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Terça-feira, 2 de abril de 2013
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO EM CRER-SENDO, NOVA TERRA, RÍO DE JANEIRO, BRASIL,
TRANSMITIDA PELA BEM-AVENTURADA MÃE DE DEUS AO VIDENTE FREI ELÍAS

Queridos filhos, que a Paz esteja presente na Terra e que a Paz seja neste mundo!
Queridos filhos, com imensa alegria estou sendo recebida no coração de todas as Minhas pequenas
crianças desta abençoada Comunidade de Deus. Como Mãe também os guardo em Meu Coração
Materno, Coração que quer indicar-lhes o caminho fiel a Meu Filho Amado.
Filhos Meus, celebremos hoje com alegria e louvores, porque a Mãe do Altíssimo estará pousando
Seus pés novamente sobre esta região do Rio de Janeiro. Meus olhos contemplam a inocência de
todas as crianças da comunidade, porque, por meio da devoção ao Meu Imaculado Coração,
retornam ao Coração de Deus e se reconciliam com Seu Amor Infinito.
Queridos filhos, hoje trago Meu abraço materno a cada um dos presentes, especialmente a Meus
filhos da Comunidade Nova Terra, que, ao longo dos anos, têm cumprido com o Propósito Divino
de Deus por meio do amor ao Meu Coração.
Por isso vocês contam com a amada intercessão da Virgem Maria para que possam dar os passos e
encontrar a luz e a guia sobre as decisões para a vida das almas.
Meu coração retorna ao Rio de Janeiro para abençoá-lo e liberar, em nome do Amor de Jesus, a
todos os pequenos que necessitarão, por meio da Graça de Deus, encontrar um novo caminho de
paz e redenção. Por isso pedi oração por todas as crianças do mundo, para que estas pequenas
almas possam ser tocadas por uma Graça e uma benção maior.
Queridos filhos, o Rio de Janeiro voltará a consagrar-se ao Meu Imaculado Coração e isso será a
tarefa de todos os peregrinos, a de orarem com o coração para que isso possa acontecer.
Hoje, com o rosário entre Minhas Mãos, oro por vocês, para que sempre possam guardar a saudável
alegria de viver em Deus. Oro para que todos os Meus pequenos filhos da Nova Terra possam, no
tempo próximo, caminhar ao lado de Meu Filho, em nome de todos os Meus outros filhos que
necessitam de suas sinceras orações.
Em alegria, oro para que este encontro de hoje seja preenchido pela sagrada presença do Espírito
Santo e pelo Coração de Meu Filho. Oro para que muitos de Meus filhos possam despertar a tempo
para a vida de oração e para a adoração ao Coração Bendito de Meu Filho. Oro com vocês para que
a paz possa ser alcançada entre as consciências e Deus, os Reinos e todo o mundo.
Oro a Meu Filho para que Ele possa estar presente mais tempo, guiando-os pelo caminho da
redenção e do perdão. Oro para que a Graça e a Misericórdia do Pai se irradiem nos corações que
mais necessitam.
Queridos filhos, orei a Deus pelo Rio de Janeiro, para que desperte para a vida do Espírito e da
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reconciliação com Deus e, desta maneira, participe do manancial da Misericórdia de Cristo.
Digo-lhes, queridos filhos, que o Pai me escutou e uma intercessão especial foi concedida para este
lugar e para todos os povos do Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Graça do Pai e por Ele ter escutado Minha Oração, Meu Coração Imaculado poderá
abençoar mais profundamente a todos os Meus filhos amados, a Meus filhos solitários, a Meus
filhos perdidos, a Meus filhos desprotegidos, a Meus filhos desamparados e a Meus filhos
esquecidos do Rio de Janeiro.
A Bem-Aventurada, sempre Virgem Maria, Rainha da Paz, estará misericordiosamente presente
entre Seus filhos mais necessitados por intermédio de uma Aparição Extraordinária que acontecerá
especialmente na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, durante um dos dias do mês de abril, na semana
seguinte a Minhas Aparições em Recife e Olinda, em Pernambuco.
Queridos filhos, saibam que a Piedade de Deus abrirá as portas definitivas para a conversão de
muitos de Meus filhos deste país, o Brasil, Graça que rogo a Deus há muito tempo.
Filhos Amados, peço aos grupos orantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais apoio e
colaboração para que esta tarefa espiritual de conversão ao Meu Imaculado Coração possa
acontecer pela amorosa ajuda de todos os Meus devotos.
Agradeço-lhes por responderem a Meu chamado e por Me receberem neste sagrado lugar com tanto
amor!
Ama-os e os abençoa na Misericórdia de Deus,
Maria, Rainha da Paz

