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Terça-feira, 2 de abril de 2013
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO EM CRER-SENDO, NOVA TERRA, RÍO DE JANEIRO, BRASIL,
TRANSMITIDA PELA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA À VIDENTE IRMÃ LUCÍA

Eu Sou cada flor que nasce nestes campos.
Eu Sou os campos, os montes e as árvores.
Eu Sou a semente da Nova Humanidade que germina no Coração dos seres que começam a crescer,
porque toda a Criação provém de Meu ventre e Eu provenho do Criador de todas as coisas. O
Senhor cria por meio de Mim e Eu Sou para manifestar a Sua Glória, a Glória de Deus.
Filhos, Meu Coração hoje glorifica o Senhor por permitir que Meus pés pousem mais uma vez
sobre este solo sagrado, para abençoá-los e para confirmar o Meu reinado no Coração de todos os
Meus filhos que aqui habitam, sejam eles grandes ou pequenos.
Meus amados filhos do Crer-Sendo, Eu chego hoje de forma especial aos seus corações, para que
saibam que aí habito todos os dias; para que Me reconheçam como a Mãe de cada um de vocês e
que assumam Comigo a maternidade uns dos outros.
Porque mediante a vida que aqui se vive, quero deixar este sinal para o Mundo: Um lugar onde
todos são filhos e todos são mães e pais. Assim, todos poderão saber e viver que é possível amaremse uns aos outros mais do que como irmãos, senão como uma mãe ama a um filho e como um filho
ama a sua mãe.
Hoje venho impulsionar-lhes a darem um passo a mais na vida de consagração, para que por
intermédio de Meu Coração Materno, cada um de vocês possa amar como Eu amo e possam cuidarse uns dos outros como Eu os cuido dia a dia a partir dos Céus e também da Terra.
Filhos Meus, quero que o Mundo encontre neste lugar o Meu Templo ativo de oração. Quero que
cada um de seus pequenos corações seja um espelho, que possa refletir o Meu Amor para a Terra.
Venho para construir em cada um de Meus filhos a ponte que os unirá perpetuamente Comigo.
Porque onde houver o Amor que viva e reine entre os corações, aí Eu estarei para trazer-lhes cada
vez um pouco mais a Luz do Reino do Senhor, este Reino no qual Eu habito junto aos Anjos
Celestiais.
Queridos filhos de Meu Coração, também quero por intermédio de vocês deixar mais um sinal para
o Mundo, o sinal da persistência e da fidelidade ao Meu Coração Imaculado e Santo. Porque, por
meio da Fé de seus corações, passarão cada prova que se apresenta na vida, cada prova que o
Senhor lhes envia para o crescimento e amadurecimento de seus espíritos.
Por meio da vivência da Fé e da Fraternidade, poderão auxiliar Comigo aos Meus filhos que vivem
no Mundo, aos que lhes faltam Fé, Amor e Fraternidade.
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Confiem em Minhas palavras e em Meu auxílio. Eu estou aqui dia a dia para guiá-los. Escuto as
suas orações e conheço cada uma das necessidades que apresentam.
Contem com o Meu Amor e a Minha Instrução para cumprirem com os Planos que Deus tem para
cada um de vocês e para todos como grupo.
Amo com predileção os seus corações e os aguardo em Meu Reino.
Agradeço-lhes por responderem com profundo amor o Meu Chamado à vida do coração.
Maria, sua Mãe e Rainha da Paz

