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Aparição da Virgem Maria durante a Vigília de Oração pela Paz nas Nações, 
dia 12 de outubro de 2017, no Centro Mariano do Espírito Santo, Córdoba, 
Argentina, ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón

Igual à tarde fria de um 11 de fevereiro de 1858, na Gruta de Massabielle, em Lourdes,
hoje venho ao seu encontro, queridos filhos, para suplicar junto a vocês ao Pai Celestial
por tudo o que ainda devo fazer aqui, na Argentina, junto ao Meu Filho e a São José.

Espero que os corações sintam que um Propósito Divino vem sendo gestado por meio
desta peregrinação, onde todos os corações desta Terra voltam a receber uma nova
oportunidade, que vem diretamente do Meu Imaculado Coração.

Quero, queridos filhos, que sintam a importância de seguir acompanhando sua Mãe
Celeste por este caminho de redenção que, junto ao Meu amado Filho e às suas Divinas
Presenças, vimos construindo na superfície desta humanidade.

Por isso, hoje venho como a Senhora de Lourdes e, aos Pés desta pequena fonte de
Cristo, volto a batizá-los pela força do Espírito Santo, por tudo o que a água, como
elemento casto, pode proporcionar à humanidade.

Que esta água que hoje está aos Meus pés seja o símbolo para a cura imediata da vida
espiritual que muitas almas necessitam para estes tempos.

Assim como disse a Bernadette que cavasse e encontrasse a Fonte de vida, hoje, através
desta água, queridos filhos, peço-lhes que participem de sua purificação, de sua cura e
redenção, por meio deste elemento que desde as origens da Terra  doou-se à humanidade
para fazer parte de sua evolução e, principalmente, de sua cura: de sua cura espiritual, de
sua cura mental e de sua cura corporal.

Vejam então, Meus amados filhos, quão importante é o símbolo da água nestes tempos;
quanto ela sofre no mundo o grande desperdício da humanidade e a contaminação
permanente, que a compromete até espiritualmente, para que possa seguir realizando a
sua tarefa com a humanidade.

Deus criou a água em primeiro lugar. Alguma vez se perguntaram porque o Santo
Senhor, o Todo-Poderoso, criou a água antes que o homem?

Venho demonstrar-lhes, através deste exemplo, o espírito da doação, da humildade, da
castidade e da entrega, por meio dos Reinos e dos elementos desta Natureza, que Deus
expressou para todos os Seus filhos.

Que os seus espíritos, hoje, neste dia de vigília de oração, sejam lavados espiritualmente
pela doação desta água, para que possam fundir-se em Cristo; e Cristo, Meu amado Filho,
possa estar presente em seus corações e por mais tempo, nesta humanidade.

Estou feliz por poder estar aqui, neste lugar e neste mesmo momento, junto aos
Meus filhos, para que sintam, por meio de Minha Presença, que o Reino Celestial vem ao
seu encontro para fortalecer os seus corações e almas; para que continuem sendo, neste
tempo final, instrumentos renovados em Cristo para a concretização de Sua Obra
Redentora, neste tempo, e com esta humanidade atual.
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Cada vez que sentirem a necessidade, queridos filhos, de purificar seus corações e
mentes, aproximem-se dos rios, dos oceanos ou desta pequena cascata, para encontrar
através deles o símbolo da reconciliação, da cura e da união com Deus.

O elemento água é a doação permanente para o mundo, que não é considerada por esta
humanidade com o valor que ela merece, desde o princípio da Criação. Por isso
Meu Filho, através dos tempos e das gerações, batiza com Seu Espírito por meio do
Sacramento do Batismo e com a doação do elemento água, para que as forças contrárias à
evolução, presentes nas almas, possam ser dissipadas e expulsas, e os espíritos se
renovem por meio deste Sacramento, que Seu Senhor instituiu para a renovação
permanente desta humanidade e da humanidade futura.

Hoje estou aqui também como a Mãe de todos os Reinos para que sintam, através deles,
o amor que irradiam silenciosamente e a cura tão profunda e íntima que suas almas
podem encontrar. tão simplesmente ao aproximar-se deles.

Isso também ajudará, queridos filhos, a que ao menos uma parte da humanidade mais
consciente considere os Reinos com a importância que eles têm para Nosso Senhor e,
sobretudo, por sua presença na humanidade futura.

Vocês, como seres humanos desta superfície, não poderiam viver neste planeta sem os
Reinos da Natureza. Eles também transmutam as correntes contrárias e todas as ações
que os homens destes tempos geram, transgredindo os Reinos, assim como cada
elemento da Natureza. Mas se os seus corações, na simplicidade e no amor, contemplam
os Reinos com a gratidão que eles necessitam, muitas coisas podem ser reparadas.
Grandes extensões dos Reinos desta Natureza podem ser curadas e aliviadas quando
o homem as contempla com amor e simplicidade.

Tão só com esse ato, grandes devas e elementais podem ser conduzidos a novas esferas
da evolução,  a fim de ter ainda uma oportunidade  neste planeta.

Vejam, queridos filhos, como a água, em sua doação permanente, guarda todas essas
informações de cada um dos Reinos. Porque, volto a recordar-lhes, a água esteve
presente em primeiro lugar, no princípio deste planeta.

Quanto ela pode dar ao mundo por meio de suas Leis de Cura e de Graça!

A água, também, é o principal elemento de comunhão com Cristo, junto ao vinho e ao
pão.

Os Raios de Minha Graça fazem brotar chispas de luz provenientes do elemento Água,
presente em outros Universos.

Vejam, queridos filhos, quão importante é a água nesta humanidade; sem ela, nunca
poderiam viver fisicamente.

A água, criada amorosamente por Deus  para esta humanidade e este planeta, não só é um
elemento físico, é um elemento alquímico, uma ciência espiritual, que provém da Fonte
da Criação.

Vejam também, queridos filhos, como a contraparte da água no nível espiritual e interno
se encontra nos planos de consciência onde  Deus, o Criador, está presente.
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Será que a água no mundo é considerada corretamente? Vocês e Eu sabemos que não é.
É tempo de considerar a água com o espírito e a gratidão que ela merece, porque no
tempo futuro a água de vida faltará. Mas as almas no mundo, que ainda são conscientes,
poderão ajudar a salvaguardar este elemento, para que a água no mundo não seja somente
salgada.

Se vocês irradiarem amor ao elemento Água, ajudarão seus grandes devas, presentes em
várias partes do mundo, como nos grandes oceanos.

As nações do mundo nunca poderiam viver sem água. E isso todos sabemos, mas nunca
poderiam viver sem sua contraparte espiritual,  a que cura, restaura e redime as
consciências.

Convido-os a continuar rezando pelos Reinos da Natureza, para que eles possam
sobreviver nestes tempos, sob as condições desta humanidade, que cada dia são mais
graves e ultrajam os elementos que Deus criou, para o homem, como uma grande
oferenda de amor.

Quisera dizer uma última revelação sobre a Consciência Planetária. A água, neste plano
físico, é a Presença de Deus, do Deus vivo, que pode estar perto de Seus filhos e não só
alimentá-los, mas também nutri-los, com Seu divino Espírito, por meio do elemento
Água.

Agora reconheçam perante a Criação, queridos filhos, a importância desse elemento
sagrado que, se faltar no futuro, como já  falta em algumas regiões do mundo, gerará uma
grande desigualdade social, uma guerra pela água.

Preservem o que Deus lhes entregou nesta encarnação por meio da doação deste
elemento, para que ele possa ser considerado, contemplado, amado e respeitado no
mundo, assim como vocês devem fazê-lo diariamente.

Cada vez que é a água é desperdiçada, uma dívida é gerada no Universo pela própria
humanidade. Se não puderem beber desse elemento, porque poderia não estar puro,
doem-no aos elementos da Natureza, aos jardins, aos animais, para que também eles
possam estar em Deus, como vocês estão em Deus através do elemento Água.

Hoje quero trazer esta mensagem para a Argentina e para a América do Sul, porque aqui
se encontram grandes reservas de água que servirão à humanidade futura.  Do sul de
Ushuaia até o norte da América do Sul, Deus deixou aqui um grande tesouro físico e
espiritual para a humanidade.

Continuem orando para que o elemento Água possa preservar sua castidade e pureza no
mundo. Porque, recordem, queridos filhos,  os demais Reinos da Natureza também
dependem dela para poder viver, neste tempo final.

Na gruta de Massabielle deixei a fonte de água aberta, para que todas as almas do mundo
possam curar seus corpos e cicatrizar suas feridas internas.

Hoje, por meio desta água, desta fonte abençoada por Cristo, Meu amado Filho, venho
abençoá-la com um especial gesto de amor, para que as almas sirvam-se dela e também
possam curar-se nesta parte do mundo.

Que esta água sirva para batizar as consciências, para curar as feridas dos corpos
lastimados.
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Para voltar a santificar este elemento com a efusão do Espírito de Deus, rezaremos ao
Nosso amado Senhor Jesus Cristo, para que Ele conceda, por meio deste elemento, a cura
para as almas, a redenção para os corações, a liberação para os que ainda não são
redimidos.

Rezemos a Deus, queridos filhos, com toda a força do coração, como fizeram esta tarde,
agradando Meu Coração Imaculado e permitindo que Eu possa derramar Minhas Graças
nos lugares mais distantes deste mundo, aonde as almas também se viram beneficiadas,
assim como também a Argentina.

Que esta oração fervorosa que nasce dos seus corações nunca termine, nunca se acabe,
que seja inesgotável e perpétua, a fim de que Eu possa estabelecer aqui um ponto de Luz
e de Graça para o mundo, o qual deverá expandir-se, com sua colaboração, a toda esta
Nação.

Rezemos a Jesus, com a humildade do coração e com a devoção da alma. 

Orarei primeiro a Deus e depois oraremos juntos, queridos filhos, para que a força e o
poder deste elemento, em sua doação constante e permanente, chegue às almas que mais
necessitem de liberação, de cura e de redenção.

Acompanhem-Me neste momento, de coração, na súplica que agora realizarei.

Oh, Deus Altíssimo! 

Que Te fizeste pequeno e semelhante aos olhos de todos os Teus filhos, 

peço-Te com a força da Minha Alma, com o Amor do Meu Coração 

e com a devoção do Meu Espírito, que santifiques e consagres,

em nome de Tua Mãe Celestial, este bendito e puro elemento,

a fim de que sirva, ajude e libere os que mais necessitem de Ti,

para que finalmente se estabeleça o Teu Reino Celestial 

em todos os corações. 

Amém.

Agora rezemos a Jesus.

Sangue e Água, que brotastes do coração de Jesus,
como Fonte de Misericórdia para nós, eu confio em Vós.

Amém.

E agora, queridos filhos, coloquem sua mão esquerda sobre o peito e a mão direita
estendida a Mim e em comunhão com o elemento Água, como símbolo da purificação da
Terra e da humanidade.

Agora recebam de Minhas próprias Mãos a Graça que hoje lhes estenderei, a fim de que a
cura possa se estabelecer, a cura mais profunda, em suas consciências.
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Recebam esta Graça como uma esfera de Luz que hoje a Imaculada Conceição traz do
Céu para os Seus filhos.

Agora levem sua mão direita sobre o coração e demos graças a Deus por esta Graça
recebida.

Quisera que o canto de suas vozes se elevasse ao Céu, para que Eu pudesse levar esta
oferenda de seus corações pelos Reinos da Natureza, pela Argentina e pelo surgimento da
Nova Humanidade.

Quero que cantem novamente “Flor da Paz”.

Agradeço-lhes por responderem a este importante chamado. E amanhã voltarei aqui para
abençoar  cada um de vocês, a Argentina e o mundo.

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