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Aparição da Virgem Maria, dia 12 de setembro de 2017,
no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, ao vidente
Frei Elías del Sagrado Corazón
Venho a este mundo por aqueles que não merecem Minha Graça.
Que hoje venham aos Meus Pés os que estão cansados. Que venham aos Meus Pés
os que já não suportam suas misérias; os que ainda não encontram o caminho de saída
para viver sua sagrada transformação.
Não posso ter perto de Mim os que não vivem a gratidão, a consideração com seus
semelhantes, nem a união perfeita com a Obra grandiosa de Deus.
Deus lhes pede coisas simples e também muito insignificantes.
Enquanto o mundo agoniza, Eu venho por aqueles que, em verdade, vivem o desespero,
o terror destes tempos, a perseguição, o exílio, a fome, a enfermidade e as catástrofes do
mundo.
Hoje venho, nesta noite, pelos Estados Unidos. Venho por Meus corações valentes da
América do Norte; pelos que tiveram fé em Minha Graça e pelos que perseveraram na
oração do coração, apesar do que essa nação está vivendo nestes tempos.
Eu desejo, novamente, queridos filhos, com sua ajuda e sua colaboração, retornar aos
Estados Unidos para trazer de volta ao Meu Coração Imaculado todos os que precisam
de Mim, os que seguem Meus passos e que nestes tempos vivem sua purificação
desconhecida, sem saber como sair de si e às vezes sem encontrar o caminho de luz que
possa levá-los à cura de suas feridas, de seus erros, de todas as suas incompreensões.
Hoje venho pelas regiões do mundo que vivem a agitação planetária, a desordem mundial
e a falta de fraternidade e de caridade entre os seres humanos.
Hoje, filhos Meus, venho, em verdade, pelos que mais necessitam. Vocês aqui receberam
muitas graças, mais do que mereciam. Estou sendo sincera e justa, assim como meu Pai e
vosso Deus pediu. Tenho que ser verdadeira, queridos filhos, honesta com todos vocês,
para que possam crescer desde o amor de seus corações, a partir de um ato de valentia e
de coragem, de liberar suas resistências e formas, por todos aqueles filhos no mundo que
não têm paz, que não encontram sossego, que não têm casa, nem sequer têm país onde
possam pousar seus pés.
Convido-os , queridos filhos, com a honestidade maternal de Meu Coração, a que
finalmente saiam de si mesmos; me ajudarão muito a libertar Meu Coração e Eu terei
lugar e espaço para poder suportar o verdadeiro sofrimento planetário e não seus
pequenos e insignificantes sofrimentos .
Convido-os, queridos filhos, a abrirem os olhos da alma, que olhem para o horizonte e
vejam ao seu redor os abismos que vive o planeta e sua humanidade. Eu os tenho
convidado, através dos tempos, para Me acompanharem em um trabalho planetário e não
em um trabalho doméstico, para que suas consciências possam se expandir através desta
Obra e alcançar grandes esferas da consciência, com a finalidade de poderem
compreender, todos os dias e um pouco mais, o sagrado Plano do Criador.

1/4

Associação Maria

Voz e Eco da Mãe Divina

Aparições da Virgem Maria

www.divinamadre.org

Hoje Me angustiam as almas que não podem dar seus passos, porque, em verdade, podem
dá-los; por meio deste Centro Sagrado e desta vida grupal e comunitária, existem todas as
chaves e todas as portas para poder transcender a condição humana.
Meu amado Filho, durante um ano consecutivo, entregou-lhes a experiência de São José.
E esse amado Instrutor de almas se doou por completo a vocês, para que pudessem
imitá-lo no exemplo simples e humilde de Sua consciência e, especialmente através de
Suas mensagens, para que suas vidas fossem o testemunho de São José.
Onde estão esses ensinamentos? Como eles repercutiram em suas vidas?
Não percam as chaves do Céu. Não desperdicem os tesouros do Céu, porque no Universo
nada se desperdiça, tudo se transforma, até que alcance a Luz verdadeira, a conversão e a
redenção.
Já não venho chamar as crianças de sempre. Vocês já são adultos diante da Minha
Presença Maternal.
Não consumam seu tempo em coisas desnecessárias, que podem cristalizar seus espíritos
e todas as suas consciências, pelo simples fato de não querer dar o passo.
Assim como lhes agradecemos por tudo o que tornaram possível para nossos Sagrados
Corações, para esta missão de paz no mundo, também devemos corrigi-los, ainda que
exista maior resistência, porque queremos, aspiramos e rogamos ao Nosso Pai Criador
que sigam sempre pelo mesmo caminho, sem desviar-se dos caminhos de Cristo, por
coisas tão mesquinhas.
O mundo está sofrendo e precisa de ajuda. As almas estão vivendo o caos, as inundações,
as catástrofes, a falta de esperança e de fé, como viveram os Estados Unidos.
Eu irei até aqueles filhos que ainda não Me aceitam, porque não conhecem o amor de
verdade. Eu irei até aqueles filhos que estão nos Estados Unidos, esperando por Mim,
abertos de coração e com uma esperança desconhecida, que abriram a porta para que
Eu possa retornar, até que conquiste cada coração pecador e se converta pelo Amor de
Meu Filho, um Amor infinito e invencível.
Não quero que se sintam angustiados, nem que vivam em anenhuma lamentação.
Necessito que cresçam de verdade e não só interiormente, mas também, externamente.
Que possam demonstrar ao Meu amado Filho que compreenderam suas instruções e
que se esforçam, todos os dias, para serem semelhantes a São José.
Agora é a prova que cada um de vocês deve cruzar. São José lhes explicou os detalhes
durante um ano consecutivo, sobre o simples caminho da transformação interior. Se este
Plano de Amor que os Sagrados Corações trazem não funciona em vocês, o que será da
humanidade? Quem testemunhará Nossa Presença? Quem será partícipe de sua própria
redenção?
Meditem sobre as mensagens e vivam-nas, porque assim demonstrarão a Deus que
Minhas palavras não chegaram a vocês em vão.
Estamos em um tempo de grandes exigências, onde a maior parte da obscuridade reina no
planeta e milhares de almas são levadas à perdição, minuto a minuto, segundo a segundo.
Meu Filho, nesta noite, pediu-Me para ser clara com vocês, sem nenhuma restrição,
porque Eu os amo tanto que desejo o bem para suas almas e que este bem se realize até
nos pequenos detalhes.
2/4

Associação Maria

Voz e Eco da Mãe Divina

Aparições da Virgem Maria

www.divinamadre.org

Nunca mais se vangloriem. Nunca mais busquem a auto-realização interior. Vivam no
deserto que Deus lhes apresenta, porque assim Nossas mãos nunca se separarão de suas
mãos e serão guiados até o final do deserto, até o Portal do Coração de Deus.
Necessitamos que sejam o que podem ser, mas de verdade, porque isso os fará livres de
todas as suas limitações, de todas as suas imperfeições, de tudo o que resiste e ainda não
quer mudar.
Já têm Meu Amor suficiente para transformar suas vidas no Sagrado Tabernáculo, onde o
Coração de Meu Filho será depositado, para poder iluminar e transmutar os abismos da
Terra.
Isso é tudo o que quero dizer-lhes, com a sinceridade do Meu Coração Maternal,
aspirando a que, algum dia, compreendam muito mais o espírito de Minhas palavras,
o sentido de Minha mensagem, a intenção da Minha consciência para com cada um de
vocês, sem fazer nenhum mal.
Preencham Meus olhos de alegria e não mais de tristezas. Preencham Meu rosto de luz e
não mais um rosto de desconsolo, porque já tenho bastante com o mundo, que Me dá as
costas e não aceita Meu Amor.
Vocês sim são parte do Meu Amor e os necessito livres de suas próprias resistências, de
seus próprios medos, de suas constantes dificuldades, para que logo possam encontrar a
Cristo em seu interior e, dessa maneira, Ele possa realizar Sua Obra, a Obra que tanto
espera.
Sigamos rezando a Deus para que possamos estar conscientes da realidade planetária e
menos de vocês mesmos, porque enquanto estão aqui, filhos amados, crianças no mundo
inteiro são exploradas; crianças tão pequenas são vendidas e as mulheres no mundo
abortam o que Deus lhes entregou com tanto amor.
Quem será responsável por essa dívida planetária? Quem colocará sua face diante do
Criador para pedir uma oportunidade e uma graça incalculável?
Embora não pareça, essa é Minha missão e Eu necessito de vocês transparentes,
verdadeiros, sinceros uns com os outros, livres de mentiras, de ilusões e toda soberba,
porque estando livres de tudo, Deus verá, com Seus Olhos de Misericórdia, que Seus
mais preciosos tesouros do Céu não se perderam em seus corações, nem em suas vidas.
Convido-os a refletir para compreender, com a sabedoria do coração, onde estão
presentes, em que Obra estão participando, porque no dia do Juízo Final, queridos filhos,
vocês e seus anjos da Guarda deverão declarar tudo o que receberam e o que fizeram
desses mais preciosos tesouros.
Trago-lhes consciência para que possam crescer e amadurecer logo. Esta obra não pode
ser realizada com consciências imaturas, mas com almas verdadeiras, verdadeiras de
coração, apesar de suas imperfeições porque Eu venho buscar, neste tempo, o bem que
habita em suas consciências e não seus obstáculos. Se Me impedem, mesmo que seja um
pequeno detalhe, não poderei colocar Meu Cetro de Luz sobre vocês e Meu Governo
Celestial, que faz parte do Governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, terá restrições
para poder proceder na humanidade .
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Agora compreendem, queridos filhos, a diferença de estar dentro de Meu Coração ou fora
Dele? Um simples passo desviado poderia mudar os acontecimentos. Observem seu
caminhar e se darão conta de como estão suas atitudes e sua responsabilidade diante do
Plano do Criador.
Para poder continuar com Minha Obra nesta superfície, Eu os necessito decididos.
Meu amado Filho já não pode aceitar corações tíbios, porque se fosse assim, Sua Obra
nunca se realizaria.
Reflitam e meditem antes que tudo aconteça. O mundo está em chamas, e muitos estão
queimando, e nem sequer o percebem.
É hora de trabalhar para um Plano de Amor que seja possível para todos e especialmente
para aqueles que estão mais longe de Deus.
Esta é a Lei que hoje lhes apresento: amem-se uns aos outros assim como disse Meu
Filho, para que se possa cumprir o Plano.
Recordem que sua liberdade é respeitada neste Universo. Como hoje lhes disse, a decisão
está em suas mãos.
Agradeço-lhes.

4/4

