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Segunda-feira, 3 de dezembro de 2012
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM CAMBORIÚ, BRASIL, TRANSMITIDA
PELA VIRGEM MARIA A FREI ELÍAS:

Queridíssimos filhos:
Quando, ontem, eu os chamei para reafirmar a ação de jejum e oração todos os dias, era para que
sua consciência recordasse o momento especial que está vivendo esta humanidade.
Como mãe, contemplo e aceito todas as suas sinceras ofertas de jejum. Àqueles que estão doentes,
peço jejum de palavras e muita oração; àqueles que têm corpo firme e jovem, peço o jejum da
consciência e do coração, ofertando tudo ao Criador; aos mais dispostos ao sacrifício, peço jejum
de pão e água, como pedi a meus filhos uma vez em Medjugorje.
Desta vez, não apenas os convido para a oração, mas também aos pequenos sacrifícios de parte de
suas almas, sacrifícios que possam agradar ao coração do Pai, embora não sejam martírios para
suas almas.
Agora, a humanidade encontra-se em outro tempo, e este tempo deve ser acompanhado por todos
através do jejum que cada filho possa oferecer, através da oração que cada filho possa oferecer a
cada dia mais e através de pequenos sacrifícios que cada alma possa oferecer e entregar a Deus.
Tudo isso será bem recebido às Portas do céu, por isso cada ato que é feito com amor tem mais
valor do que aqueles que se cumprem por obediência a um pedido.
Como Rainha da Paz, eu os convido a considerar em suas vidas estes simples exercícios espirituais,
que foram grandes chaves para a salvação de muitas almas quando Cristo estava entre vocês na
Terra.
Os quarenta dias de jejum do Meu Filho Jesus significaram a união definitiva de Seu Coração
Humano com o Coração Espiritual de Deus; foi a aliança que permitiu a Jesus viver a Paixão, a
Morte e a Ressurreição, e a essência de todo esse mistério foi a oferta de amor que emanou do
Coração do Meu Filho enquanto fazia a Vontade de Deus.
Por isso, queridos filhos, é nos pequenos e verdadeiros atos de oferta que se encontra a humildade e
a reparação de que cada coração precisa para este tempo. O mundo deverá ser sustentado pelas
obras da humanidade, obras de oração, obras de paz, obras de sacrifício e obras de fraternidade, que
permitam reparar as grandes ofensas que muitas almas vêm comentendo no Universo.
Portanto, meus filhos, como Maria, Mãe Auxiliadora de todos os cristãos, chego a suas vidas para
orientá-los e acompanhá-los, como já venho fazendo ao longo dos séculos:
Em Guadalupe, vim para salvar a dignidade de todas as raças diante de Deus.
Em Lourdes, vim para evitar a condenação das almas.
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Em Fátima, vim para evitar a destruição do mundo.
Em Medjugorje, vim para fazer confessar e orar muito mais a todos os meus filhos.
E agora, aqui, na América do Sul, venho para preparar todos os corações para o novo ciclo da
humanidade, que é o Retorno do Meu Filho.
Deus tece através de minhas orações Seus benditos e misericordiosos propósitos para cada uma das
almas.
Hoje, eu os convido a mais um exercício, que é a adoração ao Coração de Cristo. Este exercício
pode ser feito através da adoração ao Corpo Eucarístico de Meu Filho em todos os sacrários da
Terra, assim como através da poderosa presença da imagem de Cristo Misericordioso e do Sagrado
Coração de Jesus.
Queridos filhos, o importante é que suas essências se unam cada vez mais ao Coração de Meu
Filho, porque em silêncio Ele espera por vocês.
Agradeço a todos por responder a este importante chamado pela Paz!
Maria, Mãe da Divina Conceição da Trindade.

