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MARIANO DE FIGUEIRA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

No princípio de tudo, o Criador aspirava a que todos os Seus filhos conhecessem a verdade e
compreendessem a essência do Seu Amor, razão pela qual Ele se havia multiplicado.
O único motivo da existência de todas as coisas é o Amor de Deus, que em um momento foi tão
grande que não coube n'Ele mesmo o que o fez multiplicar-se em Três, sem deixar de ser Único. E,
ainda sem deixar de ser Único, multiplicou-se em muitos mais.
O mistério do Amor é que ele se multiplica e se doa, sem deixar de pertencer à mesma Fonte.
Aquele que ama participa da multiplicação de Deus e da essência da Criação; aquele que ama
verdadeiramente, ama com o Amor do Pai e o doa a todos, tornando infinita, e ao mesmo tempo
única, essa presença Divina.
Chegará o tempo em que as palavras darão lugar à sabedoria do coração, porque o Verbo Divino é
vibração e não conjuntos de letras, que formam ideias, conceitos e tentam encerrar em si algo que é
inexplicável e compreensível ao mesmo tempo.
No princípio da escola humana, os seres da Terra atraíam, de experiências anteriores, o raio da
ciência de Deus, porque, naquele momento, necessitavam do conhecimento Divino para evoluir
como raça e como consciência. Porém, a humanidade limitou a ciência divina com os muros
concretos de sua mente e muito do que o que Criador tentou revelar-lhes ficou preso na
impossibilidade humana de receber os impulsos de Deus.
Foi assim que o conhecimento estancou-se na limitação da mente humana e aquilo que era infinito
e sublime limitou-se tanto quanto o homem, que estava preso em sua matéria e distante de seu
espírito.
Dessa forma, filhos, a verdade nunca lhes foi revelada, porque, apesar de acreditarem que tinham
sabedoria, sempre tentaram colocar na compreensão humana um conhecimento e uma verdade que
transcendem infinitamente essa compreensão.
Aqueles que puderam contemplar ou vislumbrar um pouco dessa verdade mantiveram-se em
silêncio, porque sabiam que ela não cabia nos conceitos humanos; como lhes disse, o Verbo Divino
é vibração e não palavras.
É por essa razão que a história do Universo, do Cosmos, da Criação, escreve-se nos Espelhos e não
em folhas de papel.
Para compreender a verdade que lhes trago, devem ingressar no universo interior e ler no espelho
do coração o que Eu lhes transmito.
Muitos acreditaram que o fato de que Eu me aproximasse do planeta significava um retrocesso na
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vida evolutiva, e, na verdade, filhos, a arrogância e ignorância humana não lhes permitiram
compreender que Eu vim colocá-los no caminho correto da evolução; vim para ativar os espelhos
de seus corações e ensinar-lhes, mais do que a pensar, a sentir e a viver o ensinamento.
É através de Minha presença que podem chegar à essência do coração e ali compreender, sem
explicar, os mistérios divinos.
Agora que a oração já lhes abriu a porta do coração e da consciência, chegou a hora de
compreenderem esses mistérios que tanto lhes anunciei. Apenas lhes peço que não cometam os
mesmos erros do passado, tentando compreender e explicar cientificamente o que Eu lhes direi.
Esta era é a era do Amor e não mais da ciência, porque a ciência os trouxe até aqui, para que agora
ingressem em outros graus de evolução e possam manifestar a Vontade divina.
Se seguirem tentando guiar-se por impulsos e ensinamentos do passado, perderão a oportunidade
de viver o novo e de serem transformados pelas correntes que este ciclo atual lhes traz do Universo.
Escutem o que lhes digo, filhos Meus, acendendo o espelho do coração e não a mente. No espelho
do coração, há silêncio e sabedoria e é assim que deverão receber as novas chaves destes tempos.
O Criador deseja aproximá-los da verdade sobre a sua origem, não apenas para que tenham
conhecimento, mas para que essa informação os aproxime da Vida Divina e encontrem o caminho
para retornar.
Que a Verdade e a amplitude do Cosmos lhes revelem a verdade e a amplitude sobre si mesmos,
porque já é hora de reconhecerem a semelhança com Deus - que é espiritual e essencial - para
assim suportarem os tempos que virão, sustentados pela verdade, e manifestarem na Terra o Plano
do Criador.
Eu os amo e lhes agradeço por escutarem-Me com o espelho do coração.
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

