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Aparição da Virgem Maria, em 13 de setembro de 2017,
na cidade de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil,
aos videntes Frei Elías del Sagrado Corazón e Irmã Lucía de Jesús
Hoje Meu Coração se acende de alegria, pelos mais simples e pelos mais pobres; pelo
amor que brota de seus corações, ao chamar sua Mãe Celestial para que Ela, como uma
doce Senhora, venha ao encontro de Seus filhos.
Hoje venho aqui pelos que Me chamaram.
Novamente, queridos filhos, volto a congregá-los no sagrado oratório do Meu Imaculado
Coração, onde se pode viver a experiência divina, o encontro com Deus e a manifestação
do Seu divino Propósito para cada uma de suas consciências.
Hoje venho vestida de branco, coroada por Meus filhos e com a lua aos Meus pés, para
anunciar ao mundo que ainda há tempo de poder se arrepender.
Deus está sedento do amor de todas as Suas criaturas, da sinceridade dos corações, da
verdade de todos os Seus servidores, que podem expressar-se nestes tempos.
Deus está com Seus Braços abertos, mostrando Seu Coração resplandecente, indicando a
todos que ainda há tempo de ingressar no oceano de Sua Misericórdia, para que suas
dívidas sejam purificadas, para que suas almas sejam curadas e só possam sentir,
queridos filhos, algo que Eu sinto todo o tempo, que é estar no regozijo de Deus, em
união com Sua divina e insondável Fonte, em perpétua e perfeita comunhão.
Para que tudo isso seja possível e surja primeiro em suas vidas, devem seguir orando o
Rosário todos os dias, porque o anúncio que Eu fiz em Fátima ainda está latente.
Depois de cem anos, o mundo vive em maior gravidade, em um grande caos que
submerge muitas almas ao inferno.
Peço-lhes, queridos filhos, que com a mesma sinceridade dos seus corações e o mesmo
calor das suas orações, hoje oferecidas ao Santo Criador, sigam formando grupos de
oração, para que nesta cidade e além dela existam colunas de luz, que serão depositadas
pelo Céu e sob a ordem do Meu Imaculado Coração, através da obra dos santos anjos.
Venho pedir-lhes, queridos filhos, que sigam orando pelo equilíbrio do planeta e de sua
humanidade; que seus corações não se cansem de proclamar a fé em Deus, nem,
tampouco, de buscar a Igreja para que, através da Eucaristia, todos os dias de suas vidas
estejam em comunhão com Meu amado Filho.
Necessito, queridos filhos, que possam tornar esta cidade um Espelho do Meu Reino
Celestial. E isso começará, primeiro em vocês, vivendo boas atitudes, refletindo bons
exemplos, transformando suas vidas pelo potentíssimo caudal da oração do coração.
Peço-lhes, queridos filhos, que sigam Meus passos, os passos que hoje lhes estou
indicando, para que Deus possa me permitir retornar aqui quantas vezes seja necessário
e sob o princípio de Sua Divina Vontade.
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Necessito que seus corações continuem se abrindo, para que Meus anjos, os anjos que
hoje me acompanham e que rodeiam sua Mãe Celestial, possam curar suas feridas mais
profundas e, depois de cada encontro Comigo, saiam daqui renovados, com uma
esperança fortalecida, com uma fé inextinguível, com um amor desconhecido que,
finalmente, os fará livres deste cativeiro do fim dos tempos.
Hoje venho recolher especialmente as suas orações, para que mais Graças sejam
derramadas no mundo, especialmente naqueles rincões do mundo onde a humanidade
inteira ainda não sabe o que acontece. Quanto sofrem as almas em silêncio, por meio da
escravidão e da perseguição!
Venho utilizar suas orações deste dia para poder fechar mais infernos neste planeta; para
que mais almas, semelhantes às suas, possam despertar e sair desta ilusão que cega
o mundo.
Venho abrir os portais do Universo, para que não só vocês, senão mais almas no mundo
inteiro, possam sentir e escutar o chamado de Deus para consagrar suas vidas ao Infinito
e fazer deste planeta um povo sagrado, como o foi o povo no deserto, em companhia de
Moisés.
Venho contemplar, por meio dos Meus olhos maternais, a doçura que brota hoje dos seus
corações, a cálida oração que enobrece seus espíritos e que vivifica suas almas ante
a presença da Mãe de Deus.
Hoje, como nunca, Deus tem Seus Ouvidos muito abertos para escutar as súplicas de
Seus filhos. Alguns logo alcançarão as graças de que necessitem, mas outros deverão
seguir orando todos os dias, para poder alcançar a Graça Maior de Deus. Porque a
verdadeira oração, que pode ser pronunciada por seus corações, os liberará, os redimirá e
poderão alcançar a paz, dando fim à dívida humana, a todo o pecado que faz dos
corações corações sofredores.
Venho, queridos filhos, instituir Meu Portal de Paz no mundo e fazer de vocês almas em
constante renovação, corações em adoração a Deus.
Quero fazer o Meu milagre nos mais simples, para que testemunhem ao mundo a
potência do Amor de Deus, quando os corações se abrem e deixam que o Criador os
transforme, não apenas através de Sua Santa Serva, mas também, filhos Meus, através da
oração e da devoção de seus corações.
Quero construir aqui o impossível, em um mundo de caos e de tantas guerras.
Meus olhos contemplam situações que vocês desconhecem, que o mundo inteiro
desconhece, e que aspiro a compartilhar com Meus filhos, aqueles que se abram para
sentir Comigo a dor deste mundo.
Quero fazer deste lugar, como de suas casas e de seus corações, cenáculos de reparação,
para reparar o Coração de Deus, tão ofendido e tão ferido pelas ações dos homens.
Filhos Meus, nesta noite compartilho não apenas a alegria de Meu Santo Espírito com os
seus pequenos corações, mas também lhes entrego um espinho de Meu Coração para que
reparem com suas constantes orações. Pois, nesta noite lhes digo que não é preciso muito
para reparar o Coração de Deus. Quando são simples, porém verdadeiros, podem abrir as
portas do Céu e contemplar em seu interior o Coração do Pai, que se mostra aos Seus
filhos, quando eles se abrem para vê-lo.
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Venho, nesta noite, revelar-lhes um mistério celestial, o mistério da reparação, para que
aprendam, filhos Meus, que ao transformarem as suas vidas, não apenas estão
transformando as suas famílias e trazendo um pouco mais de paz para os seus lares, para
os seus amigos. Dessa forma, filhos, quando transformam os seus espíritos e seus
corações, quando oram todos os dias junto Comigo, estão reparando o Coração de Deus
por faltas que desconhecem, estão gerando méritos para que tantas almas perdidas
encontrem a saída da escuridão na qual vivem, estando neste mundo e além dele.
Filhos Meus, quero construir o triunfo de Deus em seus corações para que, a partir de
vocês, este triunfo se estenda ao mundo. Apenas necessito que me digam sim e que orem
verdadeiramente, transformando as prioridades de suas vidas, tendo consciência, filhos,
daquelas ações que não constroem o Plano de Deus neste mundo, mas que, ao contrário,
destroem a graça de seus espíritos, a graça que Eu lhes entrego, uma e outra vez, quando
venho do Céu ao seu encontro.
Não percam, filhos Meus, tudo o que Eu lhes entreguei e tudo quanto ainda lhes
entregarei, vindo a este mundo. Mas, construam dia e noite com suas orações, com suas
ações, com a transformação de suas vidas, uma Graça maior para todo este planeta.
O planeta está em guerras, está em uma agonia permanente, que muitos não percebem
porque apenas veem os seus pequenos sofrimentos e apenas buscam sua vã felicidade.
Hoje, filhos Meus, quero que conheçam uma felicidade maior, que transcende tudo o que
os preenche com as coisas deste mundo. Venho entregar-lhes a alegria celestial, que está
além de todo o sofrimento humano e que, inclusive, encontra-se através do sacrifício e do
esforço constante.
Quero que conheçam, filhos, a alegria de estar em Meu Imaculado Coração e de
compartilhar Comigo todas as bênçãos do Céu, para que levem aos seus irmãos, os que
estão ao seu lado e aqueles que estão no mundo, em lugares remotos e desconhecidos.
Venham Comigo, filhos Meus, transcendendo as fronteiras entre as nações, através da
oração de seus corações, para que o mundo encontre um maior tempo de paz, através de
suas vidas.
Será muito o que Eu lhes peço, que orem todos os dias um Mistério do Rosário, unindo
os espelhos de seu coração ao Meu Imaculado Coração? Orem Comigo, filhos, e vejam
suas vidas serem transformadas pela Graça de Meu Espírito, pela presença de Meu
Imaculado Coração.
Vocês fazem parte da história da Minha vida, a qual Eu escrevo, dia a dia, por meio da
conversão de seu coração e do despertar perpétuo para uma oração renovadora, para uma
oração que traz a fé e a esperança de que o mundo tanto necessita.
E volto a dizer-lhes, queridos filhos, que devo chegar novamente aos Estados Unidos;
Minha tarefa com essa Nação ainda não está finalizada, e será possível, por sua
colaboração e sua união Comigo, pois Eu voltarei a triunfar nos corações mais despertos
e, sobretudo, nos corações que se afastaram de Deus por obra do Meu inimigo.
Venho construir em vocês a importância de unir-se a todas as raças e culturas, para que
juntos, queridos filhos, atendamos esta emergência planetária, que é responsabilidade de
cada um de vocês.
Eu Sou sua Mediadora, a Pacificadora, a Mãe que consola as almas e os corações.
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Hoje venho com uma bênção especial para os que se consagrarão como novos Filhos de
Maria. Que agora se aproximem do Meu altar para que Eu possa abençoá-los todos.
Rezarei ao Pai Eterno por vocês:
Senhor das Alturas, Onipotência máxima,
que Te espelhas e estás vivo em todos os Universos,
assim como em todas as estrelas,
participa conosco deste momento.
Escuta a Voz de Tua Serva fiel.
Faze descender o Teu Reino Celestial,
transmuta e purifica as almas
e vivifica-as com o Fogo do Teu Divino Espírito,
a fim de que se estabeleça, Pai Eterno,
Teu Projeto original na humanidade,
em todos os que hoje se redimem
aos Pés de Tua Serva Celestial.
Amém.

Eu os consagro, queridos filhos, e lhes peço que a partir de hoje façam parte do
Meu exército de Luz, dos Meus soldados da oração, dos Meus guerreiros da
Misericórdia, para que levem ao mundo o alívio que ele necessita e a esperança que
muitas almas perderam nestes tempos críticos.
Hoje, volto a ser coroada como Mãe e Senhora desta cidade. O próximo passo será,
queridos filhos, que desde a praça desta cidade, até este lugar, realizemos uma procissão
em honra ao Imaculado Coração de Maria no próximo encontro, a fim de que Eu possa,
queridos filhos, levar muito mais almas, milhões de almas, ao Meu Coração e, do
Meu Coração, ao Reino Celestial.
Que assim seja.
Eu os abençoo e maternalmente lhes agradeço, por mais uma vez haverem respondido ao
Meu chamado.
Pude fazer muitas coisas no mundo e concretizar aqui na Terra, por meio deste encontro,
a Sagrada Vontade de Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.
Sejam Minha Paz no mundo para que mais corações se acendam na Misericórdia do
Criador.
Até logo, queridos filhos.
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