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MENSAGEM SEMANAL,
TRANSMITIDA PELA MÃE MARIA SANTÍSSIMA AO VIDENTE FREI ELÍAS

Queridos filhos Meus,
Neste dia 29 de junho, dia em que se celebra a Presença Santa do Apóstolo Pedro, o primeiro e
venerável Papa da humanidade abençoado por Meu Filho Jesus, Eu lhes peço, filhos Meus, que
nesta próxima semana em que começará o mês de julho, orem pelo Santo Padre; especialmente
para que sua obra atual possa ser abençoada pelos desígnios misericordiosos de Deus.
Queridos filhos, como Mãe intercedo todos os dias por vocês ante Meu Filho, para que alcancem a
conversão e o caminho ao paraíso; também oro perpetuamente como Senhora das Graças, para que
os dirigentes que guiam o rebanho de Meu Filho, ou seja, os pastores de Cristo, professem a fé e o
amor que guardam em seus corações.
Filhos queridos, para que a Graça de conversão que podem irradiar os bons pastores possa
concretizar-se, é necessário que eles estejam presentes em suas orações todo o tempo. Assim, do
plano interior do coração sucederá o verdadeiro milagre de amor entre suas consciências e as
consciências dos pastores; mediante a cura do coração e a reconciliação, caso alguma vez vocês
não tenham compreendido nem valorizado suas almas e somente tenham visto os pastores como
pessoas.
Filhos Meus, Deus criou o universo, o mundo e a humanidade para que pudessem crescer na fé e na
confiança absoluta em Sua Divina Vontade.
Por isso, Meus pequenos, é momento de viverem no amor do coração, Amor Verdadeiro e Santo
que lhes proporciona Meu Filho Jesus na Eucaristia, como na confissão mensal; confissão que
deverão praticar, pelo menos uma vez ao mês, para que suas almas e seus corações estejam livres
de manchas graves.
Para este dia de São Pedro, o Papado atual foi consagrado novamente pelas orações eternas e
amorosas do Imaculado Coração de Maria, da mesma forma que este Papado de Meu filho
Francisco foi consagrado por ele mesmo à Mãe Puríssima de Deus.
Por que Nossa Senhora tem fé neste Ministério Papal?
Filhos amados, Deus Me envia para consagrar suas vidas à absoluta fé e à conversão, para que
alcancem a redenção. Meu Coração de Mãe guarda especial predileção pelas almas simples, e
quando Eu lhes peço que orem com amor pelo Santo Padre é para que vocês apoiem e ajudem, sem
julgamentos, o desafio que enfrentará, nestes tempos, Meu filho Francisco consagrado a Cristo;
porque a verdadeira Igreja de Cristo será formada por corações que se unam como almas.
Por isto Eu os estou chamando ao ecumenismo, aquele que foi visto e escrito por Meu filho João, o
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Apóstolo.
Queridos filhos, desta forma estou solicitando o apoio e a oração das Comunidades Cristãs de Luz,
para que se unam a este importante evento espiritual no Rio de Janeiro, Brasil, que por Minha
intercessão divina tentará resgatar os corações mais desprotegidos.
Eu os convido de alma e coração e em oração permanente, a unirem-se e a participar da vinda do
Santo Padre, porque o Brasil receberá por meio da Igreja de Meu Filho, o despertar essencial da
consciência, o reconhecimento de que todos os brasileiros, Meus amados filhos, devem atuar por
meio da paz e da fé em Deus Pai.
Queridos filhos, desta forma os estou convidando a imitar, neste dia e nos dias que virão, o espírito
de paz de São Pedro e assim, quero consagrá-los como verdadeiros embaixadores da paz para este
tempo.
Chegou a hora e o tempo de unir os corações e as consciências por meio do Amor de Cristo.
Agradeço-lhes por escutarem-me com atenção e devoção!
Abençoa-os,
Maria, Rainha da Paz e Mãe do Brasil

