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Quando chegamos ao quinto mistério doloroso, vimos Nossa Senhora aparecer. Fizemos o sinal da 
cruz e Ela Se mostrou como Nossa Senhora de Fátima.

Segundos mais tarde, começamos a sentir uma dor forte no coração, uma dor profunda, que invadia 
toda a consciência, algo inexplicável. Cercada por anjos de luz, Nossa Senhora chegou muito perto de  
nós e vimos Seu rosto ferido por um corte em cada face. Seu rosto era de muita dor e  Ela  estava 
chorando como se nada pudesse deter Suas constantes lágrimas.

Em seguida, vimos que o Coração Imaculado de Maria estava transpassado por um espinho escuro, que 
media uns oito ou dez centímetros de comprimento; Seu Coração estava rodeado por uma coroa de 
espinhos e parecia muito inflamado, perdendo sangue por todos os lados.

A  Mãe  Divina  apontava  com  Sua  mão  direita  o  Coração  ferido  e  levantava  Sua  mão  esquerda,  
abençoando-nos. Nesse estado de profunda dor, a Virgem Maria nos mostrou o mundo inteiro e nos 
levou especialmente ao Oriente Médio. Mostrou-nos a realidade espiritual dos campos de refugiados e  
nos levou aos mares da região, para revelar a situação grave e espiritual dos barcos submersos dos 
imigrantes. Seu choro não cessou enquanto nos transmitia cada uma das palavras.

Depois, Nossa Senhora nos mostrou o Universo Celestial e vimos um coro de anjos, dentre os quais se 
destacava um principal, que Maria chamou de Anjo da Justiça de Deus. Ele levava em suas mãos uma 
vara de fogo ardente, que estava prestes a lançar na Terra. Em seguida, enquanto chorava,  Nossa 
Senhora fez a seguinte revelação e um pedido para todos nós:

Por um grande espinho que transpassa Meu Coração Imaculado, hoje sinto a dor do mundo, das 

almas que são condenadas pelas próprias mãos impunes do adversário.

Não lhes poderei explicar, Meus filhos, o que significa a dor da humanidade, que é ingrata a 

Deus  e  especialmente  a  toda  a  Criação.  Realmente,  filhos,  o  mundo  está  espiritualmente 

enfermo e a humanidade perdeu a inocência e o amor verdadeiro entre irmãos.

Os inocentes são condenados. Aqueles que dizem ser poderosos trabalham contra o Plano do 

Redentor. A humanidade se autocondenou e condena Meus filhos dia a dia.

Hoje venho mostrando ao mundo Meu Coração Puríssimo, ferido e ensanguentado pelos graves 

e  intermináveis  pecados  do  mundo.  Filhos,  é  preciso mudar  e  não  se  deixar  perder  pelas 

pequenas coisas superficiais.



Associação Maria
Mensagens diárias de Maria, Rosa da Paz

Voz e Eco da Mãe Divina

www.divinamadre.org

Enquanto vocês respiram, outros morrem por falta de Luz. Enquanto vocês dormem, outros não 
têm um lugar  para  repousar.  Enquanto  vocês  vivem em Meu Coração de  proteção,  outros 
buscam uma saída e escapam da morte que é gerada pelos homens conquistados pelo mal. Isso 
estremece o Coração de Deus, vendo o mundo numa guerra de todos contra tudo.

Viemos aqui para recordar-lhes a Paz e o Amor de Deus. Para aliviar Meu Coração transpassado 
e Meu rosto cortado pelas feridas que irmãos causam a outros irmãos, para acalmar o pranto 
perpétuo de Meus olhos,  venho pedir  a todos os grupos de oração do mundo e a todos os  
membros da Rede-Luz que rezem dois mistérios do Santo Rosário durante trinta e três dias 
seguidos, para que sua Mãe Celeste possa ter a felicidade de interceder ante a Justiça Universal.

No caso de não se reverter a situação no Oriente Médio, a Justiça poderia precipitar-se e fazer 
dos templos humanos o pó de todo o deserto.

Para que o Anjo da Ira de Deus não derrame o raio da Justiça, filhos Meus, venho pedir a todos 
a oração. Se a resposta for pouca, vocês verão o resultado de uma degeneração humana, que já 
flutua nos mares.

Rezem Comigo  e  não  se  detenham.  Meu Coração  ultrajado  socorrerá  a  quem Me invocar 
realmente e sem pressa.

Filhos, difundam esta mensagem, pois a hora mais aguda se aproxima, a primeira grande noite 
de escuridão mundial. Se rezarem Comigo, estarão sob Meu manto de Luz.

No final de cada mistério, repetirão:

Súplica à Mãe do Mundo

Amada Mãe do Mundo,

Estrela incandescente e universal,

Derrama Teus poderosos raios sobre o mundo inteiro,

Derrama os códigos do Sangue Precioso de Cristo

para que tudo seja purificado

e sejamos dignos de viver

no Reino de Abba.

Amém

Agradeço-lhes por consolarem Meu Coração ferido!

Abre-lhes os olhos à Verdade,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz


