ORDEM GRAÇA MISERICÓRDIA

Aparições de Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

Aparição da Mãe Divina.
Portugal, Fátima, Auditório Verbo Divino.
Sábado, 26 de maio, 2012, ás 18h30

O grupo reuniu-se às 17h30, como no dia de ontem, em um auditório da cidade de
Fátima, para orar e esperar a Mãe Divina.
Durante a oração a Mãe Divina surpreendentemente pediu que uma colaboradora
fizesse a tradução das palavras da Mãe simultaneamente para o inglês. Assim, todos
puderam escutar Suas palavras em espanhol, português e inglês.
Quase uma hora depois de haver começado a oração e os cânticos, sente-se de forma
muito intensa a proximidade da Mãe Divina. Até que em determinado momento, enquanto
todos cantam, Frei Elías e Madre Shimani se colocam de pé, anunciando a chegada da Mãe
Celestial.
Pede-se silêncio, escutam-se 14 badaladas e a frase “Momento de Aparição,
contemplemos com o coração”.
Logo as palavras da Mãe começam a ser transmitidas.

Frei Elías: A Mãe Divina disse:
Saibam que hoje estão aqui para que sejam unos em Deus.
Queridos filhos, com imensa alegria, agradeço-lhes. Meu Coração Maternal está
sobre suas mãos, porque assim quero chegar a todos os Meus filhos. Hoje os
necessito aqui, como também os necessitarei no outro lado do mundo.
Queridos filhos, quero que escutem neste momento a Boa Nova que trago em
Meu Coração:
Coloquem seus corações sob os Meus Raios Maternais: hoje estou sendo
bondosa e prodigiosa com vocês.
A Graça que hoje lhes trago, filhos Meus, é que Meu Coração Maternal quer
chegar com Sua Voz a um lugar deste mundo: esse lugar são os Estados Unidos.
Meu Coração de Luz quer descender sobre a Califórnia nos dias 12 e 13 de
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setembro deste ano.
E hoje lhes trago uma Graça a mais: que Minhas palavras de paz poderão ser
transmitidas para todos, como nestes dias (via internet) em Lujan-Argentina, na Nicarágua e
na Califórnia. Assim, Meu Coração de Paz poderá chegar a todos.
Saibam que Meu Coração Maternal tem intercedido por isto, como também intercedo
por todos vocês.
Essa é a Graça especial, essa é a satisfação e Minha alegria para este dia.
Celebrem com alegria este encontro Comigo, pois muitas almas estão sendo tocadas
através de Meu Chamado e na devoção ao Meu Imaculado Coração.
Hoje, coloquem sua mão esquerda sobre o coração. Saibam que ele é quem sempre lhes
falará, saibam que ele é quem conhece a alegria, saibam que ele é quem irá ao Céu. Por isso,
queridos filhos, cultivem sentimentos puros, para que seus corações possam escutar palavras
da Verdade, a Verdade de Deus, a Verdade de Seu Amor em seus corações.
Isso permitirá que a oração sincera e verdadeira nasça do coração. Só quero que imitem
Meu Caminho, para que possam chegar ao Senhor que está aqui e agora com vocês, através da
presença de Meu Coração Imaculado.
Queridos filhos, queridas crianças, sorriam para a vida, o Senhor os está colocando entre
Seus braços de Paz. Saibam que a verdadeira criança interior deve voltar a nascer – por isso
Eu oro e por isso Eu espero; se estão dentro de Meu Imaculado Coração serão como rosas que
brotarão para retirar-Me os espinhos.
Queridos filhos, concentrem suas consciências no Coração, que hoje deve despertar
através da Graça de Meu Perdão, para que assim o Senhor lhes possa revelar a Glória de Seu
Reino, aquele que deve estar vivo dentro de vocês.
Vejam agora, queridos filhos, como as almas que estão lá fora curam-se por estar
louvando a Deus (desde o começo da Aparição, ouvem-se cânticos de louvor muito alegres
em um local próximo).
Por que isso acontece, queridos filhos? Como isso acontece?
Colocando o Coração em Deus, as lágrimas de dor e de sofrimento desaparecem, pela
alegria de Deus presente sobre Meus filhos.
O que é mais importante para estes tempos, filhos Meus, além de querer estar em Deus?
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Muitas almas naufragam nesta vida e outras buscam o consolo fora de Deus. Então,
queridos filhos, só lhes peço que orem por elas, pois o Senhor necessita de todos para que, no
amor, as grandes provas possam ser superadas.
Hoje lhes peço que recolham seus corações em Meu Coração de Paz; desta maneira,
pequenas crianças da luz, estarão em Cristo. Saibam, filhos Meus, que Meu Coração Maternal
fundiu-se em Jesus durante a grande entrega aqui na Terra e Meu Imaculado Coração se
Glorificou quando o Senhor Me chamou aos Céus.
Filhos, entrem nos Céus, como o fez a Mãe e Rainha da Paz. Estou abrindo as portas
para que todos os Meus filhos possam entrar no verdadeiro Reino Interior, que primeiro deve
ser vivido no coração, para que depois seja conhecido por vossas almas no Paraiso.
Sabem o que é esse Paraiso? Não é uma ilusão para as almas, é a presença das almas
sobre o Coração de Deus. Esse é o Paraiso: é onde Eu os quero levar. Mas, para que o possam
conhecer, primeiro devem perdoar.
Saibam, queridos filhos, que os convido a só viver na oração, para que possam conhecer
os dons do Pai e Seus pequenos corações glorifiquem-se como o Meu. Assim, vocês poderão
saber quão simples e humilde é estar em Deus. Quando Deus Me enviou à Terra, Ele Me
permitiu saber algo importante dos homens: a pureza original que Ele colocou em cada um de
vocês.
Filhos Meus, hoje pela segunda vez aqui em Fátima, na procissão que em pouco tempo
viverão, celebrem com a chama do coração acesa (a Mãe Divina nos havia indicado participar
nesta noite da Procissão das Velas, no Santuário), para que Minha Graça possa purificar toda
dor, através da oferta de seus corações neste exercício de fraternidade que Deus lhes está
pedindo realizar.
Filhos Meus, caminhem despojados de tudo, para que Cristo possa reinar em vocês
através de Meu chamado à oração. Deus quer que o mundo se consagre ao Seu Coração, por
meio de Meu Coração Imaculado e do Sagrado Coração de Jesus; essa é a aspiração do Pai
para este tempo e essa é a razão de Minha permanência no mundo.
Quero que guardem estas palavras como uma grande recordação em suas vidas, porque
as reconhecerão ao fim deste tempo.
Com a oração entre Minhas mãos e com Meu Coração manifestado para vocês, vão em
paz e na alegria eterna.
Quero consagrar estas intenções, porque o prometi (refere-se a uma cesta cheia de cartas
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escritas pelos presentes, que a Mãe Divina pediu que cada um colocasse com uma intenção
para Ela). Que esta intenção seja a força que os impulsione a orar mais.
Como Senhora das Graças, quero hoje derramar toda a luz que brota de Meu Coração
sobre seus corações, pois conheço suas intenções e preces, sobretudo a necessidade de Paz no
mundo.
Com este chamado, que é difundido por Minha Voz Mariana e que segue o pedido de
Deus para as nações, quero que Me acompanhem como peregrina, com os pés descalços e o
coração aberto, porque desta maneira tão simples, filhos Meus, estarão seguindo os passos
para vossa consagração.
Coloco todas as intenções nos Céus; para isso cantem Comigo, cantem ao Deus Único.
Neste momento é pedido para entoar o cântico “Misericórdia, ó Maria!”, que todos
entoam por vários minutos.

Frei Elías: Vamos fazer agora uma oração que Nossa Senhora nos está
pedindo para Sua despedida:
Espírito Santo,
converte as consciências,
redime os corações,
para a Gloria de Deus.
Amém.

Ora-se esta oração várias vezes, frase a frase.

Frei Elías: A Mãe Divina disse:
Que a Paz do Senhor esteja com vocês. Grata por responderem ao Meu
chamado.
Vão em paz e na alegria, pois, na véspera, a oração prepara seus corações para o
esperado Encontro (sentimos que se trata de uma referência ao retorno de Cristo
à Terra).
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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Fim da Aparição.

Madre Shimani: Vamos permanecer em silêncio por alguns minutos,
tentando valorizar o esforço que Nossa Mãe está fazendo para que todos
possam compreender Sua mensagem.
Vamos meditar um pouco no que se passou e como Seu Manto se estendeu
por outros lugares do planeta; como Ela não quer deixar nada sem Seu
Amor e Sua Proteção; como hoje Ela nos surpreendeu com esta tradução
para o inglês, para que nossos irmãos norte-americanos possam receber
Sua mensagem; como o compromisso de aparecer nos Estados Unidos tem
como meta poder alcançar o coração de todos os Seus filhos.
Vamos colocar gratidão em nosso coração.
Vamos entoar “Bendita Tu eres” para agradecer e despedir-nos de Nossa
Mãe.
Entoa-se o cântico por vários minutos, com muita gratidão e alegria.

Madre Shimani: Parece que hoje tivemos algumas surpresas. A Mãe
pediu que traduzíssemos Sua fala para o inglês e não estávamos
preparados. Mas, como bons filhos obedientes, assim o fizemos. Desta
forma, parece que a partir de agora vamos ter que traduzir em mais um
idioma. Outra novidade é que os irmãos dos Estados Unidos terão que se
preparar para nos receber.
Nossa Mãe tem uma agenda bastante ocupada. Agora em junho vamos
à Argentina, em julho à Nicarágua e em setembro aos Estados Unidos.
Ademais, teremos as Aparições mensais no Uruguai e no Brasil. Assim,
teremos que estar atentos, pois todas as segundas e últimas semanas do
mês estaremos com Ela, pelo menos até setembro, como hoje nos foi
revelado.
A tarefa intensifica-se cada vez mais à medida que passam os dias;
então, teremos que estar mais fortes para acompanhá-La aonde Ela vá.
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E quando falamos que teremos que estar fortes, referimo-nos a todos nós,
porque vocês também precisam acompanhar-nos. De sua cidade, de sua
casa, de seu grupo de oração, cada um precisa acompanhar-nos e
acompanhá-La nesta tarefa. Assim é como vamos formar todos no que
Ela denomina “Exército Mariano”. Vamos esperar os seus corações em
todos esses lugares, além de todos os que fisicamente possam ir.
Agora vamos fazer um relato sobre o que se passou nesta longa Aparição:

Frei Elías: Depois de cada Aparição, a Mãe Divina nos chama ao
recolhimento.
Hoje foi a Aparição mais longa, mas também muito preciosa. Vamos
fazer uma síntese do que lembramos, porque são muitas coisas que
acontecem antes e durante a Aparição.
No momento dos cânticos, a Mãe Divina se apresentou de uma forma
especial: estava vestida de branco, como a manifestação do Imaculado
Coração, mas não estava com espinhos e sim com uma chama de fogo,
um fogo que envolvia Seu Coração. Ela permaneceu assim durante
toda a Aparição.
Estava muito próxima e parecia que se podia tocá-La: era algo vivo e
intenso.
Em certo momento, abriu Seus braços e com eles Seu Manto, que irradiou
muita luz. Vimos que dentro de Seu Manto havia muitos corações, que
Ela foi colocando sobre nossos corações.
Hoje a alegria de Nossa Senhora era incomensurável.
Ela transmitiu suas palavras com muita paciência, muita sabedoria e
muito amor.
Durante a Aparição ia-nos instruindo de algo que, no princípio, não
compreendíamos do que se tratava. Ela estava revelando uma parte do
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Céu, desse Paraíso do qual fala. Como todos escutaram, disse que tem
como base o amor de Deus e que as almas que ali habitam vivem
rodeadas do amor de Deus.
Na visão que Ela mostrou, a expressão das almas que ali viviam era de
alegria, não havia sofrimento nem dor. Nesses momentos, de forma muito
amorosa, Ela nos aproximou desse Céu.
Percebemos que, de Sua parte, Ela teve uma misericórdia especial, pois
para poder permanecer conosco por tanto tempo, houve uma permissão
concedida pelo Alto.

Reflexão final para os grupos da Europa que estão reunidos para estas Aparições:

Madre Shimani: A partir de hoje temos um compromisso com a Mãe
Divina. Se adotarmos a oração como uma tarefa diária, seguramente
manteremos vivo tudo o que Ela nos entregou ao longo destes dias.
É como se Ela nos tivesse entregado uma semente e a tivesse plantado
dentro de nosso ser. Nós temos que nos ocupar com essa semente para que
possa brotar – e a forma de mantê-la viva, transformar-se numa
planta e dar frutos é orando todos os dias.
Temos o compromisso de que essa semente nasça em solo fértil, pois os
frutos que esta semente dê, serão os frutos dos quais vamos nos alimentar
nos tempos difíceis. Assim, tudo dependerá de nós.
Dentro em breve vamos nos encontrar no Santuário de Fátima para
compartilhar a Cerimônia das Velas. Como dissemos ontem, faremos este
exercício por outras consciências e teremos que fazê-lo com a mesma
alegria que a Mãe Divina nos deixou durante a Aparição.
A todos, muito grata.
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