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Domingo, 9 de dezembro de 2012
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO NO CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, BRASIL, TRANSMITIDA
PELA VIRGEM MARIA A IRMÃ LUCÍA

Queridos filhos,
Contemplem hoje, em seus corações, o preparo interior para o nascimento do Meu Filho Jesus. O
Menino Jesus, pleno do Espírito Santo, está finalizando Sua gestação gloriosa no coração de cada
um de vocês.
Meus pequenos, este nascimento de Jesus não pode ser apenas um símbolo para seus corações,
deve tornar-se algo vivo e verdadeiro, que nasce ano a ano em todas as criaturas da Terra. Este
milagre do nascimento de Jesus, que Deus concedeu ao Meu Coração Virginal quando Meus pés
pousaram sobre Nazaré, é concedido hoje a cada um de Meus filhos, para que o Cristo nasça e
cresça dentro de todos vocês. Assim é, pois o milagre da Cristificação deve repetir-se em toda a
humanidade.
A Meus queridos e valentes filhos convido a viver este mistério da Cristificação, através da Fé
absoluta no Criador e em Seus Mensageiros. O pequeno Jesus cresceu sob a instrução do Espírito
Santo, a mesma que está disponível a todos no dia de hoje; e sob a guiança exterior e interior de
Meu Coração de Mãe, que preparava Aquele que viria a tonar-se Meu Mestre e Senhor, quando
nossos Corações voltassem a se encontrar no Infinito. E da mesma forma como preparei o pequeno
Jesus para viver Sua trajetória na Terra, com consequências além da Terra, hoje Me disponho,
como Mãe de todos, a prepará-los para a Cruz que carregarão no fim deste tempo.
Queridos, a grande e verdadeira Cruz que aliviou a dor do Mundo foi carregada pelo Coração de
Meu Filho Jesus, que até hoje oferece o Seu Coração, ainda flagelado, para aliviar a dor do Mundo.
E o que Deus propõe a Suas criatura é que estejam unidas e que entre todas, através da oração e do
sacrifício, carreguem a última cruz deste Mundo. Deus espera, Meus pequenos, que possam todos
juntos subir pelo caminho do Calvário, este que o Coração de Cristo fez em profunda solidão. Meus
olhos de Mãe Misericordiosa e Meu Coração de Eterna Bondade acompanharão todos vocês. E
digo-lhes que, unidos, repartindo em fraternidade o peso que carrega o Mundo, ninguém sofrerá
além do que pode oferecer.
Meu Coração Imaculado aspira com fervor a auxiliar Meus pequenos neste tempo, mas para isso é
necessário que Me permitam fazê-lo; que digam sim para o nascimento próximo de Jesus em seus
corações, este Cristo que crescerá neste novo ciclo, que virá e aprenderá a Amar a Deus sobre todas
as coisas, dentro de seus corações. Este Cristo predicará com Fé as Bem-aventuranças do Senhor e
não temerá nem mesmo o sofrimento; fortalecerá o coração por meio do sacrifício, pois saberá e
não terá dúvidas dos tempos de Paz que o aguarda; e lutará até o seu último dia nesta Terra, para
que seu coração e o de seus irmãos cruzem juntos este umbral para o Novo Tempo.
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Isto é o que viverá o Cristo no interior de cada um. Isto é o que venho a gestar dia-a-dia em seus
corações e que buscarei educar enquanto cresça e que Me acompanhará quando estiver maduro.
Agradeço-lhes por escutar Meu convite de Paz e de Renovação, para que o Cristo interior nasça em
cada um neste Natal que se aproxima.
Deixo-lhes Minha Paz.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade.

