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MENSAGEM DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
AURORA, À MADRE SHIMANI

Queridos filhos,
Quando uma alma resiste a aprender, o que por Vontade de Deus está designado em cada momento
da vida, essa consciência começa um caminho de sofrimento, que a princípio é imperceptível para
ela.
Assim, passa certo tempo e essa consciência, que no começo pareceu aliviada por não ingressar em
uma nova aprendizagem, começa a sentir desassossego; porque enquanto sua mente e suas emoções
parecem viver aquilo que desejam, sua alma e seu espírito ingressam em um processo de temor por
saber que não estão no caminho correto e que estão desperdiçando um tempo precioso; sente que a
vida não se detém e que as experiências que não estão sob a mão do Altíssimo poderão levá-la a
erros, que breve não lhe permitirão encontrar a verdadeira saída.
Por que, Meus amados, insistem em viver desassossegos? É que não confiam em Mim e no
Salvador, Meu Filho, Cristo Jesus?
Tenham sempre presente, queridos filhos, que neste tempo ainda estou com vocês, acompanhandoos pelos caminhos de suas vidas, e quero que aprendam seus novos caminhos segurando Minha
mão, sem sofrimentos, sem desassossegos e sem temor.
Desta forma aprenderão por meio de sua própria experiência, a caminhar pelo caminho do Senhor,
com discernimento e paz; e poderão assim saber que os caminhos que nos oferece a Vontade
Divina são caminhos por meio dos quais encontramos paz e liberdade interior, aqueles atributos
que nos fazem servidores plenos do Plano de Deus para Suas criaturas.
Envolvam-se em Meu manto protetor de Mãe e deem sem temor os passos que o Criador lhes
indica; aquele impulso que grita no fundo do coração e não temam perder nada, porque somente
encontrarão o caminho direto ao Coração Bendito do Redentor.
Não descansem nunca na satisfação da mente e no cumprimento efêmero dos desejos do corpo,
porque ali nada encontrarão. Unam-se a Meu Imaculado Coração e transitem no caminho
verdadeiro que os leva a ser dignos filhos de Deus. Tudo mais pertence à ilusão deste mundo, que
perdeu sua conexão espiritual.
Todavia está a tempo de reencontrar o caminho verdadeiro, aquele que o ser humano perdeu na
distração dos sentidos, no poder material e na modernidade.
Animem-se a viver por verdadeiro amor, amor puro, aquele que sustenta a verdadeira vida do ser
no universo.
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Espero-os para acompanhá-los neste desafio.
Amo-os e os guardo.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade e Mãe de vocês
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