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O Apostolado de Maria

Meu Espírito  imaculado provém da Luz do Coração de Deus. Daí surgi em essência divina e 

casta e cheguei à Terra para cumprir uma grande missão – a de ser Mãe do Filho de Deus e 

depois ser Mãe da Humanidade.

Aprendi em pureza através do santo amor; desse amor divino nasceram os dons do espírito, 

aqueles  que  ajudaram a  concretizar  a  missão  do  Plano  do  Criador.  Aos  olhos  do  universo 

espiritual e angelical, Eu fui concebida e Deus gestou em Seu Divino Pensamento a projeção do 

amor materno, aquele amor intransferível, que seria capaz de vencer o temor e a Cruz.

Aos doze anos, Eu já Me encontrava obrando através do exemplo vivo da Família Sagrada de 

Ana e Joaquim. O antigo povo de Israel foi concebido como essência principal de vida; o povo 

era o que receberia a vinda do Messias.

Os anjos do Senhor guiaram todo o Propósito. Em suas orações, expandia-se o mistério da Fé de 

Deus e em seus silenciosos trabalhos se expressava o serviço imediato ao mundo inteiro.

Naquele tempo, o Pai Eterno acompanhou o advento de Cristo. Por isso, Meu santo ventre foi o  

receptáculo puríssimo para receber o Espírito de Deus.

Quando o Arcanjo Gabriel desceu do universo a Meu encontro, foi a primeira vez que a Luz mais 

profunda de Adonai tornou a expandir-se por toda a Terra. Gabriel Arcanjo foi quem anunciou a 

palavra de salvação e de redenção para o mundo. O Anjo do Senhor trouxe consigo os mundos 

superiores e, em Sua presença diante de Maria, mudou as leis da humanidade, tornando-a uma 

raça redimível.

Quando Gabriel Arcanjo proclamou Minha eterna Graça, Minha Consciência foi nesse momento 

a  coluna  de luz  que depositou  a  nova consagração para todas  as  mulheres.  Maria  foi  quem 

renovou, em virgindade, a essência maternal em todo ser feminino e Ela fecundou em Seu ventre 

a Misericórdia infinita de Deus.

Por isso, Minha Graça não tem fim. Feliz daquela alma e daquele coração que proclamar Meu 

nome bendito.
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Depois da Ressurreição de Jesus, começou a expansão espiritual da tarefa de Maria. Conta-lhes 

Meu Imaculado Coração que, quando Cristo ascendeu, a Mãe de Deus, em Sua Graça, assumiu a 

obra  como  Corredentora  junto  a  Seu  Filho.  E  daí  nasceram  as  vertentes  de  misericórdia 

universal, através dos Sagrados Corações de Jesus, de Maria e de São José.

Naquele tempo, Cristo Me confiou à humanidade inteira para que, através da Graça maternal e 

do Amor Divino, todas as gerações, depois de Israel, pudessem reconhecer-Me como a Virgem, 

como a Mãe de Deus, como a Intercessora da humanidade.

Cumprindo-se a Anunciação do Arcanjo Gabriel, Jesus, dos Céus superiores, Me recomendou 

guiar a humanidade. Por isso, quarenta anos depois da Ascensão de Cristo, Meu Espírito e Meu 

Corpo se glorificaram durante a Assunção e, mais tarde, se fundiram ao Altíssimo, durante a 

Coroação universal.

O Pai, o Filho e o Espírito Santo derramaram o poder dos dons da Santíssima Trindade, para que 

agora a Mãe de Deus vencesse a serpente do mal, aquela serpente que desde os Adões e as Evas 

desviou o projeto do Pai.

Por isso,  Deus honrou Sua humilde Serva e  a coroou com doze estrelas para que,  dos doze 

universos e dos doze coros celestiais, Ela guiasse o propósito redentor de Cristo para toda a 

humanidade.

Também o Criador entregou à Mãe do Mundo o poder de Suas sete espadas, para que, através do 

amor, da cura, da fé, da reconciliação, do perdão, da transmutação e da liberação salve, por sua 

santa Graça, a humanidade até a chegada do retorno de Seu Filho.

Assim, Deus pediu à Mãe Santíssima que fosse ao mundo novamente, que revelasse os segredos 

que permitiriam a redenção e  a misericórdia  e aparecesse em todos os lugares e  tempos do 

mundo para anunciar à humanidade a advertência de mudar.

Em nome da Vontade Suprema, tudo foi cumprido e, ao longo dos séculos e dos anos, a Mãe de  

Deus tem vindo ao mundo para chamar todos os Seus filhos. Agora, a Mulher Vestida de Sol vem 

com Suas sete espadas, que são invencíveis, para guiar os rebanhos de Cristo ao portal salvador.

E agora Meu Espírito se encontra aqui, entre vocês, Meus queridos filhos.
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Compreenderam, depois de sete anos contínuos, por que Eu ainda estou aqui?

Reconheceram Minha principal mensagem e chamado?

Em cada lugar do mundo em que Eu apareci, deixei uma advertência e um pedido principal.  

Aqui, na América do Sul, depois de Medjugorje, Eu venho completar Minha tarefa de final de 

tempo e advertir o Uruguai e as nações irmãs que devem seguir os passos de Deus e não os dos 

homens.

Por isso, venho neste último tempo para consagrar corações e soldados, àqueles que se animem a 

ir  Comigo até  os  infernos  e salvar  todos os que se perdem segundo a segundo.  Venho para 

revelar-lhes o poder de Minha Concepção e para, daqui, demonstrar a toda a humanidade qual é 

em verdade o desejo profundo e a Vontade infinita de Deus para esta raça.

Para que esses mistérios sejam conhecidos por todos, Eu venho como a nova Aurora, a que traz 

em Seu colo o nascimento da Nova Humanidade.

Eu Sou a Mãe da Divina Concepção, a que lhes revela o Poder, a Misericórdia e a Libertação que 

concebeu o Santo Pai, o Filho Primogênito e o Espírito Santo. Felizes os que escutaram nesta  

noite Minha mensagem com atenção e guardaram Minhas últimas palavras de salvação para este 

fim de ano.

Por isso, aqueles que ainda não se animaram a seguir-Me, que Me sigam! Eu só os levarei a Jesus 

Cristo e Jesus Cristo os entregará nos braços de Emanuel.

Que se abram os Universos celestiais!

Que desça em Glória o Santo Espírito de Deus!

Celebremos com gozo e plenitude o dia da Mãe da Divina Concepção da Trindade, para que a  

Igreja de Cristo não perca o chamado de Minha voz. Os tempos chamam à unificação dos credos, 

dos povos e de todos os corações da Terra. Isso os libertará logo de todo mal.

Abençoa-os, sob a Luz suprema, 

Sua Santa Mãe Maria, Senhora das Sete Espadas e do Cone Sul


