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Sábado, 25 de julho de 2015

Que a Misericórdia aplaque a Justiça Divina.
Que a Piedade seja vertida sobre o coração dos homens.
Que aqueles que confiam em Mim sigam Meus passos e não olhem para trás.
Que o poder de Meu Amor perdoe os injustos que se arrependem de coração.
Que o poder de Minha Paz libere o passado e o mal das consciências.
Hoje Meu Raio de Paz descende ao mundo para acalmar seus pequenos corações, porque muitos
não compreendem o Raio da Vontade de Deus que transpassa as almas e os espíritos para
manifestar na matéria a Vontade Divina.
Com minhas hostes de Luz abro hoje os céus para unir o infinito a este mundo, para que a
consciência da humanidade possa reconhecer a morada celestial que a aguarda.
Que o Tempo de Deus, o Tempo do Infinito, se torne um com o tempo deste mundo e os véus da
ilusão e da ignorância possam cair dos olhos dos seres humanos.
Hoje os observo, porque foi um pedido do Senhor que derramasse sobre as almas aquelas Graças
que mais necessitam, mas também as que merecem pelos méritos que geraram para sua redenção.
O Meu Silêncio busca chegar às suas essências, esse espaço da consciência que compreende tudo o
que digo.
Chegou o momento, filhos Meus, de superar as distrações deste mundo para encontrar a grandeza
celestial, para encontrar a Verdade de Deus que sempre esteve guardada no coração humano; mas
seus corações estão cegos para os mistérios do Espírito.
Quem vencerá a si mesmo neste tempo de caos para descobrir que existe aquilo no qual nunca
acreditaram? Para descobrir que a vida que sempre pensaram ser um conto era na verdade a
realidade do universo?
Sei que há muita confusão na mente e no coração de muitos de vocês, por isso hoje Meu Raio de
Paz descende a esta Terra para que, sob Meu Manto, possam acalmar seus espíritos e compreender
melhor todas as palavras que pronunciei nos últimos tempos.
Venho alertá-los sobre o final dos tempos, que chegará de todas as formas; o final dos tempos de
escuridão, o fim do tempo da dor, da incompreensão, da ignorância.
Ao invés de temer, preparem seus corações, consagrem suas vidas, suas almas, seus espíritos, suas
famílias e seus lares a este sagrado Plano de Deus.

Associação Maria
Aparição da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Cortem uma a uma as ilusões que os atam a este mundo, os velhos costumes que não permitem que
deixem de ser o velho homem, não lhes permite descobrir quem são, qual é a missão de Deus para
suas vidas e que importante propósito tem o Senhor para esta humanidade.
Quantos tesouros se guardam no interior da Terra.
Se querem descobrir quem são devem deixar de ser o que não são, devem ser verdadeiros, devem
lutar contra o mundo e contra si mesmos para poder cumprir com o que seu coração dita. Porque
enquanto continuem permitindo-se viver as ilusões da Terra e todos os prazeres que lhes entrega
este mundo jamais encontrarão o caminho que lhes mostra a Verdade, que acreditarão conhecer
porque têm algumas informações sobre a realidade superior que às vezes não são verdadeiras.
Digo-lhes filhos Meus, que a vida no universo se descobre vivendo-a, entregando-se a ela e não
apenas com informações ou conhecimentos. Por isso cheguei a este mundo, porque muitos sabem,
mas poucos conseguem vivê-la.
Felizes aqueles que, mesmo permanecendo ignorantes, se lançarão a viver a Vontade de Deus.
Felizes aqueles que nada sabem,porque suas mentes não lhes impedirão de viver Minhas Palavras,
de aceitar o que lhes digo, de seguir os passos que lhes ditarei no final dos tempos.
Felizes aqueles que são puros de coração, porque reconhecerão Minha Presença na simplicidade de
suas almas.
Felizes aqueles que perpetuarão a Minha Voz, que anunciarão a Minha Presença em cada coração
deste mundo além dos tempos de caos e levarão a memória destes dias para a Nova Humanidade.
Hoje venho instituir Minha Paz no mundo, em suas vidas, neste lugar.
Venho instituir Minha Paz em cada alma que Me diga "sim", que tome o rosário em suas mãos
todos os dias para proclamar a oração do coração.
Venho instituir Minha Paz naqueles que batalharão com fervor para que Meus Centros Marianos se
manifestem na Terra, porque sabem que eles serão um refúgio de paz para as almas que
desesperam, que não encontram alento, que não encontram a redenção.
Sabem que Minha Presença é verdadeira e que em cada Centro Mariano depositei as chaves que os
conduzem à salvação.
Hoje permito que estejam aqui, debaixo deste céu e aplaco a chuva, para que escutem Minhas
Palavras. Mas o Meu verdadeiro desejo é que neste lugar se construa Minha Casa de Oração,
porque nela construirei um templo interior para as almas mais pecadoras, para que se dissolvam os
pecados do mundo.
Hoje quero vê-los felizes por responderem ao Meu chamado, por estarem diante de Minha
Presença, por reconhecer Minha Voz. Ainda que ela se expresse por meio de Meus videntes, podem
sentir em seus corações que eles repetem o Verbo Divino.
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Hoje quero encontrá-los dispostos a seguir junto Comigo a transição, resgatando almas e corações,
anunciando o Reino de Deus, assim como fizeram no passado, entregando a vida e o coração para
que o retorno de Cristo seja anunciado nos quatro pontos do mundo.
Não temam viver Minhas Palavras, não temam ser fiéis a Deus. Não temam mostrar a todos que são
seres que oram, que servem, que se doam ao próximo sem buscar nada em troca, porque desta
forma mostrarão aos ignorantes o caminho da humildade. Mostrarão à humanidade como se
começa a expressar a Vontade de Deus. Poderão ser sementes desse arquétipo perfeito que o
Senhor pensou para esta Humanidade.
Estão diante da Mãe do Mundo, da Mãe Universal, a que gestou em Seu Ventre todas as suas
essências e que vem guiá-los para que não se percam do caminho do Senhor, para que cumpram
com aquele compromisso que fizeram no Cosmos para manifestá-lo na Terra.
Que se aproximem de Mim os Filhos de Maria, aqueles que se consagrarão hoje ao Meu Coração.
Aqueles que se reconsagrarão, porque na verdade, filhos Meus, seus espíritos sempre estiveram
consagrados a Mim, por isso hoje respondem ao Meu chamado.
Espero de vocês que sejam a porta para a salvação do mundo, a instituição da paz em todos os lares
deste mundo.
Espero de vocês, pacificadores de Meu Filho, que suas almas, consagradas ao Meu Imaculado
Coração, se tornem exemplo de redenção para o mundo. Para isso os consagro e coloco sobre cada
um Meu Manto de Luz.
Que seus corações estejam em paz, porque Deus compreende suas dificuldades, mas espera que
deem mais do que deram até o dia de hoje, porque o potencial de seus corações não pode mais
permanecer oculto, deve vir à luz. É fazendo o impossível, filhos Meus, que descobrirão quem são
realmente.
Agora, para abençoar esta terra, seus corações e todos os corações do mundo, hoje os consagrarei
com um canto de alegria, canto que toca as portas do céu e anuncia a alegria de viver para Deus.
Quando Me cantam esta canção, Meu Coração está entre vocês e Eu canto junto com aqueles que
glorificam o Corpo e o Sangue de Meu Filho e que aspiram comungar com Ele eternamente.
Enquanto Me elevo aos Céus, glorifiquem ao Senhor e Eu O glorificarei junto com vocês.
Eu os abençoo e agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Coloquem-se de pé e agradeçam a Deus por estarem reunidos em fraternidade e amor para atrair o
Seu Reino para a Terra.

