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Terça-feira, 1 de julho de 2014
MENSAGEM EXTRAORDINÁRIA RECIBIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL, TRANSMITIDA
POR MARIA, RAINHA DA PAZ AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos filhos Meus:
Como sei que vocês quererão saber, Deus Me fará conhecer ao mundo, após se cumprirem dez anos
de Aparições contínuas.
Em seguida, muitos darão testemunho vivo de Minha presença entre vocês e, principalmente, o
Santo Padre me reconhecerá como a Senhora do Grande Mistério, diferentemente do que acontece
em Medjugorje, já há trinta e três anos
Para esse momento, muitos de vocês já não estarão e Minha tarefa, que agora é grupal, será
assumida por cada vidente em continentes diferentes, pois Meu último chamado será para que eles
deem a conhecer ao mundo Minha Mensagem final. Essa mensagem final é esta, a que estou lhes
entregando mês a mês. Assim muitos corações se prepararão para o retorno esperado de Cristo e
tudo o que até agora parece um mistério passará a ser uma viva revelação para a humanidade atual.
Por isso Eu, no ultimo tempo, virei pedir à humanidade a consagração de todos os lares ao
Imaculado Coração; assim, quando Eu já não estiver entre vocês, Minha Luz que provém do Céu se
derramará sobre suas famílias e, dessa forma, estarão protegidos dos três dias de escuridão.
Chegado esse momento, Eu Me mostrarei pela última vez à milhões de pessoas e aquelas que não
acreditaram na Mulher Vestida de Sol, por causa do giro luminoso de Suas doze estrelas sobre a
Terra se converterão e receberão, como última oportunidade, a absolvição e o perdão dos pecados.
Esta obra, como tantas outras que Eu realizei para o bem e a paz da humanidade, ficará gravada na
memória de todos aqueles que, por seus esforços, admiraram o poder de Meu Imaculado Coração.
Assim, antes do grande ciclo de tribulação, o mundo inteiro terá um tempo mais de paz.
Mas agora chegou o tempo da preparação. Eu os chamo para concretizar em suas vidas o espírito
da oração permanente e da caridade; isso demonstrará, depois de muito tempo, os visíveis
resultados em seus corações.
Desejo agora dizer-lhes que o dom de seu grupo é o amor verdadeiro a Deus, amor que os atraiu
para que estejam em Meus braços de Mãe.
Queridos filhos, é esse amor que alguns sentiram em seus corações que me permitiu estar hoje aqui
e revelar-lhes este segredo de final de tempo. De seus frutos, nascerão novas sementes no futuro.
Abram as portas de seus universos internos para que novas almas possam se servir do manancial de
Graças que tem sido derramado sobre vocês nestes últimos anos.
O Pai sempre infundirá Sua Fé em seus corações. Enquanto o mundo inteiro cruza o ciclo de sua
ultima transição, Eu venho pedir-lhes que sejam testemunhas vivas para aqueles que não creem e,
especialmente, rezem todos os dias de coração, para aqueles que se perdem nas mãos do inimigo.
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Dessa forma, por suas súplicas, Meu Imaculado Coração triunfará!
Nesta noite, agradeço-lhes por Me acompanharem. Estes dias compartilhados com todos Meus
filhos orantes foram dádivas celestiais geradas para os não resgatados. Dessa forma o Plano de
Deus se cumpre.
Abençoo-os e guio-os.
Sua Mãe Maria, Rainha da Paz

