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Quarta-feira, 12 de junho de 2013
MENSAGEM PARA A VIGÍLIA DE ORAÇÃO NO CENTRO MARIANO DE AURORA, URUGUAI,
TRANSMITIDA PELA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA

Filhos queridos,
Meu Coração aspira descer sobre a Terra e encontrar nos corações dos que Me seguem a Unidade,
Unidade entre si e com Deus. A Unidade que deve nascer nos corações de Meus soldados, será o
escudo inquebrantável e impermeável que os protegerá de todo o mal.
Para que haja Unidade, deve haver Fé e confiança plena naqueles que os guiam e também uns nos
outros.
Sejam transparentes no coração, na alma e no espírito, como o são diante de Deus. Não temam que
vejam de vocês o pior ou o melhor, porque a Verdade cria a Unidade e da Unidade nasce o Amor
entre as criaturas.
Busquem, por meio da Fé, ouvir as palavras dos Mensageiros de Deus neste tempo, porque com
Eles descem dos Céus Mistérios que devem hoje ser conhecidos pelos homens.
Hoje eu lhes peço que deem especial atenção às palavras ditadas por Meu Filho Jesus, porque
mediante estas instruções Ele está formando o Seu Rebanho, para que saibam encontrá-Lo entre os
tantos falsos Cristos que dirão retornar.
A Voz de Meu Filho é Única e ressoa como Fogo de Redenção no coração das almas. Aqueles que
hoje O reconhecem e ouvem Suas palavras, para praticá-las no Amor, também O reconhecerão
quando for o tempo de acompanhar Seus passos novamente sobre a Terra.
Filhos Meus, compreendem a importância do que lhes digo?
O Rei do Universo converteu em verbo as chaves para abrir as portas do Céu e as entrega a toda a
humanidade. Qualquer coração, que se abra para esta Luz Maior trazida pelas mãos do Redentor,
receberá Dele, neste tempo, a Sagrada Misericórdia e o Perdão Eterno que Ele traz do Reino dos
Céus.
Como já o fiz em Nazaré, há 2013 anos, novamente alerto a humanidade, para que escutem as
palavras de Deus, por intermédio de Seu Filho Primogênito, que agora vem em Espírito e
Divindade para curar os corações e as consciências dos que padecem por falta de Fé e de Amor.
Meu Filho Jesus já não virá ressuscitar os mortos para que tornem a viver neste mundo. Ele vem
para ressuscitar os que morreram ainda em vida, porque o Coração de Deus já não tem espaço para
pulsar nestes corações. Muitos são os que morreram em vida, porque perderam a Fé e o motivo de
viver, desconhecem a Deus e Seus Mensageiros e deambulam pelo mundo, vazios de espírito.
Por estes Meu Filho retorna, para que os que estão perdidos encontrem a Salvação, para que os que
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se arrependam encontrem a Redenção, para que os que buscam a Deus recebam o Perdão e o Amor
do Reino dos Céus.
Ouçam, filhos amados, com atenção as palavras de Meu Filho, assim elas se farão fortaleza para os
seus espíritos e alimento Celestial para os seus corações. E orem, orem muito, para que outros
possam ouvi-las, para que elas cheguem ao mundo.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu Chamado e por seguirem acompanhando Meu Coração.
Paz para todos.
Maria, Mãe e Rainha da Paz

