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MARIANO

DE

AURORA,

Filhos,
Que esta próxima maratona seja, para o planeta, uma oportunidade única de liberação, antes que o
Armagedom se precipite com toda a sua força sobre a consciência planetária.
Nestes próximos dias, nos uniremos a todos os orantes da Terra, para que do Centro Mariano de
Aurora se abra uma porta de liberação, de salvação e de resgate para as almas mais pecadoras e
sofredoras deste mundo.
Nos dias de maratona, nos uniremos às coordenadas libertadoras de Aurora, em conexão com o
Chaco e com o Oriente Médio, com a intenção de enviar um grande impulso para o planeta e,
assim, desarmar os planos do adversário de Deus, de converter este mundo em uma terra de trevas e
o potencial de amor do coração humano em um potencial de ódio e de rancor, que destrói a
essência dos homens.
Filhos, os seres humanos são parte de uma criação única de Deus, ainda muito misteriosa para
vocês mesmos, como também para o universo. O seu verdadeiro potencial não se manifestou em
outro homem, senão nAquele que veio ao mundo para demonstrar-lhes o caminho do
desenvolvimento humano, a capacidade de amar e de se unir a Deus e o amor que transcende as leis
da matéria e que, inclusive, vence aquela lei que, para muitos, é a única certeza da vida na Terra,
que é a morte.
Se muitos creem que a única certeza que têm é a de que um dia morrerão, vocês percebem a
ignorância e a distância que o coração humano está da verdade?
Se vocês tiveram, diante de seus olhos, o exemplo dAquele que venceu a morte graças ao profundo
Amor de Seu Coração, a única certeza de vocês deveria ser a de que nada sabem sobre si mesmos e,
por isso, deveriam caminhar ávidos para o desenvolvimento do amor.
Vocês não têm ao menos curiosidade do que poderiam realmente viver e expressar se saíssem da
sua própria pequenez para lançar-se à vivência do amor absoluto?
É para demonstrar-lhes um pouco o seu potencial de amor que lhes enviamos em missão para
lugares esquecidos do mundo e que lhes pedimos que soltem o que estão fazendo para responder a
um chamado orante, que dita a verdadeira necessidade planetária. Porque, nestes momentos, vocês
experimentam minimamente o que é o amor, porque renunciam às próprias prioridades para
reconhecer a necessidade do planeta.
Espero que, nos próximos dias, vocês façam o exercício do esquecimento de si. Busquem todo o
tempo suprir as necessidades que se apresentam tanto no próximo quanto nas coisas materiais. Não
esperem que outros façam, por vocês, uma obra que está ao alcance de suas mãos e, além de orarem
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em união com os missionários, também vivam o espírito do serviço abnegado e experimentem, por
um instante, a fraternidade e o amor. Experiência esta que, se for vivida com plenitude, ficará
gravada em suas consciências por toda a Eternidade, de maneira que vocês já não poderão viver da
mesma forma, imersos no próprio egoísmo. O amor é a razão da existência humana e, quando o
experimentam de uma forma verdadeira, não podem ser mais os mesmos.
Lancem-se nesta simples aventura de autodescobrimento e, por uns dias, permitam-se sair de si
mesmos. Deixem que em seus rostos corra o suor do sacrifício por amor ao Plano de Deus. Deixem
que de seus corações emerja o mais sincero pedido de misericórdia e que de suas bocas saia um
verbo que se converta em vida, em liberação, em redenção e em salvação para a consciência
planetária.
Que, do Céu, o Senhor contemple os pontos de luz que se expandem na Terra e que em Seu
Coração haja uma nova esperança de cumprir com Seu Projeto de Amor.
Seu Pai e Companheiro, Orante e Servidor de todos os tempos,
São José Castíssimo

