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Mensagem para a Aparição Anual para sexta, 8 de agosto de 2014, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguai
Transmitida pela Santa Maria de Aurora, Mãe da Divina Concepção da Trindade   

ao vidente frei Elías del Sagrado Corazón

Queridos filhos, 

Em Glória, Júbilo e Celebração, hoje os reúno no cenáculo de Meu Coração Imaculado para dar 

honra e graças ao Deus da Redenção, que desde o princípio os reuniu para viver o Caminho da 

conversão e do perdão.

Demos graças a Sua infinita Presença nos corações puros e simples que escutaram o chamado da 

Rainha do Céu, da Santa Maria de Aurora.

Hoje se cumpre o fechamento de um ciclo universal na obra da Mãe de Deus para com Seus 

filhos da humanidade.

Os Céus hoje se abrem para encontrar as almas devotas e humildes que responderam ao chamado 

da Paz.

Venturosos  sejam todos os  que estão presentes  neste  Reino Maior  de Redenção e  de Amor, 

porque,  no  dia  8  de  agosto  do  ano  2007,  o  Céu  tocou  a  Terra  através  da  bênção  da  Mãe 

Universal, e Seus atributos foram revelados por meio de Suas faces no ciclo das vinte e duas 

Aparições, em agosto do ano 2011.

Nesta  síntese  que  hoje  Eu  lhes  entrego,  Meus  queridos  filhos,  quero  e  desejo  que  tenham 

consciência dos acontecimentos que serão guardados por muito tempo depois que Eu não esteja 

mais aqui entre vocês. Mas não os deixarei sós; Meu Coração Imaculado será sua fortaleza e 

motivo principal para chegar a Jesus, o Cristo.

Como mediadora e Mãe no fim dos tempos, Eu os chamo, queridos filhos, para este novo ciclo, a 

reunir as forças internas do coração, a fim de poder cruzar o limiar infinito rumo aos Céus. Ali 

poderão viver em Paz com vocês mesmos e entre suas famílias, apesar de viverem neste mundo 

que sofre.

No dia 8 de agosto do ano 2007, Eu vim para estabelecer sobre o Uruguai e  o Cone Sul a 

devoção à Mãe da Divina Concepção da Trindade, despertando uma devoção mais profunda na 

Argentina pela Mãe e Senhora de Luján, no Uruguai por Nossa Mãe dos Trinta e Três, no Brasil 

por  Nossa  Senhora  Aparecida.  Meu  Coração  Universal  tocou  as  portas  dos  corações  da 

República da Venezuela por meio da Nossa Senhora de Coromoto, para resgatar as consciências 

dos povos originários da América, junto ao Poder Divino de Nossa Senhora de Guadalupe.
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No mundo, Eu instaurei a devoção a Meu Coração Imaculado, porque Ele é o portal  para a 

salvação das almas perdidas e distantes do Deus do Amor.

Queridos  filhos,  que  hoje  sua  celebração  interior  seja  profundamente  devocional  e  mística, 

permitindo que o Amor de Deus os transforme, por meio de Minha Presença neste dia.

Meu principal agradecimento a todos os filhos, crentes ou não crentes, sãos ou enfermos, alegres 

ou tristes, que foram chamados a Meu Caminho de Paz e Redenção das almas.

A Luz  dos  Centros  Marianos  no  mundo  brilha  hoje  de  maneira  especial,  porque  Minha 

Consciência Maternal aparecerá para seus amados filhos que, na fé, confiaram na Senhora do 

Céu.

Recordem, queridos filhos, dia e noite Eu oro por suas missões consagradas a Deus Pai.

Por quanto Me têm dado, Eu lhes agradeço agora e sempre.

Eu Sou A Aurora que pode amanhecer em cada interior.

Paz e Misericórdia para o mundo inteiro.

Sua Santa Mãe Maria, Senhora da Aurora

 


