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Sábado, 25 de junho de 2016
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DE MARIA, ROSA E RAINHA DA PAZ, TRANSMITIDA NO
CENTRO MARIANO DE AURORA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Eu sou Aquela que, no alto da colina, abriu os Céus e os olhos de sete crianças, para assim
despertar a humanidade.
Eu sou Aquela cujo amor é infindável e que, por Sua maternidade celestial, retorna ao mundo todos
os dias há 35 anos.
Eu sou Aquela cuja humildade não pertence a este mundo; Aquela que, sendo Mãe e Rainha da
Criação, se faz a menor de todas as servas e que, estando em todas as coisas, se expressa em um
corpo humano para falar à humanidade.
Minha humanidade já foi transcendida em divindade no momento da Assunção, mas o Meu Amor
por vocês, filhos, é tão imenso que o Criador Me permitiu seguir com este aspecto e aparência
humana, em Minha divina Consciência, para falar-lhes ao coração e para despertá-los.
Filhos amados, quisera construir, nos Centros Marianos, uma imitação de Meu Reino, que é
invisível para os olhos do corpo, porém palpável para o coração.
Nos níveis sutis de cada Centro Mariano, está a essência e o arquétipo desse Centro; aquilo que ele
deve tornar-se para cumprir verdadeiramente sua missão na superfície da Terra e, inclusive, além
dela.
Filhos, os Centros Marianos que Eu fundei, sobre o solo que escolhi, não foram erguidos ao acaso.
A Minha casa de paz e de redenção primeiro é construída nos níveis do espírito e depois na matéria,
para que a matéria imite a construção espiritual, não apenas em sua aparência, mas em seus
princípios e expressões divinas.
Cada Centro Mariano representa uma usina de transmutação, de salvação, de despertar, de redenção
e de paz para as almas, para os Reinos da Natureza e para o Universo.
Um verdadeiro Centro Mariano, erguido e sustentado por sua Mãe Celeste, não começa nem
termina neste mundo. Aquilo que veem no plano material é apenas uma porta para algo mais
sublime; é o início de um caminho de despertar e de redenção.
Aqueles que se aproximam de um Centro Mariano, em reverência e com o coração aberto, sentirão
que o sagrado ali habita e que Leis divinas e seres sublimes compartilham a Morada de sua Mãe
Celestial.
Para dissipar as trevas da ignorância da própria consciência e saber estar corretamente em um
Centro Mariano, reconhecendo a verdade sobre ele, é necessário, filhos Meus, que se disponham a
isso de coração.
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Vão aos Centros Marianos, não apenas para orar e encontrar a paz, mas também para prestar um
serviço planetário, para aprofundar no próprio despertar espiritual e, em decorrência, no despertar e
na evolução humana.
Não limitem, Meus amados, a atuação de sua Mãe Celestial. Saibam que Eu estou em Onipresença
em cada Centro Mariano, aguardando que se aproximem de Meu Coração e desvendem por si
mesmos os mistérios que lhes cabe reconhecer neste tempo.
Filhos, Minha Presença nos Centros Marianos é permanente e imutável; não só quando venho falarlhes é que estou presente. Os Centros Marianos são Minhas casas na Terra; são os epicentros de paz
que Me permitem estar no mundo.
É a partir dos Centros Marianos que cuido e protejo as almas, que as amparo e as conduzo ao Reino
dos Céus. Os Centros Marianos são as portas de ingresso dos anjos e arcanjos no mundo. É através
desses Centros de amor que o Criador pode liberar e transmutar o sofrimento da Terra.
Por isso, filhos, é importante que compreendam que a vida dos Centros Marianos deve ser
permanente; não há uma data fixa para liberar o caos e o mal do planeta, porque o mal não tem uma
hora para atuar. Enquanto os orantes trabalham em uma hora específica do dia e doam aos Centros
Marianos muitas vezes apenas alguns dias do mês, o inimigo não dorme e trabalha sem cessar.
Compreendem a angústia de sua Mãe Celeste?
Enquanto o inimigo ultraja as almas e os Reinos da Natureza sem pedir permissão, Eu, filhos,
dependo da adesão de seus espíritos e de seus corações para atuar. Meus olhos também não se
fecham para dormir e Meus braços não buscam repouso ou descanso, mas Eu necessito de vocês,
filhos Meus, despertos e ativos, construindo e renovando os Meus Centros de amor e redenção,
para que Eu possa resgatar as almas da escuridão do planeta.
Hoje lhes agradecerei por escutarem o Meu chamado há 35 anos e lhes pedirei, Meus filhos, que
não se acomodem com o passar dos anos e que coloquem mãos à obra para a redenção planetária,
porque, quanto mais o tempo passa, enquanto os seres humanos se acostumam com a Presença de
Deus e se acomodam em suas casas, sem ir aos Centros Marianos para trabalhar ativamente pela
paz, o adversário do Criador multiplica os seus exércitos.
Despertem Meus amados! Saiam de suas confortáveis casas e descubram a Graça que é tornar-se
um servidor consagrado ao Plano Divino. Quando derem um passo verdadeiro em seu despertar,
não se arrependerão e não olharão para trás, porque a meta de uma nova raça e de uma Nova Terra
iluminará os olhos de seus corações e os impulsionará a seguir adiante.
Eu os amo e lhes dou a Minha Paz.
Sua Mãe, Maria, Rosa e Rainha da Paz

