
ORDEM GRAÇA MISERICÓRDIA
Aparições de Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

Quarta Aparição da Mãe Divina.
Comunidade Figueira, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil.
Segunda feira, 12 de setembro de 2011, às 12h.

O grupo reuniu-se na Colina das Aparições, às 11h, iniciando a sintonia com a “Oração 

à Mãe Universal”.

Frei Elias diz: vamos nos preparar; A Senhora está chegando.

Nesse momento, o coral entoa o cântico “Encontro com Maria”.

Em seguida, ressoam as 33 badaladas que anunciam a aparição da Mãe Celestial.

Frei Elias diz: A Mãe Divina diz:

Salve todos. Eu Sou A Divina Concepção da Trindade.

Frei Elias: Ela toca com Seus Pés este solo. À Sua direita, a Presença do Arcanjo 

Gabriel e à Sua esquerda, a Presença do Arcanjo Miguel.

Ela pede, aos que puderem, que se ajoelhem.

A Madre diz:

Venho anunciar-lhes o Terceiro Segredo de Fátima, que é mais profético ainda.

Nesse momento, Frei Elias relata para Madre Shimani, Trigueirinho e Frei Artur, em 

particular, o que a Mãe Divina está revelando como segredo. Enquanto isso acontece, todo 

o grupo ora a “Oração à Mãe Universal”.

Depois de um tempo, escuta-se Frei Elias, novamente.

Frei Elias: podem ficar de pé, aqueles que sentirem. Nossa Senhora, Maria, apareceu 

hoje como a Divina Concepção da Trindade e vê-se que Ela está mais viva que nos 

dias anteriores.

A Mãe diz:
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Vim aqui anunciar-lhes a Luz dos Arcanjos, para que saibam contar com Eles 

quando  Eu  não  estiver  presente,  aqui  neste  plano,  mas  somente  em  seus 

corações.

O Arcanjo Gabriel traz Redenção, O Arcanjo Miguel traz Libertação. Estes são 

os dois Pais que assistirão o mundo antes do Retorno de Cristo. Esta é minha 

Boa Nova.

Oremos pela Paz e pela Luz, acendamos os corações que estão aquebrantados há 

séculos, corações que de novo estão aqui neste mundo, buscando a Luz dentro 

das trevas. Chegou a hora da Revelação; por isso estou aqui entre vocês, sobre 

suas consciências e sobre as consciências de todo o mundo.

Anunciei,  em Medjugorje,  uma  parte  importante  de  Minhas  Mensagens.  Na 

República  do  Uruguai  revelei  outra  parte  e  aqui,  no  Brasil,  Meu  Predileto 

Coração de Almas, revelarei mais uma parte.

Eu sou A Mensageira da Paz para as vidas, para aqueles que se animam a viver 

em Mim dentro de cada calvário. É hora de descer do monte e encontrar o novo 

caminho que leva a Mim nesta última hora, a hora do final de ciclo.

Eu sou A Imaculada Concepção, A Mensageira da Redenção para quem quiser 

escutar-Me pela última vez. Levem a Paz em seus corações e não se detenham 

por nada que aconteça; saibam que Eu estou ali, protegendo-os em Oração e em 

Amor.

Estou aqui para anunciar-lhes que devem realizar uma cadeia de Oração; e esta 

Minha Casa, assim como a de Fátima, devem progredir no verbo orante.  Para 

aqueles que querem escutar A Voz dos Céus, este é o momento da proteção por 

meio das palavras.

Eu Sou uma Emanação desses Céus e trago-lhes Meu Espírito da Paz para que O 

sintam e abram-se a Ele. Repito-lhes as mesmas palavras, aquelas que repeti nas 

diferentes Aparições em todo o mundo.

Só Oração é só Paz. Essa é a Eterna Paz, a viva e ardente oração que transcende 

as fronteiras e abre as barreiras para que todos,  em tempo, possam chegar a 
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Mim.

Eu estou aqui, em Meu Reino, aguardando-os.

Oremos pela Paz do Oriente Médio,  pelo Amor e  Resgate da Minha Amada 

Comunidade Africana.

Eu Sou A Rainha em todos os Lugares, A que leva a mesma mensagem em Sua 

Voz para que, ao fim deste tempo, todos cheguem a Mim. Eu chego a todos 

quando se abrem sem restrições,  pois o Amor,  que não é deste mundo, tudo 

pode. Um Amor que nutre o coração e que dá a Vida.

Quem quiser caminhar dentro de Meu Caminho, será salvo e vitorioso.

Frei Elias: vamos repetir junto com Ela, a oração “Ave Luminosa”.

Todos oram algumas contas.

Frei Elias: A Mãe Divina diz:

Pelo Poder de Meu Imaculado Coração: em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, Amém.

Frei Elias: Ela, então, anuncia que dará uma Bênção para os que estão enfermos e, 

para  os  que  puderem chegar  até  aqui,  perto  da árvore,  será  importante.  Se  não, 

permaneçam em seus lugares. 

Enquanto aguardamos vamos orar, junto com Ela, a “Oração à Mãe Universal”.

Nesse  momento,  aproximam-se  da  árvore  muitas  pessoas  com  algum  tipo  de 

enfermidade. 

Frei Elias: A Mãe Divina diz:

Eu sou A Senhora das Graças e das Reconversões do Espírito, alívio de toda dor 

e  amparo  de  todo  o  mal.  Eu  Sou  A Virgem  Original,  O  respaldo  para  os 

corações, A chama que arde na dor e abre a purificação das faltas.

Aceitem, hoje, Meu Coração Misericordioso e sintam descanso em Mim. Não 
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temam, Eu estou com vocês. Sou A Mãe da Sagrada Providência; estive aqui na 

Terra e sei como é tudo.

Frei Elias: Ela abre Seus Braços e estende-Os para baixo, irradiando uma Energia 

Celeste. Do centro de Seu Coração saem dois raios brancos que se projetam para 

baixo e, ao mesmo tempo, Suas Estrelas se iluminam. A árvore está ficando cada vez 

mais invisível e três anjos à Sua direita e mais três à Sua esquerda, abrem um céu 

profundo e azul celeste. Ela abraça uma Cruz Cristiana e diz:

Sou a Patrona que leva a Cruz para a Redenção. Toquem Meus Pés e sintam 

Meu Fogo.

Frei Elias: Ela ilumina Seus Pés e as rosas.

A Mãe Divina continua, dizendo:

Sei que creem em Mim. Estejam Comigo e nada lhes faltará no Reino onde Me 

encontrarão, depois desta oferta que fizeram. O Amor é são e, se têm Amor, 

estão curados.

Minha hora de partir chegou. Estou aqui, logo os encontrarei.

Agora, filhos em outra parte do mundo necessitam de Mim. Minha Ave da Paz 

deve  viajar  até  lá  para  que  outros  também encontrem repouso  dentro  deste 

mundo de purificação. Recordem-Me como Maria, se querem sentir-Me mais 

perto de seus corações. Sou Maria, ou A Mãe Universal. Eu Sou A mesma, A 

mesma Ave que desce agora dos Céus para seus corações. Recordem, recordem, 

recordem, recordem: só a Paz, a Plena Paz.

Frei Elias chama Madre Shimani e pede que ela entoe “Ave Maria”.

Frei Elias: Ela já se foi e nos saudou com Sua Paz.

Todo o grupo entoa a canção “A Mulher que nos guia.”

Fim da aparição.
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