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MENSAGEM PARA A APARIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ E RAINHA DO
SANTÍSSIMO ROSÁRIO, TRANSMITIDA NA CIDADE DE GONDOMAR, PORTO, PORTUGAL, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS, POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DA MADRE MARÍA SHIMANI
DE MONTSERRAT

Eis que virá do Céu, tão brilhante como um novo Sol, uma Estrela de esperança. Brilhará no
interior daqueles que se abrirem para receber a Sua Luz e iluminará os olhos dos que estavam
cegos, para que sejam retirados de suas próprias trevas e contemplem a Verdade que nunca
puderam ver.
Eis que virá do Céu uma Mulher Vestida de Sol, Aquela que um dia, amparada pelo silêncio
divino, viveu ocultamente os mistérios da Paixão de Seu Filho, o Filho de Deus. Virá porque a
paixão do planeta já começou, e a Mulher Vestida de Sol sustentará os Seus filhos nos braços, os
protegerá e os amparará, assim como fez com o Seu Filho, do Calvário à Cruz.
Eis a Mulher que, com olhos de compaixão, renova os Seus pequeninos depois de cada queda. Eis
Aquela que não poderá evitar o sofrimento dos Seus filhos se a humanidade não se abrir à Sua Paz,
mas que fará leve e meritória a cruz dos que Lhe dizem sim.
Eis Aquela que, apesar de não ser compreendida pelos homens, segue vindo ao mundo para orientálos. Eis, filhos, a Mãe da Verdade, proclamada por Deus e não pelos homens, parte viva e
indivisível do Coração do Pai.
Eis que hoje estou aqui abrindo as portas de Meu Reino, que é o Reino da Paz e da Pureza para o
planeta, onde o Meu reinado se estende além do Céu; onde os anjos encontram morada e refúgio
além do Paraíso; onde as almas recebem novas oportunidades de redenção.
Filhos, eis aqui a sua Mãe Celestial para consagrá-los e abençoá-los, para lavá-los nas águas do
Conhecimento divino e, dessa forma, despertá-los à Verdade que emergirá diante de seus olhos,
para que possam recebê-la com alegria e gratidão e se deixem transformar por ela.
Essa Verdade, filhos Meus, não será transmitida apenas pelo verbo, com o sentir ou com o coração.
A Verdade emergirá do Céu e da Terra, e tudo o que estava oculto para os olhos dos homens se
revelará. Os que sabiam e eram indiferentes se arrependerão; os que a sentiam e a esperavam se
exaltarão; os que a conheciam e com esmero preparavam sua chegada agradecerão e repousarão na
revelação de sua luz; os que não acreditavam e negavam a Verdade temerão e tentarão fugir, sem
saber para onde.
Eis que hoje estou aqui diante dos olhos de seus corações como proclamadora da Verdade
Universal. Eis que lhes anunciei e adverti que preparassem os seus corações. Apenas recebam
Minha Graça e sejam consequentes Comigo. Deixem que a devoção se torne fidelidade e fortaleza;
convertam-se em inquebrantável fé que transcende a força e a vontade humana e que adentra no
Poder e nos Desígnios Celestiais.
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Eis que hoje estou aqui renovando a humanidade assim como renovo uma de Minhas prediletas
almas na Terra. Minhas mãos se estendem para ela, assim como para todos os que dizem sim ao
Meu Plano de Amor, que é o Plano de Deus. Valho-Me hoje desta oportunidade de vir ao mundo
para começar a abrir as portas do novo tempo e da liberação para as almas e assim o faço, filhos,
porque uma alma entregue e resignada à Vontade Divina disse-Me sim.
Se todos vocês Me dissessem o mesmo ou um sim maior, Meu Coração viria ao mundo renová-los
todos os dias, e a Verdade não emergiria apenas diante dos olhos dos homens quando a Justiça e a
Lei de Deus não mais lhe permitissem estar oculta. A Verdade poderia ser uma realidade
permanente na vida dos homens, e não só os anjos viveriam em Meu Reino, mas todos vocês, todos
os Meus filhos.
Hoje abro as portas de Lys, o Meu Reino de Amor e de Paz na Terra, para que a Pureza que tanto
falta ao mundo possa lhes trazer a Graça de viver a Paz e a Vontade de Deus.
Hoje os levo pela mão, filhos amados, ao Meu Reino na Terra, que equilibra e repara - o quanto lhe
é permitido - a indiferença e a ignorância das almas que tanto ferem o Coração de Deus.
Eis que hoje estou aqui como um Sol Radiante, Espelho do Coração de Cristo, para refletir-lhes a
Sua Misericórdia e abençoar e renovar não apenas esta filha Minha, que Me abriu as portas para
lhes transmitir a Verdade, mas a todos os que Me escutam nos quatro cantos do mundo e que Me
abrem as portas de seus corações e de seus lares para que Eu possa reinar.
Eu sou a Rainha de suas vidas e, com o Amor de Meu Coração, lhes agradeço por estarem hoje
diante de Mim.
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz e Rainha do Santíssimo Rosário

