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Terça-feira, 12 de fevereiro de 2013
MENSAGEM PARA A VIGÍLIA DE ORAÇÃO NO CENTRO MARIANO DE AURORA, URUGUAI,
TRANSMITIDA PELA VIRGEM MARIA A IRMÃ LUCÍA

Filhos Meus,
Hoje Meu Coração Imaculado deseja fazer um especial pedido aos seus corações.
Os últimos dias foram de profunda escuridão no mundo, e muitas almas elegeram não ingressar no
Reino dos Céus, e, sim, mergulhar nas profundezas da escuridão e do sofrimento, pela ignorância
na qual vivem os Meus filhos do mundo inteiro.
Venho pedir-lhes a intervenção de seus corações, para que através de uma oração verdadeira, feita
com amor, as almas possam receber um raio de Luz de Meu Coração, que possa fazê-las despertar
do sonho em que vivem.
Orem, filhos Meus, porque as portas da Casa de Deus estão abertas para receber aqueles que
consigam chegar. Mas, as portas da casa do falso deus também estão abertas e o inimigo aguarda a
todos os Meus pequenos filhos, que têm vendados os olhos e não podem ver a verdadeira Luz que
os quer guiar.
Orem para que estes possam ver a Minha Luz. E orem para que os que estão entre vocês não
mergulhem nesta ignorância, pois o mundo os chama e muitos decidem seguir o mundo e não o
Meu Coração.
Orem com fervor e acendam seus corações para que a chama dos desejos capitais não vença a
Chama da Oração e da Paz que lhes entreguei nos últimos anos.
Meu Coração não se cansa de estar com Meus filhos. Minha Paz é vertida como um manancial
infinito sobre o mundo. Mas, há aqueles que, ignorantes, preferem seguir o inimigo. Estes não
conhecem a grandeza de Meu Reino. E será por meio do exemplo vivo dos devotos corações de
Meus filhos que o mundo despertará.
Por isso, peço-lhes que orem, que confessem com a alma e com o espírito, que comunguem
diariamente com Meu Filho. Porque assim, pouco a pouco, a transformação chegará para os seus
corações e um dia, com surpresa, olharão para trás e não encontrarão nenhum resquício do que
foram há tão pouco tempo.
A oração, filhos Meus, não é apenas para ser entregue a Mim, mas também para converter os seus
corações; para iluminar cada espaço oculto da consciência de Meus filhos, que, assim, viverão a
verdadeira transformação, porque o Espírito de Deus poderá agir através de seus corações e de seus
exemplos.
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Sejam fortes e persistentes, porque grande será no Céu a recompensa dos que vencerem a si
mesmos na Terra.
Que a Graça de Deus atue em seus corações!
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

