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Transmitida por Maria, Senhora do Santíssimo Rosário e Rosa da Paz, 

ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Queridos filhos,

Hoje, quando o Universo de Deus toca a Terra e derrama Sua Misericórdia por todo o planeta,  

sua Mãe do Santíssimo Rosário, unida da América ao coração do Reino de Fátima, proclamará 

a palavra de vida, que Seu Amado Filho Jesus pediu que fosse pronunciada neste dia sagrado.

Por essa razão, hoje sua Mãe Celestial estará unida a todas as essências do mundo, que neste 13 

de maio declararem a Deus e a Jesus Cristo que o mundo aceita e reconhece a Mãe de Deus 

como a Mãe de todos e como a Rainha da Paz.

Dessa forma, o Universo Angelical irradiará de Fátima – coração da pureza essencial – um mar 

de Graças, principalmente sobre os corações e almas que ficaram prisioneiros da ilusão e das 

garras do adversário.

Hoje,  do  coração  do  Reino  de  Fátima,  será  declarada  a  Paz  para  o  mundo  e  ela  chegará 

especialmente aos corações que comungarem neste dia e rezarem, pelo menos, um mistério do 

Santo Rosário.

Assim, queridos filhos, a Igreja de Cristo, aquela que mora em eternidade dentro dos corações 

simples, voltará a despertar. E o Santo Padre receberá uma ajuda interior, com a qual será capaz 

de manter o mundo espiritual em equilíbrio por mais um tempo.

Por isso, filhos, a Rainha do Santo Rosário hoje descerá na América do Sul, em espírito de paz 

e de renovação, para que todas as almas do mundo recolham os últimos frutos que a Mãe do 

Céu entregará nas mãos dos simples e verdadeiros.

Hoje, de Fátima, os sacerdotes do mundo inteiro e todos os prediletos filhos de Nossa Senhora, 

consagrados à vida sacerdotal, entregarão ao povo de Deus uma chave que abrirá a porta para a 

libertação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Dessa porta, as almas 

mais pecadoras poderão dirigir-se ao caminho da reabilitação interior e espiritual.

Doze anjos celestiais no Universo estarão celebrando junto a Nossa Senhora esta comunhão de 

reparação e de expiação do mundo inteiro, evento que acontecerá simultaneamente em todos os 

sacrários da Terra.
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Porém, se existir um maior espírito de fé e de devoção a Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, 

a Mãe de Deus, São Miguel Arcanjo e São Gabriel Arcanjo prometerão às almas boas socorro  

durante a hora da morte e, principalmente, a conversão espiritual da família. Isto será assim, se 

hoje rezarem o Rosário de coração, sem pedir nada em troca, apenas que o Plano de Deus se 

cumpra nas almas ingratas.

Do Reino de Fátima, as esferas angelicais brilharão e encomendarão a todos os anjos da guarda 

do mundo que celebrem junto a Nossa Senhora a comunhão universal pela Paz.

Por isso, hoje, sua Mãe Celeste vem para pedir a todos os Seus filhos que comunguem do 

Corpo e do Sangue de Cristo; esta expiação que será concedida pela Virgem Maria durará até 

14 de maio de 2015, momento em que se fechará a última porta da conversão.

Queridos filhos, hoje os convido a adorar a Jesus e que todos se sintam unidos ao Santuário de 

Fátima, em Portugal, para que esta sagrada tarefa de sua Mãe se cumpra como está previsto.

Agradeço aos grupos de oração da América, dos Estados Unidos e da Europa por já estarem 

respondendo ao Meu chamdo!

A Obra se cumprirá, pois estas já são as últimas missões da Virgem Santíssima antes do retorno 

de Cristo.

Agradece-lhes e os abençoa sempre,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

 

 


