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MENSAGEM PARA A VIGÍLIA DE ORAÇÃO NO CENTRO MARIANO DE AURORA, URUGUAY,
TRANSMITIDA PELA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA A IRMÃ LUCÍA

Filhos Meus,
Meu Coração aguarda a cada dia os seus corações, para que renovados no Espírito de Deus,
encontrem as Graças que Eu lhes envio por meio da oração diária. Este é o tempo do desvendar de
muitos mistérios. Muitos de Meus filhos estão crescendo rapidamente, aqueles que respondem ao
Meu Chamado à oração.
Permitam, Meus queridos, que suas almas se tornem almas convertidas e purificadas sob a Luz do
Senhor, pois há muito estamos no tempo da conversão. Este é o momento de converter seus
corações em corações fiéis ao Propósito de Deus, e esta Fidelidade encontrarão nas palavras de
Meu Filho.
Cristo Jesus os visita diariamente, como o fez Meu Coração Imaculado, anunciando a Sua chegada.
Agora, Meus queridos, é momento de dar um passo mais em direção ao caminho da Consagração,
da entrega total de seus corações, porque a chegada de Cristo Jesus em suas vidas representa o
tempo das definições, tempo no qual, antes de Seu retorno, o Senhor anuncia com Seu próprio
Verbo o que virá buscar.
Se Meu Filho lhes anuncia que buscará corações puros, santificados pelo Espírito de Deus, é
porque, após cada Graça recebida, esta possibilidade lhes está sendo dada. Meu Filho Jesus estende
Suas mãos neste tempo a todos os Meus filhos do mundo, inclusive àqueles que Meu Coração ainda
não alcançou, porque depois de Mim, virá Ele junto Comigo, e mesmo quando pareça que tudo
está por se perder, Nós estaremos.
Escutem o Chamado Redentor de Meu Filho com toda atenção às Suas advertências.
Agradeço-lhes a resposta ao Chamado Celestial.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

