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Quinta-feira, 13 de junho de 2019
APARIÇÃO DE MARIA, ROSA DA PAZ, EM FRANKFURT, ALEMANHA, AO VIDENTE FREI ELÍAS
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Escutem o Trono de Deus, sintam Sua Divina Presença. Suas amarras são liberadas, seu passado é
apagado pela Fonte poderosa da Vontade de Deus e da Divina Graça.
Escutem a Voz de Deus em seu interior. Proclamem Sua grandeza e Sua vitória na superfície deste
planeta e além deste Universo.
Sintam o gozo de Deus. Participem da comunhão com Seu Espírito, para que suas feridas se
cicatrizem, para que seus corações se abram e recebam do Céu a Misericórdia Divina, não somente
vocês, filhos Meus, mas também seus irmãos, o próximo, o que sofre silenciosamente, o que hoje
não está aqui diante da Presença de Deus e de Seu poderoso Trono por meio de sua Mãe Celeste.
Hoje quero construir dentro de vocês um novo templo. Não é uma nova igreja, é um templo onde
Deus possa encontrar repouso e consolo por parte do coração dos homens que O recebem e O
acolhem em seu universo interior.
Por meio destas Leis Universais que hoje atuam aqui, as portas da Luz e de todo o Cosmos apagam
o passado ainda mais profundo da Alemanha, para que os corações já não sintam o peso do
sofrimento, mas a vitória da Luz e do Amor que ingressa no mundo, do Universo de Deus, por
meio de Meu Materno e Imaculado Coração, que lhes traz a Luz da Graça e da Redenção que
também provém de Meu amado Filho.
Por isso, sintam seus espíritos liberados. Sintam suas almas tocadas pela Luz da redenção,
contempladas pela Face de Deus que mostra Sua Glória e Sua infinita Misericórdia para com o
mundo inteiro.
Recebam então, filhos Meus, por meio do serviço de Sua Serva fiel, os méritos que Cristo alcançou
neste planeta; méritos que ainda são mistérios e que algum dia se revelarão ao mundo para que o
mundo inteiro saiba, conscientemente, quem é o Rei dos reis e de onde Ele proveio uma vez para
auxiliar a humanidade em sua grande perdição.
Por isso, o tempo de Seu Segundo Retorno se aproxima e seus corações já deverão estar preparados
porque Ele virá sem avisar, sem hora e sem tempo. Mas chegará em um momento culminante em
que a definição da consciência da humanidade estará em jogo.
Mas o amor e a luz de todas as orações que provêm do coração de Meus filhos, e que enchem os
Céus dia a dia, serão o verdadeiro e único testemunho da intervenção da Misericórdia para os que
ainda não despertarão a tempo e tampouco sentirão Deus em seu coração.
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Mas Eu venho como a Mãe mediadora, intercessora, como a Mãe Universal, a Mãe que traz o
Amor de Deus ao mundo para que este Amor, como um grande manancial, infinito e imutável,
banhe cada alma do mundo para que tenha a Graça de encontrar Deus em seu interior.
A coluna espiritual de fé que sustentará cada filho Meu não será somente sua oração, mas também
sua bondade, sua caridade, seu serviço, sua misericórdia e, principalmente, sua união com Deus, o
Criador do Céu e da Terra, de todo o visível e de todo o invisível, de todo o imaterial e de todo o
material porque o Pai está em tudo.
Por isso, Ele envia Sua Mensageira. Envia de novo o Seu próprio Filho, que morreu na Cruz por
vocês e por toda a humanidade. Envia o Seu Servo fiel, São José, para que os corações aprendam a
humilhar-se e redimir-se, para que a soberba e a cegueira humanas, que são profundamente
espirituais e que muitos não percebem, não sigam tirando os Meus filhos do caminho, porque Eu
sou sua Mãe, sou sua eterna Mãe, a Mãe que chora pelos Seus filhos em silêncio e em oração, uma
Mãe que deseja ser escutada como muitas mães que hoje há no mundo e que não são escutadas
pelos seus filhos.
Deus deu-lhes uma Mãe fiel, uma Mãe que os aceitou, que os recebeu com todo o Seu Amor aos
pés da Cruz e que teve em Suas mãos o Sangue de Cristo e o Corpo flagelado do Senhor.
Todos esses atributos, filhos Meus, guardados no espírito da Arca da Santa Aliança, chegam hoje à
Alemanha e à Europa para que os corações confiem que Deus não os esqueceu, que Deus sempre
os escutou, que Deus, através de Seus Mensageiros, chega aqui, a esta cidade, a este povo, a esta
nação, para renová-la, para curá-la, para voltar a acendê-la no Amor que provém da Fonte, em um
Amor que uma vez terminou, em um Amor que foi flagelado e ferido pelos homens e pelas guerras.
Mas o Amor nunca morre. O Amor é eterno e invencível. É esse Amor imutável e infinito que hoje
Deus lhes traz para renovar suas almas e suas essências, para renovar seu povo e sua cultura por
meio das demais nações irmãs, não apenas da Europa, mas também do mundo que, como povos e
culturas, línguas e experiências diferentes, unem-se sob um mesmo propósito de agradar a Deus
através da oração do coração; um instrumento tão perfeito e tão simples que Eu lhes ensinei através
de cada Aparição sucedida na humanidade. Através das décadas e dos últimos tempos, Eu lhes
ensinei a orar, assim como o Arcanjo Gabriel Me ensinou.
Filhos Meus, a oração sempre os fará triunfar e crescer. A oração os fará perceber o seu estado de
ignorância e de indiferença, porque a oração os transformará e os preencherá, porque a oração é um
dom do Amor de Deus, de um Amor que nunca se rende e nunca se acaba.
É esse Amor, filhos Meus, que hoje em Frankfurt e na Alemanha abraça todo o seu povo,
cumprindo nesta peregrinação, dentro da Alemanha, o segundo Propósito de Deus, porque o
primeiro foi em Munique, o segundo é aqui neste dia e o terceiro Propósito de Deus será em
Berlim, onde a Luz misericordiosa de Meu Filho, sob a adesão de todos os Seus colaboradores e
servidores, triunfará.
Por isso, hoje também os abençoarei com Minha Graça, não só trazendo a Luz de Minha Graça
para Frankfurt, mas também para todos os corações, especialmente para os que hoje se consagrarão
como Meus filhos através do voto de não só servir a Deus em seu interior através de uma vida
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orante, mas também no importante serviço de expressar o amor ao semelhante, a cada coração da
Alemanha que ainda deve curar suas feridas do passado por um Amor que tudo renova e tudo cura,
por este Amor que hoje lhes trago do Céu, do Coração deste Universo.
Que venham aqui os que hoje se consagrarão.
Escutando o hino da sua consagração, filhos Meus, receberão Minha bênção de Mãe, assim como
Deus deseja neste momento, porque é Deus que renova todas as coisas, que traz a Luz ao mundo
por meio dos corações que se abrem para viver o encontro íntimo com Ele, na plenitude de Seu
Espírito e de Sua Graça; Espírito de Deus que traz a Paz e a Redenção para as almas.
Hoje deixo-lhes o compromisso, filhos Meus, de unir-se à Oração pela Paz na Alemanha, Suíça e
Áustria, porque a Obra de sua Mãe Celeste e do Sagrado Coração de Jesus continuará.
Hoje estamos novamente aqui com vocês, filhos Meus, mas voltaremos a estar a pedido do Pai
Celestial, porque Meu desejo de Mãe, como consoladora e intercessora, é que toda a Alemanha
receba a Graça de Deus em cada cidade que passemos, para que toda a sua cultura e todo o seu
povo seja renovado por esse Amor transfigurador que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eu os abençoo e entrego-lhes, em nome do Amor, uma rosa deste altar, que são abençoadas pelo
Céu para que as almas sempre recordem a beleza do Pai, o apreço infinito de Seu Amor e de sua
Mãe Celeste.
Alegrem seus corações e cantem o hino de sua consagração para agradar a Deus e a todo o
Universo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Agradeço-lhes por terem respondido ao Meu chamado!
Agradeço a Frankfurt por ter-Me recebido.
Agradeço-lhes de coração.
Deus os abençoe sempre.
Até logo.

