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Transmitida por Maria, Senhora da Piedade ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Queridos filhos Meus,

Que em seus rostos hoje possa surgir o sorriso e a alegria de voltarem a se encontrar Comigo.

Regresso à cidade de Betim, devido à resposta que todos os Meus filhos Me  têm dado nestes 

tempos.

Hoje, venho com a esperança de derramar Minha Divina Piedade sobre os corações necessitados. 

Meus braços de Mãe se abrem para acolher cada uma de suas vidas.

Como Rainha e Salvadora de almas, Eu conheço seus pesares, dores e aflições. Venho para trazer 

o Amor que tanto buscam neste mundo.

Nossos Sagrados Corações recolhem suas ofertas sinceras, para que elas sejam contempladas 

pelo Coração Amantíssimo de Deus.

Dessa forma, Meu Projeto se cumpre através dos bons servidores e filhos Meus que, em devoção, 

respondem a Meu chamado.

Chego a  Betim com a  esperança  de  reabrir  as  portas  à  conversão  e  à  redenção que muitos  

necessitam viver nestes tempos.  Eu guardo o Dom de Deus, o que lhes permitirá alcançar a 

redenção e a paz. Esse Dom tão precioso para o Pai se chama Amor, o Amor do coração.

Meu propósito é que daqui, desta cidade e de todos os povos que vivem humildemente a devoção 

a Meu Imaculado Coração, possam surgir grupos de oração renovados pelo Espírito Santo que 

neste dia Eu lhes trago em nome do Amor de Meu Filho Ressuscitado.

Oro por vocês o tempo todo e lhes digo que agora o Céu necessita de todas as suas vidas para 

poder obrar e cumprir o Plano de Paz que o mundo tanto necessita.

Hoje, recebo de seus corações as verdadeiras urgências e necessidades de cura física e espiritual; 

mas o verdadeiro milagre que existe para suas vidas é permanecer em Deus e com Deus sobre 

todas as coisas.

Meu Espírito Maternal e Imaculado quer incentivá-los a servir plenamente, porque, somente pela 

caridade e pela doação, o mundo como totalidade poderá ser estabilizado.
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Com essa finalidade, Eu visito sem tempo e sem demora as grandes cidades, lugares onde se 

encontram Minhas preciosas almas, aquelas que devem ser retiradas, por Minha intercessão, dos 

enganos e dos desvios do inimigo.

Quando seus corações se acendem pela oração e pelo canto, as Portas Maiores e Supremas da 

Cura, da Misericórdia e da Redenção se abrem, simplesmente em escutar o clamor e as preces 

das almas simples.

Recordem, que Eu Sou Sua Mediadora e Senhora da Piedade.

Do Céu, trago-lhes a oportunidade de reencontrar o caminho da Luz e, assim, Eu os separo das 

trevas, curando seus corações.

Por  todos os  que nestes  dias  se  dedicaram a  responder  de forma imediata  a  Meu chamado, 

agradeço-lhes agora e sempre!

O Céu os abençoa em Graça e em Misericórdia.

Sua Mãe, Maria, Senhora da Piedade e do Céu Azul


