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Sexta-feira, 25 de julho de 2014
MENSAGEM PARA APARIÇÃO MENSAL NO CENTRO MARIANO DE AURORA, TRANSMITIDA POR
MARIA, RAINHA DA PAZ , AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos filhos Meus:
Meu Coração se enche de Gozo e Meu Espírito se regozija quando as almas respondem ao Meu
chamado.
Com esta finalidade, hoje desejo consagrar todos os lares do mundo a Meu Imaculado Coração;
para isso venho pedir-lhes que uma imagem da Rainha da Paz seja colocada na entrada de cada
casa, com a finalidade de proteger e amparar todas as famílias. Se assim fizerem, estarão dizendo
ao inimigo que suas moradas pertencem a Deus e nada que não for semelhante ao amor do Pai
poderá reinar ai.
Queridos filhos, não sabem o quanto anseio tê-los perto de Meu Coração e escutar suas orações.
Pelas suas amorosas respostas, Deus tem-me permitido continuar guiando-os, assim como o fazem
muitas mães no mundo.
Por isso Eu desejo queridos filhos, que todas as mães que já tiveram filhos, assim como Eu tive
Jesus, se consagrem ao Espírito de Minha Maternidade. Assim em seus lares reinará a paz e a
unidade para os tempos que virão.
Filhos Meus, não sabem quanta destruição e desespero existe no seio das famílias. O inimigo e suas
modernidades têm conseguido substituir a Palavra de Vida, a Bíblia, pela internet, a oração pela
palavra desenfreada, o jejum pela gula incessante e, principalmente, o amor verdadeiro do coração
foi trocado pela mentira e pela falsidade.
Para evitar a Lei de Deus sobre muitos dos Meus filhos, Eu venho pedir que todas as mamães
olhem para o Meu Coração e possam sentir Meu exemplo de paz e de humildade.
Vocês Meus queridos, nem imaginam quanta maldade o inimigo infunde sobre as famílias, até o
ponto de alcançar a destruição e a desunião entre os seres. Mas Minha Espada de Luz desce do Céu
para cortar todo o mal e para estabelecer o Amor de Deus, que é Lei e é Vida.
Enquanto os Centros Marianos no mundo, os que Eu tenho fundado de tempos em tempos, são
ilhas de salvação, Eu lhes peço que sejam uma verdadeira família espiritual; família que busque o
tempo todo viver os mandamentos de Deus e uma vida de amor e de oração, dessa forma aliviarão
Meu Coração Imaculado.
Mas lembrem Filhos Meus, que a adoração ao Santíssimo Corpo Eucarístico de Meu Filho
estabelecerá, sobre o reino da Terra, uma oportunidade de poder receber uma Graça Maior.
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Quando decidirem colocar a sagrada imagem da Rainha da Paz na porta de suas casas, Eu lhes
prometo:
Distanciá-los de todo o mal material e espiritual.
Uni-los ao Espírito de Deus.
Criar nos lares verdadeiros templos de oração.
Derramar as Graças que seus corações necessitam.
Orar por vocês dia e noite.
Estabelecer o Reino de Deus em cada membro da família.
Para que as promessas da Rainha da Paz se cumpram, Eu peço amorosamente a todas as mães
do mundo que Me recitem a seguinte oração, para alcançar Meu Espírito Maternal.
Oração para alcançar o Espírito Maternal de Maria
Sagrada Virgem Maria,
que gestaste em Teu Ventre o Amor de Deus
e que de Teu Ventre nasceu a Vida Suprema
que nos foi doada em Misericórdia e Redenção.
Ó Sagrada Mãe!
Rainha entre todas as mães da Terra,
permite que vivamos Tua Maternidade
para que nos dias que virão
reconheçamos o rosto de Teu Amado Filho Jesus,
em todos os rostos de nossos filhos.
Amém
Agradeço-lhes por responderem ao Meu Chamado.
Abençoa-os, adora-os e ama-os,
Maria, Rainha da Paz e de todas as mães do mundo

