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Terça-feira, 1 de maio de 2012

O grupo reuniu-se no Monastério da Divina Trindade/Núcleo de Figueira em São Paulo, como foi
pedido pela Mãe Divina.
Antes de começar o trabalho de oração, Madre Shimani compartilhou algumas reflexões com os
presentes.

Madre Shimani: Antes de começar com esta hora de preparação que teremos até a chegada da Mãe
Divina, queríamos fazer algumas reflexões com todos.
Vamos tentar colocar a transcrição da Aparição que tivemos aqui no último dia 29 de abril o quanto
antes na página da Mãe Divina na internet (www.madredivina.org), tanto em espanhol como em
português, porque será muito importante que todos possam reviver o que a Mãe Divina disse naquele
dia, já que é um compromisso que todos assumimos a respeito de converter este lugar em um canal
de luz tão potente, que possa proteger a cidade de São Paulo.
Sempre temos sentido que nunca compreendemos bem o alcance das palavras da Mãe Divina, que se
pudéssemos compreender, nossa atitude seria outra. Mas desta vez vamos tentar fazer um esforço
para poder assimilar, para poder colocar em nossa consciência, não só em nosso coração, o que pode
chegar a significar que nossa ação orante poderia proteger esta grande cidade da Justiça Divina à
qual está destinada, pelo que tem gerado e pelo que gera até o dia de hoje.
A Mãe Divina quis vir até aqui porque recebeu uma permissão especial do Criador; é necessário que
possamos fazer um esforço para que essa permissão dê os frutos que Ela espera e que todos
esperamos.
Depois, como sempre dizemos, não vamos poder dizer que não fomos avisados ou que não tivemos a
oportunidade.
Neste momento, em que o planeta está preparando-se para enfrentar um movimento importante, todas
as ações que possamos levar adiante, como consciências missionárias da paz, são necessárias que
as tomemos como um grande compromisso; é necessário que reflitamos se podemos colocar nosso
tempo e nossa dedicação a serviço da Hierarquia ou se seguiremos envolvidos com nossas coisas
pessoais. Mas, como a Mãe Divina é tão amorosa e o universo é perfeito, se temos a atitude correta,
sempre teremos espaço para que, em equilíbrio, possamos levar adiante nossa vida. Mas
necessitamos refletir verdadeiramente sobre esta proposta que a Hierarquia tem feito aos habitantes
desta cidade.
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Queria enfatizar esta situação, porque não é uma situação comum. Pelo que temos escutado da Mãe
Divina durante todo este tempo, todos estes anos, podemos dizer que tem sido uma promessa muito
contundente da parte de Nossa Senhora, e com todo meu respeito e amor, diria que muito audaciosa:
confiar a nós a possibilidade de que esta região possa receber, com mais harmonia e mais leveza, a
Justiça Divina que lhe pertence.
Por isso, irmãos, é preciso que coloquem esta proposta em suas consciências, pois como
responsáveis por trazer até vocês as palavras da Mãe Divina, necessitamos que compreendam a
amplitude e o alcance que essas palavras contêm. Portanto, repito-lhes: vamos fazer todos os
esforços para que o texto daquela Aparição esteja na página da Mãe Divina o quanto antes, para que
vocês a leiam e reflitam sobre o que a Ela nos disse naquela noite.
Também estávamos avaliando com os irmãos que é a primeira vez que a Mãe Divina, com tanta
amplitude e insistência, com tanta informação e revelação, dirige-se a esta humanidade.
Necessitamos valorizar o que está acontecendo; se neste momento não estamos totalmente
conscientes, com um pouco mais de tempo e quando algumas coisas já tenham sucedido, talvez
possamos compreender o que significou neste último tempo para a humanidade esse processo de
Aparições que Ela está levando adiante.
É um chamado à consciência. Sabemos que Ela já está em nosso coração. Agora necessitamos abrir
nossa consciência e compreender o alcance de tudo o que está acontecendo. Isso vai permitir-nos
aderir ao Seu chamado com muito mais certeza, porque virá do profundo de nossas consciências,
unido ao amor de nosso coração; isso vai ampliar nossa fé, nossa determinação de colaborar com a
Hierarquia nesse Plano de Resgate, para que esta humanidade possa receber com mais equilíbrio e
com mais paz aquilo que necessita para aprender.
Depois destas pequenas reflexões, que são necessárias para todos, vamos continuar com nossa
tarefa de preparação, colocando em cada palavra, em cada canto, uma parte de nossa consciência,
além de todo nosso coração e todo nosso amor.
Para começar, como Ela nos ensinou, vamos abrindo a porta para a energia do Espírito Santo, para
que essa energia possa acompanhar-nos durante toda a tarefa de hoje.
Sentimos que Ela necessita aprofundar-se na tarefa de assistência à cidade, tarefa que começou
naquela noite, quando muitas pessoas foram ajudadas e sobretudo a cidade em si, como consciência,
foi assistida. Algumas situações que desencadeariam eventos que não seriam bons para nada estão
sendo desativadas.
Então, para colaborar com mais consciência com nossa Mãe Divina, como parte da humanidade e
como parte dos habitantes desta cidade, vamos colocar um sim, para que a energia de Nossa
Senhora e do Espírito Santo cheguem até esta cidade, para seguir esta assistência e continuar com
essa desativação de energias que comprometeriam o desenvolvimento normal desta parte da
humanidade.
Quando cantemos "Ave Luminosa", saibamos que estamos chamando a esse Espírito da Luz, ao
Espírito de Amor, a esse Espírito da Verdade, a esse aspecto feminino da Trindade que conhecemos
como Espírito Santo.

Todo o grupo entoa "Ave Luminosa" e começa a tarefa de oração.
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Depois de uma hora de oração, aproxima-se a presença da Mãe Divina.
Frei Elías e Madre Shimani colocam-se de pé. Passados alguns minutos, Madre Shimani informa o
pedido da Mãe Divina para que todos saiam do salão, pois a Aparição será no jardim.
Frei Elías e Madre Shimani dirigem-se até um determinado lugar do jardim onde se encontra a Mãe
Divina. Quando todos chegam ao lugar, Frei Elías começa a transmitir as palavras da Mãe.

Frei Elías: A Mãe Divina disse:

Mensagem para o dia 1º de maio de 2012.
Queridos filhos, com imensa alegria recebem-Me nesta casa; também aguardo que em todas as
demais casas assim possam receber-Me, glorificando o Nome de Deus e trazendo a Paz para a
Terra através da oração.
Queridos filhos, hoje os convido a estar em Minha Paz, porque este voto deve renovar-se dia a dia,
para que possa prevalecer, e a mesma Paz, que é Minha Paz, possa conduzi-los durante as horas
difíceis que o mundo viverá em sua purificação.
Mas hoje não tenham medo, queridos filhos, guardem seus sentimentos no centro de Meu Coração.
Assim, de coração a coração, estaremos unidos no Propósito que Deus tem para este mundo,
através deste chamado que todos os seus corações respondem-Me a cada dia.
Por isso também lhes agradeço, pela perseverança e oração constante que é necessária para todos
os Meus filhos, que se perdem minuto a minuto, hora a hora, momento a momento, em cada parte
do mundo. Por isso, se unem suas forças dentro de Meu Imaculado Coração, Eu poderei guiá-los e
Meus passos até Deus os conduzirão.
Hoje guardem também em seus corações a importância do silêncio, para que possam escutar a
instrução do Senhor, o chamado de Meu Filho, anunciado por meio de Sua Serva fiel. Meus olhos
misericordiosos os guiarão aos caminhos mais infinitos, onde não esteja a obscuridade , senão só
a paz, o amor de Meu Coração.
Hoje também recolho as preces de todos os Meus filhos que estão em outras partes do mundo,
honrando o Coração de Deus e persistindo na fé durante esta hora de provas. Por isso, tampouco
devem temer, queridos filhos, pois saibam que Meu Imaculado Coração poderá levá-los pelos
caminhos que Cristo percorreu até chegar ao Pai. Essa é a meta de seus corações, através da
consagração que cada um de vocês pode viver nesta hora.
Oremos, oremos filhos Meus, porque é necessário para poder seguir caminhando para Deus.
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Repitamos:

Senhora das Graças,
Espírito da Paz,
brota como chama
em nossos corações.
Amém.

Todos repetem esta oração várias vezes.

Frei Elías: A Mãe Divina disse:

Queridos filhos, saibam que Meu Coração está aqui para que possam renovar a confiança em
Deus. Enquanto Meu Coração está aqui presente, Meu Manto estende-se sobre o mundo a cada
momento que Meu Coração ingressa sobre esta humanidade. Por isso, filhos Meus, bebam da
Fonte do Amor, da Paz que Meu Coração lhes traz, para que possam apagar qualquer dor de seus
corações.
Saibam também que Eu conheço cada situação interior, por isso confiem suas situações ao Meu
Coração, para que Eu as possa escutar, perdoar e curar diante de Deus. Assim poderão renovar
suas vidas através do ministério de Meu Filho, na vinda e no retorno de Seu amor e de Sua total
Paz para a vida.
Também quero contar-lhes que guardo algo especial para vocês; com isto quero dizer, filhos
Meus, sobre Minha vinda especial a este local até o fim deste ano. Meu Coração estará aqui nos
dias 24 de cada mês e nos dias 25 e 26 estará em Minas Gerais1.
Queridos filhos, todos devem seguir Meus passos, os que Meus pés estão marcando para este
próximo tempo nas diferentes partes do mundo, como em Portugal, Argentina e Nicarágua.
Quando Eu já não estiver aqui, vocês poderão estar em Mim e assim estaremos unidos,
compartilhando o mesmo coração e o mesmo Propósito que Deus tem para cada uma de suas
vidas. Através da oração, descobrirão o que Meu Coração lhes inspirará a cada momento.
Resolvam a vida através da oração; esse é o verdadeiro caminho que os levará à Paz.
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Escutem a Voz da Serva, que quer acompanhá-los nos passos que vocês estão dando. Hoje o
compromisso está na vida de oração; assim estarão em Mim e Meu Coração Imaculado estará em
vocês. Por isso confiem nesta promessa.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado e ao de todos os Meus filhos que necessitam da
Paz através de suas orações do coração.
Guardem as Estrelas de Minha Coroa, para que elas possam servir-lhes como luz no caminho.
Agradeço-lhes desde o Coração Maternal.
Meu Imaculado Coração para cada um de vocês.
Grata.
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Madre Shimani: Vamos todos entoar "Misericórdia, ó Maria!" e acompanhar a Mãe Divina, enquanto
faz descer essa energia sobre toda esta região.

Todos entoam o cântico por algum tempo.

Madre Shimani: Grata, Mãe Divina, por quanto nos dás".

Todos repetem.

- Fim da Aparição -

Madre Shimani: Agora, como sempre fazemos, vamos compartilhar com todos vocês alguns detalhes
do que sucedeu durante a preparação e durante a Aparição, para que todos comecem a compreender
como é que esse processo funciona; vamos colocando em nosso coração esses momentos em que a
Mãe Divina está conosco. Depois vamos fazer algumas reflexões, alguns comentários.

Frei Elías: a Mãe Universal tem sempre brilhantes ideias e marcou o encontro conosco aqui fora
(Jardim do Núcleo de São Paulo), porque assim o Poder de Seu Coração ressoaria mais.
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O primeiro pedido que fez foi para este Núcleo: que este lugar se transforme num jardim de rosas, em
honra ao Seu Imaculado Coração, pois disse que qualquer criatura, qualquer irmão que chegue aqui e
veja o jardim de rosas, poderá identificá-lo com a Mãe Divina e ali já estaria preparado para entrar na
Casa de Oração. É uma tarefa interna que Ela nos está dando através do Reino Vegetal.
Hoje a Mãe Divina também fez a liberação de algumas energias da cidade, que foram sendo retiradas
à medida que dirigia Suas palavras.
Durante a Aparição, prevaleceu o silêncio, um silêncio que falava, sem que Ela falasse por si. Era um
silêncio que transmitia muita paz, confiança e segurança de que Ela estava aqui.
Ela também estava muito alegre por cada um de nós e convidou-nos a perseverar na oração, a não
baixar os braços e a continuar adiante.
Como Mãe que é, conhece a situação de cada um de nós. Permanecemos diante d´Ela como se
fôssemos água cristalina, onde tudo se pode ver. Enquanto Ela falava, dizia: "veja aquele que
necessita um pouco mais de atenção... agora vou dirigir Meu olhar àquele filho que necessita mais de
Mim...", tudo isto sem perder a atenção ao dar Sua mensagem, pois é o Propósito que a Ela foi
encomendado.
Ela anunciou que a próxima Aparição aqui será dia 24 de junho e que será pública. Também nos disse
que a partir da Aparição de 25 e 26 de maio em Portugal, as Aparições serão transmitidas ao público
via internet.
Também disse que estará aqui até o fim do ano, sempre e desde que o Pai não lhe solicite para ir a
outro lugar. Mas que de toda forma, convidava-nos a estar unidos com Ela, através da oração, em
qualquer lugar onde Ela fosse fazer essa peregrinação.
Isso foi tudo, grato.

Madre Shimani: Bem, vemos que nossa tarefa se amplia. Ela quer vir aqui para poder seguir
colaborando com o processo de São Paulo, que será muito importante para todos. Assim, que
preparemos Sua casa, já que esta é Sua casa, para que possamos recebê-La todos os dias 24.
Será no dia 24 de junho; depois, provavelmente, em 24 de agosto, 24 de setembro, 24 de outubro, 24
de novembro e vá saber até onde. A não ser que nesse dia 24 Ela nos peça para viajar a algum outro
lugar, então poderemos ver pela internet.
O esforço que estamos fazendo com esse movimento das câmeras, que às vezes parece distrair um
pouco algumas pessoas, é para que outros possam coligar-se e sentir a energia da Mãe Divina. Nós,
que estamos presentes, às vezes vemos de longe ou por trás, mas quem pode ver pela internet, de
frente e de perto, e pode ver esse intercâmbio que a Mãe Divina faz conosco, tem a oportunidade de
abrir muito o coração.
A única coisa que temos de nos ocupar é que Ela possa ingressar em nosso coração e possa ajudarnos nestes tempos que virão; deixemos que Ela desperte em nós essa devoção ardente que quer
ativar: é uma grande experiência.
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Vamos preparar Sua casa, vamos preparar esta casa, para deixá-La entrar e trabalhar em nós. Vamos
enfatizar e fazer um grande esforço para que nossa oração possa ter o poder que Deus colocou na
oração e que, entretanto, nós não temos conseguido descobrir. Permitamos que esse Poder de Deus
possa trabalhar neste planeta e possamos suportar com união e de forma fraterna as provas que
virão. Deixemos, assim, que essa fé na Hierarquia possa crescer cada vez mais e todos poderão ver
quão melhor as coisas vão desenvolver-se.
O Frei lembrou-se de algo.

Frei Elías: O mais importante de tudo foi que em certo momento da Aparição, Ela disse: "Recordem
que hoje é dia de oração" e pediu que façamos, cada um em seus locais, os quatro Mistérios do
Rosário. E a missão que Ela nos deixou para hoje é poder desagravar o Coração de Deus, porque Ela
também disse que esse desagravo do Coração de Deus será até o fim dos dias.
Também, ao final da Aparição, Ela dirigiu uma benção especial aos irmãos que estão em Portugal, na
Argentina e no Chile; disse que os leva em Seu Coração.
Grato a todos.

***

1 Os dias 25 de cada mês, a Mãe Divina realiza Suas aparições no Morro do Cristo Redentor, na cidade de Carmo da
Cachoeira, estado de Minas Gerais, Brasil.
Os dias 26 de cada mês, a Mãe Divina realiza Suas aparições na Colina das Aparições, na Comunidade Figueira, na
área rural da cidade de Carmo da Cachoeira, estado de Minas Gerais, Brasil.

***

