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Mensagem para a Aparição para 13 de maio de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria Santíssima, Senhora do Rosário Paz à vidente irmã Lucía de Jesús

Que se abram as portas do Reino de Lis, Reino de Pureza, Reino de Amor, Reino de Devoção, 

onde as almas encontram a Paz e a união com a Essência de Deus. 

Que se abram as portas do Reino de Lis, para que os sedentos, os desamparados, os perdidos, os 

feridos, os enfermos do corpo, da alma e do coração, possam ingressar para receber a cura e o 

perdão. 

Que aqueles que proclamam Meu nome e clamam por Misericórdia e por intercessão frente ao 

Meu altar,  hoje alegrem-se profundamente, porque estou abrindo as portas de Meu Reino na 

Terra, o Reino de Lis, o Reino de Fátima e, aqueles que se unirem ao Meu propósito com o 

coração, servirão de ponte entre esse Reino e todos os lugares do mundo.

Filhos Meus, peço-lhes hoje que, de forma especial, orem o Santo Rosário para que Meu Reino 

possa se expandir no mundo e Minha presença não seja proclamada apenas em Fátima, mas em 

todos os corações.

Hoje, quero que os aflitos encontrem consolo, que os enfermos sejam curados, que os sedentos 

sejam saciados, que os angustiados encontrem a paz e que os pecadores recebam a Misericórdia.

Nesta noite, quando acenderem as velas para receber-Me, lembrem-se de que o Reino de Fátima 

se acende em devoção e unam-se ao manancial de paz e redenção que farei descer ao mundo 

nesta hora.

Já é tempo de Justiça, Meus amados. As dívidas dos corações serão cobradas pelas Leis do Céu e 

da Terra e, para que a Misericórdia de Meu Filho siga sendo uma esperança para as almas, é 

necessário que existam no mundo corações misericordiosos.

Deus é Justo, mas também é misericordioso, quando encontra no mundo aqueles que se dispõem 

a ser portadores de Sua Misericórdia para todas as almas.

Reconheçam, Meus queridos filhos,  que os tempos já são outros e que a maturidade interior  

necessita nascer em todos aqueles que escutam a voz de Deus. Quando digo isso, estou pedindo 

que jamais esqueçam a existência da vida superior, da responsabilidade que assumiram diante do 

cumprimento dos Planos de Deus. Quando uma alma não quer crescer, esquece todos os dias o 

seu compromisso com Deus e dá a si mesma permissão para não cumprir os desígnios celestiais. 
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Vocês já conhecem a parte que lhes cabe cumprir; Deus lhes fala por meio de Seus Mensageiros 

todos os dias.  Incontáveis foram as Graças derramadas e  infinita a Misericórdia  entregue ao 

mundo para que pudessem despertar e cumprir a missão de viver na Terra como se vive no Céu. 

Isso se alcança seguindo os passos ditados pelos Mensageiros de Deus e negando todos os dias o 

amor às coisas materiais, morrendo para o mundo e renascendo para a vida do espírito.

Meus amados, o Reino de Lis é uma realidade espiritual, que transcende o Meu amado Santuário  

de Fátima. Ali construí no invisível o Meu Reino, assim como o fiz no Céu. Aqueles que creem 

em Minhas palavras o encontrarão; aqueles que já o conhecem o despertarão; e aqueles que já o 

despertaram em seu interior o viverão e o expandirão pelo mundo inteiro.

Cantem e orem com fervor! Hoje é dia de Graça! Hoje é dia de Glória!

O Reino de Deus desce ao mundo e consolida-se no interior dos que dizem sim.

Deixo Minha bênção aos Meus amados filhos da Europa, aos filhos de Lis. Que sejam eles a 

porta principal para que o Meu Reino se expanda pelo mundo. 

Proclamem o Reino de Lis!

Vivam Misericórdia, Paz e Redenção sempre!

Eu os amo e convido-os à oração perpétua do coração.

Sua Mãe Maria, Senhora do Rosário, Rainha de Lis


