e que em pouco
tempo sabereis.
É importante que sigais os passos da Mãe de Nazaré, que vem ao vosso encontro
para advertir-vos. Senti Meu Coração como uma tocha, vede Meu rosto de amor
e de paz por todos, para que através de Mim possais chegar ao Redentor, que
também vos escuta e espera-vos perpetuamente.
Queridos filhos, não esqueçais a comunhão com Meu Filho; seja como for,
comungai com Ele. Ele vos aguarda, Ele vos ama, Ele vos promete uma nova

Voz e Eco da Mãe Divina
www.maedivina.org

2/4

Rede Fraternidade de Oração
www.vidaorante.org

ORDEM GRAÇA MISERICÓRDIA

Aparições de Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

vida.
Dou um pouco mais de regozijo a todos vós através de Minha serenidade, para
que saibais que Deus é Misericordioso e que Ele também vos espera neste vosso
Reino, Reino que pertence a Ele, ao que chamamos mundo e que deverá ser
convertido por vossas orações, por vossa fé, por vossa consagração ao Pai.
Vede também hoje, entre Minhas mãos, Minha contemplação por este mundo;
conta a conta, coloco-vos em Meu Coração, para que vós e vossos irmãos
possais seguir caminhando até a meta divina de Deus.
Eu Sou vossa intermediária; entregai-Me agora vossas mãos, para que Eu vos
possa conduzir até o verdadeiro caminho que Deus promete para cada alma.
Segui confiantes, trabalhai na confiança de Deus em todos os sentidos da vida e
assim estareis sempre em Meu Coração Maternal.
Agradeço-vos.
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Fim da Aparição.
Ao finalizar a Aparição, Frei Elías relata o que se passou.

Frei Elías: Durante a oração apareceu um anjo com uma lança que tinha em seu extremo
uma meia-lua, colocou-se em frente a nós, fez o sinal da cruz e saudou-nos inclinando
sua cabeça, fazendo uma reverência. Logo desapareceu.
Ao final, na última dezena dos Mistérios Gloriosos, apareceu a Mãe Divina, a Virgem.
Para confirmar Sua presença fizemos o sinal da cruz e Ela permaneceu ali esperando
que o grupo terminasse de orar.
A Aparição foi muito intensa e aconteceu um movimento cósmico importante. A
Aparição foi etérica-física. A Mãe Divina apareceu sobre uma das oliveiras de Aljustrel.
Chamou a atenção que levava sobre Seu manto algumas estrelas. Em certo momento
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abriu Seu manto; e dentro dele havia duas pequenas estrelas, uma do lado direito e
outra do esquerdo,além de uma no meio, perto de onde terminava o manto. Portanto,
eram três estrelas fazendo uma triangulação que, em movimento energético,
iluminavam-se. Elas atraíam uma energia superior, cósmica e celestial, que descendia
sobre a Mãe Divina.
Ela, nesse momento fez uma revelação: que toda a oração que foi feita no dia de hoje
pelos diferentes grupos no mundo, permitiu que Ela intercedesse para que alguns
acontecimentos que estavam previstos fossem amparados por Suas estrelas, referindose às doze estrelas de Sua coroa. Que cada uma dessas estrelas de Sua coroa iria
interceder diante de alguns acontecimentos, através de um amparo que Ela daria sobre
esses processos planetários.
Nesse momento, Ela mostrou uma imagem externa do planeta em que se viam os
continentes e mares e tudo o que estava sucedendo nesse mesmo momento da
Aparição. Era uma visão panorâmica externa e interna do planeta. Logo ampliou a visão
para o que estava sucedendo neste universo, o que está acontecendo hoje com o
alinhamento dos astros (Terra, Lua, Sol e Plêiades). Via-se um movimento de energias
que pareciam ser cósmicas e que se manifestavam através de raios de luz, em conjunção
com o movimento de todos os planetas deste sistema solar em que nos encontramos. E
mostrava como isso repercutia dentro do planeta.
Quando Ela falou do amparo que dará através de suas doze estrelas, eram vistos alguns
processos planetários que sucederiam com a natureza e com a humanidade e como a
consciência feminina intercedia diante desses acontecimentos.
O movimento do vento fazia mover as vestes da Mãe; estava com o manto branco,
túnica rosa e com Seu cinturão; estava descalça e com Suas contas entre as mãos. Ela
se aproximou muito, estava muito perto do grupo.
Apesar de ter sido uma breve Aparição, sentiu-se que o universo cósmico, através da
Mãe Divina, fez-se presente sobre nós de uma forma muito intensa.
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