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MENSAGEM SEMANAL,
TRANSMITIDA PELA SANTÍSSIMA MÃE DE DEUS A FREI ELÍAS

Queridos filhos Meus,
Eu serei sempre para vocês o poder e a força do Amor de Deus.
Queridos filhos, novamente com os braços estendidos para vocês, para derramar a Graça do Pai,
peço-lhes: orem! Não se detenham e orem, porque Deus escuta atentamente as súplicas de Seus
Filhos para este tempo. Que a oração seja o condimento que lhes dê vida e valentia para seguirem
adiante, para dar os passos seguros até o Coração de Meu Filho.
Amados filhos, como Mãe da Misericórdia, reúno-os nestes dias para que possam reconhecer a
unidade que existe em vocês como membros de todas as nações irmãs. Com isto quero dizer-lhes,
filhos, que a Senhora do Sol, a Mãe do Universo, está chegando ao mundo para unir aquilo que foi
anunciado em tempos passados.
Queridos filhos, vocês podem ser Meus precursores da Mensagem Divina, da Palavra de alento e
esperança que, como Mãe, entrego-lhes mês a mês. Assim, Meus filhos, poderão ver como Minhas
palavras anunciadas por intermédio de Medjugorje se cumprem pela ação da devoção de todos os
peregrinos consagrados ao Meu Imaculado Coração.
Queridos filhos, falo dos novos tempos e da Boa Nova que viverá a humanidade que desperte ao
Meu chamado, chamado preparatório antes da vitoriosa vinda de Cristo, Senhor Nosso.
É importante a perseverança nos caminhos que estão sendo marcados por Meu Coração e pelo
Coração de Meu Filho, porque por detrás de toda esta Sagrada Obra de Deus estão presentes os
anjos e os exércitos de Luz do Pai, Consciências Sublimes que se preparam para ajudar a
humanidade em sua transição e em seu passo definitivo ao Reino de Deus.
Queridos filhos, vigiem Comigo na oração do coração. Agradeço infinitamente a Meus filhos
peregrinos e devotos do mundo e aos que escutam dia a dia Minhas palavras na essência do
coração. Por isso Deus Me envia, para pregar maternalmente as Palavras de Vida que Meu Filho
Jesus ensinou a Mim e aos Apóstolos.
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Com este sagrado anúncio, quero dizer-lhes que Meu Filho enviou-Me ao encontro de vocês para
prepará-los para as missões que Deus, por Meu intermédio, pedirá para cumprirem com amor e
caridade.
Filhos, continuo a vir até aqui por Misericórdia e Compaixão, Fontes inesgotáveis de renovação
que são irradiadas por Meu Coração Materno a todos os Meus filhos, com a finalidade de curar as
feridas e perdoar suas faltas.
Queridos filhos, nesta semana que chegará, continuem lendo e meditando em Minhas últimas
mensagens e nas mensagens de Meu Filho. Várias são as chaves que estão sendo reveladas para sua
transformação e consagração.
Queridos filhos, só lhes peço que persistam! Persistam! Persistam na fé que Eu derramo sobre seus
corações! Não temam o sacrifício, porque Eu os ajudarei a cruzar a ponte até a humildade de Deus.
Agradeço a todos os presentes por responderem ao Meu chamado.
Preparem Minha chegada em oração, porque assim estarão unidos a Mim.
Ama-os e adora-os.
Maria, Mãe e Rainha da Paz e do Espírito Santo

