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Terça-feira, 25 de junho de 2013
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO NA CIDADE DE MANANTIALES, URUGUAI, TRANSMITIDA POR
MARIA, RAINHA DA PAZ, AO VIDENTE FREI ELÍAS

Queridos filhos,
Louvados sejam os Sagrados Corações de Jesus e Maria!
Hoje, os Céus estão celebrando o aniversário das primeiras Aparições da Virgem Maria em
Medjugorje, Bósnia e Herzegovina, ocorridas em 25 de junho de 1981. A Europa mais uma vez
recebeu a Graça da intercessão da Senhora do Universo Celestial.
Hoje estou unida, em amor e devoção imaculada, a cada um de Meus pequenos filhos. Por isso hoje
lhes digo que está reinando a Paz em uma parte do mundo. E isso foi possível por meio da
constância e da oração de cada um dos peregrinos no mundo inteiro. Assim se formou a
Fraternidade Mariana Universal, por meio da devoção de todos os filhos à Bem-aventurada Virgem
Maria.
Cada vez que desço dos Céus, trago entre Minhas mãos as Rosas da Salvação e Meu Coração
irradia os raios da Paz sobre as criaturas que mais necessitam. Por intermédio da esperança de
Meus filhos orantes, Maria, a Rainha da Paz de Medjugorje, pode interceder perante Deus, mais
uma vez, por toda a humanidade.
Queridos filhos, hoje quero que sejam Minha mensagem de Paz para o mundo por meio de seu
amor por Mim. E que esse amor curador se difunda e se reflita naqueles que esperam encontrar
Deus e que, por diversas razões, não O tem encontrado.
Filhos Meus, como sempre, digo-lhes a verdade absoluta para suas vidas. E hoje lhes revelarei os
frutos alcançados nos Céus, por meio da presença de Medjugorje, como Centro Mariano Universal,
e pela fé derramada sobre cada oração, por parte dos peregrinos, no mundo inteiro.
Queridos filhos, estou com vocês, já há 32 anos consecutivos, entregando Dons e Graças aos
corações de Meus amados filhos. A Rainha da Paz, a Mãe de Deus, fez brotarem flores orantes no
Coração de Deus, e essas flores deram frutos pelo mundo, e esses frutos, nesse momento, são:
A perseverança de viver o jejum como meio de conversão e sabedoria espiritual para cada
filho Meu;
A conversão grandiosa de almas em grave perdição;
O despertar à vida profunda da oração por meio do amor colocado por cada ser no Santo
Rosário;
A Paz que se estabeleceu pela existência do Centro Mariano de Medjugorje e dos Centros
Marianos que nasceram no sul da América;
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O impedimento do início de uma terceira guerra, uma guerra nuclear que poderia ter
destruído o mundo. Tudo se deteve pela poderosa ação das vigílias de oração e pela adoração
ao Corpo Eucarístico de Meu Filho Jesus em Medjugorje;
A confissão de todos aqueles que, por meio do pecado, macularam o amor do coração e que,
mediante esse sacramento, alcançaram a conversão e a redenção;
A salvação das almas do purgatório e do inferno planetário, as quais já alcançaram
Misericórdia e hoje, por meio da oração, tornaram-se Bem-aventuradas;
O despertar de inumeráveis almas à vida cristã e ecumênica, almas que estavam distantes do
Amor de Deus;
A prática da mensagem e a difusão do chamado de Maria Santíssima pelos meios de
comunicação mundial que têm permitido que os planos do inimigo sejam vencidos. Ditos
planos consistem em corromper preciosas almas por meio do pecado e da tentação;
A unidade que muitos corações tornaram a construir em suas consciências com Deus Todopoderoso;
A vinda dos dons do Espírito Santo sobre algumas consciências conhecidas como os
Embaixadores da Paz;
A presença vitoriosa de Jesus Cristo mediante o raio de Sua Insondável Misericórdia e do
anúncio de Sua Palavra nas mensagens diárias;
O triunfo do Imaculado Coração de Maria na vida de cada ser, na vida de cada família e em
cada nação por meio das Aparições mensais e das constantes vigílias de oração realizadas por
todos os peregrinos;
A consagração do Brasil, Argentina e Uruguai ao Imaculado Coração de Maria com a
esperança da pronta conversão dos que ainda não se redimiram.

Filhos amados, observem e contemplem os frutos de Medjugorje e de Aurora ao longo destes
últimos anos de Minha presença mariana e do cumprimento vitorioso da Obra da Rainha da Paz.
Filhos queridos, por esses méritos e pelos que ainda devemos alcançar,agradeço-lhes a resposta,
com fé e amor, a Meu eterno chamado.
Maria, Rainha da Paz de Medjugorje e do mundo inteiro
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Mensagem da Virgem Maria

Após a transmissão da mensagem entregue pela Virgem Maria, com toda doçura e amor, nossa
Mãe nos disse: "Queridos filhos, em comemoração ao aniversário de Minhas Aparições em
Medjugorje, hoje lhes entrego esta oração de consagração à Rainha da Paz".

Consagração à Maria, Rainha da Paz
Amado Sol
que brilha perpetuamente
no coração do Universo,
amada Rosa de Amor
que emana os aromas sublimes
da oração santificadora,
amada Luz Eterna
que provém do Coração de Deus,
Bendita Estrela da manhã
que encandeia de amor nossas vidas,
hoje nos consagramos a Teu Imaculado Coração.
Dá-nos força interior, dá-nos valentia,
dá-nos Teu Amado Amor
para que, em Cristo e por Cristo,
alcancemos a Vida Eterna.
Amém

