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SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE MARIA AO CÉU 
EM 15 DE AGOSTO CELEBRAMOS A SOLENIDADE DA ASSUNÇAO 

DE MARIA AO CÉU 
 

“Um grande sinal apareceu no céu: uma Mulher, 
vestida de sol, com a lua sob os pés_” (Ap 12,1). 

 

14 de agosto de 2017 - Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

 

 
 

Pequeno Carmelita: vem comigo ao Cenáculo de 
Jerusalém, onde Meu Filho Jesus celebrou a Páscoa e instituiu 
a Sagrada Eucaristia com os Apóstolos. 

Neste mesmo lugar aconteceu o grande milagre de 
Pentecostes, e neste mesmo lugar “minha Alma foi arrebatada 
em um ato de Amor, para voar para o encontro com Jesus. 

Dias antes de Minha Páscoa, quer dizer, de Meu” Passo ao 
Céu, dirigi-Me ao Cenáculo de Jerusalém acompanhada por 
João, “o discípulo amado”, e Maria Madalena, “a fiel reparadora”, 
que, com suas lágrimas expiava e reparava pelos pecados dos 
demais. 
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Estando já no Cenáculo, pedi para encontrar-Me com todos 
os Apóstolos, discípulos e servidores de Meu Filho. Fui para 
todos eles Mãe, Mestra, Educadora e Conselheira. 

Falava-lhes de Minha Vida, de Jesus. Quão melhor que 
uma Mãe Santa para falar de seu Filhos aos demais? Todos me 
chamavam Mãe. Todos me reconheciam como Mãe, porque 
como uma Igreja Terna, Nascente, Inocente, Jesus a confiou ao 
Meu Cuidado Materno. 

E estando ali, dei meus últimos Conselhos, Minhas últimas 
Palavras, meus últimos Beijos e Abraços de Mãe, a todos eles. 

Eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas Eu fui 
iluminada pelo Espírito de Meu Filho. Era tanto meu desejo, Meu 
anseio, Minha saudade de Jesus, que rogava sempre que meu 
Filho viesse por Mim. 

Meu Passo à Eternidade não aconteceu por nenhuma 
enfermidade. Somente Meu Espirito foi arrebatado pelo Amor; o 
Amor Imenso que tinha para Meu Filho. 

E com este mesmo Amor de Mãe para Jesus, também o 
dispus à Igreja. E antes de Minha Páscoa, encomendei muito 
bem a Igreja no coração de Pedro. Beijei meus pequenos na 
testa, os olhei, sorri e conversei com todos. 

Filhinhos: até o ultimo momento de Minha Vida na terra Me 
entreguei a todos. Eu não julgava, nem selecionava o santo, o 
bom, ou ao pecador, ou ao injusto. 

Eu os amava e eu os amo a todos. E como Mãe eu os 
convido a que, de verdade, abram seus corações, para que 
deixem que seus corações sejam transformados por Meu Filho. 

Olhem para o Céu. Anseiem o Céu. Pensem na Eternidade. 
Mas isso não justifica que não pratiquem bem a vida terrena. 

Caridade! Caridade! Caridade! Serão julgados ao final, pelo 
amor. Recordem: por falta de amor muitíssimas almas já se 
perderam. 
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O mistério do Meu Trânsito ao Céu está impregnado por 
uma Caridade Incomensurável. 

Filhos: só a Caridade fará de vocês grandes santos.  
Não esperem mais tempo! Já tem suficiente tempo e vida 

para viver e encarnar o Evangelho de Meu Filho. 
Animo-os: sejam santos. Em Nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo. Amém. 
 
 

 


