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Quarta-feira, 12 de junho de 2013
MENSAGEM PARA A VIGÍLIA DE ORAÇÃO NO CENTRO MARIANO DE AURORA, URUGUAI,
TRANSMITIDA POR MARIA, RAINHA DA PAZ E DO AMOR, AO VIDENTE FREI ELÍAS

Queridos filhos Meus,
Louvado seja Meu Filho em seus corações e nos corações mais solitários do mundo!
Com regozijo, queridos filhinhos, hoje escuto suas preces, preces que nascem de seu amor por
Mim. Hoje lhes dou Meu Amor Materno para que o guardem no profundo de seus seres.
Como já disse, Meus pequenos, o mundo está vivendo sem paz e será apenas com a força imperiosa
de suas orações que mudarão o curso dos acontecimentos. Se vocês, no amor e na devoção, unemse a Meu Imaculado Coração, a Paz poderá se estabelecer, por mais uma vez, no coração de todos
os seres.
Hoje, na Paz e no Bem, convido-os a serem mediadores; convido-os a serem construtores da nova e
esperada humanidade de Deus, a que viverá a essência das leis e dos mandamentos, porque no final
reinará o Amor Eterno, assim como reina nos Céus.
Queridos filhos orantes, dia após dia, chamo-os à oração, como também os chamo ao jejum. Repito
isso, porque sei que, para muitos de vocês, é difícil viver esses princípios de sacrifício pela
humanidade. Cada um de vocês guarda no coração a liberdade de escolha. Peço-lhes que Me
entreguem o que realmente Me podem dar. Sou sua Imaculada Mãe e sei, por exemplo, o que nesse
momento necessitam para poderem estar unidos a Deus.
O verdadeiro sacrifício para vocês será fazer algo por seu próprio mundo, o qual, dia após dia,
obscurece pela imensa quantidade de ações e faltas que as almas cometem. Por isso, a cada mês,
desço dos Céus com a esperança da Paz para todos os Meus filhos e da vitória do Plano de Cristo
sobre a Terra.
A partir de agora, Meus queridos, vocês serão aqueles que definirão o caminho futuro da Nova
Humanidade. Por isso, unam-se a Meu Filho Jesus e vivam por meio do manancial de Sua Bendita
Graça e Misericórdia. Isso permitirá que a consciência do mundo se alivie e esteja presente o Amor
de Deus e a esperança de Meu Imaculado Coração.
Queridos filhos, já não são tempos normais, rogo-lhes que despertem a Meu chamado, porque em
Medjugorje, para este mês de junho, será cumprido mais um ano da presença de Minha Eterna
Graça entre vocês.
Oro pelas crianças do mundo que não chegam a nascer, para que os responsáveis por trazerem essas
almas ao mundo alcancem o perdão e a reconciliação com Deus. Oro para que acabe o sofrimento
nos corações que estão perturbados e sem paz. Oro infinitamente para que Meus filhos da América
e do mundo tomem consciência de Minha Maternal presença nestes tempos.
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Sou a Rainha do Sol, sou a Estrela da Manhã, a que, assim como em Fátima, anuncia-lhes a Paz e a
vida de oração diária.
Filhos Meus, guardo em Meu Coração suas súplicas. Oremos para que mais corações despertem a
tempo.
Que esses dois próximos meses representem, para todos os peregrinos, o reconhecimento orante no
coração e na meditação sobre tudo aquilo que têm vivido Comigo.
Agradeço a todos por terem escutado Meu Materno chamado.
Grata, queridos filhos.
Abençoa-os e os ama a partir do Coração de Deus,
Maria, Mãe e Rainha da Paz

