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Terça-feira, 13 de março de 2012
APARIÇÃO DA VIRGEM MARIA, NO CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Alegria em seus corações por encontrar Minha Paz. A Paz do Senhor seja em vocês, queridos filhos.
Hoje venho anunciar a todos vocês Meu Chamado e, com gratidão, dou graças pela resposta de
todos os seus corações, mas o mais importante, de todas as suas almas.
Hoje venho orar com todos vocês. É importante que vivam em Minha Paz, assim também o mundo
viverá em Minha Paz, e prepararemos juntos a vinda de Meu Filho.
Queridos filhos, não percam o tempo, vivam no Espírito Santo; essa é a chama que nos unirá com o
único Deus, com o Rei Universal, com os Anjos e os Arcanjos.
Eu venho aqui para anunciar-lhes o Reino de Minha Paz. Já basta tanto sofrimento para o mundo. É
hora de que renasçam em Meu Coração, para que possam senti-Lo e para que Minha Voz, Meus
Olhos, Minhas Mãos, Meus Pés e Meu Manto possam guiá-los, protegê-los e amá-los até chegarem
a Deus.
Muitas ofensas cometem as almas diariamente; por isso Eu necessito de vocês em oração. Agora
estamos na Graça da reparação, assim seus corações se converterão, dia a dia, junto Comigo, que
sou uma boa Mãe.
Venho trazer-lhes uma mensagem de reconciliação. É hora de amar e de perdoar. Esse é o grande
passo para suas almas, e assim se encaminharão para o Meu Coração e se reconciliarão entre vocês,
suas famílias e o povo.
Agora só lhes peço oração para que todos possam viver na Paz, aquela que Eu anuncio dentro desta
transição e dentro da grande purificação dos corações.
Devem construir as pontes até os Céus através de seus corações e de todas as súplicas que Meu
Coração escuta.
Assim, queridos filhos, Meu Manto os protegerá e Meu Plano estará cumprido. Por isso Eu estou
aqui, como em Medjugorje, para fazê-los conhecer Minha Presença, Minha Presença maternal,
Minha Face universal, já que é hora de que todos os Meus filhos possam conhecê-La.
Eu Sou a mesma que esteve com vocês na Terra. Agora quero dar-lhes a conhecer os Mistérios de
Deus, que os homens chamam de Atributos e que já é momento de vivê-los, não só no coração,
como também na vida, na partilha entre vocês, no amor entre seus corações. Assim Eu poderei estar
entre vocês e os guiarei até o Pastor como pequenas ovelhas, cada qual em seu ponto de
aprendizagem, porque o mais importante, queridos filhos, é que, para este tempo, vivam na
Unidade de Meu Pai.
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Hoje Meu Coração está um pouco menos afligido, porque vocês Me trouxeram alegria.
Eu lhes digo, queridos filhos, que quem se transforma pela oração com sinceridade é um alma que
vive em Deus, como Eu vivo desde o início, quando vim a esta Terra para amar e entregar Meu
Imaculado Coração.
Por isso, também seus corações podem ser permeados pela Divindade.
Reconheçam, queridos filhos, que, se não estiverem em Deus, o mundo não poderá mudar, o
sofrimento não se deterá e as Graças ficarão nos Céus. Porém Minha Graça e Meu Amor são
maiores, queridos filhos. Eu venho a este encontro, como faço há tempo, para que seus corações
mudem e consagrem sua vida a Deus.
Levem Minha Misericórdia a suas famílias, porque Eu os levarei até Meu Filho. Devem recordar
que Seu retorno está próximo; preparem seus corações. Por isso Eu estou aqui, preparando seus
corações para o que virá. Por isso a oração é tão importante, queridos filhos, porque ela os levará a
um só caminho, o caminho de Meu Pai, o caminho do Novo Reino, a promessa que fez Meu Filho
com Sua Boa Nova.
Não percam nem um momento de confessar-se com Meu Filho através do silêncio e da oração. Isso
lhes permitirá, queridos filhos, reverter aquilo que ainda não querem mudar. Muitas contas foram
gravadas no Coração de Deus; contas e faltas da humanidade. Por isso, Eu Me anuncio a vocês,
para que, através de Minha Graça e de Meu Amor, tudo possa se converter antes do tempo. Porque
ainda há tempo, queridos filhos, para consagrar o coração a Deus.
Assim ajudarão suas famílias e seus entes queridos, porque todos serão impregnados pelo Espírito
Santo.
Hoje Eu estou aqui anunciando-lhes a hora da purificação que cada alma deve viver, para viver a
redenção em Deus, e continuarei anunciando para o mundo até que tudo aconteça.
É possível não sofrer, mas é necessário doar-se. E nesse caminho, Eu poderei encontrá-los na
consagração do coração, na entrega e na fé. Ativem a chama que está acesa, busquem o Templo de
Deus em seus corações, porque ali Eu Me encontro, queridos filhos, contemplando cada coração,
vivendo e olhando a humanidade com Meus Olhos de Misericórdia.
Eu tudo poderei fazer para que Minha Luz possa descer sobre o mundo, mas saibam bem, queridos
filhos, que Eu necessito de vocês para que a Graça desça.
No final deste mês, receberão uma Graça Especial. Por isso, preparem seus corações para poder
encontrá-la e senti-la, porque Eu a irradiarei do Meu Coração para todos os Meus filhos que
estejam abertos sinceramente para encontrar-Me no profundo de seus corações, onde habita Deus,
onde está Meu Filho.
A necessidade das almas para este tempo é o Amor, o Amor de Cristo, aquele que devem retomar
como um exercício diário, não só através da oração, porque já é hora de manifestar a fraternidade
para que Ele possa estar ali, entre suas almas e na vida.
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Neste momento, Meu Coração emanará mais Paz para aliviar suas vidas, seus sentimentos e aquilo
que todos os homens chamam de dor. Abram-se para isso, neste mesmo momento, queridos filhos,
porque o Espírito de Deus, através de Minha Presença, os permeará e nutrirá seus corações, para
que a chama esteja mais acesa nesta hora de tribulação que muitos de Meus filhos vivem. E a maior
aflição do Meu Coração é que todos esses filhos não se dão conta de que se perdem.
Por isso, aqui e em confiança, Eu venho até vocês e aguardo a colaboração de seus corações para
que este final de tempo seja um caminho infinito na oração, no amor, na paz e na esperança ante
tudo o que aconteça.
Queridos filhos, não devem temer porque Meu Coração os preencherá e, antes que percebam,
estarão dentro de Meu Coração, bebendo de Minha Chama de Paz, para que possam entregá-la sem
restrições para seus irmãos. Assim compreenderão, queridos filhos, o Mistério do Meu Amor.
Frei Elías del Sagrado Corazón:
Ave Maria, cheia de Graça... (1x)
Vamos abrir nossos corações, porque Nossa Senhora fará uma emanação, uma irradiação de paz
neste momento para o mundo.
(Canto: Maria de Nazaré)
Sintam Deus em seus corações como a única esperança para este tempo. Assim permitirão,
queridos filhos, que Meu Imaculado Coração triunfe nesta parte do mundo.
Agora Eu os convido, queridos filhos, para no fim deste mês peregrinarem Comigo até a nação que
Me recebeu com os braços abertos, despojada de tudo, confiando na presença do Meu Coração.
Eu os chamo, filhos Meus, para no fim deste mês Me acompanharem com seus corações unidos a
Mim em oração, ajudando para que a Vontade de Deus se cumpra através da oração e do coração,
nutrindo a vida e o espírito pela Presença de Meu Filho.
Gratidão a todos por responderem ao Meu Chamado.
Com a proteção misericordiosa de Meu Filho, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Frei Elías del Sagrado Corazón:
Agora vamos fazer juntos uma oração que a Senhora nos deixou. A oração diz assim:
Imaculado Coração de Maria,
caminho de proteção e guia,
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Somos gratos por quanto nos dás!
Amém.
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