
 
   Quero-vos dizer meus filhos dilectos: não baixeis a guarda pois nos 

dias mais sangrentos esta Cruz é uma graça e agradecei sempre ao Pai por ela! 
Rezai e sacrificai-vos pelos pecadores! Oferecei-vos, através de Mim, 

a vós próprios e cada vossa acção ao Pai! Colocai-vos totalmente à Minha 
disposição! Rezai o Rosário! Não peçais tantas graças de ordem material! É 
necessário rezar por algo muito mais importante! Não espereis sinais nem 
milagres! Eu quero agir no escondimento como a grande Medianeira das 
Graças! Quero-vos conceder a paz do coração, se fizerdes o que vos peço. A 
paz dos povos só poderá ser construída sob esta Paz. 

O demónio pode manifestar um tal poder aparente, que todos aqueles 
que não estiveram profundamente ancorados em Mim, se deixarão enganar. 

Virá um tempo em que estarás só e te caluniarão pois o demónio é 
abilíssimo em cegar homens, tanto que até os melhores se deixarão enganar. 
Mas é absolutamente necessário ter uma confiança cega em mim. Onde os 
homens não tiverem confiança no meu Coração Imaculado, o demónio poderá 
dominar. Mas os homens que colocarem o meu Coração Imaculado no lugar 
do seu coração, manchado de pecado, ele não terá nenhum poder. Todavia 
ele perseguirá os meus filhos dilectos: eles serão desprezados 
mas o demónio não lhes poderá fazer mal algum.” 

 
Na mensagem de 25 de Junho de 1946, 

alertou: “Rezai e sacrificai-vos a Deus através de mim! 
Rezai sempre! Rezai o Rosário! Entregai ao Pai tudo o que 
vai acontecer através do meu Coração Imaculado. Ele vos 
concederá o que lhe pedirdes, se isso for para Sua maior 
glória. 
         “Oferecei-me muitos sacrifícios! Fazei com que a vossa oração seja um 
sacrifício! Não sejais egoístas! O que vale é só isto: Oferecer ao Eterno 

Glória e Reparação. Se ficardes completamente à Minha disposição, em tudo, 

providenciarei Eu. Carregarei os Meus filhos amados de cruzes pesadas, 

porque eu os amo no Meu Filho imolado. Vos peço: estai prontos a carregar 

a cruz, a fim de que venha logo a paz”. 
Um pequeno resto reconhecerá a minha vontade e esses ficarão felizes.  Este 
resto reconheceu o meu lugar nos tempos actuais e deu-me uma grande alegria;  

Só darei sinais aos homens que seguirem a minha vontade. Farei 
milagres muito grandes, como nunca fiz, precisamente milagres na alma. As 
“vítimas consagradas” a mim me conferem o poder de criar o Reino do Rei da 
Paz. Os milagres só serão visíveis para os meus queridos filhos, porque se 
comprometerão só no escondimento. 

É necessário que os meus filhos louvem, glorifiquem e agradeçam 
mais ao Eterno. Ele criou-os precisamente para isto, para sua Glória. Deve-se 
rezar muito pelos pecadores. É necessário que muitas almas se coloquem à 
minha disposição para que eu lhes possa dar o encargo da oração. São tantas as 
almas que estão somente esperando a oração dos meus filhos…” 

APARIÇÃO MARIANA DE MARIENFRIED 
Nossa Senhora apareceu em Pfaffenhofen na 

Alemanha nos dias 25 de Abril, Maio e Junho de 

1946 a Bárbara Ruess. Apresentou-se como a 

Medianeira de Todas as Graças, a Mãe Admirável—

aparição que é divulgaga pelo Movimento Apostólico 

de Schoenstatt. Nossa Senhora mostrou-se muito 

triste em seu semblante, pelo fato, segundo Ela, de que seus filhos a 

estavam esquecendo. Assim agindo, não era possível então que fossem 

levados até Jesus. Apesar de sempre bela, doce e afável essa dor se 

refletia em seu rosto. Ela própria ensinou estas orações: 

CONSAGRAÇÃO QUATIDIANA A MARIA 
 
 Ó Maria, Vós sois a Medianeira de todas as Graças. Vós, concebida 

Imaculada: eu vos consagro o meu coração e todo o meu corpo. 
 Eu me consagro a Jesus, o Vosso Divino Filho, que se ofereceu ao Pai 

como vítima de expiação por nós. 
 Queira Ele conceder, pela vossa intercessão e pelo amor do Espírito 

Santo, a verdadeira paz ao mundo. 
 Escutai a minha oração, Vós que sois a Esposa do Espírito Santo, a 

Mãe do Filho de Deus, Vós que sois a Mãe de todos os homens. Amém. 

ORAÇÃO PELA TROCA DO CORAÇÃO COM MARIA 
  

COLOCA, Ó MÃE ADMIRÁVEL, NO LUGAR DO MEU CORAÇÃO 
DE PECADO, O TEU CORAÇÃO IMACULADO PARA QUE O ESPÍRITO 
SANTO POSSA OPERAR EM MIM E O TEU DIVINO FILHO POSSA      
CRESCER EM MIM. 

ESCUTAI A MINHA ORAÇÃO, VÓS Ó GRANDE, VÓS Ó FIEL, VÓS 
Ó MEDIANEIRA DE TODAS AS GRAÇAS. AMÉM. 

  
ORAÇÃO PARA A TROCA DE CORAÇÃO COM JESUS 

  
COLOCA Ó BOM JESUS, NO LUGAR DO MEU CORAÇÃO DE     

PECADO O TEU CORAÇÃO DILACERADO, PARA QUE O ESPÍRITO      
SANTO POSSA OPERAR EM MIM, E TU JESUS MISERICORDIOSO,       
POSSAS CRESCER EM MIM. 

ESCUTA A MINHA ORAÇÃO Ó JESUS BOM, FIEL E AMÁVEL,  
PARA QUE TU POSSAS EM BREVE REINAR SOBRE A TERRA COMO REI 
DA PAZ. AMÉM. 



 
  

II. ROSÁRIO DA IMACULADA 
 

(depois de cada Avé-Maria do Rosário…) 

1º Mistério - Pela Vossa Imaculada Conceição, salvai-me! 
2º Pela Vossa Imaculada Conceição, protegei-me! 
3º Pela Vossa Imaculada Conceição, guiai-me! 
4º Pela Vossa Imaculada Conceição, santificai-me! 
5º Pela Vossa Imaculada Conceição,governai-me! 
No fim de cada dezena: Vós Grande Medianeira, 

Medianeira Fiel, Medianeira de Todas as Graças:  

- Rogai por nós! 

 
III. HINO DE LOUVOR ANGÉLICO À SANTÍSSIMA 

TRINDADE (cantado pelos anjos) 
 

Avé ó Pai Eterno, Deus vivente, que existis desde toda a 
eternidade! Juiz tremendo e Justo, Pai sempre Bom e Misericordioso! A 
Vós dirijo a nova e eterna súplica, Louvor, Honra e Glória, por meio da  
Vossa Filha vestida de sol, a nossa Mãe Admirável! Amén. 

P: Vós grande Medianeira das Graças. 
R: Rogai por nós! 
Avé ó Homem-Deus Imolado, Cordeiro ensanguentado, Rei da 

Paz, Árvore da Vida, Vós nossa Cabeça, Porta de ingresso no Coração 
do Pai, Filho Eterno do Deus Vivente, que é com Aquele que reina na 
Eternidade! A Vós foi dado Poder agora e para sempre, Glória e 
Grandeza, Adoração, Reparação e Louvor, por meio da Vossa 
Imaculada Geradora, a nossa Mãe Admirável! Amén. 

P: Vós Grande e Fiel Medianeira das Graças. 
R: Rogai por nós! 
Avé ó Espírito do Eterno, fonte inexaurível de Santidade, 

operante no Deus da Eternidade! Torrente de Fogo do Pai para o Filho! 
Furacão impetuoso que insufla Força, Luz e Fogo nos membros do 
Corpo Místico! Vós eterno incêndio de Amor, Espírito de Deus que 
operais nos viventes! Vós vermelha torrente de fogo que escorreis 
eternamente vivo entre os mortais! A Vós seja dada a Glória, Poder e 
Beleza, agora e em toda a eternidade por meio da Vossa esposa coroada 
de Estrelas, a nossa Mãe Admirável.                                      

P: Vós Medianeira de todas as Graças.  
R: Rogai por nós! 

 

IV. AS MENSAGENS 
 
25 de Abril de 1946: 
“Eu sou o Selo do Deus vivente. Eu imprimo o Selo na fronte dos 

Meus filhos. A Estrela (do abismo) perseguirá o meu Selo mas o meu Selo 

vencerá a Estrela. Eu estabelecerei a paz onde a fé é maior e onde se ensina 

aos homens que eu posso tudo junto a Deus. Pois quando todos os homens 

acreditarem no meu poder, virá a Paz.” 

 
A Virgem Maria confirma isto mesmo ao Pe. Gobbi, Dongo 8/9/1989:       
“Se o meu adversário marca com o seu sinal todos os seus sequazes, CHEGOU 

O TEMPO EM QUE TAMBÉM EU, VOSSA CELESTE COMANDANTE, MARCO COM O 
MEU SELO MATERNO TODOS AQUELES QUE SE CONSAGRAM AO MEU 
CORAÇÃO IMACULADO e fazem parte do meu exército. IMPRIMO O MEU SELO NA 
VOSSA FRONTE COM O SINAL SANTÍSSIMO DA CRUZ DO MEU FILHO JESUS. Aos 
que são marcados na fronte com o sinal blasfemo, Eu contraponho os meus filhos 
marcados com a Cruz de Jesus Cristo. Meus filhos predilectos, DEIXAI-VOS 
MARCAR TODOS NA FRONTE E NA MÃO COM O MEU SELO MATERNO…” 

 
No dia 25 de Maio de 1946 a Mãe do Céu deu a Bárbara 

Ruess esta mensagem:  
“Eu sou a grande Medianeira das Graças. Do mesmo 

modo que o mundo não pode encontrar a Misericórdia junto ao 
Pai a não ser pelo sacrifício do Filho, assim vós não podeis ser 
ouvidos pelo meu Filho, a não ser através de Minha intercessão. 
CRISTO é pouco conhecido, porque Eu não sou conhecida. O Pai 
derramou o cálice da sua ira sobre os povos, porque estes 
recusaram o seu Filho. O mundo foi consagrado ao Meu Coração 
Imaculado, mas esta consagração tornou-se para muitos uma 
terrível responsabilidade. Eu peço ao mundo para que viva esta 
consagração.  

Tende uma confiança ilimitada no Meu Coração Imaculado. Crede-
Me. Eu posso tudo junto de Meu Filho. Colocai no lugar do vosso coração 
manchado pelo pecado, o Meu Coração Imaculado, e então serei Eu que atrairei 
a força de Deus, e o amor do Pai reproduzirá novamente em vós a imagem 
perfeita de CRISTO. Escutai o Meu pedido a fim de que CRISTO possa logo 
reinar como Rei da Paz.  

O mundo deve beber até à última gota o cálice da ira divina por causa 
dos inumeráveis pecados que vêm ofendido o seu Coração. A Estrela do 
Abismo se enfurecerá sempre mais ferozmente e fará sempre maior destruição 
porque sabe que o seu tempo é breve e porque vê que cada vez mais almas são 
marcadas com o meu Selo. Nestas pessoas a Estrela não tem poder nenhum 
ainda que algumas possam morrer. Mas estamos a ponto de que estas vítimas 
ao oferecerem-se a Mim fortalecerão o meu poder e conduzirei o pequeno resto 
dos eleitos à vitória por Cristo. Alguns já aceitaram deixar-se imprimir pelo 
meu Selo e o seu número aumentará continuamente. 


