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Mensagem para a Aparição Mensal para segunda, 13 de outubro de 2014, 
recebida na Cidade do Leste, Paraguai
Transmitida por Maria, Senhora da Piedade ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Queridos filhos Meus de Cidade do Leste e de todo o Paraguai:

Hoje, Meu Imaculado Coração se oferece a todos vocês. Um Coração puro e imaculado, livre de 

mancha, mas cheio do Amor de Deus; um Coração que cura e redime; um Coração que liberta, 

acolhe e perdoa.

Hoje lhes ofereço Meu Imaculado Coração, livre de espinhos e de ultrajes, para que, unidos a 

Mim, vocês possam dar os passos rumo ao Reino de Deus.

Filhos Meus, hoje a luz de Meu Imaculado Coração, se entrega ao mundo da mesma forma que 

uma  vez  Eu  a  entreguei  em  Fátima  para  o  mundo  inteiro.  Peço-lhes  que  hoje  unam  suas  

consciências ao Reino e ao Santuário de Fátima, para que pela Suprema Graça de Deus, recebam 

a essência da pureza original.

E como poderão ingressar nesse caminho de pureza interior?

Tão somente lhes peço que rezem, rezem todos os dias, para que o mundo, pelo menos a maior  

parte  das  almas  não  percam a  inocência  que  Deus  Pai  lhes  deu.  Já  muitos  corações  Meus 

deixaram de ser inocentes e se contaminaram com as influências das modernidades deste mundo; 

isso fez com que se perdesse a pureza original nos corações.

Por uma finalidade maior e infinita, Minha presença imaculada desce à realidade enferma deste 

mundo, para poder estender a todos a energia divina de Minha Plena Graça.

Vocês, Meus principiantes discípulos, são chamados a praticar a oração e o serviço abnegado, 

para poder equilibrar a balança da lei que está a ponto de quebrar-se. Para impedir muitas coisas, 

hoje  Me  apresento  a  todos  como  a  Senhora  do  Santíssimo  Rosário,  para  recordar-lhes  a 

importância de encontrar novos mandamentos de vida por meio da oração do coração.

Quanto  mais  almas  se  unirem  de  coração  a  Meu  chamado  pela  Paz,  maiores  serão  as 

probabilidades de que o mundo não tenha que sofrer por tudo o que não faz bem.

Do Céu, de onde provenho, observamos as ações precipitadas que a humanidade vem realizando 

na vida material. Pela astúcia, a humanidade é desviada da vida espiritual, que é a que os levará a 

encontrar o sagrado propósito.
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Por isso, Meus queridos filhos, hoje lhes ofereço, neste dia 13 de outubro, dia de Nossa Senhora 

do Santo Rosário, a oportunidade de regressar a Deus por meio de Meu Coração Luminoso.

Liberem suas amarras e já não tenham mais pactos com a impura vida deste mundo, essa que os 

enfermará espiritualmente. Sejam inteligentes e invoquem o poder do amor de Meu Filho; assim, 

serão retirados da ilusão todos os dias e serão abençoados por sua Infinita e Divina Misericórdia.

Busquem, Meus amados, o caminho de saída que lhes estamos mostrando. Cultivem em seus 

corações a chama da pureza original. Assim estarão protegidos de vocês mesmos e deste mundo 

material. Recordem em suas orações a todos aqueles que estão cegos e surdos, perdidos e presos 

nestes tempos.

Peço-lhes que,  com amor fraterno,  desterrem a desunião e  a separatividade.  Se vocês,  Meus 

apóstolos, não se unirem, onde ficará o projeto de Deus para este mundo?

Seu Pai Eterno é Sábio, Piedoso e Misericordioso. Ele quer vê-los plenos e alegres, sadios de 

mente e de coração.

Hoje Me ofereço como Sua Sagrada Mãe, para que aceitem o caminho de conversão e de paz que 

Eu lhes ofereço.

Abençoemos este dia de Glória pela presença do Reino de Fátima, da Fonte da pureza original.

Agradeço profundamente a todos os que tornaram possível esta peregrinação no Paraguai!

Minha Paz em suas vidas.

Maria, Rainha do Santíssimo Rosário de Fátima


