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MENSAGEM EXTRAORDINÁRIA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, TRANSMITIDA POR MARIA,
RAINHA DA PAZ, DURANTE A VIGÍLIA DE ORAÇÃO, À IRMÃ LUCÍA

Amadíssimos filhos,
Venho, neste dia, transmitir-lhes uma mensagem especial de consagração ao Coração da BemAventurada Virgem Maria, para que todos os grupos marianos possam ser renovados em Meu
Coração. O que peço a cada um de Meus grupos marianos neste dia, filhos Meus, é que persistam
acompanhando-Me com alegria e fidelidade, abrindo seus corações à união perpétua Comigo.
Desta forma, filhos Meus, virei por meio de seus corações despertar e salvar todos os Meus filhos
que se perdem neste tempo. Venho, através da oração redentora de seus corações, resgatar os Meus
missionários que se perderam durante suas missões. Venho fortalecer aqueles corações que se
viram enfraquecidos diante do mundo e de cada prova que a humanidade vive neste tempo.
Filhos Meus, a todos aqueles que decidam persistir unidos a Meu Coração, adverto: não temam
viver as provas deste tempo, pois será necessário aprender a Amar, como amou Meu Filho Jesus,
mesmo em meio ao aparente caos.
Saibam, queridos filhos, que cada prova vivida por seus pequenos corações neste tempo, por mais
dura que pareça, é enviada pelo Senhor, para que Meus pequenos filhos possam se ver fortalecidos
e maduros.
Todos os grupos de oração que Me acompanham hoje, Eu consagro e abençoo; e lhes revelo, filhos
Meus, que estou com cada um de Meus grupos marianos; e lhes peço que escutem, a cada vez que
se ponham a orar, Minha voz a guiar suas orações, porque venho, como bondosa mãe, a ensinar
cada um de Meus filhos a orar com amor, com o coração e a renovar-se a cada verbo pronunciado.
Neste dia, filhos Meus, consagrado a Meus grupos de oração, peço-lhes que ofertem o despertar de
vocês a todos os Meus filhos do mundo que não encontram forças para Me acompanhar e que dia a
dia baixam os braços.
Venho, neste final de dia, agradecer-lhes profundamente por orarem junto a Mim e por
reconhecerem Minha presença em seus corações.
Estou com cada um de Meus filhos, em seus corações e em suas casas, compartilhando da sagrada
vida diária de cada um. E para que Eu esteja ainda mais próxima de seus corações, filhos Meus,
transformem suas vidas em perpétua oração, conduzida pela Virgem Maria e, assim, cada passo,
desde o despertar até o adormecer, será guiado por Meu Coração.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu Chamado.
Maria, Rainha da Paz e de suas vidas

