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Ontem, dia 24 de janeiro, enquanto um pequeno grupo orava à Mãe Divina, Ela apareceu 
e disse:

Queridos filhos, 

Amanhã (dia 25 de janeiro) aparecerei às 7h15, após o estudo, para desejar um bom 
dia a todos os Meus filhos e a todos os residentes de Minha Comunidade Figueira, 
depois de tantos meses.

Assim, Ela anunciava e convidava a todos os presentes na Comunidade para participar 
dessa  aparição  extraordinária.  Comunicou  também  que  essa  Aparição  corresponderia  à 
Mensagem Diária para aquele dia.

Após o estudo com Trigueirinho no auditório de F21, teve início a oração de preparo para 
a chegada da Mãe Divina.

Minutos mais tarde, fez-se silêncio, escutaram-se as badaladas dos sinos e o anúncio: 
“Momento de Aparição. Contemplemos com o coração.”

Instalou-se um profundo e estático silêncio, até que Frei Elías começou a transmitir as 
palavras da Mãe Divina.

Frei Elías: A Mãe Divina diz: 

Mensagem para o dia 25 de janeiro de 2012

Queridos filhos,

Desejo um bom dia a seus corações. Meus planos de Paz seguem seu curso. Conto 
com a colaboração de todos vocês por meio das orações. O Senhor Me concedeu vir 
esta manhã para presenciar seus corações, para que Eu lhes desse Minha Paz e Meu 
Amor.

1  F2: Uma das áreas da Comunidade-Luz Figueira
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Quero que não mais aflijam seus corações, que sigam Meu caminho, que confiem 
em Mim e que se lancem dentro de Meu Coração, onde estarão protegidos.

Queridos filhos, devemos seguir trabalhando pela paz. O planeta necessita e seus 
corações também. Ainda não ocorreu tudo, por isso devemos orar para fortalecer o 
coração e a alma nesta última hora. Hoje derramo Minhas Graças especiais para 
todos aqueles que as quiserem receber.

Queridos Meus, tenham confiança em Mim. Eu estou com vocês, ao lado de seus 
caminhos. Aguardem em paz a vinda do novo. Em breve compreenderão o que lhes 
digo. Nesta última hora tudo mudará. Por isso, queridos filhos, deverão estar abertos 
para receber o novo. Isso é algo que hoje não poderei dizer, mas que seus corações 
irão sentindo momento a momento.

Queridos filhos, não entristeçam seus corações, porque assim estarão colaborando 
com o inimigo. Devem abri-los para a paz, para o chamado de Minha Paz. Quando 
vocês viverem a paz, o mundo terá paz e tudo logo acabará. Como há séculos, Eu 
estou entre vocês, acompanhando-os. 

Pequenas crianças, recebam Meu Coração com humildade. Venho a este encontro 
para amá-las e para protegê-las, para que consagrem suas vidas ao Senhor, cada 
qual em seu lugar e em seu momento. A vinda do Novo Espírito, do qual já lhes 
falei, será para este fim de tempo. Por isso, deveremos orar para que ele venha e os 
envolva, possa protegê-los e trazer-lhes a paz.

Queridos filhos,  não percam mais tempo! É hora de fazer brotar os dons que o 
Senhor lhes entregou. Por isso necessito de vocês fortes e totalmente doados. Não 
guardem nenhum ressentimento em seus corações, porque está na hora do juízo do 
Senhor. Os véus do mundo cairão e muitos se surpreenderão.

Por isso, queridos filhos, venho anunciar-lhes Minha Paz, para que a possam viver e 
irradiar a seus irmãos. Passaram-se muitos meses sem haver aparição nesta região, 
mas  saibam que  Meu  Coração  permaneceu  aqui,  como  em Aurora2.  Nada  está 
separado para a lei do Senhor. O mundo deverá viver sua lição de humildade para 
poder reconciliar-se com Deus e, assim, nascerá o novo.

2  Região localizada no norte do Departamento de Paysandu, Uruguai
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Venho como a Mãe de todos, para anunciar-lhes a chegada de Meu Filho, o que 
tocará a porta de seus corações. Deverão estar preparados, Meus pequenos, porque 
Ele o fará sem que se deem conta. A voz do Senhor se escutará em muitos corações 
que, neste tempo de conflitos e de guerra, sentirão a paz.

Recordem, queridos filhos, que tudo é por amor ao Senhor, tudo o que acontece é 
pelo bem de todos. Mas cada um aprende colhendo o que semeia. É hora de dar o 
fruto que está guardado. Por isso Eu os convido, Meus pequenos, a que o façam 
agora e que não temam, porque Eu aí estarei.

Meus queridos filhos, Minha mensagem não é só para vocês, mas também para os 
que  não  estão  aqui  e  que  necessitam  de  Deus.  Vocês,  Meus  pequenos,  já  O 
encontraram.  Agora  já  é  hora  de  abrir  a  porta  para  seus  outros  irmãos,  que 
necessitam do Altíssimo e que necessitam de Minha Paz. Vocês são os precursores 
de Minha mensagem, que deve ser doada com amor e sem interferências. Assim, 
queridos filhos, estarão trabalhando Comigo, como pequenos obreiros de Deus.

Agradeço-lhes por responderem a Meu chamado.

Recebam a Graça de Minha Paz.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém

Fim da Aparição
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