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Quarta-feira, 24 de abril de 2013
MENSAGEM PARA A VIGILIA DE ORAÇÃO NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI,
TRANSMITIDA PELA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA À VIDENTE IRMÃ LUCÍA

Filho Meu, filha Minha:
Entrem sem medo em Meu Coração, se aspiram ser guiados pela Rainha e Mãe do Mundo. Corram
sem demora para os Meus braços, através da oração feita com amor, para que assim Eu possa
elevar as suas súplicas e intervir diante de Deus pelas suas almas.
O Senhor tem um propósito para cada uma de suas vidas e aspira também que, através da
conversão de seus corações, o propósito que Ele tem para cada uma das cidades do mundo possa se
manifestar.
Filhos Meus, como Mãe, Eu intervenho diante de Deus por Meus filhos, para assim abrir os
caminhos que vão do Céu à Terra, através dos quais fluem Misericórdia e Piedade para suas vidas,
para as famílias e para todos os reinos.
Minha presença em uma cidade tem sempre um motivo espiritual: Eu venho para que o Senhor
tenha um caminho aberto para enviar o Seu Espírito e através Dele fazer descer o arquétipo
verdadeiro que há nos Céus para cada povo. Compreendem, desta forma, quão ampla é Minha
tarefa maternal?
Eu os convido hoje a estarem mais ativos, junto Comigo em Minha Missão Pacificadora, pois Meu
Coração irradia Paz ao mundo, irradia Misericórdia e conversão.
Apenas lhes peço mais uma vez que estejam despertos e abertos de coração, para perceberem a
direção de Meus passos de peregrina e para permitirem que Eu caminhe em direção ao profundo de
seus seres, preparando uma morada segura em seus corações.
Amados filhos de Montevidéu, venho para anunciar aos seus corações e às suas essências, que o
Senhor tem um propósito especial para esta cidade e para esta Nação. Mas para que a Vontade de
Deus se manifeste neste lugar, é necessário que Seus missionários estejam ativos não apenas na
oração, mas também no serviço, na comunhão, na unidade, na compaixão e no Apostolado de
Cristo, levando a Boa Nova de Minha presença e do retorno do Redentor, sem que haja medo em
seus corações.
Um Apóstolo de Deus e de Seus Mensageiros confia, acima de todas as coisas, nas promessas do
Senhor. A Fé é a chama que o conduz, que o faz incansável e invencível. A Fé no coração do
Apóstolo de Deus apaga nele o medo de perder as conquistas da Terra, para ganhar a Glória Eterna
no Reino dos Céus.
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O Apóstolo de Deus prepara, em união aos seus irmãos, a vinda dos Mensageiros do Senhor e é a
união entre os Apóstolos que Deus deixou sobre a Terra, o que construirá as bases firmes do
Templo no qual o Rei do Universo comungará com Seus companheiros quando retornar.
Por isso, jamais esqueçam, filhos amados, se querem ser fiéis Apóstolos de Cristo, manifestem o
Amor que Ele lhes ensinou, através do vivo Amor entre vocês. Como disse Nosso Mestre e Senhor,
não há maior Amor do que dan a vida por seus amigos.
Com estas palavras em seus corações, peçam a Deus que lhes mostre, através de Seu Espírito
Santificado, os passos a dar. E orem, filhos Meus, orem sem tempo nem cansaço, o mundo assim o
necessita.
Agradeço-lhes humildemente por haverem respondido ao Meu Chamado.
O esforço para receber-Me fará crescer os seus corações.
Eu os amo, Maria, sua Mãe e Rainha da Paz

