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Sábado, 6 de abril de 2013
MENSAGEM SEMANAL RECIBIDA NA CIDADE DE RECIFE, PERNAMBUCO,
TRANSMITIDA POR MARIA, RAINHA DA PAZ AO VIDENTE FREI ELÍAS

BRASIL,

Guarda tuas dores em Meu Coração Materno e confía que Deus tudo sabe.
Sacia a sede de teu espírito na Fonte que tudo renova, na Fonte Suprema de Deus.
Vive sempre em Meu Filho e por Meu Filho entrega tudo o que és.
Querido filho, querida filha, abre-me a porta para que Eu possa preparar tua morada para Meu
adorado e sagrado Filho Jesus. Conheço tuas tarefas, conheço para onde vais e de onde vens;
permite que te nutra a Lei Maior e conhece Meu verdadeiro Amor Divino, Amor Supremo que
guardo dia a dia para ti.
Sou tua Mãe, Sou tua Guardiã da Fé, Sou tua Intercessora; recorda filho e filha Minha que acima de
tudo Sou tua Mãe, Sou tua Mãezinha que acompanha os passos que te conduzem para um lugar
seguro.
Que mais posso querer para ti, senão que te entregues à plenitude de Deus?
Abre teus braços e deixa que a verdadeira chama de amor te conquiste, para que Meu Filho Jesus
possa ser todo para ti. Vive em Meu Coração, em Meu Sagrado refúgio. Conheço teus lamentos,
mas também conheço tuas alegrías, sei quando me sorries e sei também quando recostas teu rosto
sobre Meu Glorificado Corpo Maternal, para que possas assim sentir Meu Amor e Meu resguardo.
Entra em Meu Reino da Paz para este tempo de mudanças. A Paz começa em teu interior, a paz tras
claridade e sabedoria para tua vida, a Paz é a eterna contemplação de uma alma que confía em
Deus. Se às vezes nada surge como foi planejado por ti, pergunta-te onde atua a tua vontade.
Consegue em tua vida os méritos através da caridade, da humildade e da fraternidade. Desperta
para a santidade, à que Eu, como Mãe, te chamo.
Seja forte na oração e constrói com tuas preces a eternidade de tua alma para viver no Céu. Não
desanimes por nada, mas caminha, caminha até Meus Braços, estou aqui para aconselhar-te, para
sentir teu coração, para caminhar em silencio a teu lado.
Procura ser um bom filho de Deus: professa todos os días tua fé no Senhor, porque assim nunca
estarás desamparado. Nutre tua alma com a oração, oração que acende teu verdadeiro espírito. Vive
os mandamentos que Meu Filho simplesmente te pediu. Guarda tuas aspirações no Grande Coração
de Deus e aprende que antes de tudo está teu próximo, teu irmão.
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Conhece Meu Reino de Paz, chama por ele, porque Meu Espírito Angélico abrirá a porta para
elevar-te. Não percas tuas esperanças, confia na Misericórdia do Redentor. Sente em teu coração as
palavras que nutrem a vida e o espírito.
Seja simples, manso, verdadeiro, amoroso e pacífico. Ama a todos sobre todas as coisas e espera na
verdade pelo Dom do Amor de Deus.
Vem! Vem! Vem a Meu encontro! Antes de tua existencia Meu Filho me entregou a luz de tua
verdadeira essência.
Essência de viver em Deus.
Essência de amar a vida manifestada.
Essência de ser um amado discípulo da Rainha da Paz.
Deixa-me tudo, entrega em Minhas mãos o que és e o que sentes, escuta a Voz de Meu Coração
Materno.
Abre teus olhos para o novo amanecer, porque as estrelas do universo anunciam para tua vida um
novo tempo.
Vigia às vésperas da vinda de Cristo.
Aceita o que Deus expresse para tua consciencia.
Vislumbra o caminho da consagração de teu ser e eleva em oração aos que te rodeiam.
Seja o princípio do novo por meio da caridade, seja o que Deus quer que sejas.
Seja santo em vida e manifesta teu amor ao Pai Criador.
Guarda Minhas palavras no coração. Guarda tua fé em Minha absoluta Fé.
Agradeço-te por estar Comigo. Deus te abençoe.
Queridos filhos do Nordeste, perpetuamente Meu Amor Imaculado está entre vocês e entre suas
famílias.
Grata por responderem a Meu chamado pela Paz no mundo!
Abençoa-os em Cristo Salvador,
Maria, Rainha da Paz

