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Bem-aventurados os que ultrapassarão os tempos dos fortes ventos interiores.
Bem-aventurados os que confiarão em Minha palavra.
Bem-aventurados serão, filhos Meus, aqueles que, vencendo a si mesmos, vencerão também o mal
e encontrarão Meu Reino, o Paraíso.
Bem-aventurados os que negam as coisas do mundo e guardam para si apenas as coisas do Céu.
Bem-aventurados os que estendem as mãos aos irmãos e permitem terem eles o primeiro lugar na
Barca da Salvação.
Bem-aventurados os humildes e simples, porque encontrarão a Deus no próprio coração e no
coração de seus irmãos.
Bem-aventurados serão sempre os pobres: os pobres de si, os pobres do mundo, os pobres de
maldade e de falta de amor, porque estes, sim, buscarão a Mim e a Meu Filho acima de todas as
coisas.
Bem-aventurados aqueles dentre vocês que, não temendo o mal, confiarão nas promessas de Deus e
viverão no próprio ser os milagres da transformação.
Bem-aventurados os que abandonem tudo para seguir-Me, porque junto a Mim estarão sempre
seguros.
A bem-aventurança deste tempo, filhos Meus, está na pureza que seus corações possam alcançar,
está na humildade e na simplicidade, está em confiar em Deus e, com coragem, caminhar em
direção a Ele.
Venho colocar em seus corações o poder das Bem Aventuranças.
Venho semear nesta cidade e neste mundo a Paz e a Glória de Deus, porque através de Mim muitos
despertarão e através de vocês, quando despertos, muitos mais Me seguirão.
Quero corações valentes, corajosos, que possam viver a verdade de Deus, sem temor por serem
tidos por loucos pelo mundo, porque de muitas coisas os denominarão, e por muitos nomes
chamarão os que Me seguirem. Tentarão feri-los com o verbo e com ações. Mas Eu estarei sempre
como escudo Glorioso de seus corações.
Eu sou Aquela que acompanhou a Cristo, que O ajudou a crescer com um coração pleno do Amor
de Deus, que O preparou para viver as Leis do Senhor e que O sustentou com o coração e com o
olhar, enquanto era flagelado, enquanto caminhava com a cruz e enquanto padecia por Amor a
Deus e pelo Perdão do mundo.
Meu Coração esteve sempre unido ao Coração de Cristo.
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Meus braços esperaram Seu corpo imantado de Glória, quando desceram da cruz o Meu Filho, que
já não vivia. Mais do que qualquer sofrimento que pude viver, conhecia a Glória de Deus e Sua
Vontade. Como também a conheço neste tempo.
Se Meu Coração pôde guiar um Cristo naquele tempo, quantos mais não poderá guiar hoje?
Apenas peço que confiem em Mim e em Minha Maternidade.
Caminhem com amor e valentia.
Guia-os sempre,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

