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Sexta-feira, 5 de abril de 2013
MENSAGEM PARA APARIÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA CIDADE DE OLINDA, PERNAMBUCO,
BRASIL, TRANSMITIDA PELA SANTÍSSIMA MÃE DE DEUS AO VIDENTE FREI ELÍAS

Meus queridos:
Erguerei, uma a uma, as essências de Meu Pai e as libertarei do fogo do abismo. Cortarei todo o
mal com as espadas dos anjos e se estabelecerá o Reino de Deus sobre a Terra.
Sob a Luz do Filho Predileto, Cristo Jesus, as almas serão tocadas pela força e pelo poder da
Misericórdia. Ninguém ficará fora do manancial da Graça, porque todos os Meus filhos serão
partícipes da Redenção.
Que os servidores de Cristo abram os olhos, porque a barca do Céu estará passando para resgatar
todos aqueles que dormem sem consolo e que deixam a vida do espírito para trás. Por isso, Meu
Manto protege aqueles que Me responderam e Eu não encontrarei nenhuma tristeza naqueles que
servem ao Criador de todas as coisas.
Em Meu Filho, Cristo Jesus, ressurgirão os que caíram, para que possam chegar até Ele. Assim, Ele
se servirá de seus soldados e apóstolos do Novo Tempo. Tudo será cumprido e a Nova Humanidade
surgirá. Ela deverá orar muito, para que o Reino do Altíssimo a ouça.
Abram agora seus ouvidos e escutem a melodia que desperta a verdadeira oração; que todos
comunguem dessa Graça Sublime e que ninguém se perca na obscuridade, porque Eu Sou o Sol que
brilha nas sombras, Sou a Estela do Novo Amanhecer. A Aurora canta e se alegra, porque a vitória
do Reino conquistou cada coração.
Os filhos do Pai estão despertando e eles colaborarão na redenção da vida e de toda a existência.
Juntos, os peregrinos unem as fronteiras e surge a Nova Humanidade regida e guiada pelo emblema
de Cristo, o Filho do Homem que regressa com Sua Nova Face.
Os corações mais simples, puros e humildes serão os mais abertos, porque receberão, em Gloria, a
honra de servir ao Único Deus.
O Juízo, que parece ser extenso perante o mundo, é impregnado pela Misericórdia do Redentor, e a
Mãe do Consolo recolhe os frutos doados pelos servidores de Deus.
Essa sagrada oferenda é elevada ao Céu infinito e colocada aos pés do Supremo Deus do Amor.
A Mãe do Mundo intercede por Sua Raça e um lampejo de Amor surge do Coração de Deus.
Os anjos descem em Gloria à Terra e cultivam nas criaturas o Amor Prodigioso e Piedoso de Deus.
Todos vêm o Filho de Deus vir das nuvens. Alguns reconhecem Sua origem, outros olham com
indiferença. Ai daqueles que não amam seus irmãos, porque não poderão ver, diante de seus olhos,
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o Paraíso!
O Tempo Universal chama a humanidade para uma profunda mudança, porque poucos são aqueles
que entregam a vida e o espírito pela redenção do mundo. Cristo já não carregará o peso gerado
pela humanidade. Ele virá libertar do pecado aqueles que, na ilusão, caíram dos braços de Deus.
Que o coração das almas seja o verdadeiro refúgio para a morada dos inocentes.
Que a oração seja o escudo que proteja.
Que o Espírito Santo seja o emblema da Santa Justiça, porque, neste tempo, Meu Coração
alimentará os corações áridos e matará a sede dos que estão sedentos.
Levo a todos à Fonte inesgotável de Cristo, porque o tempo da Misericórdia é reconhecido por
muito poucos.
Os novos santos brotarão como flores do campo e, no silêncio, darão vida ao que parece estar
morto.
Que cada alma encontre logo o seu caminho. É tempo de reparação, fé e confiança em Deus.
A Estrela do Sol resplandece diante de seus rostos; a cada novo encontro vocês vêem chegar a Mãe
do Sol, Rainha do Universo
Com gratidão, guardem os raios misericordiosos que recebem seus espíritos e corações.
Reconheçam quem lhes fala e de onde provém a Luz Maior que os guia no amor e no silêncio. Só
poderão despertar para tamanho impulso universal, quando orarem com a luz imperecível do
coração.
Que suas consciências se transfigurem neste ciclo, só por estarem sob a presença do Rei do Amor.
Permitam que os véus caiam de seus rostos, para que despertem na Luz da Obra Maior.
Ainda não conhecem Minha Verdadeira Face Gloriosa; Eu Sou depois de Meu Filho.
Sou a Rainha Mãe dos filhos de Deus; por eles, dei ao mundo o Filho do Homem, a fim de salválos da perdição.
Mas, agora, Ele envia Sua Mãe do Céu, preparando o caminho de regresso do Redentor.
Arrependam-se e confessem-se. Deus escutará com atenção o chamado de Seus filhos da Terra. Se
assim fizerem, suas vidas não perecerão, mas receberão a Graça que seus corações necessitam.
Vigiem o tempo todo e saibam ler os sinais e os símbolos que vêm do Universo.
Reúno os rebanhos de Meu Filho para um único fim: a Redenção de suas consciências, a Conversão
do mundo e a Paz em toda a humanidade.
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Eu Sou a Ave que sobrevoa próxima a seus pequenos espíritos. Sejam fortes no amor e orem por
amor a Deus. Vocês permitirão, na verdade e na entrega a Deus, que o Pai cumpra Sua Suprema
Vontade.
Agradeço a todos os filhos de Recife e Olinda por escutarem Meu urgente Chamado à conversão.
Maria, Mãe e Rainha da Paz

